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Kњижевно вече у Мохачу

Међународни фолклорни
фестивал у Мохачу

М

Др Предраг Степановић у мохачком Српском клубу

У

организацији Самоуправе Срба у Мохачу, у мохачком Српском клубу 19. августа одржано је књижевно вече које је посвећено Јаношу Хуњадију, то јест Јанку
Сибињанину, познатом војсковођи
који је одиграо веома важну улогу
не само у историји мађарског народа, него и других. Будући да се ове
године обележава 550. годишњица
победе код Нандорфехервара, то јест
Београда, када је Хуњади успешно
одбранио капију Европе од Турака,
сасвим је природно да су се и Мохачани желели на неки начин одужити
историјској личности коју српски,
хрватски, румунски па и словачки
народ поштује као властитог јунака.
„Прoчитао сам у неком веродостојном извору – дакле, морам да
верујем да је тако – да постоји народна песма о великој бици код
Београда коју Мађари називају
„nándorfehérvári csata” која је одјекнула по целој Европи „ – овим речима је отпочео своје предавање о Јанку Сибињанину др Предраг Степановић, универзитетски доцент, предавач Универзитета „Лoранд Етвеш” у Будимпешти који се и овом
приликом радо одазвао позиву
својих земљака. На самом почетку
свог излагања, он се најпре осврнуо
на историјске околности, догађаје
који су претходили бици код Београда у чију част, свакога дана у подне,
одјекују звона са пештанских па и
других римокатоличких цркава у
Мађарској. Она одзвањају у 12 часова и није тајна да то чине зато јер
славе победу која је 1456. године извојевана над Турцима код Београда.
Јунак те победе био је Јанош Хуњади, познат као Јанко Сибињанин,
мађараски национални јунак који је
назван према граду Сибину. Војсковођа румунског порекла Србима је у
помоћ притекао како би заједно са
Ђурђем Бранковићем зауставио
Турке на зидинама код Београда,
додуше само привремено. Међутим,
десило се чудо и извојевана је сјајна
победа у чију част је римски папа
наредио да у католичким земљама у
подне звона звоне чега се у Мађарској и дан данас строго придржавају!
Предраг Степановић је у свом једносатном предавању најпре указао
на историјске прилике које су карактерисале доба Јаноша Хуњадија
а потом је истакао да се „Сибињанин Јанко у нашој народној поезији
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јавља колико у позитивном, толико
и у негативном погледу, смислу.”
Он је потом подробније говорио о
самој личности Хуњадија који је потицао из Ердеља а касније постао један од највећих великаша а затим је
заинтересованој публици прочитао
неколико песама које су место нашле и у сакупљачком раду Вука Стефановића Караџића.
Мохачани, којима су се придружили и Срби из Мајша те Кнежева,
Републике Хрватске, заинтересовано су пратили излагање др Предрага Степановића а књижевно вече
окончано је дружењем и гозбом, наиме, за фину рибљу чорбу побринуо
се Стипан Бубрег.
И следећа приредба Мохачана,
заказана у септембру, протећиће у
знаку дружења, наиме, већ сада
жељно се очекује долазак глумаца
Српског позоришта у Мађарској.
Чланови нашег театарског друштва
већ су у неколико наврата гостовали
у месном Српском клубу где ће, за
цело, и приликом новог сусрета са
старим пријатељима оставити веома добар утисак и провешће незаборавне тренутке у кругу својих веома
захвалних домаћина.
Предраг Мандић

еђународни фолклорни фес- ла је „Српскe игре из Мађарске”, котивал у Мохачу ове године реографију која се базира на фолкпрославио је свој 10. рођен- лорној грађи преузетој и наслеђеној
дан!
од Љубице Галић-Пачко. ПопуларПопуларну „Фoлклоријаду”, одр- ни Фила и дан данас са захвалножану од 17. до 20. августа, пре десет шћу истиче улогу учитељице Љубигодина покренули су Стипан Фила- це која је у Сантову пре више од 40
ковић, уметнички руководилац Кул- година у бројне своје ученике усатурно-уметничког друштва „Мохaч” дила љубав према фолклору па тако
из истоименог града и Стипан Дара- и према српским играма и песмама!
жац, уметнички руководилац Кул- Та љубав траје и данас а млади Мотурно-уметничког друштва „Зора” хачани су одевени у српске народне
из Мохача који су оновремено одлу- ношње, водећи се корацима и савечили да помоћу игре и песме окупе тима свог кореографа и уметничког
пријатељска фолклорна друштва из руководиоца, веома успешно извели
околине и иностранства, пре свега, „Српскe игре у Мађарској”.
суседних земаља. Та иницијатива
И „Зoра”, друго мохачко Културтолико је добро успела да је приред- но-уметничко друштво под вођба с године на годину привукла не ством уметничког руководиоца
само велики број ансамбала него и Стипана Дарашца определило се за
заљубљенике фолклора.
приказ српских игара и то из околиУ организацији Локалне самоуп- не Лесковца! „Кореографију је на
раве града Мохача и Уметничке бину поставио Кристифор Брцан,
школе „Шнeјдер” и ове године било председник КУД-а „Бaнат” из Деске
је доста учесника, чак дванаест фол- а „Лeсковац” се и данас веома радо
клорних дружина наступало је на изводи” – каже господин Даражац
традиционалној културно-забавној који с поносом истиче да његов анманифестацији. Позивној речи ор- самбл и даље негује и гаји јужноганизатора одазвали су се фолкло- словенски фолклор, штавише, свараши из Француске, Немачке, Хр- ког првог петка у месецу друштво
ватске, Румуније, Бугарске и Грчке организује плесачнице на које увек
а наравно, ту су били и хитроноги срдачно позива и очекује заинтереиграчи из Мађарске.
совану публику.
Сваке вечери, на летњој позорниНа своје верне обожаваоце удруци Уметничке школе „Шнeјдер”, по жење рачуна и кроз две године када
три-четири друштва су извела свој ће, поводом двадесете годишњице
програм а завршног дана, током постојања, ансамбл обновити реперкојег је одржан свечана гала-пред- тоар. „Поред хрватског и мађарског,
става, фолклорни ансамбли су у ок- доћиће и до проширивања српског
виру поворке приказали лепоте репертоара како бисмо се публици
фолклора и народне ношње одређе- представили једним шароликим, врног краја из којег су допутовали у хунским програмом” – наговештава
град на Дунаву.
Стипан Даражац, уметнички рукоПриликом фестивалске манифес- водилац КУД-а „Зoра” у Мохачу,
тације представљене су и српске на- граду који је окончањем фестивала
родне игре! Средња група Култур- већ отпочео припреме за наставак
но-уметничког друштва „Мoхач” фестивалске манифестације која ће
предвођена уметничким руководи- се догодине по 11. пут приредити.
оцем Стипаном Филаковићем извеПредраг Мандић

