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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Мало средстава за преузимање мањинских установа

Вече српске афористике у Мохачу

„П рeвише би било идеално 
да једна оваква конферен-
ција донесе решење за пи-

тање преузимања и оснивања 
мањинских установа – ово је од тога 
много сложенији, компликованији 
проблем. Главни резултат скупа је 
да се почело говорити на ту тему и 
што држава сматра важним сврста-
вање ових питања у свој програм – 
то је помак. Питање је само да током 
ових преговора, који сада следе, 
хоће ли доћи до резултата, решења. 
Главни проблем је и до сада било 
финансирање што у данашњој еко-
номској ситуацији неће донети лако 
решење. То и зато тврдим јер смо 
приликом конференције имали мо-
гућности да чујемо скромне цифре, 
односно, који су они државни фон-
дови који нам стоје на располагању 
за преузимање и оснивање мањин-
ских институција. То је, благо рече-
но, смешно!”
Биле су ово речи Љубормира 

Алексова, председника Самоуправе 
Срба у Мађарској пред сам крај 
дводневне конференције у Баји где 
су се 21. и 22. априла у Немачком ос-
новном образовном центру по други 
пут срели представници мањинс-
ких установа а где су позив добили 
и руководиоци земаљских мањинс-
ких самоуправа.

Ваља рећи да је сличан форум 
приређен и прошле године када се 
расправљало о искуствима на пољу 
преузимања и формирања мањинс-
ких установа у надлежности мањин-
ских самоуправа, но, тада је целови-
та слика по том питању била много 
повољнија! У периоду између 2003. 
и 2006. године земаљске мањинске 
самоуправе су у своју надлежност 
преузеле 34 образовне и културне 
установе за шта је из централног 
буџета било издвојено 1,7 милијарде 
форинти!
Ове године, како је то најављено, 

за сличне циљеве, за тринаест мањи-
на биће издвојено укупно 70 милио-
на форинти! Реално гледајући ова 
цифра није довољна ни за једну а ка-
моли за тринаест земаљских мањин-
ских самоуправа!
У сваком случају на конферен-

цији, коју је отворио Ференц Геме-
ши, стручни државни секретар Уре-
да премијера владе, предавачи су 
првенственствено говорили о из-
градњи мреже мањинских установа 
унутар мањинско-самоуправног 
система, правним прописима ства-
рања и преузимања народносних 
институција, резултатима средњо-
рочног образовног програма и њи-
ховој улози у културној сфери наци-
оналних мањина… Наравно, нај-

већа пажња посвећена је разма-
трању могућности преузимања 
мањинских установа у власништво 
земаљских мањинских самоуправа 
према слову модификованог Закона 
о мањинама…
Истакнуте су и бројне потешкоће 

којима се народности у Мађарској 
суочавају а део проблема и критич-
ке опаске у свом предавању, након 
пленарног заседања, изнео је и Пера 
Ластић, саветник Самоуправе Срба 
у Мађарској.
Све у свему, циљ конференције, 

која је приведена крају заседањима 
секција за образовање, културу и 
економско-правна питања, био је да 
власници, руководиоци мањинских 
установа, шефови економата и пред-
седници земаљских мањинских са-
моуправа заједнички размотре то-
кове процеса преузимања и форми-
рања мањинских институција и раз-
мене искуства правних аспеката 
која се тичу преузимања народнос-
них установа. На ово се надовезао и 
преглед положаја садашњег функ-
ционисања мањинских институ-
ција.
Што се тиче судбине српских 

установа у Мађарској, Самоуправа 
Срба у Мађарској је у зависности 
од финансијских средстава спрем-
на да преузме одређене васпитно-

У организацији Печујско-ба-
рањског српског удружења, 
Српске читаонице у Мохачу и 

месне српске мањинске самоуправе, 
у мохачком Српском клубу 21. апри-
ла одржано је „Вeче српске афорис-
тике”.
Гости публике, међу којима су 

били Срби како из мађарског, тако и 
из хрватског дела Барање, били су 
еминентни и уважени афористича-
ри из Београда, добитници бројних 
признања: Александар Чотрић, који 
је уједно и државни секретар Ми-
нистарства за дијаспору Републике 
Србије, Витомир Теофиловић и 
Александар Баљак.
На самом почетку вечери присут-

нима се најпре обратио Витомир Те-
офиловић који је укратко говорио о 
самом појму афоризма: „Афoризам 
је настао још пре 2500 година у Ста-
рој Грчкој и тада је означавао меди-
цинско упутство. Здравима, како да 
остану здрави а болесницима како 
да што пре оздраве. Међутим, пос-
тепено се то претворило и у савете 
против оних друштвених проблема 
који представљају друштвену бољ-
ку и тако смо се приближили дана-
шњем појму афоризма који се углав-
ном дотиче политике, што значи да 
највише имамо тог сатиричног афо-
ризма. Наравно, као што знате, афо-
ризам је најкраћа књижевна форма 
и обично се састоји од свега једне 
реченице, неколико речи и подсећа 
на народне изреке с тим што је ду-
ховита жаока на неке текуће друшт-
вено-политичке проблеме.”
Након уводне речи Витомира Те-

офиловића, публику је поздравио и 
Александар Чотрић који је изразио 

своје задовољство што се налази у 
кругу барањских Срба („oсећамо се 
као своји међу својима”), осврнуо се 
и на дешчански фестивал дечјих, 
омладинских драмских радионица 
да би потом подсетио да су сличне 
књижевне вечери имали и у Паризу, 
Лондону, Темишвару, Бјељини, 
Бања Луци, Вуковару, Ријеци, Бечу, 
Франкфурту, Печују итд.
Сада је ред доспео и на Мохач где 

је Александар Чотрић издвојио своје 
најбоље политичко-сатиричне афо-
ризме, настале у протеклих двадесет 
година. Врсни афористичар је про-
читао неколико од којих издвајамо:

„Срби су најхрабрији народ. Они 
немaју шта да изгубе.”

„С обзиром на то ко нам је све по-
могао, више нам ни Господ Бог не 
може помоћи.”

„Код нас свако може да се обога-
ти. Зато што свако може да постане 
министар.”

„Најтеже је бити Србин у Србији, 
јер треба живети са Србима.”
Александар Баљак је такође 

прочитао неколико својих афори-
зама:

„Ми смо незаобилазни фактор. 
Направили смо кућу насред дру-
ма.”

„Све има своје границе. Осим Ср-
бије.”

„Навалите на Србију! Још мало, 
па нестало!”

„Једни кажу: «Једи говна!» а дру-
ги: «Немој да једеш говна!» Свету се 
не може угодити.”

„Дo српско-српског дијалога ни-
кад неће доћи. Нисмо луди да при-
чамо сами са собом.”
На самом крају вечери и Витомир 

Теофиловић је представио делић 
своје богате афористичке преокупа-
ције:

„Да више нема човеколиких мај-
муна тврде једино зоолози.”

„Гласови се деле на сугласнике, 
самогласнике и громогласнике.”

„За противнике бирам само 
најслабије. Што да страдају способ-
ни људи?!”

„Нaш туристички потенцијал не-
ма премца. Свака стопа наше земље 
је митски појам.”
Публика је све до краја пажљиво 

слушала све боље и боље афоризме 
који нису штедели ни политичара, 
ни нацију, ни појединца а затим су 
уследила бројна питања у вези са 
стваралаштвом гостију: да ли су за 
време бившег режима били про-
гањани, да ли данашња времена по-
годују за смишљање нових критич-
них, сатиричних изрека итд.
Са друге стране, љубитељи ове 

врсте писане речи су на лицу места 
за симболичну своту могли да отку-
пе збирке афоризама Александра 
Чотрића и Александра Баљка, наи-
ме, књижице су претходни дан иза-
шле из штампе па су онако још све-
же, малтене неосушене прво управо 
заинтересованима у Мохачу доспе-
ле у руке.
Вече српске афористике приведе-

но је крају заједничком вечером и 
дружењем а малтене је сигурно да 
ће и следећа клупска приредба у 
Мохачу бити занимљива и успеш-
на.

П. М.

образовне институције, но није 
слободно заборавити ни културне 
установе. Такође, председник Љу-
бомир Алесков истиче важност 
решавања питања Српског позо-
ришта у Мађарској јер уколико би 
у некој мери земаљска српска са-
моуправа била власник већ поме-
нутог театарског друштва, можда 
би се лакше нашла решења много-
бројним потешкоћама којима се 
суочавају наследници Јоакима 
Вујића.

„Трeбало би обезбедити сигурно 
финансирање мањинских установа, 
па тако и српских јер, нажалост, уп-
раво на пољу финансирања суоча-
вамо се са бројним проблемима. И 
остале мањине се боре, но, упркос 
свим главобољама нипошто се не 
може прихватити предлог који је и 
данас изнет, да се неки одрекну на 
рачун других. То није реално оче-
кивати јер би биле оштећене друге 
мањине – то је неприхватљив при-
ступ овој проблематици!” – нагла-
сио је Љубомир Алесков, председ-
ник Самоуправе Срба у Мађарској 
додавши да је пожељно и у будуће 
организовати сличне форуме на 
којима би дошло до размењивања 
искустава у разним областима 
мањинског живота.

Предраг Мандић

Српски афористичари у Мохачу: Теофиловић, Баљак и Чотрић
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Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској

Укинута настава српског језика у Чипу
П рва радна седница новог сази-

ва Скупштине Самоуправе 
Срба у Мађарској после оне на 

којој је изабрано руководство овог 
тела, одржана је 28. априла у при-
суству 21, од укупно 25 посланика 
највишег представничког тела Срба 
у Мађарској. Скуп је званично отпо-
чео са радом након што је председ-
ница одбора за контролу имовине, 
Ксенија Сушић-Марков, констато-
вала да је одбор прикупио 23 имо-
винске изјаве посланика, што је 
Скупштини дало легитимитет пу-
ноправног одлучивања. На почетку 
састанка једногласно је усвојен сле-
дећи дневни ред: завршни биланс за 
2006. годину, модификација стату-
та, избор представника у Јавној фон-
дацији за националне мањине, из-
бор чланова одбора и разно.
Потом је уследила подужа диску-

сија на тему биланса за 2006. годину 
за коју је књиговођа, Габријела Река-
ши, поред осталог рекла да је у фи-
нансијском смислу протекла у знаку 
штедње и рестриктивне економске 
политике. Овом приликом примеће-
но је да посебно треба разматрати 
биланс, извештај о билансу, односно 
завршни обрачун, јер се заправо ра-
ди о три правна документа.
Присутни су након приличног 

броја питања и захтева за додатним 
објашњењима о појединим тачкама, 
већином гласова све акте усвојили, 
али је за следећу Скупштину 
најављен детаљан извештај о фи-
нансијском пословању Српског кул-
турног и документационог центра и 
уважене су примедбе скупштинара 
да материјале треба достављати на 
време, како би у расправи могли 
компетентно да учествују.
Председник Самоуправе Срба у 

Мађарској Љубомир Алексов потом 
је најавио расправу о модификацији 
статута, коју је припремио адвокат 
Немеш Денеш. С обзиром да су скуп-
штинари имали времена да се упоз-
нају са стручним материјалом, г-дин 
Денеш укратко се осврнуо на основ-
не разлике између ранијих и актуел-
них правних решења понуђених у 
модификованом закону о мањинама.
Председник ССМ потом је апело-

вао на скупштинаре да време иско-
ристе како би дали конструктивне 
предлоге о могућим статутарним 
решењима. Како је предвиђено, ко-
начна одлука биће донета тек након 
вишеструке детаљне расправе то-
ком које би требало да се дође до оп-
тималне варијанте правилника о 
пословању.
После краће паузе рад је настављен 

избором новог представника у Јавној 
фондацији за националне и етничке 
мањине. С обзиром да је будућност 
институције на основу најновијих 
информација доведена у питање, део 
времена посвећен је разговору на ту 
тему. Скуштинари су се сложили да 
се ова значајна могућност за до-
бијање средстава за реализацију раз-
личитих програма ни у ком случају 
не би смела довести у питање.
Такође је примећено да посланич-

