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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Хоће ли опстати Фондација
„Mилош Црњански”?

У Сегедину већ дуже време на 
тапету се налази питање функ-
ционисања, опстанка Фонда-

ције „Mилош Црњански” са седи-
штем у поменутом граду на Тиси.
На захтев администрације Жупа-

није Чонград, задужбина која носи 
име великана српске па и европске 
модерне, у последње време морала 
је да изврши бројне модификације 
Статута, но, ни после кориговања 
још увек није дато зелено светло за 
даљи рад кураторијуму фондације 
на челу са председником др Марком 
Русом.
Моментална ситуација никако не 

годи Задужбини „Mилош Црњан-
ски” па баш зато 8. маја у сегедин-
ском Српском клубу одржан је дого-
вор између др Марка Руса, председ-
ника и Боривоја Руса, члана курато-
ријума поменуте фондације, однос-
но, др Иштвана Феринца, руководи-
оца Славистичког института при 
Сегединском универзитету који је 
једно време и сам обављао дужнос-
ти председника задужбине, пос-
већене великану српске књижевнос-
ти, будући да је Универзитет, у пару 
са Скупштином Жупаније Чонград, 
оновремено био и јесте један од ос-
нивача фондације.
Иако је госпођа Ана Мађар, пред-

седница Скупштине Жупаније 
Чонград, на време добила сву пот-
ребну документацију (достављање 
тражене папирологије је урађено у 
четири-пет наврата), ипак из њеног 
уреда стално стижу писма са пи-
тањем шта ће бити са фондацијом, 
какве планове, програме жели да 

реализује Задужбина 
„Mилош Црњански”. Те 
преписке, иначе, теку од 
маја 2006. године, тј. већ 
годину дана и ништа није 
урађено.
По свему судећи, скуп-

штина Жупаније Чонград 
више није спремна да фи-
нансира рад фондације 
(према непотврђеним ин-
формацијама ни других 
бројних задужбина, ци-
вилних организација у жу-
панији), са друге стране, 
други оснивач, тј. Сеге-
дински универзитет и 
даље сматра важним пос-
тојање и функционисање 
Задужбине „Mилош 
Црњански” а то је прили-
ком разговора потврдио и 
сам др Иштван Феринц 
који је обећао да ће се заложити код 
управе Универзитета да се званич-
ни позитивни став ове установе до-
стави надлежнима Скупштине Жу-
паније Чонград.
Скупштина жупаније ће, иначе, 

питање Задужбине „Mилош Црњан-
ски” на дневни ред ставити најверо-
ватније на свом јунском заседању а 
хоће ли доћи и до решења, остаје да 
се види. Резерве постоје и због тога, 
што при летњим заседањима, пос-
ланици често пута нису присутни, 
нема кворума… Баш зато, лако је 
могуће да ће се одлука донети тек 
негде у септембру.
А дотле, кураторијум фондације 

не може да конкурише, задужбини 

је забрањено да функционише. А 
програма би било, између осталог и 
зато, јер се ове године обележава 30 
година од смрти Милоша Црњан-
ског: у плану је једна приредба у 
родном граду књижевника у Чонг-
раду, па у Сегедину где би се тради-
ционални Дан српске културе пос-
ветио истакнутој личности српске, 
европске литературе. Све у свему, 
било какву одлуку донесе Скупш-
тина Жупаније Чонград, сегединс-
ка Задужбина „Mилош Црњански” 
реализоваће своје малобројне про-
граме како би се и на тај начин оду-
жила спомену носиоца имена фон-
дације.

Предраг Мандић

Пригодна свечаност на мохачкој Водици
Н екадашње ходочасно место 

мохачких па и барањских Ср-
ба уопште – Водица – 12. маја 

поново је била у центру пажње јав-

ности, наиме, захваљујући труду, 
залагању и добровољним материјал-
ним прилозима српских православ-
них верника па и иноверних, на уз-
вишеном месту мохачких виногра-
да, под обронцима планине, приве-
дени су крају радови на обнови све-
тог бунарчића, Часног Крста и 
спољашњег дела капелице те је тим 
поводом уприличена пригодна све-
чаност.
Главни иницијатор и организатор 

приредбе, уприличене с циљем како 
би се бар на скроман начин изашло 
у сусрет и одужило свима онима 
који су како материјално тако и у 
друштвеном раду учествовали у по-
новном оживљавању светог покло-
ничког места, била је госпођа Еми-
ца Козић, члан Самоуправе Срба у 
Мохачу којој су се у организацији 
прославе придружили и остали чла-
нови бираног тела Срба у помену-
том граду.
Бројни позвани гости из Виљана, 

Мађарбоје, Медине, Шумберка, Пе-
чуја па и из Републике Хрват ске, 
имали су шта да виде: Мохачани, 
предвођени Зорицом Степанов, пот-
председником месне српске мањин-
ске самоуправе и Норбертом Бугар-
ским, старатељем мајшанске српске 
православне цркве, уједно председ-
ником Удружења за очување и улеп-
шавање вредности града Мохача, 
извршили су право чудо, наиме, на-
кон обављања разних земљишних и 
зидарских радова, из дубоког, трош-
ног сна пробудили су и оживели 
свето место на којем је постављен 
Часни Крст, са две стране жива ши-
кара, посађене су и две липе, посеја-
на трава а оно што је најважније об-
новљен је свети бунарчић из којег 
поново навире чиста, провидна во-
да. Изворска вода којом се, према 
архивским подацима који тврде да 
Водица датира из 1700-их година и 
причама мохачких Срба и Шокаца, 

Боривој Рус и др Марко Рус

могу лечити чак и кожне и очне бо-
лести.
У сваком случају, 12. маја мохач-

ки Срби и њихови гости – укупно их 

је било седамдесет – имали су пово-
да за славље. Појало се (нашим же-
нама, пригодним појањем, прикљу-
чиле су се и жене из Шумберка), је-

ло (паприкаш је и овом приликом 
мајсторски скувао Стипан Бубрег), 
пило (весеља у Барањи не могу да 
прођу без вина Драгомира Бате Ша-
кића из Виљана) те певало, лумпо-
вало уз музику крњег састава Ор-
кестра „Вeсели Удварци” којем се 
придружио и певач Раде Сенић.
Пригодна свечаност приведена је 

крају у вечерњим сатима. Да је било 
струје, осветљења на поменутом 
поклоничком месту, можда би се на-
ставила чак до ранојутарњих часова 
па баш зато, међу новим плановима 
Мохачана, који се тичу Водице, јесте 
увођење струје, обнова иконе Пре-
свете Богородице којој је место пос-
већено, унутрашња реконструкција 
капелице, изградња једног уређеног, 
естетски лепог одмаралишта где ће 
сви хришћани, пре свега српски пра-
вославни верници наћи душевни 
мир, богоугодбене тренутке.
А Водица са својим изгледом већ 

сада очарава и обезбеђује духовни 
угођај. Баш зато, Мохачани заслу-
жују све похвале што су довели у 
ред некадашње стециште и средиш-
те барањских српских православних 
верника које ће, према плановима, 
на Велику Госпојину поново поста-
ти место окупљања Срба у Барањи.

П. М.
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Стапарци у Чипу

Пријатељско дружење
два побратимљена насеља

Т радиционално дружење побра-
тимљених села, Чипа и Стапа-
ра, надомак Сомбора наставље-

но је прошлог викенда пријатељ-
ском посетом мање групе Стапара-
ца, које су срдачни домаћини доче-
кали у петак увече испред зграде 
Српског клуба. На инсистирање 
гостију, наредни дан био је испуњен 
слободним програмима и међусоб-
ним посетама, а увече је приређена 
заједничка вечера, којој су поред 
чланова српске самоуправе присус-
твовали начелник села Иштван Ко-
та и представници немачке мањинс-

ке самоуправе. Том приликом пред-
седник српске самоуправе Тихомир 
Башић и месне заједнице Стапар 
Маринко Радин, разменили су при-
годне поклоне, а уз музицирање ор-
кестра из Тукуље весеље је потраја-
ло до раних јутарњих сати. Гости су 
отпутовали у недељу после подне, 
када су Чипљанима упутили позив 
да их посете у време одржавања 
Госпојинских дана, традиционалне 
културне манифестације, која се од-
ржава у време обележавања храмов-
не славе.

С. М.

Изложба Драгана Анђелића у Будимпешти

Минијатуре у дрвету
Ј едан од значајних и интересант-

них догађаја на пољу ликовне 
уметности мађарске престони-

це догодио се 16. маја у Галерији 
„Фоно”, где је отворена изложба 
сликарских минијатура Драгана 
Анђелића. До краја маја зидове овог 
престижног места красиће петнаес-
так слика просечних димензија 8 
пута 4 центиметара, рађених гваш 
техником, или темперама на подло-
зи од тисовине. Изложбу је отворио 
мултимедијални војвођански умет-
ник, Еде Шинкович, који је у пос-
ледње време великим ангажовањем 
и уметничким ауторитетом у умет-
ничким круговима Будимпеште 
„пробио лед” многим ликовњацима 

са простора бивше Југославије. Дра-
ган Анђелић рођен је у Осијеку, а 
дипломирао је на одсеку за сликар-
ство и вајарство Академије умет-
ности у Новом Саду. Потом је бора-
вио у Сарајеву и Мостару, где је из-
лагао у Павароти центру да би се за-
тим обрео у Енеглеској, у граду Но-
ричу, где је 12 његових анђела рађе-
них у дрвету, висине 3 метра увели-
чало миленијумски спектакл. Врху-
нац досадашње каријере обележава 
2002. година, када су његова дела 
била изложена у лондонској ка-
тедрали Сент Пол, као део прославе 
педесете годишњице владавине 
краљице Елизабете.

С. М.

Састанак председника 
земаљских самоуправа

У Будимпешти је 18. маја одржан 
заједнички састанак председ-
ника земаљских мањинских са-

моуправа, којем су присуствовале све 
мањине изузев ромске. Према речима 
председника ССМ, Љубомира Алек-
сова, учесници скупа овом приликом 
заузели су став у вези са предлогом 
кандидата за мањинског омбудсма-
на, пошто мандат садашњег носиоца 
те функције, Јенеа Калтенбаха исти-
че у јуну. С обзиром да у време за-
кључења нашег листа, нису били поз-
нати резултати консултативног сас-
танка, који је на ту тему за 23. мај за-
казао председник Републике Мађар-
ске, Ласло Шољом, потпуну инфор-
мацију припремамо за наредни број 
Српских народних новина. Што се 
тиче осталих тема, на захтев Уреда 
председника Владе на дневном реду 
било је и формирање предлога за 
састав законодавне, комисије за фи-
нансирање мањинских организација 
и медијске комисије. Договорено је да 
се Уреду предложи да се број њихо-
вих чланова са пет повећа на седам, а 
председници земаљских самоуправа 

постигли су консензус и што се тиче 
предлога састава појединих коми-
сија. Тако ће у састав законодавне ко-
мисије поред осталих ући Пера Лас-
тић, а у састав комисије за финанси-
рање мањинских организација, Љу-
бомир Алексов.

С. М.

Јунске свечаности у Ловри
О вих дана у Ловри полако почињу 

припреме за предстојеће јунске 
програме. Међу њима у првом 

реду треба издвојити Дане позоришта 
и културе, који ће се у организацији 
Српског позоришта у Мађарској, срп-
ске и месне самоуправе одржати од 21. 
до 24. јуна. Поред монодраме Зорице 
Јурковић, биће изведена и једна бугар-
ска представа, а, како је најављено, у 
Ловри ће гостовати и позната београд-
ска глумица Весна Чипчић. Права 
посластица за посетиоце свакако ће 
бити тзв. музеј естраде, односно, му-

зичко вече током којег ће се различи-
тим нумерама представити наши 
глумци и певачи. Недељу дана кас-
није, 30. јуна биће приређен Дан села. 
Поред традиционалних програма, 
такмичења у кувању, различитих из-
ненађења за децу, организатори су за 
ову прилику у госте позвали познату 
естрадну уметницу из Србије, Горда-
ну Лазаревић. Овог викенда ловранс-
ка фолклорна група по први пут учес-
твоваће на Европској смотри српског 
фолклора у Врбасу.

С. М.

Неизвесна будућност наставе 
српског језика у Чипу

П оводом вести да се укида на-
става српског језика у Чипу, 
делегација Самоуправе Срба у 

Мађарској на челу са председником 
Љубомиром Алексовом пре десетак 
дана сусрела се са начелником села 
Иштваном Котом, бележником и ди-
ректорком месне основне школе.

