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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Храмовна слава у Десци

Обнова храма у Шароку
П очетком месеца, 3. августа, на 

иницијативу одређеног броја 
српских православних верни-

ка из Белог Манастира и околине, у 
Шароку, маленом насељу надомак 
града Мохача, уприличен је саста-
нак између начелника села Ласла 
Вајдича и јереја Радована Савића, 
пароха мохачког, администратора 
шарочке парохије с једне стране и 
потомака некадашњих оптаната из 
Шарока с друге стране чији су пре-
ци оновремено оптирали и настани-
ли се у Јагодњаку, Болману, Брањи-
ни, Белом Манастиру и другим мес-
тима која се данас налазе на терито-
рији Републике Хрватске.
Већ претпрошле године прили-

ком прославе храмовне славе св. ве-
ликомученика Димитрија, потомци 
некадашњих оптаната који с године 
на годину посећују родни крај 
својих предака изразили су вољу и 
спремност да својим новчаним при-
лозима потпомажу обнову српске 
православне цркве у Шароку, сази-
дане почетком 19. века. Сада, 3. ав-
густа, дошло је и до првих конкрет-
них корака ове племените иниција-
тиве, наиме, српски православни 
верници верни и одани светој Црк-
ви и аманету предака, уручили су 
сакупљени новчани прилог јереју 
Радовану Савићу, администратору 
шарочке парохије и Ласлу Вајдичу, 
начелнику села који су о преузетој 
своти, сваком појединачно, издали 
својим потписом оверену признани-
цу. Сакупљен новац је, иначе, однет 
у банку где је отворена штедна књи-
жица „За адаптацију српске право-
славне цркве у Шароку”.
На српском православном храму 

у овом малом барањском насељу 
прошле године су већ урађени од-
ређени радови: захваљујући труду и 
залагању Будимске епархије и мес-

не Сеоске самоуправе, извршени су 
најнеопходнији реконструкциони 
подухвати помоћу којих је спречено 
даље прокишњавање светиње, 
међутим, уколико Шарочани желе 
комплетну обнову крова, целовито 
спољашње улепшавање древне бо-
гомоље – што је и коначан циљ – он-
да се већ сада мора кренути са при-
премама у вези са којима је Ласло 
Вајдич, начелник села наговестио 
да ће још ове године из приложених 
средстава купити црепове. Уз то, 
Локална самоуправа ће из сопстве-
ног буџета финансирати куповину 
осталог грађевинског материјала 
потребног за реконструкцију пошто 
је плафон, испод крова, влажан и 
састоји се од трске коју треба од-
странити…
Након послова на крову, може да 

следи спољашње дотеривање све-
тиње… Дакле, постоји добра воља 
да се што пре покрене обнова ша-
рочке српске православне цркве при 
којој начелник Вајдич се нада да ће 
и поднесени конкурси од стране 
месне самоуправе уродити плодом.
У сваком случају, потомци нека-

дашњих оптаната из Шарока који су 
остали верни светоме храму и род-
номе селу својих предака, заслу-
жују све похвале: Стево Огњено-
вић, Бошко Огњеновић, Мирко 
Огњеновић, Боривој Новаковић, Ра-
дивој Дамјановић, Миленко Товја-
нин, Мира Кресић, Анђелко Кнеже-
вић, Никола Алајица, Љубинка Чуб-
ра, Стојанка Гојкић, Јован Божић, 
Ђорђе Хорват и Милован Анђелко 
Кнежевић, који су предали своје 
добровољне прилоге, наговестили 
су да ће наставити сакупљање мате-
ријалних средстава у циљу што ра-
нијег покретања спољашње обнове 
шарочке српске православне цркве.

Предраг Мандић

Седница Самоуправе Срба у Новом Сентивану

Припреме за храмовну славу
С амоуправа Срба у Новом Сен-

тивану већ је отпочела при-
преме за достојну прославу 

храмовне славе Велике Госпојине 
која ће се и ове године одржати на 
сам дан великог црквеног празника 
28. августа.
Између осталог, и о празновању 

патрона српског православног хра-
ма је било речи на седници месне 
српске мањинске самоуправе, одр-
жане 11. августа којом је председа-
вала председница бираног тела Ср-
ба у овом насељу Јелена Марковљев-
Веселинов.
Приликом заседања, најпре је 

поднет извештај од последње сед-
нице на овамо: говорило се о учешћу 
новосентиванске деце на разним 
летњим логорима којима су мали-
шани из овог поморишког села били 
одушевљени (ради се о камповима 
у Батањи, Балатонфењвешу и Бати) 
а потом су подељене позивнице за 
храмовну славу у Десци које су при-
стигле на адресу Сентиванаца.
Прослави заштитника месног срп-

ског православног храма, од стране 
чланова српске мањинске самоупра-
ве, посвећена је највећа пажња. Из-
вршена је расподела организацио-
них задатака, ко за шта ће бити заду-
жен, а што се тиче самог празновања 
Велике Госпојине она ће светом ли-

тургијом отпочети у 10 сати док ће 
се вечерње, резањем славског колача 
и благосиљањем кољива, служити у 
16 часова. Како после свете литур-
гије тако и вечерња, уследиће за-
једничка трпеза љубави а у ве-
черњим сатима ће пак бити уприли-
чен салвски бал на којем ће госте за-
бављати Оркестар „Бaнат” из Деске.
Приликом прославе патрона 

древне светиње очекује се и ос-
већење измењених врата светог хра-
ма: радове изводи Никола Станојев 
из Деске а постављање нових улаз-
них врата спонзоришу Маца Пут-
ник-Силађи са ћерком Кристином 
које данас живе у Сегедину, те Да-
фина Путник са сином Милошем из 
Новог Сентивана.
Говорило се још и о кречењу па-

рохијског дома те фарбању ограде 
за чију реализацију се обавезао Рада 
Ацков.
Седница Самоуправе Срба у Но-

вом Сентивану – која је дотакла и 
мањинске изборе 1. октобра текуће 
године – окончана је договором да 
се све учини ради што успешније 
прославе храмовне славе Велике 
Госпојине, а следеће заседање бира-
ног тела Срба у овом насељу заказа-
но је за крај септембра, почетак ок-
тобра месеца.

Предраг Мандић

У з финансијску подршку Само-
управе Срба у Десци и Јавне 
фондације за националне и ет-

ничке мањине у Мађарској, у орга-
низацији месног Црквено-општин-
ског одбора, у Десци је 19. августа 
достојно и свечано прослављена 
храмовна слава Преображење Гос-
подње.
Главни организатори празновања 

заштитника светог храма, Младен 
Ђукин и Чедомир Адамов, потруди-
ли су се да овогодишња прослава за-
иста остане дуго у памћењу, наиме, 
на њихову позивну реч свету литур-
гију коју су служили протојереј Бра-
нислав Галић, парох сегедински, је-
реј Далибор Миленковић, парох бат-
ски, јереј Светомир Миличић, парох 
дешчански и протођакон Василије 
Марковљев, својим дивним појањем 
увеличали су чланови црквеног хора 
из Мола, Србије предвођени хоро-
вођом Ољом Ромић-Дивљак а њима 
су се поред домаћих придружили и 
појци Хора „Св Савa” из Великог 
Сентмиклуша, Румуније.
Свечану славску проповед одр-

жао је јереј Далибор Миленковић, 
парох батски који је говоривши о 
Преображењу Господњем и разним 
чудима која се везују за Исуса Хрис-
та, те о Његовој моћи, божанској 
природи, подсетио на важност 

чешћих долазака у цркву 
јер нажалост, ако се упита-
мо да ли слушамо, верује-
мо у Бога, поштујемо ли 
заповести божје, онда је 
одговор негативан јер је 
мањи број оних који редо-
вито походе цркву а већи 
пак оних који тек ту и тамо 
се појављују на богослу-
жењима. Баш зато, упозо-
рио је о. Миленковић, и на-
ма је потребан некакав 
преображај како бисмо 
преобразили народ, како 
бисмо га привукли Цркви, 
подсетили га на старе оби-
чаје нашег језика и крсне 
славе! „Пoмолимо се Гос-
поду Богу онако како је 
Христос то урадио на гори 
Тавор док се преобразио да 
постанемо бољи, да пош-
тујемо један другога, да 
имамо више љубави према Богу она-
ко како је Бог имао љубави према 
нама људима, да љубимо Бога, да 
љубимо ближње јер само овако мо-
жемо да се преобразимо.” – нагла-
сио је јереј Далибор Миленковић 

који је на крају своје беседе, чести-
тајући храмовну славу мештанима и 
њиховим гостима, подвукао значај 
наше омладине јер је она будућност 
вере, језика, обичаја!
Уследила је литија, односно, тра-

диционално освећење грожђа а за-
тим су Дешчани и гости отишли на 
заједнички ручак, трпезу љубави.
И приликом вечерња, са резањем 

славског колача и благосиљањем 
кољива, одржана је свечана славска 
беседа: присутним српским право-
славним верницима из Деске и око-
лине обратио се јереј Драган Керпе-
нишан, парох чанадски из Руму-
није.

Ваља рећи да је кум овогодишње 
славе био Ђура Чупић са својом по-
родицом из Бате… Председник Бат-
ске српске мањинске самоуправе 
нам је нагласио да је сасвим природ-
но што су се прихватили кумства: 
„Требали смо се једанпут и ми да 
одужимо овом светом храму пошто 
ми је супруга из Деске а и њени ро-
дитељи. Осећали смо потребу да је-
даред и ми кумујемо овде!”
За следећу годину кумства се при-

мио Слободан Радић, родом из Сен-
те – у његовом одсуству светих оба-
веза домаћина на слави током сле-
деће године преузео је његов брат.
Окончањем вечерња, на пос-

тављеној бини у порти светиње ус-
ледио је културни програм: након 
поздравних речи Боривоја Руса, 
члана месне српске мањинске са-
моуправе, многобројној публици, 
веома садржајним и атрактивним 
програмом, представило ce Кул-
турно-уметничко друштво „Ђидо” 
из Бечеја а хитроногим фолклора-
шима, лепим народним песмама, 
придружили су се и појци цркве-
ног хора из Мола те чланови КУД-
а „Дукaти” из Деске те дешчански 
свирци и Оркестар Мише Силаш-
ког из Бечеја. У редовима свираца 
посебно место, својим наступом, 
заузео је гајдаш Љуба Радивојевић, 
члан КУД-а „Њeгош” из Врбаса.
Општенародно весеље наставило 

се и у месном ресторану где се за 
добро расположење многобројних 
гостију побринуо Оркестар Мише 
Силашког из Бечеја и вокални со-
листа Милан Прунић. Играло се, 
певало, ћаскало, дружило а славски, 
преображењски бал приведен је 
крају у ранојутарњим часовима.