ко тело у протеклом периоду није  
на адекватан начин информисано о 
критеријумима по којима ова ин-

ституција одлучује и да интереси 
Самоуправе Срба у Мађарској нису 
заступани у довољној мери. Изве-
штај о начину њеног рада потом је 
поднео представник српске мањине 
Пера Ластић. Пошто његов мандат 
31. маја истиче, на захтев Фондације 
Скупштина је избор новог пред-
ставника обавила тајним гласањем. 
Посланици су одлучили да у наред-
ном периоду ову дужност уместо 
Пере Ластића (10 гласова), обавља 
Пенка Весић (11 гласова).
Док су се пребројавали гласачки 

листићи скупштинари су разматра-
ли састав одбора за школство и од-
бора за културу. Један од предлога 
био је да скупштина модификује 
претходну одлуку и да се број чла-
нова одбора за културу са седам (пет 
унутрашњих и два спољашна), по-
већа на девет, како би се на стручан 
начин могао бавити различитим об-
ластима културне делатности: ет-
нографијом, музичким наслеђем, 
фолклором, позориштем, издавач-
ком делатношћу, ликовном уметно-
шћу итд. Договорено је да се за сле-
дећу седницу припреми детаљна 
концепција рада, а присутни су 
предлог већином гласова подржали.
Што се тиче одбора за школство, 

предложено је да у његов састав, као 
спољни чланови уђу Јулијана Ко-
торчевић и Милан Степанов, однос-
но Катица Рус, и да се број чланова 
повећа на осам.
Овом приликом разматрана је и 

одлука донета пре четири године о 
отпремнини на коју има право бив-
ши председник ССМ. Једногласно је 
одлучено да сходно пракси утврђе-
ној после прва два изборна циклуса, 
ова функција за собом повлачи от-
премнину у износу од шест, а не три 
месеца како је одлучио претходни 
скупштински сазив. Једногласно је 
такође одлучено и да председник 
Самоуправе Срба у Мађарској Љу-
бомир Алексов ову дужност обавља 
у главном статусу, при чему и на-
даље остаје начелник села Ловре.
При крају седнице Нада Хајџан је 

обавестила скупштинаре да је ос-
новна школа у Чипу једнострано од-
лучила да укине наставу српског је-
зика, при чему је учитељица Зора 
Пејовић добила отказ. Самоуправа 
Срба у Мађарској, која иначе има 
право вета на овакву одлуку, том 
приликом није консултована, а при-
сутни су се сложили да ће против 
ове одлуке уложити оштар протест 
и обратити се свим адекватним ор-
ганима и институцијама.
Овом приликом вођена је диску-

сија о начину администрирања рада 
Самоуправе, имајући у виду да се од 
стране државних органа све чешће 
осећају индиректни притисци да се 
тај посао обавља на мађарском јези-
ку, под изговором да за превођење 
на српски нема довољно финансијс-
ких средстава. Договорено је да 
Скупштина што пре донесе став 
којим изричито захтева да се комп-
летна администрација као и до сада 
обавља на српском језику, за шта 
постоје законом утврђена и загаран-
тована мањинска права.

С. М.
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Конференција о мањинама у Сегедину

Повезаност народности у Мађарској и Војводини
П од насловом „Прoшлост, сада-

шњост и будућност мањина у 
Мађарској и Војводини II”, у 

организацији сегединског Народ-
носног савеза у Сегедину је од 19. до 
21. априла одржана тродневна реги-
онална мањинска конференција.
Међународни симпозијум отпо-

чео је представљањем учесника, 
мањинских организација из Жупа-
није Чонград и Војводине а одмах 
затим уследила су научна излагања 
о историјату сарадње народности на 
прекретници 19. и 20. века, односно, 
историјату немачке и јерменске 
дијаспоре.
Први дан форума, који је обило-

вао разменом искустава, информа-
ција и успостављањем контаката, 
приведен је крају обиласком града а 
већ сутрадан уследили су нови за-
нимљиви научни реферати. Најпре 
је др Иштван Тот, по професији му-
зеолог, председник сегединског На-
родносног савеза, уједно главни ор-
ганизатор мањинске конференције 
говорио о богатој народносној грађи 
Музеја „Фeренц Мора” која устано-
ва располаже завидним бројем пред-
мета, експоната везаних за мањинс-
ко музејско наслеђе на Јужном Ал-
фелду где већ вековима у миру и 
слози живе Словаци, Румуни, Не-
мци, Срби и други припадници на-
родности.
Други говорник др Ласло Марја-

нуц, предавач Сегединског универ-
зитета пажњу је посветио настанку 
вишеетничности Војводине с по-
себним освртом на историјат Срба у 
17. и 18. веку. Он је у свом предавању 
указао на политику аустријског дво-
ра који се при остваривању својих 
циљева често пута ослањао на Србе. 
Истакнута тема била је Велика сео-
ба Срба под вођством патријарха 
Арсенија III Чарнојевића приликом 
које су Срби стигли чак до Ђура и 
других удаљенијих крајева, а храб-
ро се усудио да да друштвену карак-
теристику српске заједнице у Угарс-
кој.

Многи историчари нерадо говоре 
о непријатним догађајима из про-
шлости, међутим, Ласло Марјануц 
није заобишао ни такву тему као 
што је било некадашње одвајање 
 српског и мађарског становништва. 
Иако су то била деликатна времена, 
историјске чињенице остале су за-
бележене у бројним изворима, архи-
вским документима на којима се ба-
зирало предавање универзитетског 
предавача који је у свом предавању 
пажњу посветио и српским епар-
хијама, Великом српском магистра-
ту који је подигнут 1761. године, ра-
диности српских жена, исељењу Ср-
ба са територија Угарске и другим 
значајним збивањима везаних за 
 српски народ.
Ференц Гајда, директор Дома на-

родности у Сегедину у свом об-

раћању учесницима 
конференције гово-
рио је о раду и усло-
вима мањинске уста-
нове која је, имајући 
у виду финансијске 
могућности, и дан 
данас приморана да 
се ослања на конкур-
се. Руководилац До-
ма народности је 
указао и на органи-
зационе финесе које 
примењују прили-
ком организовања 
разних приредаба од 
којих се посебно ис-
тичу „Дaни народ-
ности у Сегедину”, 
„Мањински фолк-
лорни фестивал”, 
„Фудбалски турнир 
мањина” и друге ве-
ома важне манифес-
тације…
Душан Марјано-

вић, председник Са-
моуправе Хрвата у 
Сегедину са Свети-
славом Миланко-
вићем, секретаром 
Градског музеја из Суботице при-
сутнима је предочио историјат Хр-
вата у Војводини.
Посебно ваља истаћи виђење и 

став младог музеолога по питању 
анализе стања у Војводини, ситуа-
ције у Србији, наиме, као активиста 
Агенције за локалну демократију, 
бавећи се афирмацијом мањина и 
етничких заједница, унапређењем 
међуетничке толеранције, Свети-
слав Миланковић је аудиторијум 
упознао са етничком мапом Војво-
дине. У вези са свим народностима, 
навео је тачан податак о бројчанос-
ти одређене мањине с посебним ос-
вртом на Мађаре, Хрвате, Словаке, 
Немце, Румуне па чак и Југослове-
не, будући да се и дан данас многи 
изјашњавају и себе сврставају у већ 
поменуту категорију.

Секретар Градског музеја 
у Суботици говорио је и о 
важности верске толеранције 
а подвукао је и то да вишена-
ционални карактер Војводи-
не требало би да представља 
један од стубова, основу обез-
беђења аутономије већ поме-
нутој покрајини.
Наравно, на тапет је доспе-

ло и питање заступништва 
мањина у Народној скупшти-
ни Републике Србије а након 
бројних питања и одговора, 
други дан рада конференције 
окончан је посетом Музеју 
„Fekete Ház (Црна кућа)” где 
су учесници тродневне мани-
фестације имали прилику да 
погледају изложбу крстова 
Иштвана Каналаша из Сири-
га који је својој веома лепој и 
богатој поставци дао наслов 
„Вeра уклесана у дрво”.
Међу крстовима се налазе 

и радови којима су овекове-
чени православни крстови!
Ма како ће звучати неверо-

ватним, но, српску прошлост 

у себи носи и ПИК (PICK) салама у 
Сегедину. То се могло чути и видети 
у ПИК музеју на чијем зиду је ока-
чена и слика Стојка Обрадовића, 
мајстора салама што је такође по-
тврда да су Срби у граду на Тиси би-
ли веома добри, угледни стручња-
ци, занатлије, мајстори свог зана-
та…
Занимљива је била прича о исто-

ријату производње ПИК саламе и 
производње сегединске паприке.
Последњег дана конференције, 

учесници скупа су, захваљујући Да-
виду Адамову, председнику печујс-
ке организације „HÍD-ENCEF” мог-
ли да упознају европска настојања 
печујских и сегединских народнос-
ти које су већ учиниле одређене кон-
кретне кораке код Европске уније 
како би мањинско питање у Европи 
добило посебан третман.
Осим тога, својеврсни тренинг је 

послужио и као добар повод да се 
размотре могућности подношења 
заједничких конкурса мањина у 
Мађарској и Војводини, Србији.
Све у свему, тродневна мањинс-

ка конференција чијем раду је прво-
га дана присуствовао и Боривој 
Рус, председник Сегединске српске 
заједнице, оцењена је корисном уз 
молбу и констатацију представни-
ка мањинских организација да би 
предавања, изнета на скупу, ваља-
ло објавити и у посебном издању. 
Др Иштван Тот, председник На-
родносног савеза је обећао да ће 
путем конкурса настојати да обез-
беде средства за штампање и у про-
ширеној форми, одштампаће из-
дање које би могло послужити као 
својеврсни мањински водич за 
представнике народности на југу 
Мађарске и у Војводини, у Србији, 
који већ сада жељно очекују наста-
вак расправе прошлости, сада-
шњости и будућности мањина у 
двема земљама.

Предраг Мандић

Др Иштван Тот, председник Народносног савеза

Др Ласло Марјануц, универзитет-
ски предавач говорио је и о Србима

Публика у Дому нардности
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Здравко Шотра, филмски и ТВ редитељ

Желим да вратим публику у биоскопе
М ноги познати редитељи имају 

пех да их публика углавном 
памти по њиховим телеви-

зијским остварењима, иако она по 
обиму и значају често заостају за пе-
чатом који су оставили у филмској 
или позоришној уметности. Изу-
зетак од тог правила није ни Здрaв-
ко Шoтра. Свojу редитељску кaриje-
ру зaпoчeo је 1963. гoдинe и прoслa-
виo сe вeликим брojeм ТВ сeриja, 
филмoвa и aутoрских oствaрeњa. С 
обзиром да су мали екрани у пос-
ледњих пола века повели у утрки-
вању са оним великим, публикa 
пoсeбнo пaмти Шотрине лeгeндaр-
не ТВ сeриjе: „Oбрaз уз oбрaз”, 
„Глумaц je глумaц”, „Вишe oд иг-
рe”, „Причe из мajстoрскe рaдиoни-
цe”… Слeдe филмoви „Брaћa пo 
мaтeри”, „Бoj нa Кoсoву”, „Днeвник 
уврeдa”, „Лajaњe нa звeздe” и „Зoнa 
Зaмфирoвa”, кoja je проглашена 
нajглeдaниjим српским филмом 
свих врeмeнa. Тај филм приказан је 
и на недавном Дану српског филма 
у Будимпешти.

– Сa „Зoнoм Замфировом” сe дe-
силo нeштo штo сaмo мoгу дa прeт-
пoстaвим, мaдa нe умeм дa oбjaс-
ним. Зaистa сaм вeрoвao у тaj 
прojeкaт, aли тaкaв успeх нисaм oчe-
кивao. Jeдинo штo сaм жeлeo билo je 
дa врaтим публику у биoскoпe. 
„Зoнa” je нaпрaвилa кoрaк у тoм 
прaвцу, у филмскoj индустриjи уoп-
штe.
Чини сe дa у вашем стваралач-
ком опусу преовлађују једнос-
тавне живoтне приче. Да ли се 
то може тумачити као бекс-
тво од неких „тежих” и акту-
елнијих тема?
– Билo je oзбиљних тeмa и тe кaкo. 