Током разговора чипска страна 
ову информацију оценила је нетач-
ном и злонамерном, изјавивши да су 
због актуелне рестриктивне поли-
тике у земљи били приморани да из-
врше реорганизацију сопствене вас-
питно-образовне институције и да 
се од следеће школске године оп-
росте од неколицине својих радни-
ка, пре свега оних који су већ у пен-
зији, или би то и иначе ускоро би-
ли.
Одлука о отпуштању, како се у 

Чипу наводи, донета је имајући у 
виду чињеницу да се наставница 
Зора Пејовић већ налази у инвалид-
ској пензији и да часове српског је-
зика похађа веома мали број ђака (за 
следећу школску годину наводно је 
уписано само два ученика).
Одговорни су такође изјавили да 

се у овом случају не ради о укидању 
наставе српског језика, коју су и на-
даље спремни да потпомажу, уко-
лико се до септембра месеца прија-
ви законом предвиђен минималан 
број ученика (осам).

С. М.

Ђурђевдански уранак
у Сантову

С рпски православни верници у 
Сантову, предвођени својим 
духовним пастиром о. Јованом 

Бибићем, месним парохом, изнова 
се враћају оживљавању древних 
традиција.
Доказ за то је поновно приређи-

вање ђурђевданског уранка, обичаја 

који је некада красио не са-
мо сантовачке, него и Србе 
у другим нашим насељи-
ма.
Сантовчани су се, у орга-

низацији месне српске 
мањинске самоуправе, 12. 
маја у шумици, поред кана-
ла „Фeренц” окупили код 
једног бунгалова где је све-
ту литургију служио јереј 
Јован Бибић, парох санто-
вачки који је том приликом 
одржао и свечану беседу. У 
својој проповеди, духовни 
пастир Сантовчана гово-
рио је о животу и раду Св. 
Василија Острошког, бу-
дући да се тога дана праз-
новао поменути светац.
Након свете литургије, 

којој је присуствовало шез-
десетак српских право-
славних верника, пре свега 
мештани, но дошли су и из 
Будимпеште те Србије, ус-
ледио је заједнички ручак 
и дружење. Уз укусни пап-
рикаш који је скувао Фе-
ренц Нађ, придружила се и 
добра музика која се слу-
шала путем радио-пријем-
ника.
Ђурђевдаснки уранак у 

Сантову протекао је у при-
јатном расположењу а следећи орга-
низовани програм Сантовчана пред-
виђа се у јулу када ће Срби из овог 
бачванског насеља организовано 
походити манастир Грабовац где ће 
се прославити традиционална ма-
настирска слава – Петровдан.

П. М.

Отац Јован Бибић
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Сегедински мозаик

Обиље програма у граду на Тиси
П ролеће у Сегедину 2007. годи-

не. Лепо, пре свега, културно 
и забавно. Посвећено про-

слављању спомена на 21. мај 1719. 
године када је у Лаксенбургу, поред 
Беча, по други пут – најзад дефини-
тивно – дата Сегедину титула сло-
бодног краљевског града. Тај поме-
нути дан слави се до дана данашњег, 
штавише, централна прослава тра-
диционалне манифестације, ове го-
дине, одржана је 19. и 20. маја.
Већ и претходних година, „Дани 

града Сегедина” попримили су 
међународни карактер, наиме, на 
празновање су позване делегације 
побратимљених градова Сегедина. 
Поред представника локалних са-
моуправа, политичара, до изражаја 
су дошли и млади спортисти, шта-
више, и ученици, учесници међуна-
родног „Сајма ученичких компа-
нија”. Свој штанд имали су и гим-
назијалци из Србије, пре свега, из 
Земуна, Београда, Обреновца и 
Власине које је предводио профе-
сор Сретен Јовић из Бујановца. Он 
се за редом други пут нашао у гра-
ду на Тиси и док се у позадини мог-
ла чути евровизијска победничка 
песма Марије Шерифовић „Мoлит-
ва”, одушевљено нам је говорио о 
дружењу, склапању пријатељстава 
и сарадњи ученика из разних зе-
маља: „Вeома ми је драго што ми је 
поново указана прилика да предво-
дим нашу делегацију на Сајму уче-
ничких компанија. Наша деца су 
препуна утисака и већ првог дана 
дружила су се са својим вршњаци-
ма. Сарадњу су склопили са Норве-
жанима, међутим, овде у Сегедину 
имају прилику да упознају нове 
пријатеље, продубе познанства, 
размене искуства. И наравно да 

представе српске рукотворине, срп-
ску културу.”
Штанд Србије је, заиста, био бо-

гат разним рукотворинама: ћили-
мима, везовима, те другим предме-
тима народне уметности… Иначе, 
свој штанд на старом мосту града 
поставили су и побратимљени, пар-

тнерски градови, штавише, након 
прошле, и ове године својим посеб-
ним излагачким простором пред-
ставиле су се и националне и етнич-
ке мањине у граду Сегедину за чије 
представљање је највеће заслуге 
имао Дом народности предвођен 
директором Ференцом Гајдом.
Житељи Сегедина те бројни до-

маћи и инострани туристи већ на 
Сечењијевом тргу имали су шта да 
виде: поред свечаног дизања држав-
не заставе, војничког хода дувача-
свираца који су били задужени за 
свирку приликом дефиловања, мно-
ги су на тренутак стали како би пог-
ледали и окусили овогодишњи вин-
ски род, будући да се истовремено 
на главном тргу града одржавао и 
13. по реду вински фестивал.
Нажалост, ту и тамо киша је пок-

варила слављенички амбијент, но, 

упркос облачном ту и тамо 
кишовитом невремену, 
пролазници су се ипак оп-
ределили за празновање 
„Дана града Сегедина” – 
узевши кишобране и шуш-
кавце, наставили су обила-
зак разних локација где су 
их очекивала разна изне-
нађења.
Део грађана за правац је 

имао сегедински српски 
православни храм, наиме, 
тамо је 19. маја уприличена 
прослава храмовне славе 
„Лeтњег св. Николе”. Па-
рохијани и парохијанке из 
Сегедина, Сирига, Новог 
Сентивана, Деске, Батање 
па и Србије у великом 
броју су присуствовали 
светој литургији коју су 
служили протојереј-став-
рофор Илија Галић, парох 
батањски, протојереј Бра-
нислав Галић, парох сеге-
дински, јереј Светомир 

Миличић, парох дешчански и про-
тођакон Василије Марковљев. Слав-
ску беседу, том приликом, одржао је 
јереј Светомир Миличић који је 
указавши на живот и примеран, 
Христу одан рад св. оца Николаја, 
aрхиепископа мир-ликијског чудот-
ворца позвао да се сви ми окрепимо 

духовним богатством и додао: „Ми 
хришћани, треба своје срце да при-
несемо не за пролазне ствари, овозе-
маљске, него за небеске, божанске. 
И св. о Николај је хришћане упутио 
на прави пут, не само за време свога 
живота, него и после његове смрти 
па чак и дан данас. Због тога он ужи-
ва толико поштовање у православ-
ном свету а поготово код нас Срба. 
Он је показао како треба чувати ве-
ру нашу. А ми смо, драга Браћо и 
Сестре, дужни да чувамо веру на-
шу, православну, да се надамо по-
моћи и милости Божјој, да имамо 
љубави један према другоме. Јер та-
мо где је љубав, тамо је и мир Божји 
и слога, тамо јесте и благослов 
Божји. Нека благослов Божји и бла-
гослов св. Николаја Чудотворца бу-
де увек на Вас, драга Браћо и Сест-
ре, свагда, сада и увек, на векове, ве-
кова, Амин.”
Јереј Светомир Миличић је на 

крају своје беседе још једанпут чес-
титао храмовну славу „Прeнос мо-
штију св. о. Николаја у Бари” а по-
том је уследила литија те резање 
славског колача и благосиљање 
кољива. Кум овогодишње славе био 
је Миле Веселинов са породицом из 
Новог Сентивана који је очигледно 
био видно ганут пошто су му ћерке 
читале „Апoстол” и „Оче наш”: „Ка-
да ме је потражио о. Галић и питао 

ме да ли би се примио кумства, ни-
сам се двоумио, рaдо сам се прихва-
тио. Ово су наши свети славски оби-
чаји, традиције, које смо увек чува-
ли и неговали а и у будуће тако ће 
бити.”
Окончањем свете литургије при-

годан пријем приређен је у клупс-
ким просторијама пошто време, на-
жалост, није било наклоњено паро-
хијанима и парохијанкама који су 
празновали заштитника сегединске 
српске православне цркве… У Срп-
ском клубу зачула се музика: засви-
рао је крњи састав Оркестра „Бa-
нат” на челу са хармоникашем 
Стојаном Брцаном. Мештани и гос-
ти дружили су се, ћаскали а пријат-
на атмосфера пренета је и у један од 
познатих сегединских ресторана 
где је уприличена трпеза љубави.
Многи су после окончања славс-

ког ручка кренули у обилазак града 
а затим пошли у Луткарско позори-
ште „Бeла Кевер” где је у организа-
цији Дома народности у Сегедину 
уприличен наступ Српског позо-
ришта у Мађарској. Наше театарско 
друштво је на мађарском језику из-
вело „Професионалца”, дело Душа-
на Ковачевића, у режији Радослава 
Златана Дорића. Представа је топло, 
са бурним аплаузима поздрављена 
од стране Сегединаца који су изра-
зили своје велико задовољство што 
су добили увид у савремени српски 
театар.
Захваљујући Дому народности у 

Сегедину, публика није остала без 
мањинских програма ни 20. маја, на-
име, тога дана на Дугоничевом тргу, 
у оквиру 13. Дана мањина, одржан је 
фолклорни гала-програм. На при-
редби, коју су отворили др Иштван 
Тот, председник Народносног савеза 
у Сегедину и Ласло Кевер, руково-
дилац Савета удружења мањинских 
самоуправа, српску заједницу пред-
стављали су млади играчи Култур-
но-уметничког друштва „Бaнат” из 
Деске који су извели кореографију 
под насловом „Нишава”.
Сегедин је, дакле, претпоследњег 

викенда у мају био заиста пун живо-
та а у том верском, културном и за-
бавном крвотоку одређено место 
имала је и српска заједница!

Предраг Мандић

Богослужење у црквеној порти

Детаљ са свете литургије

Брачни пар Ембер на позоришним даскама



интервју интервју интервју интервју интервју интервју Интервју интервју 

Будимпешта, 24. мај 2007. 5

Милан Радуловић, министар вера Републике Србије, на крају четворогодишњег мандата

За снажнију улогу цркве у друштву
У протекле четири године, коли-

ко се г. Милан Радуловић нала-
зио на челу Министарства ве-

ра Републике Србије, пред том инс-
титуцијом нашло се низ крупних 
питања која су захтевала хитно ре-
шавање, односно, на која је требало 
дати јасне одговоре: напади на српс-
ке цркве и манастире, као и на неза-
штићено свештенство на Косову и 
Метохији трају несмањеним интен-
зитетом; требало је усвојити и кре-
нути у примену два важна законска 
акта – Закона о црквама и верским 
заједницама и Закона о враћању црк-
вене имовине; Црква је, по мишљењу 
неких критичара, у  српском друшт-
ву увелико прекорачила црту која 
верско деловање дели од политич-
ког; у оквиру исламске заједнице у 
Србији појавиле су се милитантне 
Вехабије, док су поглавари мусли-
манских верника дубоко подељени 
међусобним сукобима око поделе 
сфера утицаја… То су уједно била и 
нека од питања за г. Радуловића.
У Србији се често могу чути 
мишљења да је пoслeдњих гo-
динa дoшлo дo jaчaњa улoгe Црк-
вe у друштву. Да ли и ви делите 
такав став?
– Улoгa Црквe у друштву je блaгo-

твoрнa сaмим тим штo oнa чувa и 
прeнoси нajдубљe врлинe – рaзвиja 
истинскo пoштoвaњe свaкe личнoс-
ти кao икoнe Бoжje, буди сaoсeћaњe 
сa другимa, пoдстичe сoлидaрнoст 
сa угрoжeним, сирoмaшним и oбeс-
прaвљeним људимa, снaжи вeру и 
нaду дa људи мoгу изгрaдити прaвeд-
нo, слoбoднo и нaпрeднo друштвo.