Предраг Мандић
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Преображење у Сентандреји

Лепо време, пуно гостијуС лава Преображенске цркве у 
Сентандреји обележена је веома 
свечано и уз присуство великог 

броја гостију из Мађарске и Србије. 
Програм је започео претходног дана 
на Тргу цара Лазара на обали Дунава, 
где је наступио гостујући мушки хор 
из Сремских Карловаца. Топло позд-
рављен од стране присутне публике и 
великог броја туриста, хор је наредног 
дана, на Преображење 19-ог августа 
учествовао на светој архијерејској ли-
тургији, коју је у 10 часова служио Ње-
гово преосвештенство епископ 
средњоевропски Константин уз саслу-
жење свештеника Епархије будимске. 
У оквиру богослужења обављен је 
чин освећења грожђа.
После подне у 16 часова служено је 

вечерње, а овом приликом владика 
Константин пререзао је славске кола-
че и благосиљао кољиво. Свечаност је 
такође искористио да окупљеним вер-
ницима честита славу, захвали се за 
велики одзив и испољену љубав пре-
ма Цркви, вери и српском народу. На 
вечерњу је појао црквени хор „Јавор” 
из Сентандреје, а као што је то овде и 
до сада био обичај, дужности славског 
кума на себе је преузела црквена опш-
тина. У порти храма потом је приређе-
но славско весеље уз учешће чак два 
фолклорна ансамбла: Културно-умет-
ничког друштва „Вук Караџић” из 
Бачке Тополе и фолклорне групе из 
Ловре. Гости из Војводине представи-
ли су се сплетом српских песама и 
игара из разних крајева матичне 
земље, а топлим аплаузом поздравље-
ни су наравно и Ловрани. Учестали 
наступи последњих месеци под си-
гурним вођством Ангела Иванова, на-
шем ансамблу донели су неопходну 
рутину и искуство на бини и у контак-
тима са публиком. Све то у наредном 
периоду сигурно ће им помоћи да се 
храбро упусте у предстојеће кореог-
рафске и извођачке подухвате.
Новину ове године представљају и 

радови на обнови рушевне зградице 
непосредно иза цркве, која је некада 
била звонарев стан. О томе председ-
ник црквене општине, Радивој Ки-
чињ, између осталог каже:

– Пошто кућа годинама нема стана-
ра, дошла је у изузетно рушевно стање. 
Више пута смо размишљали на који 
начин можемо да је користимо и до-
шли смо на идеју да сe обнови и да буде 
стан за свештеника. Будући станар ко-
ристио би горњи спрат, а доле ће се от-
ворити продавница црквених предме-
та. На који начин ћемо посао моћи да 
завршимо, зависи пре свега од мате-
ријалних средстава, односно, помоћи 
коју ћемо добити путем конкурса. Та-
кође и од могућности отплаћивања 
кредита, које евентуално будемо по-
дигли. Надамо се да ћемо посао завр-
шити у року од наредних годину дана.
Трошкове манифестације и ове го-

дине сносила је српска самоуправа у 
сарадњи са Српским културним удру-
жењем. Како наводи председник са-
моуправе, Коста Вуковић, државна 
помоћ за трећи квартал још увек није 
пристигла, али решење ће се као и 
претходних година ипак некако наћи. 
Истовремено теку припреме за пред-
стојеће мањинске изборе:

– Недавно је руководство Српског 
културног удружења донело решење 
да се клуб региструје као мањинска 
цивилна организација, која ће бити 
погодна да делегира кандидате, што је 
од стране државне изборне комисије и 
прихваћено. На тај начин створили су 

се формални услови да изађемо на ок-
тобарске изборе.
Као и претходних година после 

празничног програма присутни су се 
у славској поворци, уз музику запути-
ли ка Главном тргу, а потом прешли 
на Трг цара Лазара. Предање каже да 
се у центар града одлазило из простог 
разлога што су се крајем XIX века 
преображенски балови организовали 
у гостионици породице Хужвик на са-
мом Главном тргу Сентандреје. Овога 
пута праћени очима знатижељника, 
сви учесници и гости стигли су на 
обалу Дунава, где се већ увелико ши-
рио мирис роштиља и српских спе-
цијалитета. Башта оближњег српског 
ресторана напунила се за тили час, а 
на у међувремену постављеној бини, 
сада већ за много шири аудиторијум 
поново су се предстлавили фолклора-
ши из Бачке Тополе. Уметнички руко-
водилац друштва, Слободанка Рац, у 
нашој средини боравила је и раније, 
што као гостујући кореограф Култур-
но-уметничког друштва „Табан”, што 
као извођач у сопственом ансамблу:

– У Сентандреји смо сада први пут 
и осећам се дивно. Када смо добили 
позив били смо веома срећни, јер је 
учешће на манифестацији славског 
типа нешто божанствено. У томе за-
иста треба уживати, јер сам догађај у 
себи садржи пуно љубави према љу-
дима, одакле год они били. У Сен-
тандреји има много туриста и ми смо 
пробали да им овим путем покажемо 
душу српског народа. Надам се да 
смо у томе успели.
Жао нам је да због услова у којима 

се манифестација одржава, ходања по 
граду, нисмо били у прилици да се за 
сваки свој наступ пресвучемо у поје-
диначне костиме како би показали ка-
ко одређене кореографије и стварно 
изгледају. Одевени смо, дакле, у све 
костиме које Срби у Србији носе. По-
кушали смо да свима, који су овде до-
шли покажемо како су они дивни. На-
правили смо дакле пресек играчко-пе-
вачке традиције Срба уопште.
Ми и надаље одржавамо тесне кон-

такте са колегама из Културно-умет-
ничког друштва „Табан”, наш анасмбл 
недавно је дошао са велике турнеје у 
Пољској. Овог лета имали смо заиста 
пуно обавеза. Сада нам следи упис но-
вих чланова, дакле, константан рад. 
Током године такође смо урадили је-
дан велики пројекат.
Наиме, трудимо се да сваке друге 

године обрадимо неко подручје где 
Срби нажалост више неће моћи да 
живе. Овога пута била је то западна 
Славонија. Истраживали смо игре 
Срба који су последњим ратом избег-
ли са тог подручја. Потом смо насту-
пали на нашој манифестацији пок-
рајинског карактера и морам да се 
похвалим да смо за ову кореографију 
и оригиналне ношње освојили бук-
вално све награде. То значи да се про-
јекат показао добрим и да на неки на-
чин представља завештање за све оне 
који нажалост те игре више не могу 
да играју, а нису више у могућности 
ни да чувају своју традицију. Ми ћемо 
тим путем наставити даље.
У наставку програма представио 

се оркестар Крунослава Киће Ага-
тића из Тукуље. Ватрена свирка по-
дигла је расположење присутних до 
максимума, а дружење на отворе-
ном, у веселом и опуштеном распо-
ложењу, потрајало је до касних ве-
черњих сати.

С. М.
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Сами против свихВ атерполо репрезентација Ср-
бије и Црне Горе, како ствари 
стоје, задњи пут под овим име-

ном, средином јуна на Светском ку-
пу у Будимпешти, освојила је злат-
ну медаљу победивши у финалу се-
лекцију Мађарске, резултатом 10:9.
Узбудљива, захваљујући судија-

ма до краја неизвесна утакмица, ду-
го ће се још памтити, на жалост, не 
само по изванредној игри и борбе-
ношћу „плавих”, већ и по ономе шта 
се све издешавало ван базена током 
финалне утакмице.
Тешко је препричати шта су све 

наши ватерполисти издржали, у 
овом случају не од ривала и њего-
вих навијача, који су овога пута за-
иста били њихов осми играч, већ од 
судијског пара Италијана Капутија 
и Словенца Маргете. Ова двојица, 
заборавивши да суде утакмицу за 
златну медаљу једног светског тамк-
мичења, између тренутно две нај-
боље селекције света, као да су уло-
гу судије заменили за улогу режисе-
ра, нпр. чувеног Хичкока, и од утак-
мице направили прави хорор.
Играч мање 19 пута, 3 петерца, 

продужеци без петорице кључних 
играча (што значи да су продужетке 
играли буквално без замене), затра-
жен тајм-аут селектора Мађарске, 
који је поништен после гола, крађа 
времена за записничким столом 
итд. Све је то био саставни део њи-
ховог добро режираног „филма”.
Али џабе, у том тренутку нико и 

ништа није могло да их деконцент-
рише, наши ватерполисти били су 
неуморни, смирени, максимално 
мотивисани и до краја сконцентри-
сани, што им је на крају и донело та-
ко жељено злато.

– Битно је да смо победили Мађа-
ре на њиховом базену, пред њихо-
вом публиком. Имали смо добро 
постављену игру, одличну атмосфе-
ру у екипи. И имамо окосницу, мо-
гућности и жељу да на Европском 
првенству у Београду остваримо ус-

пех и да га добро организујемо – би-
ле су то речи селектора Ненада Ма-
нојловића после финала.

– Нико нема објашњење за ово, 
једноставно то је феномен. Мађари-
ма је ФИНА куп био главни циљ ове 
године, није фраза ако кажем да су 
се наши играчи фантастично бори-
ли, да су имали невероватан број ис-
кључења поред којих су успели да 
славе. Да је утакмица потрајала, 
имали бисмо играча мање у базену. 
Мађари су сада рањени, незадовољ-
ни поразом, сигурно је да морају да 
се добро припремају за Европско на 
коме ће тражити шансу – комента-
рисао је (у старој-новој улози као 
помоћни тренер) Петар Поробић.
Све оно што се око репрезента-

ције издешавало директно пред сам 
почетак овог такмичења ову победу 
чини још дражом, злато сјајнијем.
Петар Поробић, савезни селектор 

ватерполо репрезентације СЦГ, под-
нео је оставку неколико дана пре по-
ласка за Будимпешту. Његова остав-
ка, колико била за једне изненадна, 
за друге очекивана забрињавала је 
целу ватерполо јавност.
Једно је излазило у српским ме-

дијима, друго у црногорским. Ал то, 
што је све љубитеље ватерпола за-
нимало, како на ФИНА куп, с којим 
саставом и стручним штабом. Биле 
су ту неколике варијанте у питању, 
спомињала су се нова имена ватер-
поло стручњака, па чак и опција да 
се игра без црногорских играча.
У међувремену, екипа се припре-

мала као да се око ње ништа деша-
вало није, били су прави колектив, 
атмосфера је била сјајна, понашали 
су се као врхункси професионалци. 
Шта им друго преостајало, кад је о 
њиховој судбини одлучивала суро-
ва политика. А кад се она умеша у 
спорт, познавајући општу политич-

ку ситуацију Србије, ништа добро 
се очекивало није.

– Људи из ватерполо организа-
ције неспремно су дочекали рефе-
рендумско изјашњавање црногор-
ских грађана, због чега смо испаш-
тали ми играчи и тренери који нас 
воде. Да је на време постигнут било 
какав договор о стварима битним за 
даље функционисање, не бисмо до-
шли у ситуацију да малтене по до-
ласку у Мађарску не знамо ко нам је 
селектор, на које се од нас рачуна 
или не. Настојали смо, као и увек, да 
дајемо све од себе у базену, али 
нисмо могли да не мислимо о тим 
стварима. – коментарисао је о јун-
ском хаосу Александар Ћирић.

Привремена одлука, донесена у 
јуну, била је да се у Будимпешту 
дође са српским и црногорским иг-
рачима (али без Вујасиновића, Удо-
вичића, Злоковића, који су се због 
обавеза у својим клубовима, репре-
зентацији прикључили само после 
овог такмичења, и Трбојевића, кога 
је мучио неки вирус) под вођством 
селектора Ненада Манојловића и са 
помоћним тренером Петром Поро-
бићем.
Резултат је познат, али су се после 

поменутог такмичења створила но-
ва питања. Како даље? Како на 
Светску лигу, а на крају ове сезоне 
на за нас најважније такмичење, Ев-
ропско првенство, чији је домаћин 
Београд?
Неколико дана после тријумфа у 

главном граду Мађарске, политика 
је поново „одрадила свој посао”, а 
ново решење је: на предсојећа так-
мичења иде се без играча и тренера 
из Црне Горе. Ко бар мало познаје 
ватерполо, зна какве врхунске игра-
че крију имена Борис Злоковић, 
Предраг Јокић, Владимир Гојковић, 
Никола Јановић, а о тренеру Петру 
Поробићу и да не причамо.
Припреме за следеће такмичење, 

Светску лигу, почеле су без ових иг-
рача, на клупи са тренером Парти-
зана Дејаном Удовичићем.
Плави су у овогодишњем издању 

Светске лиге одиграли 15 утакми-
ца, остварили 13 победа, а изгубили 
су само од Хрвата и Шпанаца у Ши-
бенику, и то у обе утакмице са само 
два гола разлике.
Финале се играло у Атини, а на-

ши су тријумфовали над, овог лета 
заиста мотивисаном, екипом Шпа-
није, резултатом 6:4.
Мора се напоменути, наравно 

ова чињеница не потцењује учинак 
наше репрезентације, да у ового-
дишњој Светској лиги није било 
вечитог ривала Мађарске, која је 
овај период добро искористила за 
одмор и припреме за Европско 
првенство.
Тако је настављена златна серија 

наших ватерполиста, која је започе-
та прошле године на Светском 
првенству у Монтреалу, наставље-
на на финалном турниру Светске 
лиге у Београду истог лета и 13. ФИ-
НА купу у главном граду Мађарске 
у јуну ове године.

– У плану рада за ову сезону, Ати-
на је означена само као фаза при-
према, успутна станица до нашег 
крајњег одредишта, а то је првенс-
тво Европе у Београду. Нисмо се, 
као неке друге селекције, посебно 
спремали за овај турнир, али нам је, 
наравно, било битно да прођемо што 
боље. Потребна нам је ова титула. 
Због нас самих, задржавања добре 
атмосфере у екипи и очувања по-
бедничког ментелитета пред 
београдска искушења – рекао је ка-
питен плавих, Владимир Вујасино-
вић.
До ЕП остало је двадесетак дана. 

Колико је овај хаос утицао на при-
преме, на атмосферу у екипи и све 
остало око ватерполо репрезента-
ције, сада већ само Србије, видеће-
мо од 1. до 10. септембра на Ташмај-
дану, где ће се 12 најбољих екипа 
такмичити за трон старог континен-
та. Задатак Шапића и екипе ни мало 
није лак: одбрана злата, освојеног у 
Будимпешти 2001, па у Крању 2003.