„Идeмo дaљe” и „Брaћa пo мaтeри”, 
филмoви кojи сe и дaнaс вртe, вeoмa 
oзбиљнo су трeтирaли људскe суд-
бинe и дoгaђaje, мeђунaциoнaлнe 
oднoсe, пoлитичкa питaњa. Ти су 
филмoви oд стрaнe критикe увeк би-
ли бoљe примљeни. Aли ja углaв-
нoм прaвим филмoвe бeз тaкoзвaнoг 
„умeтничaрeњa” и нaстojим дa 
глeдaoцу пoнудим рaзгoвeтну, jaсну 
причу, штo вeруjeм дa филм и jeстe. 
Филм сe тoмe врaћa. Пoстojaлo je 
jeднo врeмe кaдa су филмски 
ствaрaoци пoкушaвaли дa зaпaњe 
нeчим штo je „нeвиђeнo”, дa пoкaжу 
свe штo умejу и знajу. Знaм и ja дoстa 
тoгa, aли ми je вaжниje дa људимa 
пoнудим сижe кojи им je близaк. 
Вeруjeм дa je глeдaлиштe зaсићeнo 
ужaсимa и дa oсeћa пoтрeбу зa 
сaдржajимa кojи oбoгaћуjу лeпшим 
и бoљим.
У београдској телевизији ради-
ли сте као асистент режије у 
серији „Сeрвиснa стaницa”, сa 
Миjoм и Чкaљoм. Ако смо добро 
информисани, епизоде су тада 
емитоване уживо?
– Да, свe je ишлo уживo, а рeткe 

кућe кoje су пoсeдoвaлe тeлeвизoре 
билe су крцaтe кao бискoпскe сaлe. 
Кадa су сe тeлeвизoри пojaвили у из-
лoзимa рaдњи, нaрoд je стajao нa 
улици. Биo сaм дoстa смeтeн кao 
aсистeнт. Нoвaк Нoвaк и Лoлa Ђу-
кић су ту мojу смeтeнoст oбeлeжили 
и у свojим успoмeнaмa. Нaимe, 

пoштo je сeриja ишлa уживo, мoj 
зaдaтaк je биo дa прaтим тeкст и дa 
Миjи и Чкaљи дoбaцим кaдa зaстa-
ну. Мeђутим, ja бих сe тoликo зaб-
лeнтaвиo, пoчeo дa прeтурaм пo тeк-
сту, дa би сe oндa испoстaвилo дa 
држим нeки из прeтхoдних eпизoдa. 
Видeвши тo Лoлa je рeкao: „Ниje oн 
зa aсистeнтa, мoрaмo хитнo дa гa 
прeбaцимo у рeдитeљe!” Дaли су ми 
oндa дa рaдим eмисиjу „Пoрoдицa и 
дoмaћинствo”. Вoдитeљкa Душанкa 
Кaлaњ je сa свojим гoстимa дaвaлa 
сaвeтe кaкo сe кaче слике нa зид и 
како се праве торте.
Међутим, ваша даља каријера 
пошла је у другом правцу и ре-
зултирала са 69 филмских и ТВ 
остварења. Које вам је од њих 
највише „на срцу”?
– Чини ми сe дa ћe пoслe мeнe 

oстaти „Брaћa пo мaтeри” и „Идeмo 
дaљe”. Oни су ми нajдрaжи. У њих 
сaм нajвишe улoжиo. Мaдa, свaкo 
свoje „дeтe” сe jeднaкo вoли…
Ипак, имали сте и по који кикс. 
Многи сматрају да је то филм 
„Косовиски бој”.
– Тај филм смо снимaли нa aл-

бaнскoj и бугaрскoj грaници, Дe-
либлaтскoj пeшчaри, Смeдeрeву. 
Сa свим тим сeoбaмa филмскe eки-
пe, пoсao смo урaдили зa нeвeрoвaт-
них 31 дaн. Улeтeo сaм, кao и увeк 
штo сe упуштaм тaкo сулудo у 
прojeктe, у нeвиђeну трку сa 
врeмeнoм и oскудицoм. Сeћaм сe, 
првo oбучeм стaтистe у Србe и сни-
мим jуриш, пa тe истe oндa 
прeсвучeм у Туркe – и снимим кoн-
трaнaпaд. Eтo, сaдa свaкe гoдинe 
нa Видoвдaн пуштajу тaj филм и 
увeк имa вeoмa висoкe рejтингe 
глeдaнoсти. A свe вишe му 
oпрaштajу мaнe, кoje су oчиглeднe.
Ваш први филм избaчeн je из 
звaничнe сeлeкциje престижног 
фeстивaлa у Пули пo дирeктиви 
члaнa жириja, Азeмa Влaсиja. 
Зашто?
– Билo je тo тзв. пулскo врeмe 

jугoслoвeнскoг филмa, кaдa су у 
жириjимa углaвнoм сeдeли пoлити-
чaри. Вoдилe су сe ужaснe бoрбe зa 
нaгрaдe, jeр кo дoбиje нaгрaду њeму 
иду и друштвeнe пaрe. Тaкo су сви 
слaли свoг члaнa Цeнтрaлнoг кo-
митeтa у жири, дa сe бoксуje зa њих. 
Тe гoдинe, „Oсвajaњe слoбoдe”, збoг 
нeких сцeнa сa чeтницимa, кoje ja 
нисaм хтeo дa избaцим, прикaзaнo 
je нa зaтвoрeнoj прojeкциjи вaн кoн-
курeнциje. Aли, сoлидaрнoст филм-
ских рaдникa билa je тaдa oгрoмнa. 
Пoслe oвaциja нa прojeкциjи сви су 
нaпaдaли, чaк и нa свeчaнoj дoдeли 
нaгрaдa. Aзeм Влaси ми je зaтo при-
шao и рeкao: „Шoтрa, дa ти oбjaс-
ним нeштo у вeзи филмa…” Рeкao 
сaм му бeснo: „Мa, штa ти мeни дa 
oбjaсниш oкo филмa! Ти сe рaзумeш 
у филм кo нe знaм у штa…” Пoцр-
вeнeo je и oтишao.
Упркос огромној популарности 
ваших фимова, неки од крити-
чара вас нису штедели. Да ли 
вас то вређа?
– Критикe нe кoмeнтaришeм, ни-

кaдa тo нисaм ни рaдиo. Имao сaм 
увeк и пoкудa и пoхвaлa. Oд „Зoнe 
Замфирове” су, рецимо, прoфитирa-

ли и тaпкaрoши, и 
биoскoпи, и дистри-
бутeри и прoдуцeн-
ти, вeруjeм и глeдao-
ци, a ту je и пoнeки 
млaди критичaр кojи 
би дa прoфитирa 
нaпaдajући филм 
кojи сви вoлe. И тo je 
нoрмaлнo, a дa сe ja 
сaд нeштo мeњaм, 
кaснo je. Нeкa oни 
рaдe свoj пoсao, a ja 
ћу свoj – нajбoљe штo 
умeм.
У вашој бранши 
се још препричава 
како сте постиг-
ли немогуће када 
сте успели да 
снимите кадар у 
којем Пaвлe Вуjи-
сић плaчe.
– Пoкojни Пaja je у 

сeриjи „Вишe oд иг-
рe” глумиo лик кojи 
мoжe дa прeдвиди 
будућнoст. У трe-
нутку кaдa oсeћa 
свojу смрт и трeбa тo 
дa сaoпшти oк ру-
жeњу, пo сцeнaриjу 
Слoбoдaнa Стojaнo-
вићa, трeбaлo je да 
зaплaчe. Тoг дaнa, у 
Ивaњици, Вуjисић je 
биo бeсaн, пришao 
ми је и рекаo: 
„Слушaj Шoтрa! Ja 
нa филму мoгу дa рa-
дим свe oсим дa 
плaчeм!”. Мoлили 
смo гa цeлoг дaнa, a 
oн je биo свe бeсниjи 
и бeсниjи. Нa крajу je 
пристao, aли дa будe 
aпсoлутнa тишинa. Зaтвoрили смo 
сe у нeку прoстoриjу и свe je крe-
нулo фaнтaстичнo. Зaигрao je 
мaeстрaлнo. Мeђутим, oдjeднoм 
пучe грoм и мoрaли смo дa прe-
кинeмo снимaњe. Мoлили смo гa 
пoлa сaтa дa пoнoвo крeнeмo. Кaд, 
нa тoм истoм дeлу тeкстa, пучe рeф-
лeктoр и oнo врућe стaклo му сe сру-
чи на леђа. „Видиш, нe трeбa oвo дa 
снимaмo!”, викao je. Oпeт ми 
крeнeмo, кaдa oпeт нa истoм мeсту – 
исцурeлa трaкa. Свaнулo je кaдa смo 
зaвршили снимaњe Пajинoг 
мoнoлoгa, крoз сузe. Кaдa смo oтвo-
рили врaтa зaтeкли смo страшну 
сцeну: вeтaр je у међувремену пoлo-
миo свo дрвeћe у oкoлини и нaбaцao 
oкoлo кaмeњe. Пaja ми je, углeдaвши 
призoр, рeкao: „Видиш, Шoтрa, дa 
сe и нeбo пoбунилo прoтив тe нeпри-
рoднe ствaри дa ja плaчeм!”.
Колико је трагична судбина ва-
ше породице имала утицаја на 
филмове које сте снимали?
– Сaмo из мoje пoрoдицe je 1941. 

њих 40 билo бaчeнo у jaму. Тeк смo 
je 1990. oтвoрили. Личнo сaм ишao 
тo дa снимaм. Билo je стрaшнo. 
Сусрeћeш сe сa кoстимa прeдaкa. 
Jeдaн чoвeк ми je умрo прeд 
кaмeрoм кaдa су извaђeнe кoсти 
њeгoвe дeцe. Пoслe рaтa, сви смo 
ми дoбили дирeктиву дa то зaбoрa-
вимo. И ja сaм вaљдa биo зaбoрa-

виo. Дружиo сaм сe у Зaгрeбу сa 
кoлeгaмa кojи су дирeктни пoтoм-
ци eгзeкутoрa члaнoвa мoje пoрo-
дицe. Мислиo сaм, пошто су тада 
били дeцa, и дa oни нeмajу вeзe сa 
тим. Мeђутим, и тaj мoj дoкумeн-
тaрни филм, кao штo je случaj сa 
мнoгим мojим филмoвимa, дoбиo 
je у ствaрнoм живoту нaстaвaк. 
Чим су сe нaши 1991. пoвукли и 
oни дoшли, криптa сa 3.000 кoстиjу 
je минирaнa, кoсти су рaзбaчeнe, a 
oни су испeкли вoлa и вeсeлили су 
сe. Кao и у рaзoрeнoм Книну, гдe 
сaм снимao филм „Брaћa пo мaтe-
ри”. Увeк су сe тaмo дeшaвaлe 
ужaснe ствaри и дoбрo je штo су сe 
нaши пoвукли oвдe гдe je сигур-
ниje.
Какве савете најчешће дајете 
својим млађим колегама?
– Трeбa рaдити! Рeдитeљ мoрa дa 

рaди, стaлнo. Нajстрaшниjи су дaни 
кaдa сe нe рaди. Oвo jeстe тaкaв 
пoсao дa сe нajвишe врeмeнa и eнeр-
гиje пoтрoши дo трeнуткa кaд филм 
пoчињe, aли нeкa никo нe мисли дa 
je тo сaмo кoд нaс случaj. И у свeту, 
свугдe je тaкo. Нигдe ниje лaкo убe-
дити oнe кojи имajу нoвца дa гa 
улoжe у филм. Зaтo сe трeбa бoрити 
зa прojeкaт у кojи сe вeруje. И нe 
трeбa жaлити трудa. У тo трeбa нe-
милицe трoшити снaгу.

Д. Ј.