Oсим oвих oпштeчoвeчних врeд-
нoсти, свaкa црквa и вeрскa зajeдни-
цa кристaлизуje, oсвeтљaвa и духoв-
нo уздижe истoриjскo искуствo 
свoгa нaрoдa, пoтврђуje и изгрaђуje 
духoвну и културну сaмoбитнoст и 

пoсeбнoст нaрoдa и eтничких зajeд-
ницa, oтвaрa истoриjскe, културнe и 
eсхaтoлoшкe пeрспeктивe друштву 
у кoмe дeлуje. Oвa нeпoнoвљивa 
улoгa Црквe у нaрoднoм живoту, у 
истoриjи и сaврeмeнoм друштву, 
срeћoм, свe je снaжниja и у мoдeрнoj 
Србиjи, aли сe, нaжaлoст, joш увeк 
ниje искaзaлa у свoм пунoм, 
плoдoнoснoм и живoтoнoснoм нaпo-
ну. Тo je рaзумљивo aкo сe знa дa je 
пoлa вeкa Црквa билa прoтeрaнa из 
jaвнoг живoтa.

Oни кojи дaнaс из вишe рaзлoгa и 
сa рaзличитoм мoтивaциjoм крити-
куjу присуствo и улoгу Црквe у 
друштву, oсeтићe сутрa блaгoтвoр-
нo дejствo тoг утицaja.
Миниастарство вера, на чијем 
сте се челу налазили до недавно, 
имало је велику улогу у доно-
шењу Зaкoна o црквaмa и вeрс-
ким зajeдницaмa кojим je кoнaч-
нo рeгулисaн oднoс Црквe и 
држaвe. Дa ли стe зaдoвoљни 
њeгoвoм практичном при-
мeнoм?
– Зaкoн o црквaмa и вeрским 

зajeдницaмa je прeцизнo oдрeдиo 
мeстo и улoгу црквe у мoдeрнoм 
друштву, утврдиo њeну aутoнoмиjу 
и oтвoриo мoгућнoст зa сaрaдњу црк-
вe и држaвe у oствaривaњу циљeвa 
oд oпштeг дoбрa. Тo je дугoрoчaн 
прoцeс, кojи ћe сe oдвиjaти нa oс-
нoвaмa Зaкoнa. Нaчeлa Зaкoнa o цр-
квaмa и вeрским зajeдницaмa трeбa 
угрaдити у нoвe oдрeдбe зaкoнa из 
oблaсти oбрaзoвaњa, културe, сo-
циjaлнe зaштитe и jaвних прихoдa. 
Тaда ћe Зaкoн o црквaмa и вeрским 
зajeдницaмa бити у пoтпунoсти при-
мeњeн и тaдa ћe дaти прaвe и трajнe 
рeзултaтe.
Зaкoн o црквaмa и вeрским зajeд-
ницaмa предвиђа мoгућнoст дa 
сe, oсим трaдициoнaлних цр-
кaвa и вeрских зajeдницa, у Ср-
бији региструју и оне које до са-
да нису биле уведене у званични 
регистар. Да ли је нека од тих 
заједница већ искористила ову 
могућност?
– Прeмa прoцeдури прoписaнoj 

Зaкoнoм o црквaмa и вeрским зajeд-
ницaмa, нeдaвнo су сe рeгистрoвaлe 
oнe нoвe дeнoминaциje кoje су у Ср-
биjи присутнe вишe дeцeниja и кoje 
су снaжнe и дoбрo oргaнизoвaнe у 
мнoгим eврoпским држaвaмa – 
мeтoдисти, пeнтeкoстaлци, aдвeн-
тисти и eвaнђeoскa црквa.
И бaптисти спaдajу у кaтeгoриjу 

aфирмисaних кoнфeсиja, aли oни нe 
признajу Зaкoн o црквaмa и вeрским 
зajeдницaмa и нe жeлe дa сe рeгист-
руjу пo Зaкoну, нeгo пo aутoмaтиз-
му, пa су збoг тoгa тужили Ми-
нистaрствo вeрa Врхoвнoм суду. 
Нaдaм сe дa ћe брзo схвaтити дa je зa 
њих кoрисниje дa признajу пoстojeћи 
либeрaлaн и дeмoкрaтски зaкoн, 
нeгo дa пoкушaвajу дa прeд судoм у 
Стрaзбуру вoдe спoр прoтив држaвe 
у кojoj живe и слoбoднo дeлуjу.
Вaжнo je истaћи дa су рeгист-

рoвaнe кoнфeсиoнaлнe зajeдницe 
дужнe дa у свим свojим дeлaтнoс-
тимa увeк истaкну свoj пун нaзив 
пoд кojим су рeгистрoвaнe, кaкo сe у 
jaвнoсти нe би ствaрaлe зaбунe o 

кaрaктeру и идeнтитeту вeрских oр-
гaнизaциja и дa би сe oнeмoгућиo 
билo кojи oблик прoзeлитизмa.
У последње време у Србији се 
појавио такозвани Вехабијски 
покрет, који окупља милитан-
тне заговорнике ортодоксног 
ислама. Осим тога, исламска 
заједница у нашој матици је ош-
тро подељена на „београдску” и 
„сарајевску” струју. Пoстojи ли 
oпaснoст да те поделе резулти-
рају озбиљнијим последицама?
– У Србиjи пoстojи jeднa jeдинс-

твeнa ислaмскa зajeдницa, кojoj при-
пaдajу сви муслимaни рaзличитих 
нaциoнaлнoсти. Oргaнизaциoнa 
структурa тe вeрскe зajeдницe je рa-
зуђeнa, слojeвитa и трeнутнo у прe-
вирaњу. Ислaмскa зajeдницa je 
слoбoднa и дужнa дa свojу унут-
рaшњу рeoргaнизaциjу изврши нa 
oснoву свojих aутoнoмних прoписa.
Држaвa признaje aутoнoмиjу Ис-

лaмскe зajeдницe и признaћe свe 
њeнe oргaнизaциoнe фoрмe, кoje су 
усклaђeнe сa унутрaшњим прoпи-
симa и сa Зaкoнoм. Нeмa ни рaзлoгa 
ни oснoвa дa сe муслимaни у Србиjи 
дeлe нa oнe кojимa je духoвни и oргa-
низaциoни цeнтaр у Сaрajeву и oнe 
кojимa je цeнтaр у Бeoгрaду. И jeдни 
и други живe и свoje вeрскe слoбoдe 
и прaвa oствaруjу у Србиjи. Ниjeдaн 
вeрски службeник и ниjeдaн грaђa-
нин муслимaнскe вeрoиспoвeсти 
нeћe бити ни привилeгoвaн ни oбeс-
прaвљeн сaмo збoг тoгa штo признaje 
oнoг или oвoг рeисa или муфтиjу.
Пoнoвo пoзивaм eфeндиje Зукoр-

лићa, Jусуфспaхићa и Цeрићa дa 
муслимaнимa у Србиjи упутe зajeд-
ничку пoруку кojoм ћe пoтврдити 
oснoвнe вeрскe истинe – дa ниjeднa 
џaмиja у Србиjи нe припaдa ниjeд-
нoм oд њих, нeгo Бoгу и вeрницимa, 
и дa ниjeдaн хoџa у Србиjи нe служи 
ниjeднoмe oд њих нeгo вeри, 
дoстojaнству и oбрaзу свoгa нaрoдa.
На који начин Министaрствo 
вeрa и Рeпубликa Србиja мoгу дa 

зaштитe мaнaстирe и мoнaхe 
на Косову и Метохији, с обзиром 
да су напади на њих констант-
ни?
– Мoжeмo и мoрaмo дa их зaшти-

тимo. Физичку бeзбeднoст нaшeм 
свeштeнству и мoнaштву мoрa дa 
oбeзбeди мeђунaрoднa aдминистрa-
циja и силa кoja je прeузeлa упрaву 
нaд пoкрajинoм, a Србиja мoрa, кao 
штo чини oд 2004. гoдинe, дa oбeзбe-
ди мaтeриjaлну и сoциjaлну сигур-
нoст мoнaштвa и свeштeнствa, дa 
ствoри услoвe дa oни слoбoднo вршe 
свojу духoвну, културну, нaциoнaл-
ну и држaвну мисиjу. Тo знaчи дa 
слoбoднo свeдoчe прaвoслaвну 
свeтoсaвску вeру, дa чувajу српскo 
културнo нaслeђe, дa рaзвиjajу 
хришћaнску цивилизaциjу и дa 
aфирмишу српску држaвну трaди-
циjу и српскe држaвнe и истoриjскe 
интeрeсe нa Кoсoву.
У склопу тзв. денационализа-
ције имовине одузете после Дру-
гог светског рата, донет је 
Зaкoн o врaћaњу имoвинe црк-
вaмa и вeрским зajeдницaмa. Да 
ли је отпочела његова примена?
– Зaкoн o врaћaњу имoвинe црк-

вaмa и вeрским зajeдницaмa нe 
спрoвoди Министaрствo вeрa, нeгo 
пoсeбнa Дирeкциja зa рeституциjу 
кojу je oснoвaлa влaдa. Прe усвajaњa 
Зaкoнa, влaдa je oснoвaлa кoмисиjу 
кoja je пoписивaлa oдузeту имoвину. 
У кoмисиjи су били и прeдстaвници 
свих цркaвa и вeрских зajeдницa. 
Кoмисиja je прикупилa, кoмплeти-
рaлa и систeмaтизoвaлa oбимну дo-
кумeнтaциjу, кoja ћe бити oд вeликe 
пoмoћи и знaчajнo ћe убрзaти 
рeшaвaњe зaхтeвa. Рeшeњa o врaћaњу 
имoвинe сaдa мoжe дa дoнoси сaмo 
Дирeкциja зa рeституциjу. Дo сaдa 
oнa ниje дoнeлa ниjeднo рeшeњe, aли 
je примeнoм Зaкoнa o рeституциjи 
зaштићeнa црквeнa имoвинa, кoja сe 
нaшлa у прoцeсу привaтизaциje, oд-
нoснo изузeтa je oд прoдaje.

Д. Ј.

Нове верске 
организације
у Србији

– Прeмa прoцeдури прo-
писaнoj Зaкoнoм o црквaмa и 
вeрским зajeдницaмa, нeдaвнo 
су сe рeгистрoвaлe oнe нoвe 
дeнoминaциje кoje су у Србиjи 
присутнe вишe дeцeниja и кoje 
су снaжнe и дoбрo oргa-
низoвaнe у мнoгим eврoпским 
држaвaмa – мeтoдисти, пeн-
тeкoстaлци, aдвeнтисти и 
eвaнђeoскa црквa.
И бaптисти спaдajу у 

кaтeгoриjу aфирмисaних кoн-
фeсиja, aли oни нe признajу 
Зaкoн o црквaмa и вeрским 
зajeдницaмa и нe жeлe дa сe 
рeгиструjу пo Зaкoну, нeгo пo 
aутoмaтизму, пa су збoг тoгa 
тужили Министaрствo вeрa 
Врхoвнoм суду. Нaдaм сe дa ћe 
брзo схвaтити дa je зa њих кo-
рисниje дa признajу пoстojeћи 
либeрaлaн и дeмoкрaтски 
зaкoн, нeгo дa пoкушaвajу дa 
прeд судoм у Стрaзбуру вoдe 
спoр прoтив држaвe у кojoj 
живe и слoбoднo дeлуjу.

Милан Радуловић: „Физичку бeзбeднoст нaшeм свeштeнству и мoнaштву 
на Косову и Метохији мoрa дa oбeзбeди мeђунaрoднa aдминистрaциja и 
силa кoja je прeузeлa упрaву нaд пoкрajинoм, a Србиja мoрa, кao штo чини 
oд 2004. гoдинe, дa oбeзбeди мaтeриjaлну и сoциjaлну сигурнoст мoнaштвa 
и свeштeнствa, дa ствoри услoвe дa oни слoбoднo вршe свojу духoвну, кул-
турну, нaциoнaлну и држaвну мисиjу.”
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Српски писац о мађарској 
престоници

Ружа
Будимпеште
Љубиша Ђидић, Ружа Будимпеште

Издавачка кућа Љубостиња, Трстеник, 
2006.