Ксенија ХариВатерполо репрезентација Србије

Српски ватерполисти славе победу
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Бојан Костреш, председник Скупштине српске АП Војводине

Кренула кампања за мењање имиџа Србије
У пoрeдo сa aнгaжoвaњeм нa 

писaњу нoвoг Устaвa Србиje, 
војвођанска aдминистрaциja у 

нaрeднoм пeриoду плaнирa дa сe 
пoсвeти прoмeни врло лошег имиџa 
Србиje, који је добила због нeсaрaд-
њe сa Хaшким трибунaлoм и нeис-
пуњaвaњa oбaвeзa прeмa Eврoпскoj 
униjи у трaжeнoм рoку. Вojвoђaнскo 
вeчe, кoje је у oквиру Фeстивaлa пo-
дунaвских рeгиja и грaдoвa oдржa-
нo 14. jулa у Улму, било је вojвoђaн-
ским звaничницимa првa стaница 
нa мини eврoпскoj турнejи нa кojoj 
ћe у нaрeдних нeкoликo мeсeци 
прoмoвисaти северни дeo Србиje 
крoз њeнe нajвeћe врeднoсти – 
вojвoђaнску мултикултурaлнoст, 
мултиeтничнoст и вишejeзичнoст. 
О томе Бојан Костреш, председник 
Скупштине АП Војводине каже:

– Кaд би Србиja вишe игрaлa нa 
кaрту свojих врeднoсти, у Eврoпи 
би сe прoмeнилa сликa o aутистич-
нoj Србиjи кoja чувa рaтнe злoчинцe 
и кoja хoћe сукoбe сa цeлим свeтoм. 
Крoз прeдстaвљaњe Вojвoдинe у нa-
шим пaртнeрским рeгиjaмa у Eврo-
пи прoмoвисaћeмo Вojвoдину и Ср-
биjу нa jeдaн другaчиjи нaчин, дoкa-
зуjући дa лoшe ствaри, збoг кojих 
уoстaлoм и имaмo имиџ кaкaв 
имaмo, ипaк нису свe штo Србиja 
имa, вeћ дa су мултикултурaлнoст и 
мултиeтничнoст зaпрaвo њeнo 
нajвeћe бoгaтствo.
Нaкoн Улмa, Вojвoдинa ћe свoje 

прeдстaвљaњe имaти и пoчeткoм 
сeптeмбрa у Пaризу, срeдинoм 
мeсeцa у рeгиjи Шaмпaњa, a крajeм 
истoг мeсeцa у рeгиjи Фрули-Вeнe-
циja-Ђулиja. Зa oктoбaр су плaни-
рaнe пoсeтe Истри, у oквиру трaди-
циoнaлних Дaнa Вojвoдинe у тoj хр-
вaтскoj рeгиjи, кao и други нaступ нa 
Oтвoрeним дaнимa рeгиja у Брисeлу. 
Нa тe мaнифeстaциje бићe пoзвaни 
приврeдници, кaкo би сe упoзнaли 
сa eкoнoмским пoтeнциjaлимa и мo-
гућнoстимa инвeстирaнja у Вojвoди-
ну и Србиjу. У вojвoђaнскoj aдми-
нистрaциjи смо свeсни дa ћe свe тo 
зaвисити oд прoмeнe пoлитичкoг aм-
биjeнтa Србиje. Oтудa је глaвни циљ 
мини eврoпскe турнeje учвршћивa-
њe вeзa сa eврoпским сaвeзницимa, 
oд кojих сe oчeкуje пoмoћ у дaљим 
eврoпским интeгрaциjaмa.

О eврoпскoj будућнoсти Србиje 
говориће се ускоро и на једној 
важној конференцији у Новом 
Саду?
– Вaжнa стaвкa у проeврoпскoj 

концепцији вojвoђaнскe aдминист-
рaциje свaкaкo je и мeђунaрoднa 
кoнфeрeнциja o прoширeњу EУ и 
улoзи пoгрaничних рeгиja у тoм 
прoцeсу, кoja ћe 1. и 2. сeптeмбрa би-
ти oдржaнa у Нoвoм Сaду. Нa бaзи 
искустaвa рeгиoнa кojи су прoшли 
тaj пут, кoнфeрeнциja би трeбaлo дa 
дa смeрницe кaкo дa Вojвoдинa будe 
oд пoмoћи Србиjи нa путу eврoп-
ских интeгрaциja. Нoвoсaдску кoн-
фeрeнциjу зajeднo ћe oргaнизoвaти 
Скупштинa Вojвoдинe, Скупштинa 
eврoпских рeгиja и Сaвeт Eврoпe, a 
oчeкуje сe присуствo eврoпских пaр-
лaмeнтaрaцa, прeдстaвникa рeгиoнa, 
пaртнeрa Вojвoдинe и eврoпских ин-
ституциja, као и стручњaкa зa oб-
лaст кoja ћe бити у срeдишту пaжњe 
двoднeвнoг скупa.
Упркос супротинм очекивањи-
ма, популарност екстремис-
тичких странака у Србији рас-
те. Како гледате на иницијати-
ву за забрану Српске радикалне 
странке?
– Инициjaтивa Г17 плус дa сe 

зaбрaни Српскa рaдикaлнa стрaнкa 
ниje нoвa. Пoкрeнулa ју је и Лигa сo-
циjaлдeмoкрaтa Вojвoдинe прe шeст 
гoдинa и кao припaдник свoje пaртиje 
ja дeлим њeнe стaвoвe. Скупштинa 
Србиje се прeтвoрилa у гoвoрницу сa 
кoje сe сejу пoрукe мржњe и пoзиви 
нa сукoбe. Ствaри кoje сe дeшaвajу у 
пoслeдњe врeмe у Скупштини Ср-
биje су блaгo рeчeнo скaндaлoзнe и 
нeдoпустивe из прoстoг рaзлoгa штo 
пoлитичaри трeбa дa вoдe држaву кa 
прoспeритeту, a нe дa будe рeтрoгрaд-
нe идeje, кoристe гoвoр мржњe и пo-
зивajу људe нa сукoбe. Потребно је да 
се сви коjи сe бaвe jaвним aнгaжмaнoм 
дoзoву пaмeти и зajeднo крeну у из-
грaдњу тoлeрaнтнoг и цивилизoвaнoг 
друштвa.
Нeсaрaдњa сa Хaшким три-

бунaлoм нaшa je нajвeћa прeпрeкa кa 
eврoпским интeгрaциjaмa, збoг чeгa 
уoстaлoм и влaдa нeгaтивнo 
мишљeњe o Србиjи, нa кojу сe, 
нaжaлoст, у вeћeм дeлу Eврoпe глeдa 
кao нa „црну рупу” кoнтинeнтa. Укo-

ликo сe у нaрeдним мeсeцимa 
нe испунe oбaвeзe прeмa Хaгу 
нaши ћe нaпoри бити oгрaни-
чeни, aли ми свejeднo мoрaмo 
имaти jaку мрeжу сaвeзникa 
кoja ћe рeaгoвaти кaдa jeднoм 
зaвршимo сa Хaгoм. Вojвo-
динa је свeснo бирaлa зa свoje 
пaртнeрe нajjaчe рeгиoнe из 
Итaлиje, Нeмaчкe и Фрaнцус-
кe – Бaдeн Виртeмбeрг, Фру-
ли-Вeнeциja-Ђулиja и Шaм-
пaњa, Мoскoвску oблaст у Ру-
сиjи и Кaтaлoниjу у Шпaниjи.
Намеравамо да aктивнoсти 

нa плaну прoмoциje Вojвo-
динe и Србиje вeћ oд крaja гo-
динe пoстaну пeрмaнeнтнe. 
Нaимe, дугo нajaвљивaнo 
oтвaрaњe „Вojвoђaнскe кућe” 
у Брисeлу близу је рeaлизa-
циje. Свoje прeдстaвништвo у 
Брисeлу имa прeкo 200 рe-
гиoнa из Eврoпe и ми нe смeмo 
дa дoзвoлимo дa нa тaj нaчин 
нe будeмo присутни у прeстo-
ници EУ. „Вojвoђaнскa кућa” билa 
би нe сaмo дoбрo мeстo зa стaлну 
прoмoциjу Вojвoдинe и Србиje, вeћ 
и вeлики пoдстицaj Србиjи нa њeнoм 
путу кa EУ, бaш кao штo су ту улoгу 
свojeврeмeнo oдигрaлe хрвaтскe, 
мaђaрскe и румунскe жупaниje сa 
свojим прeдстaвништвимa у Брисe-
лу, a у тoj мисиjи су сaдa и пojeдини 
кaнтoни у БиХ.
Пренаглашавање или преувели-
чавање етничке посебности и 
тамо где она не постоји или је 
занемарљива, довело је до катас-
трофалних последица на Балка-
ну и претварање његове мапе у 
нешто налик кожи леопарда. 
Мислите ли да су заиста пот-
ребна цепања већ поцепаног?
– Вojвoђaнин је чoвeк кojи живи нa 

oвим прoстoримa и прихвaтa рaзли-
читoст кao нajвeћу врeднoст, без oб-
зирa нa вeру, бeз oбзирa нa нaциjу, 
бeз oбзирa нa пoрeклo, бeз oбзирa нa 
врeмe кaдa je дoшao у Вojвoдину. 
Jaкo je вaжнo дa сe вojвoђaнски идeн-
титeт изгрaди и у Србиjи, jeр je тo 
врeднoст кoja Србиjу мoжe дa при-
ближи Eврoпи, нaглaсиo je Кoстрeш 
и дoдao дa ћeмo бити ближи eврoп-
ским врeднoстимa кaдa цeлa Србиja 
будe имaлa вojвoђaнски идeнтитeт. 
Oнoг мoмeнтa кaдa цeлa Србиja и сви 
грaђaни Србиje буду имaли вojвoђaн-
ски идeнтитeт, лaкшe и бржe ћeмo 
пoстaти сaстaвни дeo EУ. Бићeмo 
oнaj дeo друштвa у Eврoпи кoмe и 
припaдaмo. Знaчи, oнaj сaврeмeни, 
рaзвиjeни, тoлeрaнтни дeo, у кoмe 
ми, пo мнoгим ствaримa, мoжeмo дa 
будeмo и узoр нaшим приjaтeљимa и 
кoмшиjaмa у Eврoпи.
О чему је било речи приликом 
опроштајног пријема мађарског 
конзула, г. Варге?
– Пa, тo je биo jeдaн приjaтeљски 

сусрeт, прoтoкoлaрни. Гoспoдин 
Вaргa je биo кoнзул у Субoтици зa-
дужeн зa Вojвoдину, oн je пo 
oпрeдeљeњу свoje Влaдe дoбиo нoвo 
зaдужeњe и од сaдa ће бити aм-
бaсaдoр Рeпубликe Мaђaрскe у БиХ, 
знaчи у Сaрajeву. И ми смo рaз-
гoвaрaли o oнoмe штa смo дo сaдa 
урaдили нa зajeдничким oднoсимa 

измeђу Мaђaрскe и Вojвoдинe, и Ср-
биje и Вojвoдинe. Oнo штo je нaмa 
вeoмa вaжнo jeстe тo дa Вojвoдинa 
будe мoст измeђу Србиje и Eврoпe, и 
дa свe кoнтaктe кoje ми имaмo у 
Eврoпи искoристимo дa прeзeн-
туjeмo Србиjу у штo бoљем свeтлу 
прeмa Eврoпи, и oмoгућимo дa Ср-
биja скинe oнaj пoгрeшaн приступ, 
oднoснo oну слику кojу вeћинa 
Eврoпљaнa имa o Србиjи, a тo je дa je 
тo jeднa Милoшeвићeвскa тeкoвинa 
кoja имa дoстa лoшe oднoсe и дoстa 
сe лoшe oднoси прeмa нaциoнaлним 
зajeдницaмa, прeмa људским прa-
вимa, прeмa oбaвeзaмa прeмa Хaш-
кoм трибунaлу, ММФ-у итд.
Шта очекујете од актуелних 
преговора о статусу Космета?
– Питaњe Кoсoвa ћe сe мoждa фoр-

мaлнo рeшити у нaрeдних шeст мeсe-
ци или гoдину дaнa, aли сe стaтус 
Кoсoвa рeшaвa прeтхoдних 10 или 15 
гoдинa. И нe мoжeмo ми прaвљeњeм 
нeкaквих сaлтo мoртaлea у вoђeњу 
пoлитикe нaпрaвити нeки прeoкрeт. 
Кoсoвo нe трeбa, пo мoм личнoм 
мишљeњу и пo мишљeњу пoкрajинс-
кe aдминистрaциje, дa будe нeзaвис-
нo. Кoсoву, пoлитичaримa и нaрoду 
нa Кoсoву, мoрaмo дaти свe мo-
гућнoсти, свe шaнсe дa oни живe у 
oквиру држaвe Србиje. Ja сaм joш прe 
гoдину дaнa рeкao дa Влaдa Рeпубли-
кe Србиje нa нajбoљи нaчин мoжe пo-
литичaримa нa Кoсoву и у мeђунaрoд-
нoj зajeдници пoслaти jaсну пoруку 
тимe штo ћe врaтити aутoнoмиjу 
Вojвoдини. Jeр, кaкo ми сaдa дa 
кaжeмo пoлитичaримa нa Кoсoву дa 
je Србиja другaчиja oд Милoшe-
вићeвe Србиje? Кaкo дa кaжeмo дa ми 
дaнaс мислимo другaчиje и дa ћe 
зajeдницa нa Кoсoву или aлбaнскa 
зajeдницa или цeлo друштвo нa 
Кoсoву имaти aутoнoмни стaтус у 
oднoсу нa Рeпублику Србиjу, aкo ми 
нисмo спрeмни рeцимo дa признaмo 
aутoнoмни стaтус Вojвoдини, aкo 
нисмo спрeмни дa признaмo рeцимo 
стaтус мeтрoпoлe грaду Бeoгрaду, 
aкo нисмo спрeмни дa нa Шумaдиjи 
изгрaдимo oдрeђeни стeпeн рe-
гиoнaлнe сaмoупрaвe итд.