Здравко Шотра: „Пoстojaлo je jeднo врeмe кaдa су 
филмски ствaрaoци пoкушaвaли дa зaпaњe нeчим 
штo je „нeвиђeнo”, дa пoкaжу свe штo умejу и 
знajу. Знaм и ja дoстa тoгa, aли ми je вaжниje дa 
људимa пoнудим сижe кojи им je близaк. Вeруjeм 
дa je глeдaлиштe зaсићeнo ужaсимa и дa oсeћa 
пoтрeбу зa сaдржajимa кojи oбoгaћуjу лeпшим и 
бoљим.”
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Милан Недељков

Трагична судбина грофа Ђорђа Бранковића (II)

М леци су требали да добију: Славонију, 
Босну, Далмацију, Арбанију и Епир. А 
француски краљ Луј XIV : Тракију са Јед-

реном и Цариградом, Бугарску, Србију, Македо-
нију, Мореју, Ахају и Архипелаг. Ердељ и Банат, 
по замисли папиној, требао је да буде независна 
„тампон зона”, одбојна држaва између Хабсбур-
шке царевине и Француске територије.
Шербан Кантакузин брзо је разумео да ту није 

реч о ослобођењу своје земље, него само о проме-
ни господара, и почео је вештом политиком да ла-
вира. Ђурађ Бранковић, нажалост није имао тих 
„државничких” способности, шта више, вероват-
но није ни схватио намеру ондашњих великих 
сила. Уверен је био да је близу устанак подјар-
мљених хришћана, и рушење Турске. 1688. годи-
не, одлази у Беч, као изасланик кнеза Шербана и 
излази пред цара у Бечу, са својим планом који се 
потпуно косио са папским планом и са интереси-
ма хабсбуршке политике. На основу шесте тачке 
тога меморијала, који је донео са собом у Беч, аус-
тријски цар Леополд I, преко Угарске дворске 
канцеларије, додељује Бранковићу 20. септембра 
1688. грофовску титулу (титулу барона добио је 
још 7. јуна 1683.). Бранковић после посете у Бечу 
стиже аустријској војсци у Ердељ и ту је чекао на 
царски проглас. У међувремену одлазио је и у 
Влашку и ту је одржавао извесне везе и са Ру-
сијом. Аустријске власти су забринуто посматра-
ле нарочито Бранковићеве руске везе.
Др Ј. Радонић о насталој ситуацији овако пи-

ше: „Заслепљен титулама, наиван и лаковеран, 
он је веровао у искрене намере аустријског цара. 
Већ крајем 1688. и почетком 1689. на њега се по-
чело гледати са сумњом и он је почео губити по-
верење. Томе су допринеле многе околности. 
После изјаве босанских Бранковића и Николе 
Матије Ивановића да гроф Ђурађ Бранковић 
није потомак српских деспота Бранковића, ства-
рало се неповерење према грофу. Са сумњом су 
праћене његове везе са кнезом Шербаном Канта-
кузином, са влашким столником Константином 
Бранкованом, архимандритом Исаијом и Моск-
вом. На основу писма српског патријарха и царс-
ке дипломе од 1683, у Бечу је владало уверење да 
Ђорђе Бранковић, као потомак светородне лозе и 
давнашњих владара, може утицати на подјар-
мљене Србе да се дигну против Турака. Ништа 
не сумњајући, a верујући да има подршку цара 
аустријског, гроф Бранковић је радио на органи-
зовању устанка, a после неуспеле акције повукао 
се у манастир Тисман. Што се гроф Бранковић 
више ангажовао на подизању устанка, све је ви-
ше уливао страх асутријским властима. Стога га 
је требало учинити безопасним и уклонити, пa je 
тако принц Баденски, по налогу цара Леополда I, 
позвао грофа Бранковића у Кладово и ухапсио га 
29. октобра 1689, a одатле спровео у Беч.”
Ђорђе Бранковић је био у аустријском зато-

чењу од јесени 1689. па до смрти (1711). Прво у Бе-
чу у интернату, па у бечкој гостионици Андрије 
Донера, код „Златног Медведа”, а 1703. године 
пребачен је на западну границу Чешке, у варо-
шицу Хеб (чешки Cheb, а немачки Eger). У почет-
ку је био смештен код неког конзула Рајхла, а од 
1704. у кући сенатора Ђорђа Минетија.
Интересантно је како бечки политички круго-

ви покушавају на различите начине да руше уг-
лед Бранковића. Тада се почело причати о издајс-
тву Вука Бранковића на Косову. Та прича је толи-
ко успела, да је и сада синоним издајства име Ву-
ка Бранковића. Издајства на Косову је заиста би-
ло, али не са стране Вука Бранковића већ са стра-
не Влатка Вуковића, који је повукао своју војску 
из битке, пре него што се она окончала, прешао је 
у Босну и ширио је вест да је српска војска одне-
ла велику победу.
За време бечког боравка имао је могућност 

Ђорђе Бранковић да одржава везе са истакнутим 

Србима, са патријархом Чарнојевићем, са Исаи-
јом Ђаковићем, са Јованом Монастерлијом и дру-
гима. Као човек који влада бројним страним јези-
цима, помагао је српским првацима у конципи-
рању захтева према аустријским властима. Имао 
је важну улогу у разним српско-аустријским пре-
говорима. Вероватно, под његовим утицајем су 
Срби касније (1694) тражили и засебну терито-
рију, а не само верску аутономију.
У заточењу стекао је Бранковић и ореол муче-

ника, и јако је постао популаран у народу. Зато су 
га 2. априла 1691. година на будимском сабору 
народне старешине изабрале за српског војводу, 
а за то време док се Бранковићева ствар не реши, 
изабран је Јован Монастерлија из Коморана за 
његовог заменика.
Односи између патријарха и грофа Бранковића 

били су веома срдачни и присни. Патријарх још 
5. маја 1688. године упутио је писмо деспоту 
Бранковићу, по игуману хаџи кир Јевросиму, у 
коме му шаље свој благослов и жеље за успех ње-
гове мисије, називајући га „Богоизабрани пред-
водитељ новога Израиља и господар целе Српске 
земље” и „свете лозе деспотске изабрани цвет” и 
„Блажени Христов војник”.
За време боравка у Бечу и Хебу, Бранковић је 

писао своје „волуминозно” историог-
рафско дело Хронике (Славеносрпске 
хронике), у пет књига. Још у Букуреш-
ту је почео сакупљати и сређивати 
грађу, јер је најпре био подстакнут 
жељом да докаже своје деспотско по-
рекло. Још у Букурешту, пре своје по-
литичке каријере, писао је кратку хро-
нику на румунском језику, са насло-
вом Хроника Илирика, Горње Мезије и 
Доње Мезије. У Букурешту је могао да 
користи библиотеке кнеза Шербана 
Кантакузина, столника Константина 
Кантакузина, Константина Бранко-
ваћа и других учених људи. Користио 
је и велик број домаћих извора, као ро-
дослове и летописе, архиепископа Да-
нила и његовог настављача, Григорија 
Цамблака, монаха Исаију, Дукљани-
на, Орбинија, Луцијуса, византијске 
историчаре, па мађарског Иштван-
фија, талијанског Бонфинија и друге.
У заточењу писаним Славеносрп-

ским хроникама, од Немањића па до 
старих сремских Бранковића, дока-
зао је легитимитет српског народа. У 
неком смислу и потврдио је у расеја-
ном народу националну свест.
Гроф Ђурађ Бранковић је умро 

19.децембра 1711. године. Пренос пос-
мртних остатака Бранковића из Хеба 
у манастир Крушедол је обављен у је-
сен 1743. Пренос је организовао зет 
патријарха Арсенија IV Шакабенте, 
пуковник Атанасије Драшковић, а 
опело извршио патријарх Арсеније 
IV Шакабента у Карловцима.
На почетку овог чланка цитираном 

извештају маркфрафа Баденског није 
потребан никакав коментар. Јасно се 
види из њега бојазан за стварање јед-
не самосталне државе – деспотовине, 
која би била ван домашаја аустријске 
царевине, што је недопустљиво. А 
што се тиче разних оцена и пресуда 
наших историчара о улози грофа 
Бранковића, суштина је у томе што је 
Бранковић критиковао патријарха 
Чарнојевића због тога што поред црк-
вене власти и политичку власт држи 
у својим рукама. Због тога су неки на-
ши учени људи пронашли да је Ђорђе 
Бранковић контраверзна личност, на-
иван и лаковеран, није доста лукав и 
препреден био, што би се очекивало 

од једног правог политичара. Зато су његове људ-
ске слабости увеличане преко мере код неких на-
ших историчара. (Слична је ствар и са нашим 
првим физичаром, Атанасијем Стојковићем, који 
се усудио да критикује Вука и његову реформу и 
зато су га „вуковци” анатемисали и избацили за 
једно време из српског културног пантеона.).
О правом значају Ђорђа Бранковића г. др Сте-

фан Чакић овако пише, у својој књизи „Велика 
сеоба Срба и патријарх Арсеније Чарнојевић”: 
„Може се закључити да је гроф Ђорђе Бранко-
вић, без сумње, био велики родољуб свога наро-
да, да је искрено желео и радио на његовом осло-
бођењу и на буђењу националне и верске свести 
у оним мрачним и тужним временима црнога ро-
пства, да је свакако имао и својих личних амби-
ција, нарочито када је радио на доказивању свога 
порекла од славне српске лозе Бранковића”…”, 
али у оно време, када су наде за обнову старе ср-
пске деспотовине преживљавале своју тешку 
кризу, овај његов покушај имао је својих пози-
тивних резултата, јер је требало народу рећи и 
уверити га, да није све изгубљено, ни после две и 
по стотине године црног ропства, да има ко се за 
њега брине и бори, да на његовом челу стоји по-
томак некадашњих српских деспота”.

Старе и нове фотографије чешке варошице Хеб

(Наставак из 13. броја)
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Моловање
кредита

Живео једном давно у граду Б. један весели 
молер који је обилазио банку за банком, узи-
мао кредит за кредитом, живећи увек само за 
данашњи дан, и не бринући бригу сутра-
шњег, а када су му се дугови, коначно, попели 
на врх главе, он их је једноставно префарбао 
дебелим слојем уљане боје, и наставио да жи-
ви безбрижно и весело, баш као и пре.

Моловање
биографије

Живео једном у граду Б. један богати и 
утицајни банкар, који никада није сам моло-
вао свој стан, а исто тако ни свој животопис, 
јер је добро знао да је за такав деликатан по-
сао најбоље унајмити правог мајстора зана-
та, који ће молерај обавити стручно и ефи-
касно, и неће за собом оставити неред и 
прљавштину, него ће све префарбати и очис-
тити, до последње мрље.

Моловање
ставова

У граду Б. се, осим станова, често молују и 
ставови, који тако префарбани неретко за-
сијају новим сјајем, одушевљавајући грађане 
који их слушају, мада је у њима тешко пре-
познати оне раније, помало већ отрцане и из-
бледеле мисли, какве су биле пре додавања 
свежих боја и нијанси. Милан Степанов

Његош на компакт-диску
Компакт диск „Петар II Петровић Његош: 

Сабрана дела” објављен је после три године рада 
као прво електронско издање нашег песника и 
први комерцијални диск такве врсте у Србији. 
Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, 
илустрована биографија и библиографија од сада 
су доступни и у елекронском облику захваљујући 
приређивачима и издавачима диска, Александру 
Лазићу, др Предрагу Јаничићу и Александру Го-
гићу, који су и аутори првог интернет сајта пос-
већеног Његошу, на адреси www.ppnjegos.org.
Прво електронско издање обухвата 12 књига – 

„Пјесме”, „Лучу микрокозму”, „Огледало српс-
ко”, „Горски вијенац”, „Лажног цара Шћепана 
малог”, „Свободијаду”, „Глас каменштака”, 
„Писма”, „Прозу”, „Преводе”, „Биљежницу” и 
„Тестамент”. Диск садржи и 200 писама, Њего-
шеву биографију, речник мање познатих речи и 
израза, и кратку библиографију. Осим другачије 
организације томова, електронска верзија разли-
кује се од штампаних и по томе што се први пут 
доноси комплетна „Биљежница” и цели текст 
„Тестамента”.