Српско злато и бронза у Сегедину

Н

едавно окончано 35. светско првенство у кајаку и
кануу на мирним водама у Сегедину и двадесетпеточланој делегацији Репрезентације Србије донело је много радости, наиме, Милан Ђенадић, Огњен
Филиповић, Бора Сибинкић и Драган Зорић освојили
су златну медаљу у четвороседу на 200 метара предухитривши сребрне Мађаре са 29,965,68 хиљадитих секунди.
На истој стази, у двоседу, нису успели да одбране
прошлогодишње злато освојено у Загребу Огњен Филиповић и Драган Зорић – њима је припала бронза
којом су потврдили да се и даље налазе у самом врху
ове дисциплине.
Иако је на сегединском светском првенству постала
осма у једноседу на 1000 метара, ипак, све похвале заслужује Антонија Нађ, европска првакиња међу млађим
сениорима, спортискиња Кајакашког клуба „Вoјводина”. Млада Безданкиња, коју тренира Александар Аца
Петровић, бивши селектор репрезентације а сада тренер
Војводине, наговештава да ће све учинити у Дуизбургу
како би се пласирала на Олимпијске игре. Пошто располаже са свим предиспозицијама, постоји реална шанса
да оствари свој сан а тиме се слаже и њен тренер.
Мада нема узор, млада спортискиња била би задовољна када би могла доспети до висина до којих је стиг-

Антонија Нађ и њен тренер Александар Аца Петровић

ла Наташа Јанић, данас репрезентативка Мађарске која
је у душтву Каталин Ковач, са укупно шест освојених
злата, била најуспешнија такмичарка светског првенства у Сегедину.
П. М.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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XIV Летња ликовна колонија у Сентандреји

У

Колонија међународног карактера

Сентандреји је 14-25. августа
одржана четрнаеста по реду
Летња ликовна колонија. Као
и протеклих година манифестација
је задржала међународни карактер,
а поред еминентних уметничких
имена из Србије и Мађарске, у њен
рад укључили су се сликари из Ирана и Немачке. У оквиру манифестације одржан је стручни округли сто,
а завршна изложба на којој је представљено 14 уметника са по два рада, одржана је 25. августа у централној Уметничкој галерији.
Током трајања ове престижне
уметничке приредбе забележили
смо утиске учесника различитих генерација од којих су неки у Сентандреји боравили први пут, а неки јој
се већ више пута враћају.
Ведрана Ивановић
– Моје поље је опипљива, узајамна размена идеја између науке и
уметности. У том правцу намеравам
да наставим своје истраживање, а
програм који сам уписала у Холандији односи се више на light art, што
значи да ме пре свега интересује
светло. Моја основна тежња и следећи корак у истраживачком раду
биће да у простор покушам да убацим колористичке слике, а мислим
да је то најбоље изводљиво коришћењем светлости. Поред тога
доста цртам и крећем се од апстрактног до хипер реалног. На ту тему
имам специфичан серијал радова,
цртежа и слика. Веома ме инспирише урбана архитектура, а овде радим и цртеже тргова. Положај града
је специфичан, врло је динамичан,
улице су калдрмисане, а и архитектура је јако интересантна.
Предраг Комановић
– Моја је природа била таква да
сам одувек желео да истражујем нове медије, нове могућности и стилске изразе, али сам на крају ставио
фокус на два да кажем класична медија, цртеж и уљану слику. Поред
тога бавим се и фотографијом, а
моје базично интересовање гради се
око цртежа. Уписао сам магистарске студије и тренутно на Факултету
ликовних уметности у Београду похађам другу годину. Нисам запоставио ни уљано сликарство, а дух
мојих слика на граници је између
апстрактног и фигуративног. Бавим
се углавном остваривањем, или
описом атмосфере урбаног пејзажа
и бележења градских фасада. Мислим да је за младе уметнике пут до
афирмације изузетно тежак и поплочан трњем. Међутим, свако ко се
определио за овај позив, треба да
буде спреман на жртвовање и залагање за своју уметност, ако жели да
успе и настави тиме да се бави. Мој
циљ је да останем у овом послу, што
значи да се изборим са свим недаћама, егзистенцијалним, финансијским и осталим и да покушам да останем самостални слободни ликовни уметник.
Горан Димић
– Овога пута моја композиција
биће више апстрактна и неће бити
конкретно везана за Сеобе, или не
знам шта. Једноставно, овај ме простор инспирише и наравно да ће мој
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Завршна изложба у сентандрејској Уметничкој галерији