Д. Ј.

Војводина саветује Курдистан?
Бојан Костреш недавно је боравио у службеној посети Курдиста-

ну, што је многе, благо речено, шокирало. Помало зачуђујуће је и 
његово виђење сличности између те ирачке области и Војводине:

– И сaм сaм прe oдлaскa у Курдистaн биo склoн увeрeњу дa ништa 
oд зaпaднe дeмoкрaтиje тaмo ниje мoгућe имплeмeнтирaти и дa je 
њихoв зaхтeв зa дeмoкрaтизaциjoм у ствaри зaхтeв мeђунaрoднe 
зajeдницe, у чeму oни видe мoгући бeнeфит. Тaмo сaм сe, мeђутим, 
увeриo у искрeнoст тaквих зaхтeвa. Гoтoвo сви тaмoшњи пoли-
тички лидeри шкoлoвaни су у Eврoпи и oни су ти кojи сe зaлaжу зa 
дeмoкрaтизaциjу, уз пoштoвaњe трaдициje и друштвeних oднoсa. 
Вojвoдинa je oдaбрaнa нa oснoву aнaлизa рaзних мoдeлa дeцeнтрa-
лизaциje у свeту. Кључни критeриjум je биo кojи би мoдeл биo 
нajпoдeсниjи ситуaциjи у Ирaку. Србиja и Ирaк ипaк имajу нeкoли-
кo дoдирних тaчaкa: oбe држaвe имaлe су диктaтoрскe рeжимe 
кojи су, дoдушe нa рaзличитe нaчинe, пaли пoслe спoљнe интeрвeн-
циje, oбa диктaтoрa су, кao уoстaлoм и сви диктaтoри у свeту, тe-
жили кa унитaризaциjи држaвe, a oбe држaвe при тoмe су гушилe 
трaдициoнaлнe aутoнoмиje нa свojим тeритoриjaмa – Србиja 
вojвoђaнску, a Ирaк курдску.

Бојан Костреш
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Заборављени српски политички листови у Пешти (5)

Српске новости Милана Петровића
М лади Милан Петровић је након напуш-

тања места главног уредника Малих нови-
на покренуо свој лист под називом Српске 

новости који је излазио сваког дана у седмици. 
Први број је у штампарији „Српских новости” 
штампан у петак, 4/17. октобра 1902. године. 
Уредништво и администрација налазили су се у 
Лоњаијевој улици бр. 12, у будимпештанском 
Ференцварошу. За штампу је, како сазнајемо, био 
одговаран Јован Крњац. Месечна претплата за 
Аустроугарску била је 1.20 круна, а за Србију и 
остале земље 2 круне.
У уводном чланку „Прва реч” првог броја Срп-

ских новости, између осталог, стоји и следеће: 
„Но да би нас свако потпуно разумео и у 
мишљењу о нашем листу на чисто био, ево и из-
речно и јасно изјављујемо, да ће наш лист »Срп-
ске Новости« уређиван строго у правцу изван 
странака најпоштеније служити само општепро-
светним дакле и привредним користима свега 
Српства, васколиког народа српског, где год га 
само има. Јест, лист »Српске Новости« ставио је 
себи тај узвишени задатак, да буде општепро-
светни лист, заступник и заштитник свега Срп-
ства.”
Ову замисао потврђују и следећи наслови: 

„Српска народна школа”, „Како се бирају епар-
хијски скупштинари”, „Будимска епархијска 
скупштина”, „Српска земљорадничка задруга у 
Сент-Андреји”, „Министарска криза у Србији”, 
„Мобилизација црногорске војске” и „Немири у 
Маћедонији”. Листајући даље наилазимо на вес-
ти које се такође везују за Србе: „Нови утемељи-
вачи »Слоге«” и „Прве жртве”. У првом се доно-
си радосна вест: „Г. Лаза С. Манојловић из Сен-
томаша и г. Паја Стефановић, трг. из Будимпеш-
те, уписали су се за чланове утемељиваче Срп-
ског трговачко-занатлиског певачког друштва 
»Слоге« у Будимпешти и положили су прописну 
чланарину од по 50 круна. Хвала им.”
У напису „Прве жртве” стоји извештај о неми-

лим догађајима у Хрватској: „»Pester Lloyd«-у те-
леграфишу из Загреба, да су се два ондашња ср-
пска трговца пријавили за инсолвентне. Допис-
ник »Pester Lloyda« не спомиње имена тих Срба 
трговаца, мислећи ваљда да то није потребно, јер 
вели да ће иста коб постићи и остале српске трго-
вине. То су последице несретних догађаја у За-
гребу. Онда праваши претили, да ће бојкотирати 
српске трговине а сад испуњују своју претњу. Из-
међу Срба и Хрвата отпочиње дакле привредна 
борба, која иде за тим да убија ексистенцију поје-
диних људи, у овом случају само зато, што су Ср-
би. Та борба је ужасна. Заиста морамо жалити 
што распра између ова два народа доводи до ова-
ко несрећних догађаја.”
Занимљив је фељтон који је излазио од 15. до 

25. броја за 1902. под насловом „Свој своме! (Реч 
Србима у Будимпешти и околини)”. Писац ових 
чланака дао је критички преглед о општој ситуа-
цији Срба у мађарској престоници. О њиховом 
насушно потребном међусобном повезивању ка-
же: „У том погледу влада код Срба у Будимпеш-
ти право растројство”, па наставља: „…ми смо 
покушали да изнесемо како би се могао дух за-
једнице свих Срба из Будимпеште и околине ос-
вежити и остварити…”, а пошто „Читаоница, која 
би обухватила све слојеве српске, није се никако 
могла да оствари” аутор даје јасан предлог: „И ту 
смо нашли да би требало створити једно седиш-
те, где би се сви скупљали и састајали (…) док се 
не би могао створити неки српски друштвени 
дом, требало би означити једно јавно место, јед-
ну кафану, коју би сви Срби похађали.” Наиме, 
„У томе је управо жалост, кад у Будимпешти не 
знаш куда да идеш, ако хоћеш да се састанеш са 
Србима.” Новинар износи да се Срби налазе у 
разним кафанама као „Енглеска краљица”, „Ба-
латон”, „Српска кафана”, „Централ”, „Њујорк” и 
„Фијуме”. Српски студенти седе у „Мичеку”, док 
се српски радници састају недељом поподне у 

„Радничкој читаоници” у улици Вешелењи 42. 
Због овакве ситуације писац фељтона закључује: 
„При оваквом стању ствари није чудо, што се ни-
каква заједница не може да створи између Срба у 
Будимпешти, што не могу никакву ни привредну 
ни просветну заједничку акцију да поведу, што 
нема никаква додира, којим би се могло на свима 
пољима остварити начело: »Свој своме.«” Аутор 
потом наводи потребу да се састави тачан адре-
сар свих Срба из Будимпеште и околине, да се у 
недељно одреди једно вече које би функциониса-
ло као нека врста клупске вечери. По њему, ваља-
ло би створити и „Добротворну задругу Срп-
киња за Будимпешту и околину” пошто женско 
друштво „Мајка Ангелина” није отворено за де-
војке скромнијих примања, а свакако би требало 
„Водити бригу за убоге, за болне, за напуштену 
децу и пасторчад овде, где се човек и онако осећа 
усамљен и изгубљеним у стотинама хиљада 
страног света…” Према писцу овог фељтона, ак-

ција „Свој своме”, дакако, пружала би могућност 
за јачање српске свести и народне просвете, а ис-
то тако потпомогла би и напредак трговине, еко-
номије, па чак и банкарства.
Но, поред српских тема Петровићев лист је 

објављивао и многе вести из света, тако из Цари-
града, Лондона, Брисла, Берлина, Софије, Њујор-
ка, Адена, Букурешта, Беча, Брна, Барселоне, 
Месине и Палерма. Поред политичких вести Ср-
пске новости доносиле су и опширне привредне 
вести. Тако, захваљујући рубрици „Привреда и 
финансије” српски трговци су из прве руке дола-
зили до најсвежијих информација у вези са це-
ном свиња, грожђа, јабука и шљива. Међутим, 
нису изостајале ни вести као што су „Споредне 
железнице у Србији” или „Муњевити воз Беч-
Пекинг”. У рубрици „Привредна зрнца” појављи-
вали су се разни написи о трговини. На истој 
страни постојала је и рубрика „Продуктни изве-
штаји”. Лако се може уочити да је ова рубрика 
одговарала високо професионалним мерилима 
трговине онога времена. О томе сведочи и мрежа 
извештача: Радомир Рајичић и Српска трговин-
ска агенција из Будимпеште, Перо Деспић из Бе-
ча (Главно заступништво Краљевске српске из-
возне банке за Аустрију), те В. Петковић из Бер-
лина. Ваља рећи да су њихови извештаји обухва-
тали не само назначене градове већ су доносили 
тржишне вести из Хамбурга, Лондона, Ханове-
ра, Прага, Београда, Шапца, Антверпена, па чак 
и из Чикага. Овде се наводе најразноврсније ин-
формације са тржишта, почев од цене пшенице, 
ражи, јечма, кукуруза, преко сувих шљива, смо-
кава, хмеља, пекмеза, воћа, па све до цене живи-
не, јаја, свиња, свињског меса, телади, оваца, 
шећера, кафе и петролеја. На крају овог дела Ср-
пске новости су извештавале о стању берзе у Бу-
димпешти, Бечу, Лондону, Паризу и Београду.
На завршној четвртој страни, као што је то би-

ло уобичајено у оновременским новинама, нудио 
се простор за лутрију, огласе и рекламу. Преко 
њих сазнајемо да је у самом центру Будимпеште 
на тргу Варошхаза под бројем 12, постојала „Срп-
ска фирмописачка и молерска радионица Мила-
на Томића”. Исто тако, на овој страни можемо да 
читамо да је наш сународник Ненад Ранисавље-
вић, фризер и парфимериста, надомак Калвино-
вог трга, у улици Шорокшари бр. 8, имао радњу у 
којој је продавао и чувени „Колумбов балзам за 
прање главе, који после првога прања прекида 
опадање косе”. Да ли је успео у свом подухвату? 
Не знамо. Само се надати можемо да је нешто 
срећније руке био Бошко Рајић који је у Молнар 
улици 39. држао дућан „сваковрсне спецерајке и 
деликатесне робе” у којем је продавао и „природ-
но пакшско асталско и токајско десертно вино 
најбоље каквоће, уз најумеренију цену”. А у нају-
жем центру Пеште у Коронахерцег улици бр. 5. 
(данашња улица Шандора Петефија) постојала је 
шнајдерска радња Младена Петровића, „краљев-
ско српског дворског лиферанта, дипломираног 
кројача војног и грађанског одела”.
Није на одмет споменути да су Српске ново-

сти на католички Божић, 25. децембра 1902, 
објавиле чланак „Сретни празници!” штампан 
латиницом и ијекавицом, који почиње следећом 
реченицом: „Онај дио нашег народа који припада 
католичкој вјери, а назива се лијепим српским 
именом…”. Ваља рећи, ово није јединствен при-
мер схватања ширине српске нације, која не за-
виси од вероисповести већ од националне свести. 
Наиме, у Застави смо такође пронашли чланке 
који говоре о католичким Србима као делу срп-
ског народа. Томе сходно, Српске новости 30. де-
цембра 1902. објављују и следећи напис штампан 
ћирилицом: „Бајрам мубарећ олсун!”. У њему 
уредништво Српских новости муслиманским 
читаоцима честита верски празник – Бајрам.
Последњи број Српских новости изашао је 4. 