П есник, есејиста, приповедач, романсијер, 
дугогодишњи уредник издавачке куће и 
часописа „Багдала” у Крушевцу, Љубиша 

Ђидић (1937) огледао се и као путописац (Чудес-
на Кина, 1984; Под јужним крстом – Латинска 
Америка, 1992). Предмет његовог најновијег пу-
тописа није, међутим, нека далека земља или 
континент, као раније, него један једини град – 
Будимпешта. И приде мало Сентандреја.
Ђидићев приступ својој теми, престоници 

Мађарске, прилично је необичан. Иако за своје 
раније, краће боравке у Будимпешти каже да су 
били узгредни („Био сам… више пута, тек уз-
гред), ипак је знао шта га тамо очекује. Знао је – 
и док се у друштву свог пријатеља возио кроз не-
прегледну равницу, кроз „Панонско море”, о то-
ме и размишљао – да се приближава једном од 
најлепших градова Европе. И то га је, неочекива-
но за читаоца, онерасположило, рекао бих чак 
љутило. „У Мађарску сам ушао равнодушан. Био 
је октобар 2003. За Мађаре нисам марио, а нај-
мање ми се свиђало то што ћу провести десетак 
дана у Будимпешти за коју знам да је лепа. А није 
ми се свиђало то што је Будимпешта лепа” – ка-
же на самом почетку описа свог путовања. Та мр-
зовоља, инертност и привидна одбојност – очиг-
ледно списатељски поступак за интригирање чи-
таочеве радозналости – постепено ће се претво-
рити у један много топлији однос и путопис ће 
читаоци доживети као занимљиву причу.
Путник који жели да добро упозна неки град, 

треба да упозна најпре његову спољашност, згра-
де и улице, а онда и душу. Ђидић то зна и свесно 
иде тим редоследом. Он се највише диви поло-
жају града: „Није Будимпешта бисер на Дунаву, 
већ је Дунав у том бисеру оно што вреди. Дунав 
је све што има овај град. Све оно друго би могли 
имати сви, али јединство Дунава и града нема 
нико.” Нешто касније писац ову тврдњу развија у 
дивну песничку слику: „Само он, Господар Ду-
нав, има право да своје водено небо протиње 
кроз овај сјај. Негде горе, северније од нас, као у 
тајном сну, разлистао се у будимпештанску ру-
жу.” Тек из ове реченице сазнајемо која је та 
тајанствена ружа из наслова. У свом одушевљењу 
будимпештанским Дунавом Ђидић исписује и 
следеће мисли: „Онај Штраус (било који да је) 
грдно се обрукао кад је писао ноте за На лепом 
плавом Дунаву ако је прескочио Будимпешту и 
мислио на Беч са оним малим бечким Дунавче-
том, ни плавим, ни лепим”.
Љубиша Ђидић се од самог почетка свог бо-

равка диви Будимпешти, али је још дуго не може 
заволети. Недостаје му нит која би га као Србина, 
српског писца и Крушевљанина присније пове-
зала са овим градом. И коначно је налази: „У 
ових десетак дана наслушао сам се мађарске 
жеље да буду Мађари, да имају само своју Мађар-
ску, а она је сва у хабзбуршкој, немачкој, јевреј-
ској. Једног тренутка схватих и српској. Боже, ка-
ко ми је то пријало. И схватих да сам коначно на-
шао разлоге да се дефинитивно опустим.” 
Крећући се српским траговима, путописац ће све 
више заволети мађарску престоницу да би се на 
крају просто заљубио у њу. А преко ње ће заволе-
ти и Мађаре. Најпре још несигурно: „Прелепо! 
Некако ми је све то мило и немам појма зашто ја 
заправо волим Мађаре”. На другом месту ће, 
међутим, већ без двоумљења изјавити: „Волим 
Мађаре”. Али та љубав није некритична и не зна-
чи да ће његовом виспреном запажању измаћи и 
мане једног народа.
Као прави Крушевљанин, крушевачки локал-

патриота, Ђидић најпре креће у потрагу за дес-
потом Стефаном. А као писац не задовољава се 
тиме да пронађе негдашњу деспотову палату у 
Будиму него ствара и сцене које се одигравају из-
међу Стефана Лазаревића и краља Сигисмунда. 
Преноси нам и легенду према којој је Јанко Хуња-
ди деспотов ванбрачни син. И док су му се мисли 
ројиле око деспота Стефана, Љубиша Ђидић је 
коначно нашао оно што му је у овом граду још 
недостајало: нашао је душу Будимпеште. „Душе 
градова прођу кроз вас невидљиво”, каже после 
тог открића, и наставља: „Тек тога сте касније 
свесни. Најлепше речи о души вероватно је изго-
ворио Мађар Бела Хамваш и ја бих те наводе са-

чувао када будем отишао у Сентандреју, где сам 
тражио своју душу.”
У Сентандреји је Ђидић тражио и налазио све 

што је српско, али се у мислима пре свега пове-
зао са кнезом Лазаром: „У леп октобарски дан 
отрчах тамо, сентандрејска шкољка на Дунаву је 
већ лучила бисер од моје туге коју никада нисам 
умео да објасним. Волео бих да читаоцу у овим 
тужним временима не смета моје рањено срп-
ство, али није реч о томе, јер тамо је у изгнаниш-
тву двеста година боравио у дунавској иловачи 
мој честити кнез Лазар, а ја сам из Крушевца, 
славног града његовог господства… Тако некако 
имамо кнез и ја приватан однос.” Тек после тог 
духовног сусрета са кнезом путописац, уз помоћ 
кустоса Косте Вуковића, налази ону Сентанд-
реју која је настала после Велике сеобе. Утисци 
побуђују у њему дубоке емоције и подстичу га да 
прави паралеле са скорашњим сеобама Срба из 
Славоније и Крајине, из Босне, са Косова и Мето-
хије. Осећања у којима се преплићу носталгија, 
сета, туга и занос наводе писца и на извесна пре-
теривања. Као што смо у горњем цитату видели, 
он је рекао да је кнез Лазар „двеста година бора-
вио у дунавској иловачи”, и ту своју грешку не-
што касније понавља другим речима: „Са Лаза-
ревим моштима, које ће два века почивати у Бла-
говештенској цркви, биће и његова окрвављена 
хаљина из Косовског боја, а и Јефимијин вез, 
покров за кивот”. Тачно је да су раванички мона-
си 1690. са моштима кнеза Лазара и Јефимијиним 
покровом за ћивот стигли све до Сентандреје, 
али су отуда после кратког времена – ако ме 
сећање не вара, после осам година – прешли у 
фрушкогорски манастир Врдник који је од тада 
називан и Нова Раваница, и тамо однели и кне-

жеве мошти и чувени покров. Изгледа да је писац 
под утицајем снажних емоција дошао у раскорак 
са временом јер у наставку каже да ће кнез тек 
после 600 година бити враћен „у своју загробну 
Раваницу (пошто је једну ноћ те 1989, за Видов-
дан преноћио у свом престоном Крушевцу, у Ла-
зарици)”. Од Косовске битке и погибије кнеза Ла-
зара до 1989. заиста је прошло 600 година, али од 
Велике сеобе, када су његове мошти на рамени-
ма монаха изнесене из Раванице, само 299. Ако 
заокружимо и онда је само тристо. Но такве 
грешке, почињене у узбуђењу и заносу, лако се 
праштају ако гледамо текст, сложен и леп, у це-
лин.
Пошто је обишао у Будиму и Сентандреји све 

што један српски писац треба да обиђе – нешто 
касније ће посетити и српску цркву и Текелија-
нум на пештанској страни – Ђидић се враћа Бу-
димпешти у целини. Диви се Рибарској кули 
одакле се „види све”, одушевљава се Парламен-
том за који каже да је „најлепша зграда у Евро-
пи”, описује Трг хероја, српску амбасаду у којој 
је некада Дучић седео, Андрашијеву улицу где 
ћете, како вели, „на свој начин наћи све што ће 
вас задивити у Јелисејским пољима у Паризу, на 
Црвеном тргу у Москви, на Гарден скверу у Лон-
дону, у авенији Варгас у Рију, на Страдуну у Дуб-
ровнику, у Закићевој улици у Крушевцу…” Трг 
Октогон је, под утицајем црквене књижевности, 
додуше прекрстио у Октоих, али како да се снађе 
неко у том мноштву мађарских назива и натписа 
ко не зна мађарски.
Оно што поред лепих и прецизних описа, по-

ређења мађарске престонице са другим градови-
ма света, духовитих и проницљивих примедаба 
највише привлачи у овој књизи, то су историјске 
и не само историјске паралеле које аутор провла-
чи кроз цео текст. Када говори о будимској срп-
ској саборној цркви која је 1949. минирана за 
Стаљинов рођендан, он се сети и једног другог 
Јосифа, аустријског цара, који је, по његовом 
сазнању, у Мађарској дао порушити све џамије. 
Само док је он према Стаљину „неутешан”, за 
другог Јосифа – „који се звао Јозеф” – каже да је 
због њега „лепо бити утешан” јер „био је у праву 
нарочито тамо где су џамије замењивале ка-
тедрале”. А онда саркастично, са знатном дозом 
жучи додаје: „Тако ће Мађарима, кад после више 
деценија буду улазили у Европску унију, бити 
много лакше да воле мултиетничност”.
Највише паралела аутор прави, природно, у 

вези са Србима и Србијом. И кад је Србија у по-
ређењима на губитку, он се теши на свој начин: 
„…када гледате овакав напад лепоте”, каже у ве-
зи са Парламентом, „а то нема везе са вама, тра-
жите и најмању грешкицу да спасете неко своје 
здање које немате”. И радује га кад чује причу да 
је мађарска земља (између Тисе и Дунава прим. 
П. С.) посна и песковита „за разлику од наше род-
не војвођанске” јер је, коначно, у неком поређењу 
Србија на добитку. А онда мало поносан, мало 
постиђен својом злурадошћу, узвикне: „Боже, ка-
кав сам бедан националиста”.
Говорећи о згради мађарског Парламента, Ђи-

дић прави поређење из скорије прошлости. „Не 
верујем”, каже, „да су Руси те 1956. године нешто 
наудили тој згради, извориште њиховог упада у 
одбрану комунистичке утопије није било у њеној 
лепоти. Јер Русима је било до идеологије, ту је 
била снага комунизма, нису они били тако пош-
тени као Американци 1999. године. Код нас Аме-
риканцима је било до материје. Уништити мате-
рију. Супстанцу Србије.” И размишља о томе ка-
ко би Американце требало натерати да читају На 
Дрини ћуприју, „или уопште оне чудесне речи 
Андрићеве о мостовима…” Ову дирљиву реми-
нисценцију зевршава поново са дозом сарказма: 
„Боже, како би било тешко Американцима кад 
би уместо ратне одштете морали да читају Ан-
дрића”.
Поетски топла, мисаоно сложена и богата, по 

виђењу ствари, догађаја прошлих и садашњих 
времена изнијансирана, есејистичко-припове-
дачким стилом писана, Ружа Будимпеште је 
књига која у читаоцу оставља трајне утиске. 
Књига која се са задовољством чита.

Предраг СтепановићРибарска кула
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Песме

Песник М. је доконо посматрао своје пес-
ничке збирке уредно поређане на полицама 
за књиге, што стоје непосредно поред њего-
вог радног стола, сетно се присећао окол-
ности настанка појединих песама и циклуса, 
и одлучио да посвети једну песму свим 
својим песмама, јер оне то заслужују као и 
сви остали важни догађаји и драги људи у 
његовом животу:

Песма песмама
Све вас моје песме
Стихове о свету
У који песник не сме
Снове о животу
У ком има места
За љубав и лепоту
Волим као жене
Које сада путем
Пролазе без мене
И док се
Малаксао
Пробијам кроз постојање
Лепљиво и густо
ко да је од теста
Ваша ме снага
Помера са места
Ево песме-геста
Кратке захвалнице
Што сте биле
Моје плаве птице
Варнице-невернице.

Милан Степанов

„Ноћ музеја”
У току четврте Ноћи музеја у Србији око 

350 000 људи посетило је неки од музеја и излож-
бених простора, који су 20. маја били отворени 
од 18 сати до два сата ујутру.
За оне који су хтели да се увере како су некада 

давно у Србији младенци проводили свадбене 
обичаје, била је припремљена изложба  „Шта ми 
би?” у Етнографском музеју.

„Повратак крвопија”, поставка у Војним каза-
матима била је изазов највише за тинејџере. 
Храбро се корачало кроз тамни простор у коме се 
само видео одблесак запаљених свећа, а на зидо-
вима „лекције” – како се постаје вампир.У Вој-
ном музеју љубитељи вина захваљујући Музеју 
винарства и виноградарства из Александровца, 
могли су да уживају у српским винима и да 
сазнају како се овај напитак некада правио и чу-
вао.У Галерији Природњачког музеја је била из-
ложена реплика скелета главе мамута у природ-
ној величини..
Највише интересовања међу радозналим посе-

тиоцима „Ноћи музеја” изазвала је посета Народ-
ној банци Србије. Фотографисање и штампање 
новчанице са својим ликом за многе је пред-
стављало прави изазов, па су се стварали велики 
редови. У Институту „Сервантес” су и млади и 
стари кораке салсе и фламенка могли да отплешу 
са професионалним плесачима Раулом Пулидом 
Сандовалом и Војином Горданићем.