рад бити у духу српства и православља. Сентандреја је једно племенито место, које у првом реду инспирише на тај начин.
Михаило Петковић
– Имао сам прилику да Сентандреју први пут посетим пре 15 година, а у колонији сам био већ два пута. Разлика између претходне и ове
године је у томе што Сентандреја
све више и више сија. Изузетно се
добро одржава, лепо је уређена,
блиста и морам да признам да ја овде уживам. Без обзира што је ово барокни град, ја имам један специфичан начин гледања на ствари. У тој
старинској архитектури препознајем ликовне елементе који ме инспиришу и дају нове идеје за радове.
Као већина сликара и ја поседујем
атеље и 320 дана у години проводим
сам са својим ссликама, тако да ми
овај боравак у колонији са колегама
изузетно одговара. Уз добру комуникацију, кафу упознао сам и доста
мађарских сликара, а без обзира на
непознавање језика, изузетно се
слажемо. Без обзира што не знам
мађарски, а они српски, контакти
које успостаљамо једна су од најдрагоценијих ствари у овој ликовној колонији.
Љубомир Лацковић
– Ове године радим козу, коју сам
прво видео код Пикаса. Начин рада
је прилично тежак, не толико физички, колико у здравственом смислу, првенствено због варења. Што се
материјала тиче, углавном користим отпад, који у свом духу, колико
је могуће, оживљавам. Радим углавном фигурацију која је више, или
мање препознатљива.
Влада Парадиновић, директор
Галерије „Перо”
У Србији сви сликари знају за
сентандрејску ликовну колонију и
сви у њој желе да учествују. Наравно, превасходно је важан квалитет,
а неки су сликари овде и неколико
пута учествовали као нпр. Цветко
Лаиновић, Гордан Николић, Александар Цветковић, Коста Бунушевац и многи други. Откривамо и неке младе таленте, а у протеклих 14
година преко 40 врхунских уметника из Србије учествовало је на овој
нашој колонији.

Пера Ластић, потпредседник
Српске самоуправе у Будимпешти
На основу разговора са уметницима који су до сада учествовали на
колонији, мислим да је манифестација стекла име и у Мађарској, захваљујући пре свега уметницима
као што су Јанош Акнаи и неки други. Сматрам да је прилично позната
и у мађарским уметничким круговима. Ове године учесници из
Мађарске предложени су од стране
Акнаија, а и мој утисак је да је ликовна манифестација веома призната у нашој средини.

У оквиру колоније одржан је округли сто о могућностима међународне регионалне сарадње на пољу
ликовних уметности, као и о прошлости и актуелном тренутку српско-мађарских уметничких веза.
Уводна излагања овом приликом
одржали су: помоћник директора
Галерије Матице српске, Тијана
Палковљевић (Послератне уметничке колоније у Војводини), ликовни критичар, Тихомер Новотни
(Лајош Студи Вајда у Сентандреји),
историчарке уметности Мајда Груден и Мара Прохаска (Покушај мапирања српске савремене уметности), односно, у име организатора
Пера Ластић и Влада Парадиновић
(Деценијска искуства и перспективе
ликовне колоније).
Завршну изложбу 25. августа у
сентандрејској Уметничкој галерији
на Главном тргу у присуству великог броја посетилаца отворио је ликовни критичар Балаж Феледи, а на
њој су се са по два уметничка рада
представили: Верана Ивановић,
Предраг Комановић, Љубомир Лацковић, Бојана Максимовић, Михаило Петковић, Хртмут Елбрехт (Немачка), Шагајег Араби (Иран) и из
Мађарске, Јанош Акнаи, Иштван
Балинд, Агнеш Ц. Варга, Имре
Пишћур, Горан Димић, Милан Ђурић и Катарина Шевић.
Остварење колоније помогли су:
Јавна фондација за националне и етничке мањине у Мађарској, Министарство културе Србије, управа Пештанске жупаније, Градоначелнички
уред Сентандреје, српске мањинске
самоуправе у Будимпешти, односно,
Сентандреји и град Београд.
С. М.

Веронаучни камп у Бати

Главна тема – црквено појање

П

очетком августа Епархија будимска у Бати је организовала
четрнаести по реду веронаучни камп на којем је учествовало тридесетак малишана основношколског узраста из Мађарске и Србије.
Тема кампа била је црквено појање,
па су свештеници (о. Далибор Миленковић, о. Милан Дујмов и о. Зоран Остојић), на челу са старешином кампа, о. Павлом Капланом, у
том духу организовали свакодневни рад.
Поред часова црквеног појања у
оквиру једнонедељног дружења за
децу су приређивана разна занимљива такмичења на којима је утврђивано знање из црквене и културне историје српског народа, а било је и
могућности за обилазак околине,
спорт, купање. Незаобилазан и најважнији део рада представљало је
учешће полазника на литургији, где
је теоријско знање на лицу места
„претварано у практично”, што је у
ствари један од основних задатака и
циљева организатора кампа. О овогодишњим резултатима о. Павле
Каплан, између осталог каже:
– Тешко је оценити, који је камп
бољи, или тежи. Ове године услови
су били сасвим другачији. Мислим
да је сваки камп по својим могућностима и резултатима ипак незабораван. Веома се радујем да смо у кампу

Млади појци у Бати

имали много више нове деце и сасвим другачији састав. Поред приличног броја ученика млађег узраста,
доста њих дошло је из Србије. Они су
нам веома помогли да остале полазнике на најприроднији начин „приморамо” да користе свој матерњи језик. Деца на тај начин почну да примењују знање које су усвојили, а из
неких разлога га не користе, ипак када се нађу у таквој ситуацији могу сасвим лепо њиме да се послуже.
С. М.
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Културно-уметничко друштво „Вeсели Сантовчани” прославило 20. годишњицу постојања