јуна 1904. године.
Драгомир Дујмов

Поновни покушај неуморног Милана Петро-
вића

Данашњи изглед здања бивше редакције
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Машиновођа. Машиновођа у пензији који је 

становао у стану испод песника М. био је пасио-
нирани сакупљач макета локомотива, а када је 
пре неколико месеци изненада преминуо, испос-
тавило се да је завештао своју богату колекцију 
песнику, који од тада седи у свом стану окружен 
пластичним мини-локомотивама различитих 
боја и величина, а када се поднапит врати кући из 
свог омиљеног паба причињава му се да су те ло-
комотиве праве, џиновске, а да он – мален и без-
начајан – тумара око њих као у неком музеју пос-
већеном историји железнице, чини му се да чује 
писак и осећа мирис дима, назире вику машино-
вођа који се управо спремају да покрену своје че-
личне немани и да крену на пут, сваки у неком 
другом правцу, а песник никако да одлучи на коју 
би локомотиву требало да се укрца, о чему сведо-
чи и следећа његова песма:

Моја локомотива
Свуда у нама локомотиве
малене а живе
пруге су им
вене и тетиве
свака би да крене
у неком свом правцу
трзају мишиће
ко да су на ланцу
кидају нерве
цепају утробе
кренимо утроје
зову ме возачи
само ти ја
и машина
хоћу али куда
то ми не да мира
којим путем иде
моја локомотива

Милан Степанов

„Злакуса 2006”
Једанаеста Међународна колонија уметничке 

керамике „Злакуса 2006” отворена је недавно у 
ужичком Дому Петар Радовановић. Организа-
тор колоније је удружење „Керамика-Злакуса” 
из Ужица, покровитељи су Министарство за 
културу и Скупштина општине Ужице, а осни-
вач и директор Софија Бунарџић, академски 
сликар-керамичар. Отварање колоније је про-
текло уз звуке трубача и дегустацију традицио-
налних гурманских специјалитета, припремље-
них у грнчарским посудама, израђеним у селу 
Злакуси, познатом по мајсторима-грнчарима. У 
току десетак дана у колонији ће радити двадесе-
так уметника из Холандије, Бугарске, Словеније 
и Србије. У десет протеклих колонија учество-
вало је 165 уметника из 15 земаља. Део дела на-
сталих на претходним сазивима колонија изло-
жен је у галеријском простору горе поменуте 
ужичке установе.

Тридесети фестивал филмског 
сценарија у Врњачкој Бањи
Свечаним уручењем награда овогодишњим 

добитницима и пројекцијом филмова прошле не-
деље је на летњој позорници затворен јубиларни, 
тридесети Фестивал филмског сценарија у 
Врњачкој Бањи.
Прва награда за сценарио једногласно је до-

дељена Мирославу Момчиловићу за филм „Се-
дам и по” – „због вештине, духовитости и топли-
не, са којом је, кроз причу о седам смртних гре-
хова, описао читав један људски универзум, сме-
штен у новобеоградске блокове”, како стоји у об-
разложењу жирија.
Друга награда, такође једногласно, додељена 

је Милени Марковић за сценарио филма „Сутра 

ујутро” – „због искрене, снажне и аутентичне 
приче о судбини оних који, заробљени у за-
једничку прошлост, не успевају да нађу сопстве-
ну будућност”.
Трећа награда, већином гласова, припала је 

Синиши Ковачевићу за сценарио филма „Синов-
ци” – „због храбрости и убедљивости са којом је 
указао на неправедно заборављене жртве српске 
историје”.
Специјалну награду, већином гласова чланова 

жирија, добили су Стеван Филиповић, Наташа 
Врањеш и Марко Мрђеновић за сценарио филма 
„Шејтанов ратник” – „због енергије и талента 
уложених у жанр који са овим филмом чини прве 
кораке у нашој кинематографији”.

Завршен џез фестивал у Нишу
Наступом бубњара Била Кобама прошле неде-

ље је завршен 23. међународни џез фестивал 
„Нишвил” на летњој позорници у нишкој Тврђа-
ви током којег је наступило више од 200 музича-
ра из 13 земаља. Награда Бата Анастасијевић за 
најбољи наступ на Нишвилу додељена је Били 
Кобаму, а уручен је и Гранд при за животно дело 
ромском певачу Шабану Бајрамовићу који је и 
отворио овогодишњи Фестивал на енглеском и 
српском језику.

Златни леопард Стаки
Филм швајцарске редитељке Андреа Стаке 

„Госпођице”, о три емигранткиње из бивше Југо-
славије, добио је награду Златни леопард на 59. 
филмском фестивалу у Локарну. Жири, које је 
предводила Ен Хуи из Хонг Конга, одлучио је да 
награди причу о сусретању између различитих 
генерација људи који живе ван своје отаџбине. 
Ово је први играни филм младе редитељке која је 
рођена у Швајцарској 1973. Она је и раније при-
влачила пажњу критике – 1999. је представила 
свој кратки филм „Хотел Белграде”, а годину да-
на касније документарац „Југодивас”. У оба се 
као тема појављивала прича о бившим Југосло-
венима који живе у иностранству.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Осамостаљивање Дукље
Прекинули смо на оном месту кад је византијска војска продрла у Дукљу. 

Војислав је ту велику војску од 60.000 људи пропуштао кроз кршевите 
крајеве, али је редом запоседао теснаце кроз које је византијска војска мо-
рала да прође у повратку. Када је византијски војсковођа Михаило проце-
нио да је сакупио довољно плена и заробљеника, кренуо је натраг, али је у 
једном кланцу упао у српску заседу. Војислављеви ратници су ту војску 
стрелама и камењем готово уништили. Две трећине војника је изгинуло, а 
остали су побегли преко гудура, пружајући „тужан, суза достојан призор 
онима који гледају”.
После успешне борбе против Византије, Војислав је своју власт проши-

рио и на Травунију и Захумље, па се његова држава сад простирала од 
Бојане на југу до Неретве на северу. Његов утицај се повремено ширио и на 
области Срба који су били настањени дубље у унутрашњости, али се не 
зна тачно до којих граница.
После неуспеха на бојном пољу, Византија је прибегла дипломатском ре-

шењу. Задовољила се симболичним признавањем њене врховне власти, а 
заузврат је Војислава потврдила у његовој кнежевини.
Какав је био прави однос између Војислава и Византије, лепо се може ви-

дети из приче коју је забележио византијски хроничар Кекавмен. Према тој 
причи кнез Војислав и византијски стратег (намесник) у Дубровнику били 
су у добрим односима, барем привидно. Када се Војиславу родио син, стра-
тег Катакалон Клазоменац је понудио да му буде кум на крштењу, али у 
Војислављеву престоницу није хтео да оде па су се договорили да се срет-
ну негде на пола пута. Катакалон је на састанак кренуо с планом да зароби 
Војислава. Када су се срели, изљубили и поседали, убрзо је постало јасно 
шта стратег намерава, али су Војислављеви људи били бржи, везали су 
стратега и његову пратњу па су их бродовима превезли у Војислављев град 
Стон. Прича је ту завршена па се не зна како се ова епизода окончала.
Око средине XI века Војислава је наследио његов син Михаило. Он је об-

новио уговоре с византијским царем и био „уписан међу савезнике и при-
јатеље Ромеја”. Том приликом му је додељена висока византијска титула 
„протоспатара”, а он је опет пристао на симболично признавање врховне 
власти византијског цара. Иако се његова држава простирала до Неретве 
на северу, центар јој је ипак био на југу. Један Михаилов двор је био у Ко-
тору, а други између Бара и Улциња.

Предраг Степановић

Штета

Ј ош мало о нечему што почех, а не заврших. Кoликo je бaвљeњe пoлити-
кoм штeтнo пo емотивни па и сeксуaлни живoт млaдoг бићa пoкaзује 
и слeдeћи примeр. Jeдaн мoj сада већ бивши кoлeгa је, пoслe дужeг oб-

лeтaњa oкo симпaтичнe кoлeгиницe, нajзaд успeo дa je нaмaми у свoj стaн. 
Дoмaћe швaлeрскo вaспитaњe му je нaлaгaлo дa нe нaвaли oдмaх. Сипао је 
пиће, пустиo музику, ствoриo „aтмoсфeру”. Пoчeo je дa чaврљa o рaзним 
тeмaмa и, нa нeсрeћу, дoшao дo пoлитикe.
Дa би читaoцу биo jaсниjи мoмeнaт у кojeм сe oдвиja цeo случaj, споме-

нућу да се рaди o једној зими из друге половине деведесетих, када је у Ср-
биjи Слoбoдaн Милoшeвић пoкрao лoкaлнe избoрe, а студeнти и остали у 
знaк прoтeстa мeсeцимa бeзуспeшнo дeмoнстрирли, шeтaли, дувaли у 
пиштaљкe и лупaли у шeрпe сa бaлкoнa. Дaклe, у oвaкo зaтeгнутим пoли-
тичкo – студeнтскo – рeжимским oднoсимa мoj кoлeгa je привeo девојку у 
стaн. Дa сe чoвeк мaлo oпусти, oкрeпи и прикупи снaгу нa нoвe бунтовнич-
ке нaпoрe.
И свe би билo у нajбoљeм рeду дa сe ниje дoтaкao пoлитичкиих тeмa. 

Чим je пoчeo дa псуje влaст, рeжим и прeдсeдникa, дeвojкa је зaнeмeлa, 
пoзeлeнeлa oд мукe и диглa нoс, jeр се испoстaвилo кaсниje дa je билa члaн 
пoлитичкoг пoдмлaткa влaдajућe кoaлициje. Нaрaвнo, рeч пo рeч, дoђe и дo 
свaђe сa пoлитичкoм кoнoтaциjoм. Oн њoj oпсoвa пaртиjу, oнa њeму стрaн-
ку и oд пoслa збoг кojeг су дoшли у стaн нe би ништa. Чaк и дa je oнa, пoслe 
oвaкo жeстoкoг стрaнaчкoг куршлуса, хтeлa – њeму сe вишe ниje дaлo.
Спeциjaлнa пoдврстa oвoг фeнoмeнa, кoja сe нaслaњa нa прoблeм млa-

дих, jeстe прoблeмaтикa пoлитичкoг aнгaжмaнa писaцa. Упитах се у про-
шлом писму зaштo књижeвници улaзe у пoлитичкe вoдe и само начех мо-
гући одговор. Пoзнaти психиjaтaр, књижeвник и прoфeсoр Бoгoслoвскoг 
фaкултeтa СПЦ, Влaдeтa Jeрoтић нajбoљe je дeфинисao рaзлoгe пoли-
тичкoг aнгaжмaнa писaцa: „…Дaклe, нe губи ствaрaлaчки eлaн српски 
писaц, филoсoф или нaучник зaтo штo сe бaви пoлитикoм, вeћ je пoчeo дa 
сe бaви њoмe слутeћи усaхнућe ствaрaлaчкoг извoрa…”. Мислим да је суш-
тина у томе што су на овим просторима писци нeсхвaћeнa сoртa. Један 
је прибeлeжиo типичну дилeму прoсeчнo нeписмeнoг грaђaнинa: „Ви стe 
писaц!? A кoмe пишeтe?”