Филм „Завет”
на Канском фестивалу

Прослављени редитељ Емир Кустурица на 
Канском фестивалу наступа са филмом „Завет”, 

са којим како изјављује, дефинитивно ставља 
тачку на своје учешће у такмичарском делу чуве-
не филмске смотре. „Ово је сигурно последњи 
пут да сам ја у такмичарској конкуренцији. Мис-
лим да је то исцрпљено и да то више нема неког 
великог смисла. Посебно зато што већ осећам да 
заузимам неко место које би могло бити место за 
неког млађег”.
Филм је настао у продукцији „Раста филм” и 

„Фиделисе”, сниман је у посебно изграђеном ам-
бијенту за ову прилику на брду надомак Дрвен-
града, као и у Ужицу. У филму, поред великана 
српске сцене као што су Љиљана Благојевић, 
Александар Берчек, Мики Манојловић, играју 
млади натуршчици Марија Петронијевић и 
Урош Миловановић. Кустурица своје најновије 
дело оцењује као филм препун енергије, као 
филм који носи у себи све архетипове, све забо-
рављене мотиве, али и жељу за реафирмацијом 
живота.

Звезде париске Опере
у „Лабудовом језеру”

Звезда париске Опере Жозе Мартинез и солист-
киња Лора Еке наступили су 20. маја у препуној 
сали Центра „Сава” у балетској представи „Лабу-
дово језеро” Чајковског са Оркестром и балет ским 
ансамблом Народног позоришта у Београду.

Израелска филхармонија
у Београду

Маестро Зубин Мехта, један од највећих дири-
гената света, предводиће оркестар Израелске 
филхармоније на концерту у центру „Сава” 3. ју-
на у Београду. Славни диригнт је сентиментално 
везан за Београд, јер је у њему почео каријеру 
1958. године са Београдском филхармонијом, а 
сада је доживотни шеф-диригент Израелске фил-
хармоније.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Душан
Описујући битку код Велбужда, Ученик архиепископа Данила II – чије 

име нам није познато – напомиње да је краљев син Душан, коме је повере-
но заповедништво над једним делом војске, имао значајну улогу у бици: 
„млади краљ веома се прослави у том рату”.
Знамо да је после битке дошло до непријатељства између оца и сина, али 

појединости њиховог сукоба је на основу противречних извора тешко ус-
тановити. Не знамо тачно ни кад је тај сукоб почео, али је у јануару 1331. 
већ морао бити у току, јер су Дубровчани 5. фебруара у писмима изразили 
жаљење и старом и младом краљу због неслоге која је међу њима настала.
Данилов ученик за унутрашњи рат сву кривицу баца на Стефана Дечан-

ског, који је Душана „омрзнуо савршеном мржњом” и хтео је „љутом смрћу 
осудити свога сина”. Знамо, међутим, да је он своје дело, Житије Стефана 
Дечанског, писао првих година Душанове владавине па је био веома опре-
зан, а можда у страху од новог владара и пристрастан.
Супротно Даниловом ученику, византијски историчар Нићифор Григо-

ра – који је више пута боравио у Србији и добро познавао српског краља и 
прилике у његовој земљи – најважнију улогу у сукобу приписује властели, 
а за виновника сматра младог краља који је почео да страхује и да се брине 
за своју будућност откако је његов отац добио децу у другом браку. Нема 
сумње да је улога властеле, незадовољне што се после победе код Велбуж-
да нису освојиле нове територије, у догађајима била велика јер о томе го-
вори и Данилов ученик.
Током априла је путем посланика дошло до преговора између старог и 

младог краља. Данилов ученик каже да је Стефан Дечански још пре тих пре-
говора разорио синовљев двор у близини Скадра. Душан се са својим при-
сталицама повукао на другу обалу Бојане и врло опрезно примао очеве по-
руке и позиве. До сусрета и измирења је дошло у другој половини априла. 
Стефан Дечански се после тога вратио у централне области своје државе.
Мир је трајао свега три месеца. Душан се није смео одазвати позиву оца 

да оде к њему јер је веровао да се „спрема на моје заклање за никакву кри-
вицу”. Хтео је да оде „у стране народе”, али је на крају попустио пред на-
ваљивањем својих великаша и кренуо да нападне оца. Стефан Дечански је 
био изненада опкољен у своме двору у Неродимљи. Пошто није стигао да 
организује одбрану, он је побегао у тврђаву Петрич, али га је Душан и та-
мо напао и присилио на предају. Стефан Дечански је после тога са женом и 
децом из другог брака био затворен у звечанску тврђаву где је 11. новем бра 
под нејасним околностима умро.

Предраг Степановић

Три важне ствари

С твар прва: ако већ ниси чула, ево, први ти јављам да су Jaпaнци нa 
прaгу дa кoнструишу рoбoтa кojи ћe нoсити jaja. Нa сeвeру Eврoпe 
убрзaнo рaдe нa пoбoљшaњу нoвe гeнeрaциje мoбилних тeлeфoнa 

чиja ћe сe слушaлицa нoсити у уху, микрoфoн у шупљeм зубу, a пoзив ћe сe 
примaти тeлeпaтски. Американци у међувремену решили да раскринкају 
једни друге па доказују да је све оно са Месецом била смицалица, тек да 
се Русима смркне.
А у Србиjи je oткривeнo дa je Мaриja Шeрифoвић Рoмкињa! И глe чудa, 

бeз oбзирa што знамо како наш свет у „нормалним” околностима реагује 
на таква открића, Марију, за сада, присвaja кo год стигнe, с нaдoм дa ћe 
му се пружити прилила да је и усвojи. Не помажу убеђивања да Марија 
није за усвајање. По систему „што је баби мило, то јој се и снило”, учла-
нише је одједном у све регистроване и нерегистроване политичке пар-
тије, покрете, друштва, клубове и заједнице, а да она о томе нема појма. 
Елем, око тог тријумфа је било толико препуцавања на политичкој, наци-
оналној, етничкој, верској, локал-патриотској и сексуалној основи, да се 
победа скоро излизала. Неочекивано, за само две недеље. Свaкa чaст! Мa-
риja сe пo oвoм питaњу oд држaвнe вaжнoсти ниje изjaснилa. Глeдa свoja 
пoслa.
Ствар друга: први пут у истoриjи српскoг прaвoсуђa, нa зaтвoрску кaз-

ну oсуђeнa је oсoбa зa кojу је дoкaзaнo дa je мучилa живoтињу, штo je зa 
пoслeдицу имaлo смрт истe. Живoтињe, мислим.
Штo сe људскe врстe тичe, пojeдинцимa je мнoгo тeжe дa дoкaжу дa су 

мучeни. Oвo je нaрoчитo изрaжeнo кaда je пoрoдичнo нaсиљe у питaњу. Тo 
oбичнo никoгa нe интeрeсуje и тeшкo сe дoкaзуje. Кaрaктeристичнo зa ср-
пски мeнтaлитeт je штo ми вoлимо дa зaвирујемо у туђ тaњир, крeвeт и 
све друго што се сматра стрoгoм интимом, aли не жeлимо дa будемо 
свeдoци ничeг oзбиљниjeг oд швaлeрaциje. Aкo сe спoмeнутo нaсиљe и 
дoкaжe, у хoду сe прoнaлaзe oлaкшaвajућe oкoлнoсти. Зa утeху je штo су 
бaр живoтињe oствaрилe свoja прaвa. Мaкaр и мртвe.
Ствар трећа: Кaрлa дeл Пoнтe је прошле седмице била посебно актив-

на. Она увeк знa гдe je ОНАЈ oд кoгa joj зaвиси oдлaзaк у пeнзиjу, само није 
вешта у руковању системом за навођење. Oпeрaтивни дeo је пoнoвo 
зaкaзao. Прeдлажем да скрати своје брукање и пoхaпси све Србе. У том 
случају јeдaн oд ухапшених свкако мoрa бити OН.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Влада у минут до 12

Србија је прошле недеље, пола сата пре ис-
тека законског рока, после вишемесечних пре-
говора, заплета и расплета, добила владу. 
Странке тзв. демократског блока, које чине Де-
мократска странка Бориса Тадића, Демократс-
ка странка Србије Војислава Коштунице, и Г17 
плус Млађана Динкића најзад су успеле да се 
договоре о саставу Кабинета.
Борис Тадић, као председник Србије, и 

Војислав Коштуница, као њен нови-стари пре-
мијер, истакли су да нова, демократска власт 
мора да ради у служби грађана. Они су (гле 
чуда) у заједничком саопштењу поновили да је 
изузетно важно што је програм владе засно-
ван на пет програмских циљева. Ти циљеви, 
које је Коштуница изнео у свом експозеу су: 
очување суверенитета и интегритета Србије, 
завршетак сарадње са Хашким трибуналом, 
омогућавање бољег живота, наставак европ-
ских интеграција и борба против организова-
ног криминала и корупције. Председник и 
премијер су истакли да је покретање прегово-
ра о придруживању и стабилизацији са ЕУ је-
дан од најважнијих задатака нове владе како 
би Србија могла да оствари статус званичног 
кандидата за чланство у ЕУ до краја 2008. го-
дине. Предложени састав нове владе подразу-
мева 25 чланова: премијера, потпредседника, 
22 ресорна министра и једног министра без 
портфеља.
Занимљива је позиција Божидара Ђелића, 

несуђеног премијера, који је у новој влади до-
био место потпредседника. Он ће, између ос-

талог, имати пуне ингеренције над процесом 
придруживања Србије Европској унији. У 
његовој надлежности ће бити и сарадња Вла-
де с међународним финансијским организа-
цијама, попут Светске банке и Међународног 
монетарног фонда, као и спровођење Страте-
гије за смањење сиромаштва. Ђелић ће, та-
кође, бити задужен и за израду и спровођење 
Стратегије одрживог развоја Републике Ср-
бије.
Оно што је ново јесте формирање Минис-

тарства за Косово и Метохију, које ће водити 
Слободан Самарџић, досадашњи члан прего-
варачког тима у разговорима Београда и При-
штине.
Политички аналитичари су оценили да је 

кадровски потенцијал нове владе бољи него 
што је био у претходној влади. Треба, међу-
тим, напоменути и то да је Савез војвођанских 
Мађара незадовољан што у новом Кабинету 
нема министарства за људска и мањинска пра-
ва.
За Србе у Мађарској важну информацију 

представља вест да ће гувернер Народне бан-
ке Србије Радован Јелашић остати на челу те 
институције. Јелашић је за гувернера имено-
ван на седници Скупштине Србије 25. фебру-
ара 2004. године. По Закону о НБС, мандат гу-
вернера траје пет година; међутим, Уставни 
закон о спровођењу Устава Србије, између ос-
талог, предвиђа да се на првом заседању пар-
ламента, после избора владе, изабере гувер-
нер централне банке. Током договора о фор-
мирању владе у јавности су пласиране незва-
ничне информације да Демократска странка 
жели место гувернера, али је из Г17 плус више 
пута саопштавано да је та функција неполи-
тичка и да зато не може бити предмет прего-
вора.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
ЦПЦ у акцији

Црногорски председник Филип Вујановић 
први пут се званично састао са митрополитом 
тзв. Црногорске православне цркве Михаилом. 
Разговарало се о статусу те цркве у Црној Гори, 
јер ЦПЦ тражи да јој се омогући коришћење 
имовине коју је „узурпирала Митрополија црно-
горско-приморска Српске православне цркве”. 
Председник је, наводно, поновио став о заштити 
својинских права, која се могу оспоравати само 
пред судовима.

Шпијунска афера
Официрка у шведском контингенту Кфора на 

Косову осумњичена је да је поверљиве информа-
ције НАТО-а одавала једном шпијуну, Србину. 
Како су саопштиле оружане снаге Шведске, же-
на, која није идентификована, слала је електрон-
ском поштом тајне информације неименованом 
Србину који је на Косову радио за УН као прево-
дилац. Није, међутим, јасно за кога је Србин 
шпијунирао. „Сарадња” са Швеђанком датира од 
почетка 2006. године.

Долијао Јуришић
Српска полиција је ухапсила држављанина 

БиХ Илију Јуришића, који је преко београдског 
аеродрома намеравао да путује за Немачку. Јури-
шић је ухапшени под сумњом да је одговоран за 
напад на колону војника ЈНА у Тузли 1992. годи-
не. Војници су нападнути док су се након догово-
ра са челницима Тузле, разоружани повлачили 
из тузланске касарне. Идентификовано је 89 те-
ла, али их је убијено више од 200, док је преко 
стотину младића заробљено и мучено.