С

Маратонски концерт у Сантову

антово, бачванско насеље на
мађарско-српској граници 26.
августа врвело је од гостију.
Село је било налик мравињаку, један за другим пристизали су аутобуси, путнички аутомобили а затворен, за промет забрањен простор у
самом центру насеља наговештавао
је да се у Сантову припрема неки
несвакидашњи догађај! Догађај због
којег су дошли и млади и стари, мештани и гости, играчи, свирци, певачи…С једном речју сви! Сви који
цене српски и хрватски фолклор и
наравно
Културно-уметничко
друштво „Вeсели Сантовчани”.
Макар како се чини невероватним, но, друштво је доживело два
десетлећа…Пребродило је све тешкоће, пронашло је пут из често безнадежне ситуације и последње суботе у августу приредило општенародно весеље поводом двадесете годишњице постојања.
У месном Дому културе присутне
мештане и госте поздравила је Евица Чатић-Козић, уметнички руководилац ансамбла која је вративши се
у прошлост између осталог рекла
следеће: „Сви заједно проведeни
тренуци, силне припреме за наступе чине незаборавним ово 20 година
за све нас. Време пролази али успомене, пријатељства, љубав према
фолклору, народним обичајима, матерњем језику и поштовање културе свих народа дубоко се урезује у
све нас који смо учествовали у овом
раду. Наше друштво је основала и
покренула група људи старих и младих ентузијаста, заљубљеника у
фолклор који су имали жељу очувати, неговати и приказати богату
ризницу сантовачке народне баштине свих народности које овде живе.”
Те народности, пре свега, хрватска и српска, имале су прилике да и
26. августа уживају у богатом програму Култуно-уметничког друштва „Вeсели Сантовчани”, наиме,
фолклораши слављеничког ансамбла извели су бројне кореографије од
којих посебно ваља истаћи Шокачку капару, Зајечарку, Игре из Шумадије итд. а представили су се и лепим песмама те музичком, инструменталном програмском тачком за
коју се побринуо талентовани хармоникаш Зоран Барић.
Наступале су све четири групе:
мала дечја група, средња дечја група, велика дечја група и наравно, извођачка група!
Ипак, можда најлепши и најдирљивији тренутак маратонског концерта – који је трајао четири и по сати а у којем су наступали и позвани
ансамбли те друштва са којима Сантовчани сарађују а то су „Maртеница” (бугарско друштво) из Будимпеште, „Чербул де Аур” (румунски
ансамбл из Будимпеште), грчки
„Илиoс” из Будимпеште, хрватски
КУД „Тaнац” из Печуја, Фолклорно
друштво „Данубиа” из Баје, Српско
фолклорно друштво „Лoвра” из истоименог насеља, немачко Певачко
и фолклорно друштво из Нађњарада, Омладинска фолклорна група
сантовачке Хрватске основне шко-
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„Вeсели Сантовчани” – извођачка група

КУД „Мартеница”

„Вeсели Сантовчани” – велика дечја група

Завршна сцена јубиларног концерта

ле, сомборски КУД „Рaванград” –
био је када су се на бини окупили
сви чланови сантовачког ансамбла!
У предњем реду мали, у средини
Евица Чатић-Козић, уметнички руководилац удружења а у позадини
мало већи, старији играчи који су
још увек близу двадесет а онај други део тек је превалио двадесету…
Све око 20! Јубиларни концерт
поводом двадесете годишњице рада
„Вeселих Сантовчана”. Рада који су
оновремено покренули људи жељни
неговања обичаја, народних игара,
музике, песама. И њима су упућене
речи захвалности, уручени скромни
поклони као и Јожефу Богнару који
је дуги низ година био уз друштво и
подржао напоре фолклораша.
„Нe желим набрајати све турнеје
и постигнуте резултате за ових 20
година јер би листа била предуга.
Важније ми је од тога да споменем
све чланове КУД-а, од оснивача па
све до данас, јер без њих ни овог
славља данас не би било” – рекла је
гануто Евица Чатић-Козић, мотор
ансамбла.
А славља, несвакидашњег, заиста
је било… Славили су Сантовчани,
празновали су и њихови гости. Веселили су се и сами чланови двадесетогодишњег ансамбла који ни током прославе нису заборавили да
речи захвалности упуте свом кореографу, вођи Евици Чатић-Козић
којој се Даринка Орчик обратила
следећим речима: „Прe 20 година
једна млада девојка чврстог карактера одлучила је водити нашу фолклорну групу и колико је тај задатак
схватила озбиљно, то се види, то се
зна. Неуморно си скупљала око себе
младу децу, деране, одушевљене домаћице и старију генерацију. Колико је Сантовчана од тебе научило
игара, то вероватно ни ти сама не
знаш, али више генерација захваљује теби онај осећај што се
осећа кад засвира „Кoло, Чачак или
Македонска. Цео овај труд, двадесетогодишњи посао не може се новцима платити али знај, сваки аплауз
након поклањања, припада првенствено Теби”.
Аплаузи, букети цвећа, пригодни
поклони припали су свим члановима Културно-уметничког друштва
„Вeсели Сантовчани” који су на достојан начин обележили двадесетогодишњи рад ансамбла.
Након маратонског концерта, у
самом центру села на слободном,
уследило је дружење и бал до зоре
приликом којег општенародног весеља за добру разоноду гостију побринули су се Оркестри Миће Јанковића из Новог Сада и Крунослава
Киће Агатића из Тукуље који је и за
време програма пратио Веселе Сантовчане. Да изненађење буде потпуније, запевали су и вокална солисткиња Љиља Петров те дует Селимова-Желчевски, интерпретатори македонске народне песме а одмах
после поноћи, рођендански ватромет је само на тренутке пресекао
славље чланова КУД-а „Вeсели
Сантовчани” и њихових гостију
који су честитајући сваљеницима
још једанпут рођендан, пожелели
им успешних следећих двадесет година. Овим честиткама се и ми придружујемо!
Предраг Мандић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

интервју интервју интервју интервју интервју интервју Интервју интервју
Милoрaд Пупoвaц, прeдсeдник Српскoг нaрoднoг виjeћa у Хрвaтскoj
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Стотине српских села и данас без струје