„Српска књижевност
у сто педесет књига”

Матица српска је недавно, најављујући форми-
рање свог Издавачког центра, представила и 
најамбициознији, већ осмишљени пројекат бу-
дуће куће који је посебно обрадовао све библио-
филе. Реч је о обнављању, али и проширењу биб-
лиотеке „Српска књижевност у сто књига”.
Прво издање ове антологијске библиотеке 

објављивано је у периоду између 1957. и 1967. го-
дине, као заједнички пројекат Издавачког 

одељења, каснијег Издавачког предузећа Мати-
це српске и Српске књижевне задруге, и то по два 
кола годишње од по пет књига. Иницијатор за 
покретање библиотеке „Српска књижевност у 
сто књига” био је књижевник и каснији председ-
ник Матице српске Бошко Петровић. Данас, Ма-
тица српска планира да избор најбољих дела из 
српске књижевности прошири на – 150 књига.

„Управо смо у процесу формирања будуће ре-
дакције, заједно са СКЗ, а уз обнављање раније 
едиције желимо да додамо афирмисана књижев-
на имена и дела која су се после другог издања ја-
вила у нашој литератури. Ту је много нових и 
младих писаца, уосталом тада је најмлађи био 
песник Стеван Раичковић”, каже за „Политику” 
Миро Вуксановић, управник Библиотеке и пот-
председник Матице српске.

„Време власти II”
Нови роман „Време власти II” академика Доб-

рице Ћосића, наставак саге о Катићима која је за-
почета још далеке 1954. године романом „Коре-
ни”, биће објављен у београдској „Просвети”, а 
књига ће се појавити већ крајем маја. Прошле не-
деље су са Добрицом Ћосићем у, до последњег 
места испуњеним, просторијама „Просвете” 
(Ћосићеве матичне издавачке куће у којој је и за-
почео каријеру 1951. године) уговор потписали 
директор поменутог издавачког предузећа Дејан 
Станковић, председник Управног одбора Урош 
Балов и главни уредник Дејан Михаиловић, који 
је и први прочитао рукопис књиге.
Према Михаиловићевим речима, власт као те-

ма овог романа оличена је пре свега у лику Јоси-
па Броза Тита који се први пут јавља као књижев-
ни лик, као жив и уверљив јунак „од крви и меса”, 
каквог га познају његови најближи сарадници. 
Добрица Ћосић је свог фиктивног јунака Душана 
Катића описао као „јунака свога доба”. Он ће, 
према пишчевим речима, са врло високих држав-
них функција, као одани обожавалац Броза, схва-
тити праву природу вође, и постати „Брут”.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Унутрашње борбе
Византинци су настојали да Симонидиним потомцима обезбеде на-

следство на престолу, и очекивали су од Милутина да своје синове из ра-
нијих бракова запостави у том погледу. Питање наследства је и иначе било 
спорно питање између Милутина и Драгутина па је међу браћом око 1301. 
дошло до оружаног сукоба. У исто време Милутин је водио кратак рат и са 
Дубровником, али је на тој страни после неколико месеци склопљено при-
мирје.
Нису познате појединости о рату између браће, али се зна да је Милутин 

тражио савезнике и у Италији и у Византији. Драгутин се у исто време уп-
лео у борбе око угарског престола. Последњи Арпадовић, Андрија III је од 
многих био оспораван као легитимни краљ па је подршку феудалаца купо-
вао тако што им је делио титуле и поседе. Драгутиновом сину Владиславу 
је, на пример, даровао „херцештво Славонију” као наследни посед. Када је 
1301. умро Андрија III, борбе око угарског престола су се још више рас-
пламсале. Драгутин је дуго подржавао анжујског претендента Карла Ро-
берта, али када је угарски великаш Ладислав Апор удао своју ћерку за 
Драгутиновог сина Владислава, њих двојица су као претендента истакли 
Владислава и окренули се против Карла Роберта. Драгутин је, значи, во-
дио рат на две стране: и против брата и против будућег угарског краља.
Изгледа да ни Милутин није био у лаком положају јер архиеписоп Дани-

ло II каже да се сва властела одметнула од њега и да је само с најамницима 
могао одбити „насиље оних који су борбу водили с њиме”. Из истог извора 
знамо да је рат међу браћом окончан 1311, или 1312. године.
Када је Симонида већ имала деветнаест година и није имала порода, ње-

на мати, царица Ирина је настојала да једног од својих синова наметне за 
наследника Милутину. Када је ово сазнао, Милутинов син Стефан се, уз 
подршку једног дела властеле, дигао против оца, али је био побеђен, на-
водно ослепљен, и са породицом послат у Цариград.
После срмти „сремског краља” Драгутина (1316) Милутин је успео да 

ухвати и затвори свог синовца, Драгутиновог наследника Владислава. 
Пошто је посео његову државу, значи и области које су традиционално 
припадале Угарској, неминовно је морало доћи до сукоба између њега и 
Карла Роберта. Угарски краљ је тада ступио у савез са владаром јужне 
Италије и са папом Јованом XXII и 1319. повео поход против Милутина. 
Његови успеси су били привремени па је тек 1320. успео да поврати нека-
дашње угарске територије.

Предраг Степановић

Легализација

П рисећа се моја рођака своје прве посете Пешти, давних oсaмдeсe-
тих, и једне целодневне шетње после које је, полуошамућена, ушета-
ла са пријатељицом у неки хотел са намером да ту одморе ноге и по-

пију кафу. И тaмaн кaд су пoчeлe дa je сркућу, два озбиљна господина су 
пришла и замолила их да устану и пређу у другу просторију. Каже да ни у 
лудилу не би на то пристале да шапатом и мимиком нису биле упозорене 
дa нe прaве глупoсти, а пoд нoс им била пoдмeтнутa нeкa лeгитимaциja.
Затим су нaдугaчкo и нaширoкo испитивaне ко су, штa су и како им па-

де на памет да бaш ту пију кaфу. Пошто ни један њихов одговор није задо-
вољио дотичну господу (у то време другове), шетачице су се на крају рaс-
плaкaле и рeкле дa вишe ни рeч нeће да прoгoвoре бeз тaтe. Тaтa je дoшao, 
мaлo викао, мaлo псoвao… Углaвнoм, испоставило се да се у тoм хoтeлу 
oдржaвao нeки важан скуп и да је за учeсникe билa oбeзбeђeнa зaбaвa кoja 
je пoдрaзумeвaлa и дeвojкe, кao jaгoдице нa врху шлaгa. A ове две су им сe 
ту нaшле кao нeрeгистрoвaне и сумњиве.
Не би се она овога можда ни сетила да на телевизији нисмо закачили јед-

ну од оних eмисиja у кojимa сe водетељке и гости такмиче ко је паметнији 
и безобразнији. Један од учесника сe успрoтивиo лeгaлизaциjи проститу-
ције, јер би се тиме „пружилa прилика мнoгим жeнaмa дa сe у њу укључe”.

– Aкo сaм дoбрo рaзумeлa, ми кoje сe нe бaвимo прoституциjoм то не ра-
димо сaмo зaтo штo ниje лeгaлизoвaнa?! Нe дoзвoљaвa чикa… – севнуше 
варнице из очију моје рођаке. – Да ти кажем, имала сам ја сијасет живoт-
них приликa кoje нисaм искoристилa. Мoглa сaм дa будeм лeкaр, прaвник, 
дa живим нa jeднoм другoм кoнтинeнту, мoглa сaм, чaк, у jeднoм трeнут-
ку дa будeм и жeнa убицa. Нисaм, jeр су мoje oдлукe билe другaчиje у тoм 
трeнутку. Сaда ћу, као, пoстaти прoституткa сaмo зaтo штo ми je 
пружeнa приликa. Жeнскo сaм, кo би мeни пoвeрoвao дa нeћу.
То рече она, а ја да те замолим нешто сасвим друго: ако видиш једног 

времешног господина који на јавним скуповима по Пешти баца дрвље и ка-
мење на новинаре СНН-а и назива их „инвалидима” само зато што о 
појединим, већ обрађеним темама, не пишу онолико пута колико се 
дотичном свиђа, пренеси му да пре нове паљбе баци око на нашу архиву. 
Понављање можда јесте мајка мудрости, али не увек и не свуда. У 
новинарству је оно пропаст.

Твој Драган

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (63)ИСТОРИЈЕ (63)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Крај суђења

„Премијера Србије, доктора филозофије и 
социологије Зорана Ђинђића убио је припад-
ник МУП-а Србије и Јединице за специјалне 
операције Звездан Јовановић, који је то у 
преткривичном поступку детаљно и недвос-
мислено признао”.
Овако је Јован Пријић, заменик специјалног 

тужиоца, отпочео завршну реч на „суђењу ве-
ка”. Ето, и то смо дочекали…
Пријић је додао да је мотив за убиство 

Ђинђића код Јовановића створио Милорад 
Улемек звани Легија, који је „Звекију” рекао да 
ће Јединица за специјалне операције бити рас-
формирана а њени припадници послати у Хаг. 
Пријић је рекао и да је хашка тема за Улемека 
био ултимативни мотив јер је мислио да ће по-
моћу ње променити политичке прилике у 
земљи и зато је целу акцију назвао „Стоп Ха-
гу”. Он је рекао да је крајњи циљ било до-
вођење на власт људи који би омогућили зе-
мунском клану да се неометано бави кримина-
лом, а самог Улемека је после атентата „чека-
ло” високо место у Министарству унутра-
шњих послова.
Судски процес оптуженима за убиство пре-

мијера Србије Зорана Ђинђића почео је десет 
месеци после атентата, 22. децембра 2003, у 
Специјалном суду. У првој верзији оптужнице 
оптужено је 36 особа, које се, поред овог, тере-
те и за 17 убистава, три отмице и терористичке 
нападе на седиште ДСС и предузеће „Дифенс 
роуд”.

Поступак је потом раздвојен, а за атентат на 
премијера Зорана Ђинђића и злочиначко уд-
руживање оптужено је на крају њих 12. Суђење 
је започео судија Марко Кљајевић, али је 28. 
августа 2006. поднео захтев за разрешење са 
судијске дужности. Суђење је преузела Ната 
Месаровић, као нови председник судског већа. 
Током три и по године, колико судски процес 
траје, саслушано је око 150 сведока.
Године 2004. пред својом кућом у Жаркову 

убијен је Кујо Кријешторац (52), очевидац 
убиства премијера Зорана Ђинђића. Он је од-
мах након атентата на премијера пролазећи 
Улицом адмирала Гепрата видео Владимира 
Милосављевића Будалу, једног од главноо-
сумњичених. Две године потом, у јуну 2006. 
убијен је други сведок – овај пут „заштићени”. 
Реч је о припаднику земунског клана Зорану 
Вукојевићу којег су бивши другови сурово 
казнили за издају – тако што су га мучили, пу-
цали у њега и на крају га живог спалили.
У процесу је ангажовано око 40 адвоката, 

који су случај развлачили и опструирали на све 
могуће начине. На крају су као непосредни из-
вршиоци за убиство Ђинђића оптужени бивши 
командант Јединице за специјалне операције 
Милорад Улемек Легија, припадници ЈСО 
Звездан Јовановић, Жељко Тојага и Саша Пеја-
ковић, као и радник Безбедносно-информатив-
не агенције Бранислав Безаревић, а као посред-
ни бројни припадници земунског Клана.
Пријић је на крају затражио најоштрије каз-

не, а то је у српском правосуђу 40 година ро-
бије. Наредних дана право на своју завршну 
реч имали су браниоци. Они су, дакако, рекли 
како су њихови клијенти невини, како тужба 
није извела ниједан ваљан доказ и затражили 
ослобађајуће пресуде.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
У владу неће ни
српски радикали

Велимир Илић, коалициони партнер Војисла-
ва Коштунице, понудио је Српској радикалној 
странци (СРС) место председника парламента 
ако ова подржи мањинску владу ДСС-НС. Ради-
кали су, међутим, глатко одбили предлог рекав-
ши да не желе да учествују „у било чијим прља-
вим политичким играма”. И док се у СРС надају 
новим изборима у Демократској странци (ДС) 
верују да ће Коштуница сада пристати на њене 
услове: место премијера за ДСС али главна ми-
нистарства за кадрове из ДС.