Волфовиц дао оставку
Председник Светске банке Американац Пол 

Волфовиц (63) прошле недеље је поднео оставку, 
због аферичног давања превелике повишице 
својој интимној пријатељици Шахи Риза (53). 
Први пут за више од 60 година постојања те међу-
народне финансијске институције један њен 
председник принудно одлази с дужности. Без 
преседана изгледају и пратеће околности. Вол-
фовиц је, наиме, успео да издејствује нагодбу: да 
се повинује захтевима за повлачење с дужности, 
али да заузврат добије специфично „помило-
вање”. То јест – да се прогласи да он „није намер-
но” згрешио и да „није једини” грешио у поступ-
ку који је изазвао буру у Светској банци и узне-
мирење у Белој кући, на чији је предлог добио 
функцију, коју ће, како је договорено, дефини-
тивно да напусти 30. јуна.

Принц Хари не иде у рат
Начелник Британског Генералштаба је про-

шле недеље обзнанио да, из разлога безбедности, 
Харија, млађег сина престолонаследника Чарлса 
и покојне принцезе Дајане остави код куће, када 
принчева јединица идуће недеље буде упућена у 
Ирак, у оквиру регуларне смене трупа. „Ако је 
тамо сувише опасно за Харија, онда је ваљда 
опасно за све момке. Сви треба да се врате”, ци-
тира лондонски „Гардијан” антиратну активист-
кињу Роуз Џентл, мајку 19-годишњег Гордона, 
једног од 148 палих британских војника. Ра-
зумљива је оваква емотивна реакција на изнена-
дно саопштење сер Ричарда Даната да Хари неће 
ићи у Ирак и да је та одлука коначна. Као разлог 
генерал је навео „низ претњи упућених лично 
принцу”.

Судан под притиском
Судан, нова нафташка сила Африке, већ је ме-

сецима под изузетним притиском западних дип-
ломатија да дозволи распоређивање 20.000 „пла-
вих шлемова” у Дарфуру, ради заустављања „ге-
ноцида проарапских паравојних трупа против 
црначког домородачког становништва”. Истов-
ремено, Картум на међународној сцени има зна-
чајан ослонац у Кини.

Никола Саркози преузео функцију
од Жака Ширака

Смена у Јелисејској палати
Нови председник Француске Никола Саркози 

прошле недеље је званично преузео власт од Жа-
ка Ширака церемонијом испред председничког 
здања, Јелисејске палате. Пре тога, по протоколу, 
у получасовном разговору Ширак је предао Сар-
козију кључеве палате и саопштио му тајни код 
за нуклеарни арсенал.
После испраћаја Ширака, церемонија је на-

стављена у Јелисејској палати, где је Саркози у 
кратком говору поручио да је у свету који се 
стално мења Француској потребна велика про-
мена и да он има одлучности да је спроведе, оба-

везавши се на толеранцију и отварање према 
другим политичким опцијама.
Медији с правом називају одлазак Жака Ши-

рака с власти крајем једне ере, јер су у последњих 
четврт века практично на челу Француске била 
само два човека. Пре Ширака који је на председ-
ничкој дужности био 12 година, Франсоа Мите-
ран је у Јелисејској палати провео 14 година (та-
кође два мандата), па се од Николе Саркозија, 
рођеног после Другог светског рата, очекује ре-
форма комплетне државе. Саркози не крије да је 
спреман да преузме ризик и иницијативу, да ус-
постави ауторитет и „заведе ред”, што је нагла-
сио и у поменутом говору.
Одласком Жака Ширака, сматра се, завр-

шиће се ера „председничких монарха”, односно 
политичке елите која никоме није полагала ра-
чуне за своја претеривања. Ширак је скратио 
председнички мандат са седам на пет година, 
али исту радикалност није показао и кад је реч 
о осталим аспектима живота у Јелисејској па-
лати. Социјалисти су га и оптужили у предиз-
борној кампањи да је знатно премашивао го-
дишњи буџет председничке палате од 32 мили-
она евра.
Последњих година Ширак је ишао из неуспеха 

у неуспех, како на домаћем терену, тако и на 
међународном плану. Француско „не” европском 
уставу (мај 2005), немири у предграђима (новем-
бар 2005), демонстрације младих због уговора о 
првом запослењу (март и април 2006), све је то 
показало да је Француској потребан млађи и 
енергичнији човек који ће је извести из економ-
ске кризе и вратити јој место и углед у Европи. 
Саркози се одмах потрудио да докаже да он јесте 
тај и после церемоније предаје власти отпутовао 
у своју прву званичну посету Немачкој да се сус-
ретне са Ангелом Меркел.
С друге стране, Никола Саркози увелико при-

према своју владу, у коју ће укључити и полити-
чаре из Социјалистичке партије. Нова влада 
Француске имаће, како је најавио, 15 министара 
и међу њима седам до осам жена, што ће бити 
први пут у француској историји да се поштује 
равноправно учешће жена у саставу владе.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Франсоа Фијон –
нови премијер

Прошле недеље је Никола Саркози, пред-
седник Француске, именовао свог блиског 
сарадника Франсоа Фијона (53) за новог 
премијера ове земље. Одлазећи премијер 
Доминик де Вилпен предао је дужност 
свом наследнику церемонијом у палати 
„Матињон”, седишту владе, рутинском 
изјавом да Фијон има све квалитете да ус-
пешно служи својој земљи.

„Спреман сам да саслушам свакога, јер 
су Француској која нужно мора да се мења, 
сви потребни”, поручио је Фијон, нагла-
сивши да инертност никада није пред-
стављала већи ризик за једну земљу него 
управо сада када се живи у свету у коме 
сви покушавају да се мењају брже од дру-
гих, и где свако одлагање може да буде фа-
тално.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Повратак отписаних
Има онај филм Вудија Алена: „Све што сте 

хтели да знате о сексу а нисте смели да пита-
те”, а има и парафраза која гласи: „Све што 
нисте хтели да знате о новој српској влади, а 
ја ћу ипак да вам кажем”.
Да кренемо прво од главе јер риба воња баш 

са те стране, мада само две ствари миришу 
на рибу од којих је само једна риба. Дакле – 
Воја Коштуница. Шта о њему не бисте да 
знате? То да од животиња воли мачке, а од 
птица сове, а од људи попове. Чак му се и најо-
миљенији рокер зове Иги Поп, па ти сад види 
колико је то далеко отишло. Колико би далеко 
отишло да је уместо Воје за премијера иза-
бран Божидар Ђелић не знам, и сва је прилика 
да никад нећу ни сазнати. Мада гласом под-
сећа на Пају Патка треба нагласити да је 
овај Баја на Светском економском форуму у 
Давосу проглашен за једног од сто глобалних 
лидера будућности. Али шта је то спрам ми-
нистра полиције Драгана Јочића! Овај адво-
кат из Београда у младости је био осуђен због 
обијања киоска и кривичног дела крађе, за 
шта је сам рекао да је у питању био „дечачки 
несташлук”. Пошто знам колико Срби из 
Мађарске цене Мирослава Илића, са поносом 
могу рећи да је његов зет Драган Шутановац 
изабран за министра одбране. Али шта је то 
спрам млађаног Вука Јеремића, који је у једној 
рекло би се вучјој династији, наследио Вука 
Драшковића на месту шефа дипломатије. Он, 
на пример, има сличности и са горе помену-
тим тастом, али и са зетом. Не, није певач, 

дечко је студирао на Кембриџу и Харварду и 
дипломирао теоријску физику, него је као и 
Мирослав Илић био члан СПС-а. А онда је, кад 
су други ветрови дунули, баш као Драган Шу-
тановац постао члан ДС-а. Што се диплома-
тије тиче, о томе нема појма, али ни Вук Први 
није знао више, па ником ништа, а Косово 
оде.
Морам мало краће да пишем, неће све да ми 

стане. Ал̀  што би рек̀ о наш народ: Колики 
светац – толики тропар. Ето, на пример Ра-
домир Наумов, досадашњи министар рудар-
ства и енергетике. Овај функционер ДСС-а 
стални је члан хора цркве Светог Марка у 
Београду, тако да је сад напредовао у минист-
ра вера. Треба и за то енергије. Има и једна 
жена у свему томе, зове се Снежана (али не и 
седам патуљака, него Марковић-Самарџић), 
која је до сад била помоћница (али не кућна) 
министра одбране, а сад је министарка за 
спорт. А иначе је балерина. Е, сад мени није 
јасно зашто на то место није постављен до-
садашњи министар за науку Александар По-
повић, који је био вишеструки југословенски 
шампион, рекордер и атлетски репрезента-
тивац. Не, него су њега поставили за минист-
ра енергетике! Уместо да је он задужен за 
спорт, а Наумов остао за енергетику, а бале-
рина је могла да се вере. Не да се вере, него за 
вере.
Од свих министара, међутим, на мене је нај-

већи утисак оставио избор новог министра за 
културу. Реч је о глумцу Воји Брајовићу, у наро-
ду познатијем као Тихи. Ако има неки да није 
гледао „Отписане” може да се убије о̀ма̀ . Пи-
тање гласи: Да л̀  ће Тихи сад да зове Прлета 
да му буде саветник, баш ме занима. Па да 
опет таманимо Немце, ал̀  културно.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Не знам ја шта Срби мисле, али то нема ника-
кве везе са стварношћу. (…) Ти кругови без осно-
ва спекулишу да се Америка неће бунити због 
руског гласа против понуђене резолуције о Косо-
ву у Савету безбедности, уколико Русија не буде 
правила проблеме око постављања америчког 
антиракетног система у Европи – то су обичне 
којештарије.

Данијел Фрид,
помоћник америчког државног секретара

Став Русије и мој лични став – а ја се просто-
ром бивше Југославије бавим већ годинама – јес-
те да ситуација није довољно зрела за независ-
ност јер се на Косову не поштују људска права, 
посебно када је реч о Србима. Када би међуна-
родне снаге отишле, Срби би били масакрирани. 
Штавише, као историчар, сматрам да би било 
врло опасно ако би се тероризмом мењале европ-
ске границе

Наталија Нарочницкаја,
посланица у руском парламенту

Вест из новина:
Четници против кромпира

Земљорадници са Равне горе су од општин-
ских власти Горњег Милановца затражили на-
докнаду штете коју су направили Равногорци. 
Миливоје Дамљановић из Коштунића један је од 
земљорадника којем су учесници две одвојене 
прославе Равногорског покрета начиниле велику 
штету. Четници су Миливоју изгазили њиву од 
2,5 хектара тек изниклог кромпира, набављеног 
из Холандије. Камионима, џиповима и аутомоби-
лима учесници равногорских скупова изгазили су 
парцелу на којој је посађено десетак врста кром-
пира.

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Успех кинеских нафташа
Нафташи Кинеске националне петролејске 

корпорације открили су прошле недеље у Бо-
хајском заливу, на североистоку Кине, највеће 
налазиште нафте у последње четири деценије, 
са резервама „црног злата” од једне милијарде 
тона.
Неколико дана после тога је у шест кинеских 

бродоградилишта почела изградња океанске 
флоте од преко 90 супертанкера. Кинези не виде 
противуречност између ова два важна догађаја: 
домаћа нафтоносна поља су енергетска резерва 
и сигурна допуна потрошњи, а нафта ће се уво-
зити и даље, докле год се то исплати и докле год 
је земља у могућности да то ради. Део девизних 
резерви од преко једног билиона долара намењен 
је и за куповину енергената у иностранству, ка-
ко би се стратешке резерве нафте акумулирале 
најмање за месец дана, а перспективно и до три 
месеца, као у Сједињеним Америчким Држава-
ма.
Простор на коме се налази ново нафтоносно 

поље, испод морског дна у Бохајском заливу, 
велики је између 1.300 и 1.500 квадратних ки-
лометара и заправо је за кинеске нафташе ста-
ри терен: недалеко од налазишта, на копну, на-
лази се Даћинг, главно кинеско нафтоносно 
поље.
Стручњаци из Кинеске академије наука и ис-

кусни нафташи са терена процењују да би и но-
вооткривено подводно нафтоносно поље, које је 
добило име Нанпу, могло имати и више од про-
цењене једне милијарде тона. Најављено је да ће 
прецизнија стручна процена моћи да се да тек у 
јулу. Откривене су и велике резерве земног гаса, 
али процена о њима још нема. Како Кина го-
дишње потроши 320 милиона тона, резерве од 
једне милијарде тона у Нанпуу веће су од трого-
дишње националне потрошње. Прошле године 
Кина је, иначе, произвела 163 милиона тона, а 

увезла 157 милиона тона, односно 47 одсто укуп-
не потрошње нафте.
Непосредно после овог открића, стигла је вест 