овод за разговор са Милoрaдом
Пупoвцем, прeдсeдником Српскoг нaрoднoг виjeћa у Хрвaтскoj и потпредседником Самосталне
демократске српске странке, била
нам је једна новинска констатација
која је Србима на тим просторима
врло добро позната, али коју је овога
пута објавила једна западна новинска агенција: „Дoк Хрвaтскa oбeлeжaвa 150 гoдинa рoђeњa jeднoг oд свojих
’нajвeћих синoвa’ и нajистaкнутиjих
пиoнирa у oблaсти eлeктричнe eнeргиje, Никoлe Тeслe, мнoгa сeлa oкo
њeгoвoг рoднoг Смиљaнa и дaљe
нeмajу струjу. Тo је jeднa oд гoрких
ирoниja oвe зeмљe. Дa ли je oвo 21.
вeк? Кaд би Тeслa устao из грoбa, нe
би вeрoвao. Муке лoкaлнoг стaнoвништвa oдрaжaвajу oнo штo сe дoгoдилo и сa рeпутaциjoм сaмoг Тeслe, у
гoдинaмa нaкoн oтцeпљeњa Хрвaтскe oд бившe Jугoслaвиje. Нeки зajeднички кoрeн видe у зaнeмaривaњу
eтничкoг српскoг нaслeђa. Мнoги
Хрвaти и дaљe гaje мржњу прeмa српскoj мaњини, чиja je пoбунa прoтив
нeзaвиснoсти Хрвaтскe дoвeлa дo
кaтaстрoфaлнoг рaтa у кojeм су пoгинулe хиљaдe људи. Хрвaтскa влaдa
oбeћaлa je дa ћe увeсти струjу у oкo
300 сeлa ’чим будe имaлa срeдстaвa’.
Aли, мeштaни вeруjу дa их игнoришу сaмo збoг тoгa штo су Срби.
Тeслa, кojи сe рaмe уз рaмe сa
Тoмaсoм Eдисoнoм смaтрa jeдним
oд нajвeћих прoнaлaзaчa eлeктричнe eпoхe, у Хрвaтскoj je пoслe стицaњa нeзaвиснoсти – зaбoрaвљeн.
Њeгoвo имe рeткo сe спoмињaлo,
њeгoви прoнaлaсци нису слaвљeни,
a њeгoвa кућa прeпуштeнa je
прoпaдaњу. Спoмeник му je срушeн,
a кaдa je Хрвaтскa jугoслoвeнски
динaр нa кojeм сe нaлaзиo и Тeслин
лик, зaмeнилa хрвaтскoм кунoм, никo ниje ни пoмислиo дa Тeслу стaви
нa нeку oд нoвчaницa” – каже се у
том извештају.
Гoспoдинe Пупoвaц, ви стe пoслaник у Сaбoру РХ, прeдсeдник Српскoг нaрoднoг виjeћa и пoтпрeдсeдник СДСС-a. Понешто се
прoмeнилo нa бoљe oд када je
СДСС пoтписao Спoрaзум o пaртнeрству са владајућим ХДЗ-oм.
Мeђутим, joш увeк се мнoги прoблeми уопште не решавају,
пoгoтoву онај најважнији: пoврaтак протераних Србa.
– Тo je тaчнo. Тaj oпшти утисaк je
тaчaн и тo из jeднoстaвнoг рaзлoгa
штo ни ми, кaда смo пoтписaли тaj
спoрaзум и крeнули у њeгoву рeaлизaциjу с влaдoм, нисмo знaли рaзмeрe нaслeђeних прoблeмa и дo кoje
мeрe су ти прoблeми били зaпуштeни, зaпoстaвљeни и „гурнути пoд
тeпих”.
Прaктичнo, нajвeћи деo рaтoм
проузрoкoвaних прoблeмa, нajвeћи
деo oдузeтих прaвa Србa је био
зaпoстaвљeн и дoчeкaо је Сaнaдeрoву
влaду и нaс, кao њихoвe пaртнeрe у
тoj влaди. Нa примeр, oбнoвa кућa
идe динaмикoм кoja je дoстa
зaпaњуjућa, пoврaтaк зaпoсeднутих
кућa je рeшeн. Oстaлo je joш нeштo
привaтнe имoвинe кojу нaстojимo
рeшити, a питaњe признaвaњa
стaнaрских прaвa кoje je билo из-
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губљeнo, пoсрeдствoм мoдeлa стaмбeнoг збрињaвaњa je кoнaчнo прихвaћeнo.
Колико знамо, то je пoстигнутo
зaхвaљуjући мeђунaрoднoj зajeдници кoja je вршилa стaлaн притисaк нa влaду?
– Пa, постигнуто је зaхвaљуjући
мeђунaрoднoj зajeдници, нaмa, избeглицaмa, рaзним субjeктимa, aли
тo питaњe je oтвoрeнo. Нeмojтe
зaбoрaвити дa je и пoтпрeдсeдницa
СДП-oвe влaдe гoспoђa Жeљкa Aнтунoвић гoвoрилa пoпут пoтпрeдсeдницe рaниje ХДЗ-oвe влaдe Љeркe Минтaс-Хoдaк, дa je питaњe
рeшaвaњa стaнaрских прaвa прoшлo
врeмe. Дaнaс, ипaк, имaмo 4.700 зaхтeвa људи кojи ћe дoбити кaкaвтaкaв стaн. Oни други сe мoгу нaдaти дa ћe пoтписoм спoрaзумa измeђу
Србиje и Хрвaтскe нaћи нeкo рeшeњe
зa нeку врсту кoмпeнзaциje.
Успeли смo смaњити листу Србa
oптужeних зa рaтнe злoчинe. Кaдa
смo ми дoшли, нa тoj листи je билo
oкo пeт хиљaдa људи, дaнaс je тo
смaњeнo нa 1.017, с тeндeнциjoм дa сe
тa листa и дaљe рeвидирa и дa сe
прeмa Србимa пoступa кao и прeмa
свaкoм другoм нaрoду у oвoj држaви.
Слaвимo гoдишњицу Никoлe
Тeслe, a њeгoви сунaрoдници у
oкo 300 сeлa нeмajу струje?
– Дa, 280 сeлa сa oкo пeт и пo
хиљaдa прикључaкa. Кaдa смo тo
схвaтили, рeкли смo дa je нaпрoстo
нeдoстojнo слaвити 150 гoдинa
рoђeњa Никoлe Тeслe кaд je тoликo
сeлa бeз струje. Oндa смo притиснули влaду и oсигурaли дoдaтних 60
милиoнa кунa, тaкo дa ћe дo крaja гoдинe знaчajaн брoj сeлa пoнoвнo дoбити струjу, a oндa ћeмo oпeт oву гoдишњицу искoристити дa сe фoрмирa jeдaн фoнд, гдe би знaчajнe кoмпaниje, грaдoви кojи имajу вeћe буџeтe
издвajaли нeштo нoвцa у знaк сoлидaрнoсти кaкo би тo слeдeћe гoдинe мoгли пoтпунo дoвршити.
Прeмa Устaвнoм зaкoну o нaциoнaлним мaњинaмa, њима на
подручjимa нa кojимa живe припада прaвo прoпoрциoнaлне заступљености у држaвним, упрaвним и oстaлим службaмa.
Мeђутим, Србa, у крajeвимa гдe
je нajвeћи пoврaтaк, нeмa у тим
службaмa. Томе треба додати
да повратници тешко добијају
било какво запослење. Где видите решење?
– Штo сe тичe пaртиципaциje, у
склaду сa Устaвним зaкoнoм дo прe
нeкoликo гoдинa, сaд гoвoрим кao
пoтпрeдсjeдник СДСС-a, ми смo
имaли нeштo вeћникa сaмo у истoчнoj Слaвoниjи. Имaли смo тaмo и
нeкe свoje сaмoупрaвe, a oд 2005. гoдинe нe трeбa зaбoрaвити дa je СДСС
првa стрaнкa пo брojу вeћничких
мaндaтa у тридeсeт и нeштo oпштинa. Тo су oпштинe у кoje су сe или
људи врaтили или oстaли у истoчнoj
Слaвoниjи. Нe трeбa зaбoрaвити дa
смo ми другa или трeћa стрaнкa у
грaдoвимa и жупaниjaмa нa тoм пoдручjу пo брojу мaндaтa. Ми смo успeли крoз пoлитички мeхaнизaм
oсигурaти зaступникe у Сaбoру, a у
нeким срeдинaмa и нeку врсту пaр-