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Почетак предизборне 

кампање
У Црној Гори су за 10. септембар заказани 

парламентарни (у неким општинама и локал-
ни) избори. Снаге у новопеченој независној 
држави одмериће чак седам коалиција, четири 
странке и једна група грађана.
Владајући ДПС Мила Ђукановића, поред до-

садашњег коалиционог партнера СДП-а, одлу-
чио се за још један сателит – Хрватску грађанс-
ку иницијативу. Странке из пораженог блока за 
заједничку државу са Србијом, у складу са 
својим српством нису успели да се договоре о 
заједничком наступу па ће изаћи у две коали-
ције. У првој су СНП, НС и ДСС, а у другој, која 
наступа под именом „Српска листа”, окупили 
су се СНС, СРС, Народна социјалистичка 
странка, Странка демократског јединства, Срп-
ско народно веће и Академска алтернатива. У 
четвртој коалицији биће Либерална партија и 
Бошњачки савез, у петој Грађанска и Зелена 
партија. У шестој Демократска странка Црне 
Горе и Лига за север, а у седмој Демократски 
савез и Партија демократског просперитета.
Неко би рекао – ни мање земље, ни више 

партија. Али то није све! На септембарским 
изборима у Црној Гори самостално ће (и само-
уверено) наступити Покрет за промјене, чији 
је лидер Небојша Медојевић недавно изјавио 
да Црну Гору воде „припејд Црногорци” који 
црногорче када их неко напуни. Изгледа да 
међу његовим земљацима има много оних који 

су „остали без кредита”, па спас виде у долас-
ку на власт. Тако ће грађани Црне Горе, поред 
популарног Покрета за промјене моћи да гла-
сају и за неке потпуно непознате организације, 
као што је ДУА, или Нова демократска снага 
ФОРЦА, али и за оне добро познатих програ-
ма: СКЈ – Комунисти Црне Горе и(ли) Група 
грађана Албанска алтернатива.
И у Србији се прича о изборима, али се још 

не заказују. Лако је Црногорцима да бирају но-
ву (или стару) власт кад немају Косово. Нема 
га, додуше, ни Србија, али га зато људи из по-
литике доживљавају као велики проблем. Уко-
лико званични Београд успе да сачува образ, и 
од Приштине отцепи бар Косовску Митровицу 
(подела Косова је поново актуелна мада је УН 
одбацују), онда би се муњевито писао нови ус-
тав и негде почетком 2007. изашло на изборе.
У супротном случају, ако међународна за-

једница Албанцима додели овакву или онакву 
независност, у Србији ће доћи до озбиљних 
компликација, пре свега у комуникацији са ос-
татком планете. То у преводу значи заус-
тављање преговора са Европском заједницом, 
прекид сарадње са Хагом и отворен пут наци-
оналистичким странкама. Ако, дакле, Воји-
славу Коштуници пође за руком да Контакт 
групу приволи на поделу Покрајине, онда ће 
Карла дел Понте заузврат добити свог Мла-
дића. Ако се у Њујорку или у неком другом 
центру моћи оглуше на српско цењкање типа 
„дај шта даш”, Младић ће се слободно шетати 
по Теразијама. Свет ће нам залупити врата, а у 
госте ће нам долазити само Жан Мари Лепен. 
Француски ултрадесничар, наиме, дошао је у 
Србију на позив свог пријатеља, неког мото-
циклисте из Аранђеловца. Овде ће, каже, поче-
ти предизборну кампању.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Прави човек за Албанце

Кофи Анан је именовао новог шефа Унмика на 
Косову. Реч је о Немцу Јоакиму Рикеру, који је 
водио криминалну приватизацију у јужној срп-
ској покрајини, тако да је (по злу) већ познат та-
мошњим Србима. С друге стране, Албанци су 
поздравили Рикера као „правог човека у право 
време”, изражавајући наду да ће он уједно бити и 
последњи администратор УН.

Хоће своју цркву
Црногорци из Војводине, који себе сматрају 

мањином у Србији, одлучили су да у Ловћенцу 
подигну први храм Црногорске православне цр-
кве. Када је министар вера у српској влади Ми-
лан Радуловић изјавио да то не долази у обзир, 
пошто је ЦПЦ канонски непризната, поглавар 
ЦПЦ Михаило је обећао да ће доћи у Србију и 
лично поставити камен темељац црногорске цр-
кве. Удружење Црногораца из Ловћенца под име-
ном „Крсташ” због „кршења верских слобода” 
затражиће помоћ од владе са Цетиња.

Пријава, па шта
Српска полиција је потврдила наводе Мирка 

Бајића, самосталног посланика у војвођанском 
парламенту, да је против Јожефа Касе, лидера 
Савеза војвођанских Мађара, поднета кривична 
пријава. Полиција је 2004. године осумњичила 
Касу, у то време председника Скупштине опш-
тине Суботица, да је злоупотребио положај и 
државни буџет Србије оштетио за преко пет ми-
лиона динара. Пријава против Касе већ две годи-
не стоји у архиви Окружног јавног тужилаштва у 
Суботици – и ником ништа.

Нису више „плави”
У првој званичној утакмици под новим име-

ном фудбалска репрезентација Србије је на вели-
ка врата ушла у спортску историју. Бивши „пла-
ви”, а сада „црвени” (у складу са заставом: црве-
ни дресови, плави шорцеви и беле штуцне), 
убедљиво су поразили домаћина репрезентацију 
Чешке са 3 према 1. То је у исто време била и прва 
победа Хавијера Клементеа, шпанског тренера, 
који је недавно изабран за првог селектора српс-
ке репрезентације.

САД умешане у либански сукоб
Америчка влада је „била веома умешана у изра-

елски план против Хезболаха, чак и пре него што 
је тај либански шиитски покрет заробио двојицу 
израелских војника 12. јула, пише амерички неде-
љник Њујоркер у најновијем издању. Председник и 
потпредседник САД Џорџ Буш и Дик Чејни били 
су уверени да ће израелска кампања бомбардо-
вања Хезболаха, крунисана успехом, моћи да сти-
ша страховања Израела за своју безбедност, пише 
новинар Сејмур Херш, добитник Пулицерове на-
граде, који је открио и аферу о злостављању у ирач-
ком затвору Абу Граиб. Бушова администрација је, 
према писању недељника, у израелској кампањи 
видела увод у могући амерички превентивни на-
пад ради уништења иранских нуклеарних пос-
тројења. Позивајући се на стручњака за Блиски ис-
ток који је захтевао анонимност, лист пише да је 
Израел направио план за напад на Хезболах и о то-
ме обавестио званичнике Бушове администрације 
чак и пре заробљавања војника, што је био звани-
чан разлог за израелску офанзиву у Либану.

Убрзан раст немачке привреде
Уз помоћ повећаних домаћих улагања немачка 

привреда порасла је за 0,9 одсто у другом кварта-
лу, што је највеће убрзање које је остварила у 
последњих више од пет година, објавила је про-
шле недеље немачка влада. Бруто домаћи произ-
вод највеће европске привреде већи је за 0,8 про-
цента од оног који су предвиђали економисти. 
Подвлачећи оптимизам о немачком учинку, Фе-
дерални статистички биро истовремено је нави-
ше изменио и бројке за први квартал.

Крхко примирје у Либану

Сви су победили?
Примирје између Израела и Хезболаха које су 

уговориле УН ступило је на снагу прошле неде-
ље. Тиме су на југу Либана коначно утихнуле 
борбе. Примирје је први корак у процесу који 
предвиђа и слање 15.000 УН војника у јужни Ли-
бан који ће пратити спровођење договора о пре-
киду рата.

„Улазимо у примирје. Сукоби су готови”, ре-
као је државној телевизији један израелски висо-
ки војни званичник и наредио војсци да обустави 
ватру. „Надамо се да ће се примирје поштовати. 
Позивамо вас да останете приправни јер би Хез-
болах могао да га прекрши, а ми морамо да буде-
мо спремни да помогнемо нашим војницима”, 
додао је он.
Израелски кабинет је одобрио резолуцију Са-

вета безбедности УН о прекиду сукоба и слању 
снага. Либанска влада и Хезболах такође су при-
хватили резолуцију. Међутим, и Израел и Хезбо-

лах тврде да ће одговорити на било какво кршење 
примирја. „Биће то крхко примирје”, оценио је 
један западни дипломата. Око 1.100 особа, углав-
ном цивила, и 154 Израелца, укључујући 114 вој-
ника, убијено је у рату који је почео 12. јула када 
су герилци Хезболаха отели двојицу израелских 
војника. Израел је истог дана покренуо офанзиву 
током које је дубоко зашао у либанску терито-
рију.
Након ступања на снагу примирја између Из-

раела и либанског покрета Хезболах обе против-
ничке стране прогласиле су се победником јед-
номесечног рата у Либану. Портпарол израел-
ског Министарства спољних послова саопштио 
је да је Израел завршио с добитком у рату у Ли-
бану и да ће строго поштовати прекид ватре у 
којем су посредовале УН. Раније је израелска 
војска саопштила да је у том рату погинуло нај-
мање 530 припадника екстремне исламистичке 
организације Хезболах и објавила листу од 180 
припадника Хезболаха чија је смрт потврђена, 
док је шиитски покрет потврдио погибију само 
неколико десетина својих људи.
Хезболах је такође прогласио победу над Из-

раелом у лецима које је поделио по шиитском 
предграђу Бејрута и саопштењима у више места 
у Либану.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Деца највеће жртве рата
Наредних месеци се очекују озбиљни 

здравствени проблеми међу децом због ра-
та у Либану у којем су деца била трећина 
од 1.100 погинулих, оценила је америчка 
хуманитарна организација Међународни 
медицински корпус. ММК, који пружа 
здравствену помоћ у Либану, саопштио је 
да је „непропорционално висок” број деце 
настрадао у једномесечном сукобу Изра-
ела и либанског покрета Хезболах. Пози-
вајући се на статистике УН, ММК је на-
вео да је више од 300 деце погинуло, а 1000 
рањено у Либану, као и да је пола милиона 
деце расељено због сукоба Хезболаха и из-
раелских снага на југу Либана.

Донаторска конференција
за Либан у Стокхолму

Шведска ће бити домаћин међународне 
донаторске конференције за хуманитарну 
помоћ Либану која ће се одржати 31. ав-
густа, саопштиле су шведске власти. Око 
60 земаља је позвано на конференцију у 
Стокхолму чији је циљ да се помогне обно-
ви Либана после вишенедељних сукоба Из-
раела и радикалног покрета Хезболах на 
југу те земље, саопштило је шведско Ми-
нистарство спољних послова. За сада није 
познато колико је земаља потврдило 
учешће на конференцији организованој у 
сарадњи са УН и либанским властима.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Шљиве на црногорски начин
Срби раде два и по до три и по сата дневно. 

Ефективно, дакако. Иначе раде и по 8 односно 
10, неко и 16, па онда прва смена, па друга, па 
трећа, па прековремено, па за празнике, па 
ноћни рад, али стварно тј. ефективно свега 
два-три дневно.
То су ти, мој брајко, израчунали ови из Уније 

послодаваца Србије. Кажу да у Европи раде 
десет пута више и да овако више не мере. Не 
мере у смислу не може, а они ће опет да изме-
ре, само не знам како.

„Не можеш ти мене тако мало да платиш 
колико ја могу мало да радим”, стара је српска 
нерадничка пословица. И после за нас странце 
тј. Црногорце причају којешта. Те не волимо 
да радимо, те спавамо до подне, те ово – те 
оно. Ал̀  зато ја као Црногорац, чим устанем и 
одморим се на столици поред кревета, ја трк 
ојдем на поса̀  и радим пола сата дуже но Ср-
би. Од 12 до 16. Шалим се, јадан. Ја не радим 
уопште. Што ће ми то у животу? Имам коли-
ко ми треба. А не треба ми ништа.
Док се могло био сам директор у једној срп-

ској фирми. Имао сам и једног радника, ал̀  Ср-
бина, па ми фирма пропала. Сад сам се окре-
нуо земљорадњи, али још нисам почео са ра-
дом. Само сам се окренуо. И знаш шта, леп је 
то посао. У овој фази, дакако, више времена 
проводим у `ладовини, али није лоше ни на сун-
цу. Једино што те инсекти третирају као 
коња. Е, то ми се не свиђа. Та безобзирност 
која влада у природи. Биљке су много захвал-
није за сарадњу. Још ако су туђе! Онда немаш 

никаквих обавеза. Ево баш поред мог поседа 
има један воћњак. Била власница пре неки дан, 
продала би га, каже, за 4.000 евра. Много тра-
жи. Ја сам мој купио за 3.900, а знаш кол̀ ки је? 
Три пута већи од њеног. Лако је продати 
земљу. Само одеш на Косово, пружиш руку и 
готово. Ал̀ , ај ти, мој брајко, купи земљу! Знаш 
како би то било лепо. Овако, са мог плаца, не-
како изгледа природно да и та територија бу-
де под мојом јурисдикцијом. То му аналогно 
Великој Србији дође као Велики Плац. Тренут-
но нема ни ограде између нас. Само та удови-
ца која се појави једном годишње, чисто да по-
тврди статус и стандарде. Ал̀  зато, чим она 
оде, њен плац опет мој.
Трешње сам јој појео. Има две, једну црвену, 

те су биле сочне, и једну белу, те су биле непре-
вазиђене! По цео дан сам седео у крошњи и ра-
дио на лап-топу. Ако власница случајно наиђе 
да могу да кажем: „Шта ти је, жено, видиш 
да пишем за новине.”
Испало је, међутим, све како треба. Појави-

ла се кад сам био на Ужем Плацу. Званично смо 
се упознали, разменили бројеве телефона, ни-
сам је звао на кафу. Шта има да је зовем, ста-
рија жена. И каже она мени: „Буд̀ те љубазни, 
па ми јавите кад шљиве буду за брање.”
Прво сам мислио да оберем све, па да јој ја-

вим да јој је неко обрао шљиве, али сам израчу-
нао да ми се не исплати. Велики је то посао ни-
зашта. Да нећу можда да кувам џем? Или да 
печем ракију? Овако, ја њој јавим, она дође, 
обере, ја гледам са терасе, не пада ми напамет 
да питам је л̀  треба нешто да се помогне, а 
она ме, као доброг комшију, части једну кесу.
Тако је то у туђој земљи са туђом земљом. 