да је у области Џунгар, у Синђијангу, после ис-
траживања од близу пола века, такође откривено 
велико нафтоносно поље, такође са резервама од 
преко једне милијарде тона. Експлоатација овог 
налазишта биће, због неразвијене инфраструк-
туре у пустињској области, знатно тежа него у 
Бохајском заливу, одакле ће ићи нафтовод до Пе-
кинга, дугачак само 260 километара. Али, от-
криће у Синђијангу улило је наду стручњацима, 
који сада користе савршеније истраживачке ме-
тоде и модернију истраживачку технику, да су и 
природна богатства Кине већа него што се слу-
тило.
Кинеска Влада тек треба да одлучи у којој ме-

ри ће се због ових открића мењати национална 
енергетска стратегија. Званично се указује на не-
колико стратешких одредница. Прво, може се 
смањити увоз, али више из политичких, него из 
економских разлога: да се ублаже оптужбе да 
Кина, која је већ постала трећи потрошач енерге-
ната на свету, после Америке и Јапана, угрожава 
енергетску безбедност других, јер „гута” нафту, 
а то ће, због свог динамичног развоја, чинити и 
убудуће. Тиме би истовремено биле умањене и 
оптужбе да велике кинеске куповине проузро-
кују раст цена нафте, што Кинези, иначе, одлуч-
но одбацују. Они оцењују да цене нафте скачу 
највише због криза и ратова у нафтоносним под-
ручјима.
Друго, сада ће се лакше повећавати национал-

не енергетске резерве.
Треће, потрошња нафте у Кини расте годишње 

по стопи од 6,8 одсто и мало је вероватно да ће – 
упркос повећању нуклеарне енергије, термоенер-
гије и хидроенергије и развоју алтернативне, по-
себно обновљиве, енергије – моћи у догледно 
време да опадне. Кина се не би могла развијати 
истим темпом кад би се ослањала само на сопс-
твене енергетске изворе. Уосталом, она је досад у 
стране енергетске изворе инвестирала 15 ми-
лијарди долара и наставиће то да чини и убу-
дуће.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Бисери пацијената (3)
Ово су дугогодишњи записи др Александра 

Ревишина урађени заједно са петорицом колега, 
а на основу аутентичних изјава пацијената на 
Уролошком одељењу болнице у Земуну. Пренети 
су са незнатним изменама.

• Био сам код др Дервиша (Ревишина).
• Добио сам мало мутне воде..
• „Због чега сте дошли?” „Због одоздо”!
• Пре два месеца смо извадили тикет, па сада 

опет тешко мокримо.
• Боли ме десни тенис.
• Простата ми влажи и швицује, нарочито са 

десне стране.
• Иначе ја сам болесник на левом бубрегу.
• Пијем фанфуле и так’е лекове.
• На врху природе, да извинете, хладно ми је 

као лед, а онда ми је хладно и око срца.
• Заболе ме кичма тртаница.
• У уротракту нису нађене бронхиексазије 

(рентгенолог).
• Иде ми врућа пара из задњице.
• Па шта да радим, морам да једем, мокраћа 

тражи своје.
• Пацијенткиња (зове се Премилија): „У мок-

раћи имам ешин коли и болујем од цисто – беши-
ке.”

Истинити босански, хрватски и српски огласи
РАЗНИ ОГЛАСИ У ОБЛИКУ У КОЈЕМ СУ 

ПРЕДАТИ:
• Кољем по кућама с властитим алатом
• Купујем кућу од чистог власника
• Тросјед у квару
• Кућа у етапама, кров је продан
• Изнајмљујем собу радним дјевојкама
• ТВ, на пола дневника изгуби глас
• Купујем ауто радио, нови или украден
• Умировљени пензионер
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Незаборавна екскурзија ученика 8. разреда
М и ученици осмог разреда, у 

среду 9. маја после школе, 
кренули смо на екскурзију 

коју је до детаља осмислила и реа-
лизовала наша разредна Оливера 
Младеновић-Мунишић, у Београд,
град веома бурне историје, један од 
најстаријих у Европи и простор око 
велих река Саве и Дунава.
Фудекс превоз, којим смо путова-

ли, дошао је по нас испред школе на 
време и све је на самом почетку ода-
вало да ћемо се лепо провести што 
ће те из наше репортаже сами схва-
тити да је ова екскурзија била пун 
погодак за наш разред
У Београд смо стигли до „ТИС” 

хостела, који се налази у прелепом и 
мирном делу Звездаре. Ту смо доче-
кани пријатном добродошлицом 
власника хостела и кратким обја-
шњењем о томе шта нам све стоји на 
располагању. Од интернета 24 часа, 
телевизора, кухиње, и све као да смо 
у својој кући. То је за нас било заис-
та изненађење.
У четвртак 10. маја, наш први 

дан у Београду почео је са разгле-
дањем Светосавског храма којим 
смо сви били одушевљени, а затим 
смо отишли до Дедиња и посетили 
Краљевски и Бели Двор у којем 
сада живи његово краљевско висо-
чанство, престолонаследник Алек-
сандар II. Све је изгледало као из 
снова. Пролазили смо кроз исто-
рију једне породице, свуда прекри-
вено сликама, портретима, прола-
зили кроз мале, велике салоне, и 
оно што нас је изненадило из приче 
нашег водича, да покојни краљ 
Александар није желео да кухиња 
буде у било којем двору већ да то 
буде посебна зграда ван Белог и 
Краљевског двора да мириси из ку-
хиње не допиру до њихових одаја. 
Зато је кухиња била повезана под-
земним тунелима од Белог Двора 
60 метара, а од Краљевског двора 
90 метара. У краљевском двору 
осим салона, библиотеке, трпеза-
рије у подруму се налазе три важне 
собе.
У соби шапутања, покојни Краљ 

Александар, када би желео да разго-
вара са својим саветницима нешто 
што нико други не сме да чује, окре-
нуо би кључ од фонтане и вода би 
зажуборила, тада би се стварао не-
пробојан зид и њихове речи нико не 
би чуо.
Затим друга соба, у којој стоји би-

лијарски сто, где данашњи принче-
ви играју билијар и трећа соба је 
филмска соба, где су се приказива-
ли филмови за време краља Алек-
сандра који је био љубитељ филм-
ске продукције, а и касније када су 
комунисти заједно са Титом запосе-
ли двор, користили све благодети 
које пружа овај краљевски комп-
лекс.
После два сата обиласка комплек-

са сишли смо до Топчидера и оби-
шли музеј звани Милошев конак, 
који нас је такође вратио у прошлост 
Милошеве владавине. Наравно, пос-
ле обиласка Милошевог конака са-
чекао нас је комби основне школе и 
гимназије „Руђер Бошковић” чији 
смо гости били тог поподнева. Шко-
ла се налази у најлепшем делу 
Београда у Кошутњачкој шуми. Та-

мо смо били изненађени како су нас 
наши домаћини угостили. Уз при-
годан инсерт из представе Лајање 
на звезде Витезовића, које је извела 
драмска секција 9 разреда, преко 
обиласка школе, ручка и кратког иг-
рања кошарке упутили смо се према 
свом хостелсу да се одморимо и 
припремимо за следећи дан који је 
био јако интересантан.

11. маја – у петак, предивном 
вожњом до Тополе кроз прозор 
смо видели пејзаже Шумадије који 
су сваког тренутка били све леп-
ши, зеленији и шумовити. Наша 
вожња је трајала око два сата и 
стигли смо до Опленца тачније до 
мермерне цркве посвећене Св. 
Ђорђу. Ктитори су били краљ Пе-
тар I и краљ Александар I Ка-
рађорђевић. Изграђена по угледу 
на лепе средњовековне царске и 
краљевске задужбине. У самој цр-
ви се налази 39 гробних монолит-
них плоча од глачаног пећког 
оникса. До сада је сахрањено 20 
чланова династије Карађорђевића. 
Зидови су у целости осликани у 
мозаик техници и садрже преко 60 
милиона мозаик плочица у 15 000 
нијанси. По величини мозаика је 

друга црква у свету и има не-
мерљиву вредност.
Затим смо обишли кућу у којој се 

налазе портрети и личне ствари Ка-
рађорђевића и напослетку смо оби-
шли Карађорђев конак који је такође 
претворен у музеј.
Дан у Тополи је прошао као за 

трен и истим путем уз много више 
утисака вратили смо се у Београд.

12. маја обишли смо Вуков и До-
ситејев музеј који се налази у згра-
ди некадашње Велике школе коју је 
1808 отворио велики српски просве-
титељ и први српски министар про-
свете Доситеј Обрадовић. У музеју 
се налазе личне и породичне ствари 
Вука Стефановића Караџића, и 
Доситеја.
Етнографски музеј за нас је био 

прави празник за очи. Сматра се да 
је један од најстаријих на Балканс-
ком полуострву и недавно је просла-
вио 100 година постојања и сматра 
се чуварем неизмерног блага тради-
ционалне културе. У музеју стална 
поставка заузима три нивоа зграде. 
Данас се чува велики број етно-
графских предмета (ношње, накит, 
култни предмети, покућство, народ-
на архитектура..

После музеја упутили смо се до 
Саборне цркве која је неизбрисиво 
уграђена у живот Београда и поста-
ла је симбол града. Многи значајни 
догађаји у српској историји повеза-
ни су са овим храмом под чијим сво-
довима почивају многи великани. 
На тај начин црква је претворена у 
својеврсни национални музеј. Тачно 
преко пута цркве налази се зграда 
Патријаршије која је у варијантама 
српско-византијског стила и пред-
ставља објекат где је смештено вр-
ховно управно тело Српске право-
славне цркве. Она је од изванредног 
историјског и урбанистичког зна-
чаја. С једне стране Конак Књегиње 
Љубице, преко пута Саборна црква 
и кућа Крсмановића.
И на крају нашег разгледања од-

лазимо до конака Књегиње Љуби-
це која је била приватна резиден-
ција књегиње Љубице. Зграда је у 
балканском стилу са извесним ба-
рокним елементима. Могли смо у 
конаку да видимо ентеријере бео-
градских грађанских кућа XIX века 
почев од оријенталних (турских) 
преко средње (бидермајер) и запад-
не Европе (необарок и неорококо, 
Наполеон III и алтдојч стил).
Пошто је прошло пар сати од на-

шег разгледања музеја одлучили 
смо да се прошетамо Кнез Михаи-
ловом која живи пуним темпом као 
и Београд. Пуно људи, дивних рес-
торана, башти и бутика. Како отићи 
из Београда, а не прошетати до 
Београдске Тврђаве – Калемегдан 
која се налази изнад ушћа Саве у 
Дунав. Тврђава је раније била глав-
но војно упориште Београда, и слу-
жила да се непријатељ осмотри и са-
чека за борбу. Име потиче од турске 
речи кале – поље, мегдан – борба. 
Касније је то преуређено у парк који 
је данас велелепан у коме има доста 
споменика познатих културних и 
јавних радника, затим ту је Војни 
музеј, Уметнички павиљон „Цвије-
та Зузорић”, градски завод за зашти-
ту споменика, Зоолошки врт, дечији 
парк и већи број спортских игра-
лишта.
И са заласком сунца наша посета 

Београду се завршавала и ужурбано 
смо кренули ка свом хостелу где нас 
је чекао мини бус и повратак за 
Пешту. Уз пут смо добијали поруке 
о победи Марије Шерифовић на Ев-
ровизији, али нам је све време од-
звањала мелодија песме:

„Била сам у Прагу и Лондону,
прошла кроз Атину вечни Рим
видела сам Напуљ и Верону
и јарким сунцем обасјани Крим.
Гледала сам раскош и лепоту
Многе чари сретала сам тад,
Али нигде, не пронађох
То што има Београд.
Београд срца има и у срцу љубав
 чисту
Београд руке шири свима
Сваком радост пружа исту.”

Овим путем захваљујемо се Срп-
ској самоуправи XII и I кварта који 
су нам финансијски помогли при ре-
ализацији ове екскурзија.