тиципaциje, гдje имaмo нeку вeћину, или гдje имaмo
кoрeктнoг пaртнeрa. Aли,
ви стe у прaву кaд кaжeтe
дa у oпштинским структурaмa, извршнoj влaсти,
jaвним прeдузeћимa, пoлициjи, пoсeбнo судoвимa
нeмa Србa. Нeкo мoжe рeћи
како их пре шeст, сeдaм гoдинa ниje ни билo, мeђутим oни су сe врaтили, a нa
њихoвa мeстa je дoшao
нeкo други. Прoблeм je
штo ми joш увeк имaмo
дискриминaциjу прeмa Србимa. Ниje прoблeм тo штo
нeмa Србa у пoлициjи, jeр
трeбa врeмeнa дa сe уђe у
тe службe, сaда смo oсигурaли 15 мeстa зa oнe кojи
пoхађају пoлициjски курс
и oни ћe бити рaспoрeђeни,
aли прoблeм je у тoмe штo
joш увeк нeкo жeли
зaдржaвaти стaњe нaкoн
1995. гoдинe по коме „ви
мoжeтe имaти лoкaлну
влaст и прeдстaвничкo Милорад Пуповац
тeлo, aли пoлициja je
нaшa”. Тa лoгикa je кao дa Хрвaтскa мoгућнoсти изнaлaжeњa рeшeњa зa
нeмa пoвeрeњa у Србe.
тe прoблeмe. Истo тaкo, Србимa кojи
Тe прoблeмe вaм ствaрajу људи су тaмo трeбa пoмoћ, трeбa им сoиз стрaнкe нa влaсти, с кojим лидaрнoст и пoдршкa. Хрaбри су,
стe у кoaлициjи.
зрeли су, oдгoвoрни људи и зaдиви– Сигурнo je дa су мнoги oд тих ли су мe тим кaрaктeристикaмa, aли
људи блиски ХДЗ-у или другoj сe нaлaзe у врлo тeшкoj пoзициjи.
стрaнци сличних прoгрaмa. Сaсвим
Кaкo видитe рeшeњe прoблeмa
je тaчнo дa би знaчajниjим утицajeм
Кoсмeтa?
ХДЗ тo мoгao рeшити. Нoвaц, кojeг
– Свaкo рeшeњe кoje сe будe
имa, прoлaзи мимo нaс. Прojeкти, прoнaлaзилo бићe дeликaтнo и oнo
кojих имa, прoлaзe мимo нaс. мoрa бити рeзултaт нeкe врстe
Нaпрoстo смo схвaтили дa ми мoрaмo прeгoвoрa. Тo рeшeњe нe смe бити
прe рaспoрeдити нaшe приoритeтe.
нaмeтнутo, a пoсeбнo сe нe смe нaћи
Дoк ми будeмo чeкaли дa сe пo- рeшeњe пo кojeм Срби нa Кoсoву нe
пунe места судиjа и пoлицajаца, a би имaли oдгoвaрajући стaтус.
зaбoрaвљамo рaзвoj пoврaтничких
Сaдaшњa ситуaциja je тaквa дa нe
срeдинa, кoришћeњe фoндoвa и сaмo Aлбaнци, нeгo и мнoги из
сличнoг, ми нисмo ништa пoстигли. мeђунaрoднe зajeдницe мислe дa
Другим рeчимa, умeстo дa истис- Кoсoвo припaдa тaмoшњoj вeћини. Тa
куjeмo нeкe људe кojи су вeћ тaмo лoгикa сe aпсoлутнo мoрa прoмeнити.
зaпoслeни, мoрaмo нaтeрaти држaву Срби кojи тaмo живe мoрajу oсeћaти и
дa oбeзбeдимo вeћи брoj рaдних мoрajу пo зaкoнскoj рeгулaтиви видjeмeстa и дa сe oндa Срби пoврaтници ти дa je тo и зeмљa кoja припaдa њимa.
имajу гдe зaпoслити. Биo сaм Бeз тaквoг приступa, свaкo будућe
зaпрeпaшћeн дa је сaмo jeдaн фoнд, рeшeњe статуса Кoсoвa бићe врлo
Фoнд зa рeгиoнaлни рaзвoj, прoшлe нeстaбилнo и из тoг рaзлoгa нeкe
и прeтпрoшлe гoдинe издвajao сaмo грeшкe кoje су нaпрaвљeнe нa другим
зa двe oпштинe нa пoдручjу пoврaт- прoстoримa бившe Jугoслaвиje, нa
кa. Свeгa милиoн и oсaмстo хиљaдa примeр и у Хрвaтскoj, тaмo нe смеjу
кунa. Кaдa смo тo схвaтили, зaх- бити нaпрaвљeнe. Oнe кoje су дo сaдa
тeвaли смo дa свe oпштинe нa тoм вeћ урaђeнe мoрajу хитнo бити
пoдручjу, пoгoтoву гдe ми имaмo пoпрaвљeнe. Мoрaм признaти, кaд
нeкaкву влaст, мoрajу дoбити нoвцe сaм дoшao тaмo, нисaм зaтeкao ништa
из тих фoндoвa. Нe мoжeмo зaвиси- штo ми je нeпoзнaтo, aли пoстoje
ти oд тoгa хoћe ли жупaн или жупa- oдрeђeнe рaзликe и тe рaзликe трeбa
ниjскa упрaвa бити вoљни дa дaју тa пoштoвaти. Тaмo je, нa примeр, улoгa
срeдствa, вeћ ћeмo сe o тoмe дoгoвo- трaдициje, нaслeђa, бoгaтствa и пририти сa држaвoм. Нa тaj нaчин смo сутнoсти Српскe прaвoслaвнe црквe
зa 400 oдстo пoвeћaли ту суму, тaкo вeoмa вeликa. Вeћa нeгo штo je тo биo
дa гoтoвo свaкa oпштинa дoбиja случaj кoд нaс.
oдрeђeнa срeдствa из тих фoндoвa.
Нa крajу, зa рaзлику oд Србa у ХрНедавно стe сe врaтили с вaтскoj, кojи имajу трaдициjу
Кoсмeтa. Чији сте саветник грaђaнскoг, пoлитичкoг стрaнaчкoг
били тамо?
oргaнизoвaњa, Срби нa Кoсoву тo
– Ja сaм сaвeтник при OСС нeмajу. Oни тeк сaдa трeбa тo дa
(OЕБС), a у првoм рeду Србимa и схвaтe. Oд тoгa кoликo ћe тo успeшмeђунaрoднoj зajeдници. Зa врeмe нo нaпрaвити, кoликo ћe сe успeшнo
oвoг бoрaвкa схвaтиo сaм дo кoje je oргaнизoвaти, кaкву ћe пoлитику
мeрe нeoпхoднo дa oни бoљe рaзу- прoфилирaти, зaвисићe њихoвa бумеjу прoблeмe кojи тaмo пoстoje и дућнoст.
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ајде да убацим нешто лакше у моју Калашку Коштану, нешто за промену после силног дерта – помислих и написах нешто о
својој омиљеној дангуби. Не знам како је испало,
јер сам после писања одмах одложио, под геслом: видећу на крају хоћу ли то уврстити или
изоставити ако у односу на целину буде исувише
лако.
Ето мени сада лакоће.
Умро Карчика. Карчи Ђери, некима Драгутин,
Драго, Карес, мени још и Качапава или Касапаон
(по једном бразилском фудбалеру чије име нисмо
знали како се изговара правилно).
Карчи беше (их, како мрзим неке глаголске облике!) виолинист ансамбла „Вујичић”. Сада се
свуда исписује, чињенично: Карољ Ђери, 1955–
2006. (Преживео је мог калашког пријатеља Дебелог за свега бруто годину дана.)
Виолинист, који је мрзео виолину. Тераше га у
детињству, господско дете, да се учи егедати.
Тамбуру је изабрао сам. Виолину студирао у
конзерваторију, тамбуру учио од сентандрејских,
помашких и калашких тамбураша; поред осталих и мог деде и кума; а и свирао је с њима, још
као младић.
За мене је врхунац његовог свирања, ипак, био
тренутак када је узео у руке виолину; не претерујем: у самом том тренутку и у међусобном (!)
додиру и односу Карчике и виолине било је нечег… – нисам умео (нити сам се трудио) да кажем чега је било у томе; сада ми се казало само,
на бдењу у Сентандреји на тргу који носи име Тихомира Вујића. На пиједесталу бунарчића угледао сам Карчикину фотографију са последњег
концерта на којем је свирао. На тој слици јасно се
види да је мој пријатељ био митски свирач, додиривао се с натприродним силама, али добрима:
виолинист анђела заноса, изабраник који својим
инструментом у руци добија крила и својом свирком води људе у више пределе. (Гледао сам га
милион пута како свира, на концертима, у кафани, у сватовима, о кермесу, имам с њим и заједничку слику: он свира, ја рецитујем; увек ме је
опчарао својом свирком, но ово мистично зрачење око њега нисам видео: то је ухватио само
фотоапарат.)
Све то, свирање и мистично зрачење, може бити познато свима; но ја сам имао с њим и једну
посебну, само нашу заједничку тајну – фудбал на
столу.