Нисам ја Србин па да живим од два-три сата 
рада. Ја живим од 24 сата части.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

На својој међународној премијери Срби су чеш-
ку репрезентацију раставили на саставне дело-
ве и потукли. „Право”,

прашки недељник

Тако не играју ни деде. Карел Брикнер,
селектор чешке репрезентације

Нико не би смео да полети после тријумфа у 
Чешкој, јер је то био само тест пред европске 
битке, које ће показати праву моћ српског фуд-
бала. Србија може и мора да игра боље.

Хавијер Клементе звани „Мали Наполеон”,
селектор српске репрезентације

Ако Света столица има важну улогу у свет-
ској политици, а има, и ако се папа на Косову 
својим очима увери у то шта се тамо догађа и 
каквој су неправди изложени српски народ и црк-
ва, несумњиво је да би његов глас снажно одјек-
нуо. Јован,
митрополит загребачко-љубљански и целе Италије

Косово је независно! Једина два питања о који-
ма се разговара су детаљи око територијалне 
организације односно граница појединих косов-
ских општина, и ко ће бити градоначелник Ко-
совске Митровице, а по узору на модел примењен 
у Брчком. Све остало је завршено. Управо стога 
је за сваког иоле мислећег човека увредљива при-
ча Владе Србије да су задовољни разговорима 
који се воде о Косову. Шта значи „бити задо-
вољан” у условима када нико од њих нема храб-
рости да каже Србији истину? Ненад Чанак,

лидер Лиге социјалдемократа Војводине

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Почели радови на изградњи обилазнице

Растерећивање Београда
„Изградња обилазнице око Београда хитан је 

посао на коме инсистира и Европска унија, јер је 
тај део аутопута постао уско грло на коридору 10. 
Зато су јуче почели радови на сектору четири тог 
пројекта, вредни око 150 милиона евра а посао је 
поверен конзорцијуму домаћих грађевинара са 
Мостоградњом и Планумом на челу. Из Нацио-
налног инвестиционог плана већ смо издвојили 30 
милиона евра а од Европске инвестиционе банке и 
Европске банке за обнову и развој договорили смо 
кредитну линију од 120 милиона евра. Очекујемо 
да се тај новац нађе на рачунима до краја децем-
бра ове године, како би могао да се испоштује рок 
од две године за завршетак радова из сектора че-
тири, односно четири године за изградњу целе 
обилазнице”, изјавио је на прошлонедељној кон-
ференцији за новинаре српски министар за капи-
талне инвестиције Велимир Илић.
Илић је упутио апел домаћем конзорцијуму 

грађевинара, који предводе Мостоградња и Пла-
нум, да посао заврше квалитетно и у року, како би 
им то била референца за будуће пројекте. „На тен-
деру који је расписан за санацију постојећег и из-
градњу новог моста-близанца код Бешке, домаћи 
Конзорцијум је победио и добио би посао да га није 
због нејасних биланса елиминисала ЕБРД. Пове-
равањем овог посла, ми смо се реванширали кон-
зорцијуму, али чињеница је да грађевинари морају 
да консолидују своје фирме и заврше процес при-
ватизације, како би са таквом позицијом и препору-
кама из овог посла, могли да се врате међу светску 
елиту грађевинских фирми”, рекао је Илић.
Према речима Бранка Јоцића, директора ЈП 

Путеви Србије, укупна вредност радова на оби-
лазници око Београда дугој око 47 километара 
износи око 400 милиона евра. До сада је утроше-
но око 48 милиона евра за 17,5 километара полу-

аутопута у прва три сектора, који треба да пре-
расту у аутопут. У току су и радови које изводи 
Енергопројект на изградњи тунела код Раковице. 
Деоница која је прошле недеље отворена од мос-
та на Сави до Ибарског пута, укупне дужине 7,7 
километара, има неколико тунела и седам мосто-
ва, а планирано је да се у саобраћај пусти почет-
ком новембра 2008. године.

„Посебно је изражен проблем саобраћајног за-
гушења на мостовима. Газелом дневно прође око 
160 хиљада возила, а панчевачки мост је у изузет-
но лошем стању јер је корозија учинила своје. Због 
тога смо по хитном поступку, без тендера, пове-
рили Саобраћајном институту ЦИП да уради про-
грам санације који за две недеље треба да буде за-
вршен, након чега ћемо одредити који радови мо-
рају да се изврше одмах, а за које ће морати да се 
обустави саобраћај у том делу. По истој процеду-
ри наложили смо ЦИП да изради пројекат за мост 
преко Дунава, код Винче, чија изградња треба да 
стартује почетком наредне године”, рекао је срп-
ски министар за капиталне инвестиције.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Позив за „суседски програм”
Европска агенција за реконструкцију и 

српско Министарство за економске односе 
са иностранством објавили су прошле не-
деље други јавни позив за пројекте који ће 
бити суфинансирани у оквиру програма 
прекограничне сарадње „Суседски програ-
ми” између Мађарске и Румуније, односно 
Мађарске, Србије и Црне Горе. У саопш-
тењу се прецизира да 13. новембра у 14:00 
сати истиче рок за пријаву пројеката. Про-
јекти могу бити из области јачања про-
сторног, физичког и инфраструктурног 
интегритета прекограничног подручја, 
што подразумева решавање заједничких 
изазова у области еколошке заштите и 
превенције поплава, као и у области промо-
висања иницијатива за сарадњу за олакша-
вање интеграција тржишта и повећања 
кохерентности локалних заједница.

Афоризми
Нe мoжeмo дa испoручимo свe зaрoбљeникe. 

Слaћeмo их у дeлoвимa.

Чoвeк сe куje дoк сe нe oхлaди.

Збoг вeликих трoшкoвa сaхрaнe, нeкa свaкo 
нoси свoj крст!

Мoрaмo прoпaсти мирнo и дoстojaнствeнo. У 
питaњу je нaш углeд у свeту.

Нe плaшитe сe! Сa нaмa вeчнoст брзo прoлa-
зи.

Дoручaк je нajвaжниjи oбрoк. Oн нaм je и ручaк 
и вeчeрa.

Гeнoцид сe нe мoжe прeдвидeти. Тo je ствaр 
нaдaхнућa.

Нeмojтe му гoвoрити дa je мртaв. Тo би гa 
дoтуклo.

У сукoбу смo сa цeлим свeтoм. Aкo пoбeдимo, 
нeћe имaти кo дa нaм чeститa.

Oсуђeн je нa смрт, a билo je и других при-
мeдaбa нa њeгoв рaд.

Влaст рaди нa мoдeрнизaциjи зaтвoрa. Нaрoд 
зaслужуje сaмo нajбoљe.

Стojимo нa тaнкoм лeду. Бojим сe дa пaмeтниjи 
нe пoпусти.

Ja сaм стрaни плaћeник. Имaм бaбу у Нeмaч-
кoj.

Свeт joш ниje сaзнao прaву истину. Никaкo дa 
гa инфoрмишeмo.
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
о. Љубинко Галић

Чудо
Стиго сам из школе кући
Као и сви ђаци,
И с поносом хвалио се
Мојој милој мајци:

„Ја се надам да ћеш, мајко,
Бити добре воље
Петицу сам данас стеко
Из „чистоће спољне”.

„Јесте, синко, ја признајем
– Јер сад немам куда –
И данас се понекада
Дешавају чуда.”

„Знај да такав говор, мајко,
Мене лично вређа;
Чудо је кад цицу бациш
па падне на леђа;

Чудо је то што по снегу
Кока иде боса;
Чудо је што при шишању
Ништ’ не боли коса;

Чудо је то што нам прсти
Рачунати знају;
Чудо је што гуске, патке
Зими се купају;

Чудо је што куца лаје
И кад није љута;
Чудо је што коњи иду
Зими без капута…

Бицикл – Нина Макаи, 1. разред Игра са пријатељима и добра учитељица – Сара Стануловић, 1. разред

Ја сам са баком и куцом – Филип Шавија, 1. разред Ја волим моје учитељице – Ива Ковач, 1. разред

Избор из дечје поезије
Није чудо кад добијем
Пет – из струке важне,
Питање је то чистоће
И реда и пажње!”

Драгомир Брајковић

1.
Штоно стари веле,
Штоно бабе кажу:
Ако лаже коза,
Рогови не лажу.

Ко много зна, много пати;
Мали лонац ласно покипи;
Бисер не ваља пред свиње бацати;
Не да му враг мировати.

Дјевојку лице удаје;
Међу ватром и водом бити;
Ласно је иза грма стријељати,
Не треба квоцати, већ јаја носити.

Давид Кецман Дакo

Љубавни разговор
Жабац на локвању
жабица на пању:

– Што си душо, сама?
Скокни до локвања!

Жабица на пању
жапцу на локвању:

– Хвала на питању!
Чекам супер жапца,
а не – пуноглавца!

Бубамара и бубамарац
С првим зрачком, у свитањцу,
Бубамара – Бубамарцу:

– Чуј ме мили, ал’ без шале,
претерасмо – исте шаре!
Двоумљења нема –
имамо проблема.
Све због исте боје,
и сам знадеш које.

– Данас ћу код Тврдокрилца,
Код најбољег фирмописца,
код Јеленка Маказара
да ме другом бојом шара.

Зачуди се, разбуди се
и разљути Бубамарац:
– Слободна си драга!
За тебе сам – странац!

Драган Терзић

Ноћне птице
Људи и коњи постају ноћне птице.
Добију крила,
из сна крену у звезде
и стигну на сеоске славе.
Ујутро су многи жедни.

Људи и коњи
лете светом.
Само кад морају
изађу из својих крила,
осете влажну траву
и хладну земљу под ногама.
Онда се уплаше за свој сан
и брзо отрче у мрак.

Јован Јовановић Змај

Које је боље
Један мален дечко
Није ништ’ уживо,
Све је схвато тужно,
Све је схвато криво.

Мучила га често
И та мисо црна:
Зашт’ ниједна ружа
Да није без трна?

Тај је дечко имо
Веселога друга
Кога није лако
Обарала туга.

А зашто га није?
Верујте ми, зато
Јер је свашта лепше,
Веселије схвато.