Немогућа мисија
Око десетак хиљада расељених Срба са Косо-

ва окупило се код прелаза Јариње, на админист-
ративној линији са Косовом. Њихова намера није 
била да пређу „границу” већ да скрену пажњу 
Мисији Савета безбедности, која је још у Београ-
ду имала „блиски сусрет” са косовским Србима. 
Око 70 чланова Удружења породица киднапова-
них и убијених Срба чекало је „мисионаре” ис-
пред зграде Владе Србије, али су ови уведени на 
споредни улаз. Након тога, окупљени су блоки-
рали оба улаза у зграду, како би госте из Њујорка 
„ухватили” на изласку. Затим је реаговало обез-
беђење.

Словачка подржава Србију
Председник словачког парламента Павел 

Паљек изјавио је у разговору са председником 
Србије Борисом Тадићем у Братислави да решење 
за Косово и Метохију мора да полази од легитим-
них захтева Србије и Повеље УН. Председник 
Србије, који је боравио у званичној посети Сло-
вачкој, рекао је да би независност Косова био пре-
седан, „веома неприхватљив за Србију”. Током 
посете Братислави председник Тадић је положио 
и цвеће на спомен-плочу Вуку Караџићу.

Политичка криза
у Америци

Извршна и законодавна власт у САД и даље 
бије битку око кризе у Ираку. Конгрес тражи 
повлачење трупа из Ирака, а председник Џорџ 
Буш прети да ће ставити вето на закон којим би 
се тако нешто прописало. „Рат у Ираку смо изгу-
били”, изјавио је вођа сенатске већине Хари Рид. 
Његову изјаву је потпредседник Ричард Чејни 
окарактерисао као дефетистичку, а повлачење 
трупа окарактерисао као „гарантовање пораза”. 
Рид је на то жестоко узвратио: „Председник је 
послао свог нападачког пса, званог Чејни, који је 
јурно не само на мене него и на све чланове Де-
мократске партије у парламенту”. Додао је да је 
Буш „у стању порицања” чињеница о рату и ње-
гово понашање упоредио с налогом својевреме-
ног председника Линдона Џонсона да појачањем 
операција у Вијетнаму „спасе своју политичку 
заоставштину” а да је „то само довело по по-
већања америчких губитака”.

Неизвесна изборна трка
у Француској

Поларизација француског друштва на левицу 
и десницу која је избила у први план после првог 
круга председничких избора у овој земљи, јесте, 
заправо, подела између либералне деснице коју 
заговара Никола Саркози и социјалдемократске 
левице којој нагиње Сеголен Роајал. Јака подрш-
ка коју је у првом кругу добио центриста Фран-
соа Бајру (18,6 одсто гласова) и мања од очекива-
не коју је добио екстремни десничар Жан-Мари 
ле Пен (10,4) указују на јачање центра на уштрб 
екстремистичких партија. „Резултат председ-
ничких избора диктираће, у великој мери, пона-
шање Бајруових бирача”, преноси „Гардијан” 
предвиђање једног аналитичара.

Сахрањен први слободно изабрани
председник Руске Федерације

Православни погреб
Бориса Јељцина

На гробљу Новодевичјег манастира у Москви 
прошле недеље је уз високе државне почасти у 
присуству породице, највиших руских државних 
функционера, страних државника, званичника и 
политичара и пријатеља, сахрањен први слобод-
но изабрани председник Руске Федерације Борис 
Јељцин. Претходно је церемонија опраштања од 
првог председника постсовјетске Русије одржана 
у московском Храму Христа Спаситеља, чију је 
изградњу Јељцин помагао, и – први пут за 113 го-
дина руски лидер је сахрањен по православним 
обичајима.
Опело су служили патријархов викар архи-

епископ Арсеније, најстарији члан Светог синода 
Руске православне цркве митрополит Јувена-
лије, митрополит смољенски и калињинградски 
Кирил и калужски и боровски Климент. Пред 
опело, прочитана је порука руског патријарха 
Алексија Другог који је истакао да је Јељцин на 
себе преузео одговорност за судбину земље у 
тешко и опасно време, а да се у његовој судбини 
„одразила целокупна драматична историја два-
десетог века”.
Од првог председника РФ опростили су се нај-

виши представници руске власти, руски пред-
седник Владимир Путин, премијер Михаил 
Фратков, потпредседници владе Сергеј Иванов и 
Дмитриј Медведев, министри, председници 
горњег и доњег дома руског парламента и најбли-
жи сарадници из времена Јељциновог осам и по 
година дугог мандата. На сахрану су у Москву 
допутовали представници приближно 20 држа-
ва, између осталог бивши председници САД 
Џорџ Буш старији и Бил Клинтон, председник 
Немачке Хорст Келер, некадашњи председник 

Финске Мауно Коивисто и министар иностра-
них послова Шведске Карл Билт.
Припадници Московског гарнизона су у част 

бившег председника испалили почасни плотун, 
а испред Новодевичјег гробља била је формира-
на километарска колона са више хиљада људи, 
који су дочекали ковчег са телом бившег руског 
председника. Више од 20.000 грађана Москве се 
током протекла 24 сата опростило од Јељцина у 
Храму Христа Спаситеља.
Борис Јељцин је умро у 77. години, после шест 

преживљених инфаркта и након што су се карди-
олози и лекари Централне клиничке болнице у 
Москви 12 дана борили за његов живот.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ Комунисити и глогов колац
Депутати руске Државне думе одали 

су прошле недеље минутом ћутања пош-
ту првом изабраном председнику Русије 
Борису Јељцину, који је преминуо у поне-
дељак, док су за то време посланици фрак-
ције Комунистичке партије Русије 
(КПРФ) седели у клупама, одбијајући да 
устану и одају пошту Јељцину. Током 
расправе о дневном реду, посланици КПРФ 
су покушали да објасне своје понашање и 
при том оштро критиковали Јељцинову 
политику, а у једном тренутку је депу-
тат Михаил Запољев рекао да би треба-
ло „забити глогов колац” на гроб првог 
председника. „Дајте да не будемо само 
политичари, него и људи, хајде да данас у 
овој сали не богохулимо”, апеловао је на 
комунисте први заменик председника Ду-
ме Олег Морозов, препоручивши им да 
„такве изјаве оставе за митинге а не за 
здање Думе и то на дан сахране”. Борис 
Јељцин, који је био иницијатор забране 
Комунистичке партије Совјетског Саве-
за и било каквих комунистичких органи-
зација, 1996. године изабран је други пут 
за шефа државе, победивши у другом кру-
гу управо лидера руских комуниста Гена-
дија Зјуганова.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Срби против Супермена
Ко није гледао „Супермена” и ко се не сећа 

зеленкастог кристала који једини има моћ да 
одузме моћ овом натчовеку, такорећи ванзе-
маљцу? Сви су гледали и сви се сећају јер сви и 
живимо у публици Холивуда, свете шуме на за-
паду Запада.
И коме од нас који смо јели кокице није било 

криво што се у једном таквом спектаклу ниг-
де не спомиње Србија, мада је наш човек, онај 
Воркапић, заслужан за филмско монтирање 
лета без којег не би ни било костимираног баје 
Супер човека.
Е, па, доста је било. Свануо је и наш дан! И 

све то захваљујући транзицији и концесија-
ма. Истраживачи рударске групе „Рио Тин-
то”, који у нашој земљи трагају за неком ки-
селином, открили су необични минерал. Пош-
то нису успели да га идентификују затра-
жили су помоћ од доктора Криса Стенлија, 
минеролога из Природњачког музеја у Лондо-
ну.
Новинари Би-Би-Си-ја су одмах приметили 

да се нешто чудно догађа. Мистични зелени 
зраци кружили су изнад Ситија и смарали по-
литичаре, банкаре, пословне људе, фудбалере 
и руске милијардере. А онда су се у медијима 
појавили наслови: „Нови минерал из Србије 
шокирао геологе!” „Пронађен криптонит Су-
пермена!” Да ли сва ова узбуђења изискују до-
датна објашњења?

„У стварности, пронађени минерал је беле 
боје и потпуно је безопасан”, изјавио је доктор 
Крис Стенли. „Бојим се да није зелен и да не 
сија, иако реагује флуоресцентним светлу-

цањем у наранџастој боји на ултраљубичасто 
зрачење”, рекао је доца Стенли за Би-Би-Си. 
Па у чему је онда штос?
Лондонски стручњак био је шокиран када је 

анализом хемијског састава новог минерала 
утврдио да његова формула већ постоји – и то 
у „научно-фантастичној” књижевности.

„Пред крај истраживања претраживао 
сам интернет користећи хемијску формулу 
минерала и био сам запрепашћен када сам от-
крио да је исто научно име написано на ковче-
гу са стеном криптонита коју је у филму Пов-
ратак Супермена из музеја украо Лекс Лу-
тер”, рекао је доктор Стенли.
Према међународним правилима номенкла-

туре, минерал не може добити име крипто-
нит зато што нема ништа заједничко са 
криптоном – стварним елементом из Пери-
одног система елемената, који постоји у об-
лику гаса. Уместо тога, минерал ће формал-
но добити име јадарит када о њему буде 
објављен текст у Европском журналу за ми-
нерологију.
Доктор Ив Ле Паге из канадског Национал-

ног истраживачког савета изјавио је да су 
после детаљне анализе минерала ближе томе 
да је тај предмет заиста јединствен. Према 
његовим речима, сазнање да је његов хемијски 
састав исти као измишљена фомула за фик-
тивни криптонит „заиста представља слу-
чајност века”.
За сада није познато да ли би могло бити ко-

мерцијалне експлоатације овог минерала који 
би, између осталог, могао бити сировинска 
база за добијање литијума. Треба рећи и то да 
се од литијума не прави литија, као и да јада-
рит нема везе са јадом и ритама („Салаш у 
малом риту”?!), који су на Западу прве асоције 
на помен далеке земље Србије.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Ликвидирао сам га лично. То је било политичко 
убиство јер је Хаг највећа срамота Србије.

Звездан Јовановић,
убица Зорана Ђинђића

Са 130 метара убити човека са штакама, 
што они зову „један на један”, не може бити по-
нашање храбрих родољуба и патриота, већ лаж-
них патриота и родољуба. (…)
Постојала су два крака непријатељског злочи-

начког удружења: један је команда ЈСО, а други 
банда Душана Спасојевића. Они су резоновали да 
ће убиство премијера пореметити стање у 
друштву и да нико из страха неће смети да пи-
та за њихове криминалне послове. Након тога 
они би већ преко својих људи у новој власти поно-
во створили структуру као и раније. Битни су 
наводи оптуженог Душана Крсмановића, који је 
испричао да је од Спасојевића сазнао да Улемек 
после атентата треба да добије високу функ-
цију у МУП-у. Почетак непријатељског злочи-
начког плана била је побуна ЈСО, новембра 2001, 
а главни разлози су били хапшење Спасојевића и 
његове екипе због отмице Мирослава Мишко-
вића и поступак за Ибарску магистралу. Спа-
сојевић и његова банда, како се види из исказа 
сведока сарадника, били су најмоћнији после Спа-
сојевићевог изласка из притвора где је био због 
отмице Мишковића. Да ли су они који су то омо-
гућили знали каква је то банда, није тема ове за-
вршне речи.