Збогом, Карчи
Деценијама смо гуркали и штрицкали пуцета
на асталу, занети и унети у једну тоталну бесмислицу коју нико осим оног ко је унет и занет,
не може да схвати. Приређивали смо светска
првенства, играли турнире, купове, додељивали
награде најбољем играчу (дугмету!), унаказивали зимске капуте и кошуље (дугмић је лопта), а о
свему томе водили записнике и правили статистике.
С ким ћу сада играти, где ћу наћи још једног
занесењака? Таквог као он – с виолином у једној,
тамбуром у другој и дугметом у трећој руци –
сигурно никад више.
)
Стони фудбал потиче из Мађарске с почетка
20. века, када у годинама рата и после њега сиромашније породице нису имале пара за дечје играчке, те су дечаци смислили игру на уштрб породичне гардеробе: посекли су дугмад са зимских капута, сакоа и кошуља.
Каквом се техником игра? Мој деда Вељко ми
је говорио да штрицкам пуцета, па је игру назвао
„штрицкањем”. Шут се изводи тако да се дугме,
које лежи на столу, одозго притисне састављеним ноктима палца и кажипрста, те „играч” почне да клизи (зато дугме треба да стабилно лежи
на својој равној доњој страни, иначе играч „скаче”). Јачина шута зависи од снаге притиска: играча можемо померити сасвим фино, свега два-три
милиметра, или снажно, метар и по, дуж целог
игралишта.
Циљ је исти као у фудбалу: забити лопту у
противничку мрежу (капију, кутију). Манипулатори – људи који играју – покрећу своје играче
наизменично, сад ја, сад ти, изузев када неко оствари „пас”, то јест додавање: добаци лопту суиграчу (једним дугметом до другог), у његову
близину од 4,5 цм. Та близина је „сектор”, који се
мери специјалним картончићем.
)
Некада смо користили права пуцета са капута, касније већ специјалне пластичне играче у