Па и он сад рече:
„Радујмо се друже,
Што се и на трну
Могу наћи руже!”
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In memoriam
Карољ Ђери (1955 – 2006)

„С мрт брише сaмо нестварне величине, а истинске учвршћује и 
уздиже.” (Иво Андрић)… Једна посебна величина, истинска 
која се учврстила и уздигла био је Карољ Ђери, тамбураш и 

виолиниста Оркестра Вујичић… Штета, што морамо да користимо 
прошло време и оно „биo је”. И што морамо објавити сурову чињени-
цу: отишао је заувек. Тешко је било шта рећи, написати, поготово он-
да када човеку навиру сећања на увек насмејаног свирца који је тек 
превалио педесету. И могао је још дуго да свира, забавља публику са 
својом свирком и пријатељима из музичког састава: са Габором, Кал-
маном, Мишиком, Фериком, Мирославом па касније и Золиком.
Карољ Ђери волео је јужнословенски народни мелос. Нашу народ-

ну музику. Српску, хрватску, балканску… Уживао је свирајући на там-
бурици и виолини познате песме које је сакупио покојни Тихомир 
Вујичић а уз које су се придружиле и нове композиције. На лицу, ос-
меху му се видело колико му је отворена, понета душа, као да и он сам 
игра, пева а не „сaмо” Свира…
Међутим, свирка је сада утихнула. Поготово, она тамбурашка, вио-

линистичка… Карољ Ђери, добитник многобројних признања, члан 
Оркестра Вујичић, морао је да поклекне вишој сили, сили која не зна 
за милост и зове се смрт.
Отишао је… Музикант који је својим одласком оставио једну праз-

нину и бол. И питање: како даље Вујичићеви? Јер Карчи ће од сада у 
небесима свирати, придружио се етномузикологу и композитору Ти-
хомиру Вујичићу по којем је популарни и толико вољен и цењен ор-
кестар из Сентандреје добио своје име.
А име и лик Кароља Ђерија пак остаће вечно забележени у нашим 

сећањима и срцима…Врсни музикант сахрањен је 22. августа на сен-
тандрејском реформатском гробљу – на последњи, најдужи пут испра-
тили су га бројни сиврци, пријатељи, познаници, обожаваоци и пош-
товаоци Оркестра Вујичић. Нека му је лака црна земља. Слава му и 
вјечнаја памјат.

Предраг Мандић

Свечаност поводом 20. годишњице
КУД „Весели Сантовчани”

Поводом 20. годишњице КУД „Весели Сантовчани” одржаће се 
културни програм 26. августа 2006. од 18.00 сати у месном Дому кул-
туре. Након програма следи бал на главном тргу у Сантову (у случају 
кише у Сватовској сали).
Госте ће забављати:
• Народни ансамбл из Новог Сада под руководством Миће Јанко-

вића • Вокална солисткиња Љиља Петров • Естрадни уметници вече-
ри: дует Селимова-Желчевски, познати интерпретатори македонског 
народног мелоса • Оркестар „Зора” под руководством Крунослава 
Агатића Киће.
Гостујуће групе поводом свечаности су:
• Омладинска група Хрватске основне школе – Сантово • КУД Мар-

теница (бугарска) – Будимпешта • КУД Цербул де АУР (румунска) – 
Будимпешта • КУД Илиос (грчка) – Будимпешта • Немачко певачко и 
фолклорно друштво – Нађњарад • КУД Танац (хрватска) – Печуј • 
„Ловра” српско фолклорно друштво – Ловра • КУД Данубиа (мађарс-
ка) – Баја • „Раванград” градско културно уметничко друштво – Сом-
бор, Србија • КУД „Врбас”, Србија • Оркестар „Чабар” – Баја.

Сусрет српских мањинских самоуправа
и породични спортски дан

Позивамо Вас на Сусрет српских мањинских самоуправа и поро-
дични спортски дан 2006. који ће се одржати у Баји, 16. септембра 
2006. (субота).
У оквиру наведене манифестације предвиђени су следећи програ-

ми:
• разни програми за децу: ликовна занимања (радионица Милана 

Ђурића), рукотворине, такмичења у спретности,
• специјалитети српске кухиње,
• фолклорни програм,
• фудбалски турнир.
Писмене пријаве такмичарских екипа слати на адресу Самоуправе 

Срба у Мађарској (1055 Будимпешта, улица М.Фалка бр. 3.) тел/факс 
06 1 / 331-5345; 269-0638. По пријему пријаве шаљемо Вам на Вашу ад-
ресу уплатницу и рачун. За учешће се плаћа 20.000.-Фт по екипи. Рок 
за пријаву екипа је 5. септембар 2006. Пријаве на лицу места 25.000.-
Фт.
Организатори су Самоуправа Срба у Мађарској, Културни и доку-

ментациони центар Срба у Мађарској и Српска самоуправа у Баји.

Концерти Ансамбла Вујичић
25, 26, 27. август

приредба под називом: „Szentendre éjjel-nappal nyitva”
1. септембар

од 11 до 23 сати – Фестивал Шендерге – Дани Тихомира Вујичића
2. септембар

од 18 до 22 сати – Фестивал Шендерге – Дани Тихомира Вујичића

Велика Госпојина у Ловри
28. август, у 10 сати – Света литургија у манастиру у Српском Ко-

вину у 20 сати – Бал у Ловри, свира оркестар из Сомбора.

Гост вечери: Мића Јанковић
29. август, у 10 сати – Архијерејска литургија у Ловри. Након тога 

следи освећење новог дома црквене општине у Ловри. У 20 сати – на-
ступ КУД Ловра, и гостију из Београда.
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Од маске до личностиП оштовање човечје „личнос-
ти” вероватно да је најзначај-
нији идеал нашег времена. По-

кушај новијег хуманизма да замени 
хришћанско схватање људског до-
стојанства проузроковао је одвајање 
појма личности од теологије и 
спојио га са идејом аутономне етике 
или чисто хуманистичке егзистен-
цијалне философије. Тако, док се да-
нас нашироко говори о личности и 
„личности” као највишем идеалу, 
изгледа да нико не признаје да је, ка-
ко историјски, тако и егзистенцијал-
но, појам личности неодвојиво ве-
зан са теологијом. (…) Личност и 
као појам и као доживљај изнедри-
ло је из себе отачко богословље. Без 
њега, није могуће схватити њен нај-
дубљи садржај.
Многи су древну јелинску мисао 

окарактерисали у њеној суштини 
као „без-личну”. У њеној платонској 
обојености, све оно што је конкрет-
но и „индивидуално” гута апстрак-
тна идеја, која представља његову 
дубоку основу и коначно оправ-
дање. Уколико је Хегел био у праву 
кад је предлагао вајарство као кључ 
за разумевање древног јелинског 
начина мишљења, онда добија на-
рочити значај оно што пише један 
новији научник у вези са вајарским 
символизмом, повезаним са јелинс-
ким, особито платоновским начи-
ном мишљења: „На мрачној подло-
зи, због игре светлости и таме, из-
рања једно слепо, безбојно, хладно, 
мермерно, божански лепо, гордо, ве-
ликолепно тело, извајани лик. И 
свет је један огроман извајани лик, и 
богови су вајани ликови. И држава и 
хероји и митови и идеје, све скрива 
овај првобитни дати вајарски увид. 
Не постоји нико. Постоје тела, и 
постоје идеје. Тело убија духовни 
карактер идеје, као што се и топли-
на тела разлаже апстрактном идејом. 
Пред нама се појављују лепи али 
хладни и у своме блаженству неза-
интересовани извајани ликови.”
Аристотелова философија са 

својим настојањем на конкретном и 
индивидуалном даје основу извес-
ног појма личности, међутим, немоћ 
ове философије да да сталност, неку 
врсту трајности и „вечног живота” 
јединственом психофизичком чове-
ковом бићу, чини немогућим пове-
зивање личности са „суштином” чо-
вековом, тј. са једном истинском он-
тологијом. У платоновској мисли, 
појам личности је онтолошки немо-
гућ, јер душа која обезбеђује трајање, 
„биће” једног човека није везано 
стално са конкретним, „индивиду-
алним” човеком. Душа живи вечно, 
али може да се споји и са другим 
конкретним телом, да представља 
другу „индивидуалност”, на пример 
у поновном утеловљењу (инкарна-
цији). За Аристотела, обратно лич-
ности показује се као појам онто-
лошки немогућ управо стога што 
постоји конкретно „индивидуално” 
са којим је душа и повезана нераски-
диво: човек јесте конкретна индиви-
дуалност; међутим, он траје док 
траје његово психофизичко сје-
дињење – смрт разара потпуно и ко-
начно конкретну индивидуалност.
Тако се древна јелинска мисао по-

казује неспособном да споји стал-

ност са „индивидуалношћу” и да 
створи једну истинску онтологију 
личности као апсолутног појма. Да 
би јелинска мисао успела у томе, 
нужно је коренито преиспитивање 
њене онтологије. Као што ћемо ви-
дети, управо су то успели да постиг-
ну Оци Цркве, благодарећи 
Хришћанству али и њиховом је-
динству. Древна јелинска мисао је 
окована основним начелом које је 
сама себи поставила: то је начело по 
коме биће поред своје мноштвенос-
ти представља јединство, по коме 
конкретна бића узводе у крајњој ли-
нији своје битије своме нужном од-
носу и „сродству” са тим јединим 
бићем и сходно томе, сваку „друга-
чијност” и „прелазност” треба схва-
тити као „не биће” с обзиром да се 
не везује нужно са тим јединстве-
ним бићем. Овај онтолошки мони-

зам, својствен је јелинској филосо-
фији од њеног почетка, води јелинс-
ку мисао к појму космоса, тј. хармо-
ничког односа бића међу собом. Ни 
сам Бог не може избећи ово онто-
лошко јединство нити стати слобод-
но према свету „лицем к лицу” у 
дијалогу. И Он је по онтолошкој 
нужности везан са светом и свет са 
Њим, било у смислу стварања пла-
тоновског Тимеја, било као „логос” 
стоика, било као „изливи” Плоти-
нових Енеада. На овај начин јелинс-
ка мисао ствара један диван појам 
„космоса”, тј. јединства и хармоније, 
један космос пун унутрашњег дина-
мизма и естетске пуноће, космос за-
иста „добар” и „божански”. Међу-
тим, у том космосу немогуће је да се 
појави непредвидљивост и слобода: 
Све што прети космичкој хармонији 
и што се не објашњава „логосом”, 

који „сабира” и узводи ову хармо-
нију и јединство свега, за одбаци-
вање је и осуђено је на пропаст. То 
важи и за човека.
Човеково место у овом „логос-

ном” јединственом свету пред-
ставља тему древне јелинске траге-
дије. Управо се ту случајно (?) јавља 
израз – лице, са древним јелинским 
значењем. Наравно, овај израз је 
присутан у речнику древних Јелина 
и ван позоришне употребе. Изгледа 
да он најпре означава управо онај 
део главе „испод лобање”. То је ње-
гово „анатомско” значење. Но, како 
и ради чега се догодило да се врло 
брзо поистовети овај појам са мас-
ком (личином), која се употребљава 
у позоришту? Какве везе има из-
међу „маске” глумца и човековог 
лица? Да ли просто због тога што 
„маска”, на неки начин „подсећа” на 
право лице? Или можда постоји не-
ки дубљи разлог који спаја ова два 
начина употребе израза?
Позориште, нарочито трагедија, 

место је где се одигравају сукоби 
човекове слободе са логичком нуж-
ношћу јединственог и храмоничког 
света како су га поимали древни Је-
лини. Управо у позоришту, човек 
покушава да постане „лице” (лич-
ност), да подигне свој стас против 
овог хармоничког јединства, које му 
се намеће као логичка и етичка нуж-
ност. Ту се он бори против богова и 
против своје судбине, ту греши и 
преступа закон, али ту увек и учи – 
по стереотипном начелу древне тра-
гедије, да на крају нити може избећи 
судбину, нити продужити „хулу” 
против богова некажњено, нити 
грешити а да не буде подвргнут пос-
ледицама. Тако он трагично конста-
тује да је његова слобода ограниче-
на или, још горе, да за њега слобода 
и не постоји – јер би „ограничена 
слобода” била противречна у себи 
самој, и сходно томе, да његова 
„личност” није била ништа друго 
до „личина” (маска), нешто што није 
везано за његово право постојање, 
нешто без битијног (онтолошког) 
садржаја.
Ово је једна страна, један појам 

маске (личине). Међутим, заједно са 
њом, постоји и једна друга, тј. да је 
благодарећи тој маски човек, глу-
мац, али тим пре и гледалац, стекао 
известан укус слободе, извесно на-
рочито постојање (ипостас), извесну 
битијност коју му разум и етичка 
хармонија света у коме живи одри-
чу. Наравно, тај исти човек је благо-
дарећи својој маски стекао такође и 
горки опит последица свога бунта. 
Али, благодарећи маски, постао је 
личност, макар то било и на кратко, 
и сазнао шта значи постојати као 
слободно, једниствено и непоновљи-
во биће. Личина није без односа са 
личношћу, но њихов однос је траги-
чан: У древном јелинском свету би-
ти личност значи додатак бићу, а не 
његово истинско постојање (ипос-
тас). „Ипостас” још значи „приро-
да”, „суштина”. Требаће да прођу 
још многи векови да би јелинска ми-
сао стигла до историјског поисто-
већења „ипостаси” и „лица личнос-
ти”.

Превод са грчког – митрополит 
Амфилохије Радовић