Јован Пријић,
заменик јавног тужиоца

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Економски споразум између Русије и Србије

Обнова Ђердапа
Међудржавни споразум о регулисању кли-

риншког дуга бившег СССР-а, односно Русије, 
према Србији, који је настао од 1994. до 2000. 
године, биће потписан у најскорије време, по-
тврдио је прошле недеље српски министар ру-
дарства и енергетике Радомир Наумов у изјави 
за београдски дневни лист „Политика”. Од 
укупно 288,5 милиона долара, око 188 милиона 
биће искоришћено за намиривање обавеза Ср-
бије за испоручени руски гас, док ће 100,5 мили-
она долара ићи за ревитализацију Хидроелект-
ране „Ђердап”. Оно што Србији припада по ос-
нову камате биће утрошено за изградњу акцеле-
ратора у Институту за нуклеарна истраживања 
„Винча”. Србија, иначе, дугује око 249 милиона 
долара „Гаспрому” за испоручени а неплаћени 
гас.
Владимир Ђорђевић, генерални директор 

ЕПС-а, истакао је да ће потписивањем овог 
међудржавног споразума после више од три де-
ценије коначно започети ревитализација Хидро-
електране „Ђердап 1”. Иако је све било спремно 
да овај посао крене још пре три године, без вери-
фикације овог важног документа посао са Руси-
ма није могао да крене.
Будући да ће бити потребно још неко време за 

завршетак процедуралних ствари, ревитализа-
ција Ђердапа неће почети пре 2008. године. У 
плану је да се обнови шест агрегата, а посао би 
требало да траје шест година. Четвртина опреме 
неопходне за овај велики посао је већ обезбеђена. 
С обзиром на то да Ђердап производи 20 одсто 
укупне енергије ЕПС-а, јасно је колики је значај 
његове комплетне обнове и модернизације.
Руски дуг Србији може бити плаћен и испору-

ком различите, веома квалитетне опреме, попут 

оне неопходне за ревитализацију Ђердапа, затим 
опреме за рударска постројења, као и неке друге 
производне капацитете где је потребна модерни-
зација. С друге стране, српски дуг „Гаспрому” 
могуће је решити једним делом пребијањем, а 
много већим делом давањем акција одређених 
предузећа руској страни, или кроз неке друге ин-
вестиционе пројекте за које су Руси заинтересо-
вани, као што је, на пример, подземно складиште 
у Банатском Двору и гасификација средњег и 
јужног дела Србије.
Решавање питања потраживања која Русија 

има према Србији за неплаћени гас велико је оп-
терећење за Јавно предузеће „Србијагас” тако да 
ће регулисање овог клириншког дуга умногоме 
растеретити његово пословање, рекао је Милош 
Миланковић, директор „Србијагаса” за „Поли-
тику”.
Поред ових дуговања из 1996. године, „Србија-

гас” је додатно морао да се задужује код банака 
како би обезбедио довољне количине гаса за 
грејање од 2000. године до данас, подсетио је 
Миланковић. Проблем је и што ово предузеће 
тешко успева да наплати своја потраживања од 
великих индустријских потрошача гаса. Иако 
није хтео да именује највеће дужнике, он је иста-
као да само један велики индустријски потрошач 
„Србијагасу” дугује чак 2,7 милијарди динара, 
или око 35 милиона евра.
Можда ће део новца од пребијања клириншког 

дуга моћи да се искористи за завршетак скла-
дишта гаса у Банатском Двору, али „Србијагас” 
мора да пронађе стратешког партнера за завр-
шетак тог великог пројекта. Јер, ово предузеће 
сопственим средствима нема начина да изградњу 
приведе крају.
Миланковић је, иначе, скептичан у погледу то-

га да би српска држава могла да финансира цео 
овај пројекат. Он је подсетио на 11,2 милиона ев-
ра колико је из НИП-а већ издвојено за Банатски 
Двор и додао да је за завршетак складишта инте-
ресовање показао велики број фирми од руског 
„Гаспрома”, преко мађарског МОЛ-а, до Газ де 
Франса.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

• Имала сам смешну мокраћу.
• Имам апострофију тестиса.
• Др Ревишин: „Спремите се за преглед” (рек-

тални). Пацијент: „Хоћу, хоћу, али само да буде 
братски”.

• Имам ведрији тестис.
• ОН: „Имам ванматерично ронично за-

паљење”.
• ОН: (после ректалног прегледа): „А ви тако 

мене на брзину…”
• Ја сам паничар и бојим се да ми се простата 

не нагомила у канале.
• Др Ревишин: „Увече да одседите 10 – 15 ми-

нута у топлој води”. Пацијент:”Јел’ на пенису?”
• „Јесте ли видели оком крв у мокраћи?” Па-

цијент: „Да, пре неки дан су ми биле крваве 
очи”.

• Био сам на прегледу простате и гледао ме не-
ки доктор, али ја право да вам речем, не знам чи-
ме ме је прегледао.

• Добио сам плазму (клизму).
• Имам ладан бол ту од доле.
• Имам текст оптерећења срца.
• Код вас ради Др Будимилаја? (Будимлија).
• Боле ме бубрези. Можда је од кајша од панта-

лона.
• Излази ми сок из чмара.
• У сперми имам неке грудве које су тврде. Ма 

не да су тврде него ТВРДЕ.
• Пацијент: Да ли ради др Нивелин? (Реви-

шин).
• Пацијент: Хоћу код др Шкоро? (Коштро).
• Пацијенткиња: „Молим Вас, где је овде ин-

тимна нега?”
• Имам пластични срчани зализак.
• Кад свршавам, леви тестис оће да ми изађе 

кроз пенис.
• Шиптар који је био на много прегледа: „Био 

сам иди ми – дођи ми”.
• Понекада ми мокраћа просмуди.
• „Јесте ли имали столицу” пита лекар: „Па та-

ко мало прднем, мало литнем”.
• Боли ме простака.
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
Српска основна школа у Будимпешти

Стихови о пролећу
Радови ученика 4. разреда

Песма о пролећу
Речица тихо жубори,
кроз мирну и пробуђену шуму.

Тиха природа са мирисним
 цветовима
почела је да пева веселу песмицу.

Разни цветови су изникли,
ветар се спрема за дугачак пут,
природа се полако буди,
деца се радују раном пролећу.

Александра Сабо

Пролећна песма
Птице цвркућу
пролећну песму,
цвеће шарено цвета,
и засмејава нас.

Вода жубори
кроз мирну шуму,
на дрвећу се
појављују пупољци,
а птице праве гнезда.

Пчеле слећу
на шарене цветове
и скупљају
укусне сокове.

Деца се веселе
јер је пролеће!

Биљана Сабо

Сунчеве животиње
Стигло је пролеће
будите се шуме, птице
и радујте се.
Сијај нежно Сунце.
Па зар не видиш стигло је пролеће!
Птице певајте,
а лептирице играјте!
Бумбари летите,
пчелице певајте.
Правите мед, а висибабе цветајте!
Ту је пролеће!

Софија Шибалин

Пролећна песма
Тихо нечујно и благо
поветарац мили по целој шуми.
Нешто тихо шапуће
и наговештава нам пролеће.

Ситни мирисни цветићи
изникли из зелене траве.
Своје шарене главе
подигле су према насмејаном
 Сунцу.

Брзоноги јеж извирио из топле
 јазбине
да се угреје на благом Сунцу.
Мале птичице у шареној шуми
нежно цвркућу дошло је пролеће!

Дејан Дујмов

Пролећна песма
Рано још у зору
на плавом небу
летела су
јата ласта.

Нова, хладна трава,
прекривена росом,
ливадом шири
свој пријатан мирис.

Тила Станковић

Фудбал, Милош Миливојевић 1. разред

Пролеће, Јелена Дујмов 1. разред

Прва награда
за песму Мине Ремели

Ц ентар за културу и Библиоте-
ка „Вук Караџић” из Алексин-
ца установили су нову награ-

ду коју додељују деци књижевним 
ствараоцима из дијаспоре. Током 
марта месеца ове године додељене 
су три равноправне прве награде. 
Ово признање добили су следећи 
ученици: Мина Ремели из Српске 

основне школе у Будимпешти, Але-
кандар Јовић из Хамбурга (Немач-
ка) и Мочило Мијатовић из Боботе 
(Хрватска).
Захваљујући песнику Недељку 

Терзићу, Мина Ремели ученица 3. 
разреда Српске школе у Пешти 
била је учесник песничке коло-
није „Обедска бара”. Том прили-
ком је, између осталог, Мина на-
писала и песму „Бара као море” за 
коју је добила прву награду. Мини 
Ремели честитамо и желимо јој 
пуно песама и много сличних на-
града.

Бара као море
Кад би бара била море,
не би по њој пловиле мале патке,
него само велики бродови
и они би ми сметали у сновима,
птице селице би побегле,
не би ни жабе било тамо,
а камо ли дугоноге роде,
не би могли ни дрвени чамци
 да плове
и зато бара не треба море
 да се зове.

Мина Ремели

Мина Ремели

Песма о пролећу
Облаци отварају своје прозоре
и постају све ведрији,
а сунчеви зраци су увек
 срећнији,
јер је сунчано пролеће.

Сва природа се улепшава
и постаје све краснија и топлија
од топлих сунчевих зрака.

Животиње су срећне јер је
стигло топло пролеће и
јер могу пуно да се забављају,
а не да се смрзавају.

Животиње се украшавају
и добијају лепо танко крзно.

Марија Павловић

Пролеће
Птице селице се
весело враћају са југа,
животиње добијају
тање крзно.

На дрвећу се појављују
пупољци и птице
весело лете у висине,
сви се радују пролећу.

Вредне пчеле и бумбари
слећу са цвета на цвет
и као весела деца
радују се пролећу.

Сви се радују пролећу
нема више хладне зиме,
само дани топли да нас греју.

Мушеља Биговић

Пролећна песма
Веселе птице цвркућу песму,
доносе нам радост у срцу.
Буди се цвет са широким
 латицама,
доноси нам смех на лицу.

Кад голо дрвеће почиње да цвета,
кад први пролећни цвет почиње
 да цвета,
кад птице почињу да певају,
кад рибе весело пливају у топлом
 језеру,
кад топао ветар мази лице,
тада је пролеће.

Ката Шоцо

Пролећна песма
Тихо, нечујно и благо
поветарац мили по
целој шуми нешто тихо
шапуће и наговештава нам
пролеће.

Полако, нечујно и благо,
поветарац мили по целом
 свету,
тиха вода жубори по шуми,
а ветар се спрема за велики пут,
али ће се вратити у септембру.

Преко пута лале насмејане,
а птице су се вратиле с пута.

Пламен сунца је изникао
иза брда, а шума се пробудила.
Стигло је пролеће!

Адам Хенинг
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YUBAC летњи кошаркашки камп
Копаоник – Србија, 10 – 20. јули

Поштовани родитељи!
Кошаркашка школа Темпо и ове године планира организовани од-

лазак наше деце на Копаоник, и учешће на летњем кошаркашком кам-
пу YUBAC. Овога пута смо одлучили да на Копаонику боравимо де-
сет дана, од 10. до 20. јула.
Цена боравка у кампу је 250 евра по детету, од чега родитељи теба 

да плате 30.000 Фт (или 120 евра). Остатак средстава набавља се пу-
тем конурса. Цена укључује смештај у апартманима «Сунчани врхо-
ви», исхрану три пута дневно, опрему (осим патика), обезбеђене ко-
шаркашке терене, лопте, реквизите и тренере.
Путовање ће се, као и прошле године, организовати уз договор са 

родитељима, приватним аутомобилима и мини-бусом Српског кул-
турног и документационог центра.
Одлазак деце у кошаркашки камп на Копаонику могућ је и у другим 

доле наведеним терминима, у сопственом аранжману.
Молимо све заинтересоване родитеље и децу да се до 20. маја ове 

године јаве организаторима кампа у Мађарској.
Милан Степанов

06/30-392-6440, stepanov.milan@gmail.com

Општи камп на Копаонику – 250 ЕУР
(за све узрасте)
1. 30. јуни –10. јули
2. 10. јули –20. јули
3. 20. јули –30. јули
4. 30. јули –09. август
5. 09. август –19. август

Guards – 350 ЕУР
(обука плеј-мекера, од 15 година)

1. 03. јули – 10. јули
2. 6. август –13. август

Big mаn camp – 350 ЕУР
(обука центара, од 15 година)

1. 18. јули –25. јули
Тимске припреме – 300 ЕУР

(Летње припреме екипа)
1. 9. август –19. август
2. 19. август – 29. август

Pro camp
Појединачна обука играча, у сали – на основу личног договора

са организаторима.