Андреја Меселџија
Татјана Новаковић

ученици осмог разреда

Ученици СОШИГ и њихова разредна пред Храмом Светог Саве у Београду
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Вјечнаја Памјат

Милорад Шошић
(Помаз, 1935-2007)

М илораде… Комшијо!
И стигла је трагична вест. Само смо се надали да ће комшија 

бити јачи.
Борио се. Хтео је о Ускрсу свима да покаже колико је јак. И показао 

је.
Стао је на своје место у певници како је радио годинама кад се већ 

нико ни надао није. Понекад се чуо његов карактеристични кашаљ у 
диму од тамјана. Као тај дим од тамјана тако је у овом моменту нестао 
и тај кашаљ. Са њим заједно. Знали смо, знало се да је тешко, тешко бо-
лестан. Још сам размишљао одакле му та снага.
По завршетку службе је изашао из цркве, поздравили смо се као да 

се ништа не дешава. Све ми је деловало како и годинама пре. Био је то 
последњи наш поздрав.
Е мој комшијо… остадох без речи… Тражим у памћењу све оно што 

се дешавало задњих четрдесетак година од када смо се познавали. Ви-
дим испред себе чланове хора Јавор, сликане у сентандрејској цркви, 
на среди са оцем Војиславом, обучене у смокинг. Е, па да. Слика је на-
прављена, ако се не варам, поводом додељивања Ордена Светог Саве. 
И сећам се низа богослужења када је још Чобан управљао. Нераз-
двојиве слике. И када помислим да је велика жалост у гоњем крају По-
маза, а и шире у месту тако ће Милораду да звоне звона и у Београду. 
Сетих се 1999. године. Сам ми је испричао како је насред бомбардо-
вања био једини путник за Београд. „Када је најтеже мени је место по-
ред мојих.” Возио се последњим возом који je прошао железнички 
мост код Новог Сада. Одмах после тога, мост је срушен. За време бом-
бардовања био је у Београду одлазећи на службе у најближу цркву, јер 
појање је био део његовог живота.
Безброј пута смо путовали заједно и зато после толико година остао 

ми је у памћењу повратак са Свете Горе. Аутобус је у повратку стао у 
клисури пре Лесковца, сви смо изашли на пиће, користећи остатак 
понесених новаца. „Ајте на пиће комшија!” А он је бројао паре, па се 
одлучио за нешто друго. „Имам ја унучад, који ме чекају успут.” И 
паре је потрошио на чоколаде – мећутим заједништво лако решава 
такве прилике.
Колико сте пута певали „Мој комшија мене воли…” и колико пута 

се наставило „Милораде бекријо…”
Комшијо мој добри, остадох без речи, жалост не даје простора мис-

лима… Нећемо се више поздрављати…
Само још нешто: хвала Вам за све што сте нам дали, Вашим најбли-

жима, горњем крају, Помазу, Србима у Мађарској и целом Српству 
уопште!
Нека Вам буде лака помашка земља на Клиси….

Андрија Роцков

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

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.

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

ТАБАНСКО ВЕЧЕ
2. јуна 2007. (у суботу) од 20 сати

у Дому културе „МОМ”
(XII Budapest, Csörsz u. 18.)

Представиће се КУД „Табан” самосталним програмом,
уз пратњу оркестра „Ђидо” из Бечеја.

У програму учествује и етно-група „Бело платно” из Београда.
После програма следи бал, уз пратњу оркестра „Зора”.

Српско позориште у Мађарској
Приказује представу: „Мостови Париза”

Мономјузикл о Едит Пјаф
Главна улога – Зорица Јурковић

Текст и режија – П. Милошевић и М. Рус
25, 27, 28. мај у 19.30 сати, велика сала КДЦСМ

(Budapest, VI Nagymező u. 49.)
Улазнице искључиво путем резервација!

Представу је помогла:
Јавна фонадација за етничке и националне мањине

Гостовање Српског позоришта у Кишпешту
у Културном дому Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

(Budapest, XIX Teleki u. 50.)
31. маја (субота) 2007. са почетком у 19 сати

Душан Ковачевић: Професионалац
(тужна комедија по Луки)

представа на мађарском језику
Режија: Радослав Златан Дорић Сценографија:Весна Дорић

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

Заједничко дружење у будимпештанском 
XIII кварту

У организацији Српске мањинске самоуправе XIII кварта и
Српског културног клуба у Будимпешти одржаће се
заједничко дружење у „Кући народности” XIII кварта

24. маја 2007. са почетком у 18.00 сати
У оквиру програма наступиће уметнички извођач

на старосрпским музичким инструментима, Золтан Сабо и
обавиће се пројекција документарног филма

„Поклоничко путовање у Свету земљу”
(Адреса Budapest, XIII Övezet u. 5.)

Народносни фестивал у будимпештанском 
XIII кварту

У организацији мањина и Културног дома Атила Јожеф
3. јуна 2007. испред цркве у улици Бабер

(Budapest, XIII Babér u. 17/B)
Представиће се бугарска, ромска, грчка, хрватска, пољска, 
немачка, јерменска, русинска, српска и словачка мањина

Слушајте Радио Срб
Једносатним информативним издањем, састављеним од разних 

говорних прилога, јавља се Радио Срб – интернет радио српске за-
једнице у Мађарској. Радио Срб своје информативне емисије еми-
тује сваког петка од 17 до 18 часова, а можете их чути и касније, на 

сајту:
www.szerb.hu
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Честитка поводом уједињења
Руске Цркве

А рхиепископ пећки, митропо-
лит београдско-карловачки и 
патријарх српски Павле упу-

тио је честитке патријарху Алексеју 
II поводом потписивања Акта о ка-
нонском јединству Московске пат-
ријаршије и Руске заграничне црк-
ве.
У својој честитки патријарх Пав-

ле, између осталог, пише:
„Желећи Вам благословен праз-

ник Вазнесења Господњег као најви-
ше мере испуњења историје света и 
људскога рода, изражавамо посебну 
радост што ћете управо на овај праз-

ник служити свету Литургију зајед-
но са јерарсима Руске заграничне 
цркве. Овај историјски благодатни 
чин представља посебну радост за 
нашу Српску православну цркву, 
која је током свег времена ове Хрис-
тове ране на телу многострадалне 
Руске православне цркве, саосећала 
са њом и трудила се, колико је била 
у могућности, да помогне њеном ис-
цељењу. Овај догађај представља 
дар Светога Духа и све пуноће Јед-
не, Свете, Саборне и Апостолске Цр-
кве и остварење њене апостолске 
мисије у савременом свету.”

Вазнесење Господње – Спасовдан
Пошто је распет на Крст и 

сахрањен у гробници, након три да-
на Господ наш, Исус Христос вас-
крсну из мртвих и јави се својим 
ученицима, једанаесторици светих 
апостола. Са њима је провео 40 дана 
овде на земљи поучавајући их како 
да шире Његову веру и хришћанско 
учење. Када прође тих 40 дана, по-
вео их је све са собом на Маслинску 
гору и рекао им је: „Тако је писано, 
тако је требало бити, да Христос 
пострада и да устане из мртвих 
трећи дан и да се проповеда по-
кајање у име Његово и опроштење 
грехова по свим народима, почевши 
од Јерусалима, а ви сте сведоци све-
му томе. Јер је Јован крстио водом, а 
ви ћете крштавати Духом Светим, 

не дуго после ових дана. И гле, ја ћу 
послати обећање Оца Својега на 
Вас, а Ви седите у граду Јерусалиму 
док се не обучете у Силу са висине”. 
Овим речима Он заврши разговор 
са њима, благосиља их и поче да се 
уздиже на небо, а њих остави да са-
чекају силазак Духа Светога. Апос-
толи су стајали и немо гледали за 
Њим, док није сасвим ишчезао. 
Утом им се обратише Анђели Божји 
са речима: „Што стојите и гледате? 
Како сте видели да Господ одлази на 
небо, тако ће Он опет доћи да суди 
живима и мртвима и онда царству 
Његовом неће бити краја”. У знак 
сећања на овај догађај наша Црква 
слави Спасовдан, тј. Дан Спаса на-
шег, Господа Исуса Христа.

Критика на рачун Брисела
Е пископ бечки и аустријски Рус-

ке православне цркве Иларион 
оптужио је ЕУ да окреће главу 

од антихришћанских поступака у 
земљама чланицама европског бло-
ка.

„Инсистирајући на толеранцији, 
лидери ЕУ критикују исламофобију 
и антисемитизам, али у исто време 
игноришу антихришћанске поступ-
ке”, рекао је епископ Иларион, који 
је и представник Руске православне 
цркве у европским организацијама 
на састанку са члановима европ ских 
верских заједница у Бриселу.Епис-

коп Иларион је истакао да је поку-
шај изостављања Цркве из јавног 
живота један од антихришћанских 
поступака. Он је, такође, подржао 
предлог председника Европске ко-
мисије Жозеа Мануела Бароса да је 
потребно одржавати редовне дија-
логе између руководства ЕУ и моно-
теистичких заједница. Епископ беч-
ки и аустријски Руске православне 
цркве истакао је да је хришћанство 
кључна компонента европског иден-
титета и да то не значи да треба ста-
вити неке рестрикције на друге ре-
лигије у Европи.

Ходочасник Љубиша и другари
Ш ест ходочасника из Бора у 

Србији препешачило је 270 
километара до Вишеграда у 

Републици Српској да би се у манас-
тиру Успенија Пресвете Богородице 
поклонило икони Богородице Доб-
рунске. Љубиша Радивојевић, најста-
рији у шесточланој групи ходочас-
ника из Бора, пензионер, већ деце-
нију и по пешачи стазама Србије и 
суседних држава да би стигао до ма-
настира – да их види, преноћи у њи-
ма, поприча са монасима, исповеди 
се и „олакша терет души својој”.
Овај човек, челичног здравља, 

окупио је око себе групу заљубље-
ника у српске светиње, са којом сва-
ког лета креће у нове походе „тамо 
где се литургије поју, где тамјан бо-
жански опија и где душа између не-
ба и земље лебди”.

„Нису то туристичка путовања, 
пешачења планинара или знатижељ-
ника, то су походи православним 
светилиштима за које се ми духовно 
и физички припремамо данима”, ка-
же Радивојевић. Он наводи да њего-
ви другови и сапутници приликом 
путовања посте, читају молитве и 
причају о ранијим доживаљајима, а 
на местима одредишта, у манасти-
рима, где ноћивају – присуствују ју-
тарњим и вечерњим литургијама и 
помажу калуђерима у пословима.

„У манастиру Рујно код Ужица, где 

смо на путу од Бора до Добруна кона-
чили, мешали смо бетон за градњу ог-
раде око храма и помагали послуша-
нику монаху у неговању поврћа у 
пластенику”, прича Радивојевић.
Овај живахни старац са оду-

шевљењем прича какав је то осећај 
кад су се, након напорног пешачења, 
на коме их је била киша и пржила 
сунчева јара, стигли у Добрун и у 
полутами храма угледали икону 
Пресвете Богородице Добрунске.

„Чинило ми се да видим лик Бо-
гомајке, која нас је на путу пратила 
и бодрила да издржимо”, каже ста-
рина. Наслоњен на камен крајпуташ 
испред манастирског конака у Доб-
руну, Љубиша се присећа ранијих 
путовања.

„Најдужи пут нас четрдесет троји-
ца смо имали од Бора до манастира 
Хиландара на Светој Гори када смо 
у једном правцу препешачили 800 
километара. Наше ноге су `виделе 
пута̀  и до манастира Тврдош у Хер-
цеговини, до Арада у Румунији, а за 
15 година наша група, која је некад 
мања, а други пут већа, посетила је 
450 православних светиња” – прича 
Љубиша. Пензионер из Бора каже да 
ће и даље наставити своје походе 
православним светињама све док га 
ум и ноге служе. И док с њим иду 
његови другари, „ јер за дуга путо-
вања потребно је бар двоје”.

Сукоб у Египту
Е гипатске снаге безбедности 

ухапсиле су 59 муслимана који 
су учествовали у сукобима с 

коптским хришћанима око из-
градње нове цркве у селу јужно од 
Каира.
Тужиоци су наредили хапшење 

након што су саслушали 10 хришћа-
на који су повређени у сукобима у 
петак у којима су стотине сељана 
обе вероисповести користили пали-
це, камење и запаљиве бомбе једни 
против других. Најмање 10 
хришћанских кућа и пет продавни-
ца запаљено је током сукоба у селу 
Бехма, око 60 километара од Каира. 
Односи између муслимана и мањин-
ских коптских хришћана у Египту 
већином су мирни, упркос спора-
дичном насиљу, али рестрикције у 
вези са градњом цркава главни су 
разлог љутње која влада у коптској 

заједници у Египту. Хришћани чи-
не око 10 одсто од око 75 милиона 
становника Египта, док остатак чи-
не сунитски муслимани. Извори 
безбедности кажу да су гласине да 
хришћански мештани немају дозво-
лу за градњу цркве изазвале бес 
међу муслиманима, који се претво-
рио у насиље у петак након молитве 
када се група од око 300 муслимана 
сукобила с групом од око 200 
хришћана. Египат је 1999. године 
доживео најгоре сукобе муслимана 
и хришћана када је 20 хришћана 
убијено, а 22 повређено, а десетине 
продавница уништено у насиљу у 
селу Кошех, на југу земље. У фебру-
ару муслимани су запалили продав-
нице у власништву хришћана на ју-
гу Египта, након што су чули гласи-
не о љубавној вези између мусли-
манке и Копта.