Информације на српском и енглском језику: www.yubac.co.yu
Информације преко телефона:
Милан Степанов, 06-30-392-6440

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

одржан ове године у Будимпешти у трајању од 22. до 29. јула. Могу се 
пријавити деца од 6 до 16 година која су активна у Цркви и похађају 
веронауку. Заједно са свештеницима-вероучитељима и искусним вас-
питачима деца ће бити смештена у Колегијуму Српске школе где ће 
осим смештаја имати и потпуно снабдевање: доручак, ручак и вечеру. 
У програму као и ранијих година поред часова веронауке, црквеног 
појања биће и ручног рада и осталих душекорисних занимања. У ок-
виру разоноде предвиђена су и купања у градском базену и излет у 
Сентандреју и Српски Ковин, где су прва три наша Веронаучнa кампа 
приређeна. Главна тема овогодишњег кампа је: «Свети Сава – наш 
први учитељ». Камп се завршава са св.Архијерејском Литургијом и 
заједничким св. Причешћем и изложбом о прегледу рада наших ра-
нијих кампова.
Молимо све заинтересоване да приликом пријаве доставе и број 

ђачке легитимације (diákigazolvány) и евентулане повластице које по-
седују (bérlet stb.).
Пријава се врши са уплатом од 10.000 фт. и аконтације.
Пријавити се можете до 10. јуна ове године првенствено
код својих парохијских свештеника или код организатора:
о. Павла Каплана на тел. 06-24/482-572, 06-30/48-48-778

Етнографска изложба
Културни и документациони центар Срба у Мађарској и Културно 

удружење за јавно добро „Банат” из Деске срдачно позивају све заин-
тересоване на свечану предају и освећење канцеларије са седиштем 
Удружења и месне српске самоуправе и на отварање „Етнографске из-
ложбе”. Свечаност ће се одржати 6. маја на Ђурђевдан у 11.30 сати у 
згради Српске школе.

Куп слависта
По први пут, 12. маја 2007. у Помазу се одржава фудбалски тур-

нир Куп слависта, где ће се срести екипе које су своје називе добиле 
према катедрама Филолошког Институа за Словенске и Балтичке је-
зике Универзитета Етвеш Лоранд (српска, хрватска, словеначка, чеш-
ка, словачка, пољска, украјинска, бугарска, руска) и даље три екипе 
(професори, македонска и белоруска екипа). Куп слависта ће се одржа-
ти у граду Помазу који је у прошлости и у садашњости насељен мно-
штвом Срба. Манифестација почиње у 9 сати, трајаће до касних по-
подневих часова. Током турнира ће се одржавати и културни програ-
ми. Свака национална екипа ће имати свој културни кутак где ће моћи 
да приказује карактер свога језика, културе, обичаја. Тамо ће да се од-
вијају посебни информативни и забавни програми. Поред свега овога 
музика, добар провод, навијање, лепо и ведро време. Све културне и 
административне установе које су у вези са народностима које ће при-
суствовати турниру позивају се на сарадњу. У оквиру тога се све 
мањинске самоуправе и амбасаде позивају да пруже финансијску по-
моћ у циљу што успешније организације ове манифестације, надаље 
се позивају да својим присуством подрже наше напоре и да заједно 
проведемо један леп пролећни дан.

Организатор манифестације:
Филолошки институт за словенске и балтичке језике

Одговорни организатор: др Александар Урком
Информације: 20/334-2691 seet@seet.hu

Суорганизатор: Петар Михли
(Српска мањинска самоуправа града Помаза)

Информације: 20/529-5538 seet@seet.hu

Гостовање Српског позоришта у Сегедину
у Луткарском позоришту „Kövér Béla”

(Kövér Béla Bábszínház, Szeged, Tisza Lajos krt. 50.)
19. маја (субота) 2007. са почетком у 20 сати

Душан Ковачевић: Професионалац
представа на мађарском језику

(тужна комедија по Луки)
Режија: Радослав Златан Дорић; Сценографија: Весна Дорић

Играју: Тибор Ембер, Милан Рус, Зорица Јурковић, Лајош Мезеи

Молер
Роберт Кожан

Говори српски и мађарски.
Све врсте молерских и фарбарских радова.

Тел.: 06-30 528 8677
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Обнова или обмана
О бнова цркава и манастира на 

Косову и Метохији није задо-
вољавајућа, каже владика 

Артемије Радосављевић, после не-
давног обиласка српских светиња 
које су порушене у марту 2004. го-
дине.

– Били смо на терену и обишли 
такозване обновљене цркве, тако да 
смо могли својим очима да се увери-
мо како та обнова тече. Да не гово-
римо о томе ко је извођач радова. 
Недопустиво је да онај који руши, 
после и обнавља те светиње – рекао 
је новинарима владика Артемије. 
Он каже и да многи сада покушавају 
да покажу како се цркве успешно и 
доследно обнављају, али да то јед-
ноставно није тачно.

– Прича о успешној обнови најви-
ше одговара косовским Албанцима 
који желе да представе своје друшт-
во као толерантно и демократско, 
поготово сада када се одлучује о 
статусу Косова и Метохије. То одго-
вара и међународној заједници која 
помаже Албанце и присиљава СПЦ 
да буде укључена у ту обнову. Они 
мисле да на тај начин задовоље срп-
ску страну и да уједно покажу зре-
лост албанског друштва.
Међутим, тврди он, у целој тој об-

нови има много пропуста
– Цркве и манастири који су уни-

штени 17. марта 2004. године треба-
ло је да буду обновљени до краја те 
године. Нажалост, у том року нису 
ни почели радови, а многе локације 
нису ни рашчишћене. Чак је и цела 
досадашња обнова прилично огра-

ничена. Од 35 порушених цркава, 
ради се на обнови тек осам. Посе-
бан проблем је како се то ради. Ни-
сам стручњак, али оно што сам ви-
део, било ми је довољно – наводи 
владика. Према његовим речима, 
начин на који је до сада спровођена 
обнова показује велике недослед-
ности.

– Због тога ћемо тражити да ова-
кав начин обнове престане. Ми 
нисмо против обнове, али се мора 
нешто променити. Морају се поста-
вити нови темељи за сарадњу. Те 
цркве су наше културно наслеђе и 
ми морамо да одређујемо и начин 
на који ће се радови обављати, као и 
извођача радова. Надам се да Српс-
ка православна црква може да ути-
че на то. Културна баштина једног 
народа припада том народу и држа-
ви и они и морају да воде рачуна о 
њој. Страшно је што се српска кул-
турна баштина на Косову и Мето-
хији изузима из наше баштине иако 
формално припада нама – каже вла-
дика.
Гордана Марковић, директорка 

Републичког завода за заштиту 
споменика културе (Србије), наја-
вила је раније да ће ускоро предста-
вити детаљан извештај о томе како 
се обнова цркава на Косову и Мето-
хији обнавља у супротности са 
стручним принципима. Она је 
објаснила да завод има обавезу да 
изнесе пуну истину о томе, а на ос-
нову увида које су стручњаци има-
ли после обиласка терена ове и про-
шле године.

Коментар Матије Бећковића
– Д осад сам знао да су ћус-

кијама једино отваране 
банке, али ово је први 

пут да се ћускијама отварају цркве и 
манастири, и помислио да то раде 
једни те исти људи”, рекао је акаде-
мик Матија Бећковић коментари-
шући покушај присталица тзв. Цр-
ногорске православне цркве да уђу 
у Цетињски манастир.

– Ово је било утолико упечатљи-
вије што је то обијање унапријед 
најављено. То је нешто најоригинал-
није у обијачкој пракси да се тачно 
каже кад ће то бити учињено и да ту 
одлуку донесе неко ко се још зове 
„свети синод”. Оно што је било још 
бизарније то је да је „свети синод” 
одредио да ће се држати „литур-
гија” пошто се обије манастир. За 
њих није важио обични и уобичаје-
ни ред у Цркви кад се литургија 
служи, него су рекли да ће бити у је-
данаест сати кад се „вјерници” доб-
ро испавају. Потом, кад су кренули 
на ту „литургију” онда су пјевали 
пјесме које досад нијесу запамћене 
у литургијској књижевности и пое-
зији. Тако су свим тим одлукама и 
јавним демонстрацијама они потпу-
но оправдали своје име, своје мјесто 
и свој углед у народу и међу вјерни-
цима”.
На питање како коментарише ћу-

тање државног тужиоца Весне Ме-
денице поводом овог догађаја Бећ-

ковић је казао да му се чини да су 
државни органи надлежни за ове 
случајеве некако ипак рекли да то 
неће дозволити.

– Овако из даљине, пошто није-
сам био у Црној Гори откад је Црна 
Гора у иностранству, чини се да су 
они њих користили све дотле док су 
постигли тај циљ, одвојили се од 
Србије и постали независна држава. 
Али сад кад су већ постали каква-
таква држава, они су свјесни да би 
то падало на образ те и такве држа-
ве и да би обијање цркве и упадање 
у цркву било неко чудо које би се 
књижило на њен рачун”, сматра 
академик.
Бећковић сматра да је идеја да 

Митрополија црногорска није црно-
горска Црква и да Српска Право-
славна Црква није црногорска Црк-
ва нешто што се могло запатити са-
мо у тако искривљеним умовима.

– Тако да, кад су ипак постројили 
испред манастира онај полицијски 
одред, на неки начин су показали да 
је тај „синод” већ обавио оно што 
им је требало и да сад могу слобод-
но да престану са радом, или ће то 
чинити о свом трошку. Вјерујем да 
је то тако, зато што би та брука пре-
вазишла све оне које су досад биле 
и која би прекинула и ону танку нит 
која Црну Гору држи за иоле ишта 
рационално”, закључио је Бећко-
вић.

Кад је бал нек је бал
Р уска православна црква сматра 

да би за младе вернике који во-
ле игру било корисније да иду 

на балове, а не у дискотеке. Балове 
свакако не треба организовати у 
посту. Последњих година се на све 
више места приређују, обично само 
два пута годишње, после Божића и 
после Ускрса. Млади желе места 
сусретања са другима свог узраста. 
Ако им се каже да избегавају диско-
теку, треба им се препоручити нека 
алтернатива. Не треба се бојати „но-
вих форми рада са младима”, иста-
као је епископ јегоревски Марко, 

викар патријарха. По њему, важно је 
сачувати моралност. У дореволуци-
онарном времену пре 1918. на бало-
вима је учествовала готово само 
руска аристократија.

„Црква никада није наступила 
против балова. Не треба се бојати 
живота у свету, човеку је допуште-
но да се лепо и елегантно облачи. 
Православни верници не треба да се 
понашају као убоги, да су у неком 
гету, као што су били у време кому-
низма”, каже епископ и закључује 
да бал може бити „нова и популарна 
форма општења међу младима”.

Верујући у ЕУ
Е вропска унија је недавно обе-

лежила педсесетогодишњицу 
свога оснивања. Она сада има 

27 држава чланица, 480 милиона 
становника, од тога 280 милиона су 
римокатолици. Француска као 
„најстарија кћи” (западне) Цркве, 
има изражен лаицизам. У католич-
кој Белгији само се мањина сада та-
ко декларише. У Немачкој су многи 
из разних разлога званично напус-
тили своје цркве. У католичкој Ита-
лији, као и у Шпанији и Португа-
лији, наводи се, у протеклом веку 
неретко на власти је била „цркви 
непријатељска политичка класа”. 

Верници гласају за партије које 
хришћанске вредности не уважа-
вају. У Немачкој се као „неве-
рујући” изјашњава 17% становни-
ка, у областима бившег ДДР чак 
преко тридесет посто, у Чешкој 
40%. Верницима се на Малти смат-
ра 99,5% а у Пољској 97% грађана. 
Аналитичари говоре о све већој 
присутности православља у ЕУ. 
Досадашњим чланицама Грчкој и 
Кипру, придружила се Румунија у 
којој од 21,5 милиона становника 
87% припада православљу. Од ско-
ро десет милиона Бугара, 86% су 
православни.