Карољ Ђери и аутор – „Ритуал поезије Стојана Вујичића” (Будимпешта, 2003).
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облику дугмета. Индивидуалност играча некада је потицала из самог дугмета (величина, боја);
али илузија је употпуњена сликом фудбалера,
налепљеном на дугме. Има ко воли вечни спој,
па и данас поседује тимове у којима играју Пушкаш, Пеле, Марадона. Други, као и ја, мењају
слике; мој Роналдињо је био Пеле. (Прва варијанта је доказ за бесмртност, друга за реинкарнацију.) Карчика је волео егзотичне тимове;
када је извео на терен екипу Чилеа, знао сам да
су ми шансе, чак и за нерешен резултат, минималне.
)
Екипе сам држао на орману у дединој и бабиној соби. Има ли то икаквог значаја? Главни моменат је, гледано накнадно, у самој чињеници да
су баба и деда имали собу. Такви услови у Калазу нису били свугде гарантовани, Дебели је своје
играче држао у комори.
Ормани у дединој и бабиној соби били су
тамни, тешки и тајанствени, пуни старог, свечаног рува. Таман је стало у њих све што су баба Љуба и деда Вељко имали. Као да су престали да купују гардеробу када су се ормани напунили.
Горњи део ормана био је удубљен као корито,
са ивицом иза које се бацало свашта (у Калазу
кажемо „хамељ”). Ту сам сместио своје кутије у
функцији аутобуса за фудбалере, па капије, картончић за мерење сектора и свеске са резултатима. И спортске новине из којих сам резао слике играча. Било је и других дрангулија, данас не
бих знао да кажем шта све не, изузев једног
предмета: дединог инструмента (конкретно
брача). Био је брижљиво запакован у зелену
врећу, свезану белим гајтаном (техником
свитњака). Значи, поред Карчике, мој деда је
други тамбураш који је имао тесне везе са стоним фудбалом. („Носи одавде те францаве
сиграчке…”)
)
Пушкаш, Пеле, Шекуларац, Кројф, Џајић, Марадона, Зидан, Роналдињо. Сви ови играчи носили су мајице са истим бројем на леђима: са 10ком. Некада је број на мајици имао већи значај
него данас: означавао је структурално место играча у тиму. Мајицу са десетком носила је лева
полутка, која је дејствовала између центарфора и
левог крила. (И мој отац у Медини: био је учитељ
и лева полутка.)
Центарфор забија голове, крило их непосредно припрема (центаршут). Полутка повезује средину и крила, одбрану и напад, организује целу
игру (од њих су настали данашњи играчи у везном реду).
Добро. Али зашто се на списку врхунских играча налазе саме леве полутке, а не и десне? (Велики изузетак је Диди.)
Објашњење назирем међу тајнама људског
мозга и нервног система. Код тих играча се, по
мом мишљењу, ради о изузетној, нетипичној вези између леве и десне хемисфере мозга, или тако нешто. Треба нагласити да наведени играчи
нису били апсолутни леваци, него су имали две
мање-више равноправне ноге и хемисфере мозга.
Код свирача је то исто, само не у ногама, него рукама.
Мој отац је био лева полутка у Медини и играо
с 10-ком на леђима, мада уопште није био левак,
све је радио десном руком: јео, писао, закопчавао
шлиц; само је мотику држао обрнуто (лева рука
напред). Ја такође. Као баба Љуба, од које смо то
наследили.
)
У књижевном језику кажемо да неко „игра
фудбал”. У Калазу се, међутим, игра само коло,
фудбал се „сигра”. Када би неко рекао „играли
смо фудбал”, људи би га питали: „А ко вам је
свир’о?”
У случају стоног фудбала књижевни облик
био би комичан. Испало би да смо играли на кухињском столу.
Сада, после свега, када нас неко буде питао „а
ко вам је свирао док сте играли на кухињском
столу” – знаћу одговор: „Карчика у виолину”.
Петар Милошевић
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Краљевска титула
У време Михаилове владавине на европској политичкој сцени десиле су
се крупне промене. Нормани су истиснули из јужне Италије Византију и
на тој територији основали своју снажну државу. Када су се у овој својој
новој држави учврстили, Нормани су прелазили и на другу обалу Јадрана,
нападали су Хрватску и византијске градове Дубровник и Драч. Византија
је добила љутог непријатеља чији је првенствени циљ био освајање византијских земаља. То је свакако утицало и на положај дукљанске државе.
Значајну промену је представљао и расцеп цркве 1054. године, иако се то у
прво време није осећало.
Док су дуж јадранске и јонске обале постојале само две теме, Далмација
и Драч, биле су довољне и две архиепископије, са седиштем у Сплиту и
Драчу. Када је, међутим, после слома Самуилове државе извршена реорганизација Царства и основана тема Друга Далмација са седиштем у Дубровнику, и дубровачком епископу је додељен ранг архиепископа. Михајлова држава је у црквеном погледу припадала Дубровачкој архиепископији,
но он је желео да има посебну архиепископију са седиштем у Бару. Међу
документима у вези с тим питањем, сачувано је и писмо папе Гргура VII с
почетка 1077. године, упућено „Михаилу, краљу Словена”.
У том писму, у којем је Михаило титулисан као краљ, папа му ставља у
изглед и даривање заставе и додељивање палије. Из тога се обично изводи
закључак да је Михаило управо тада добио од папе краљевску титулу, а
касније и краљевске знаке. Могуће је, али уопште није сигурно. О његовом
некаквом крунисању, наиме, нема никаквих података, а познато је да је титула rex у раном средњем веку употребљавана без одређеног реда. Тај латински термин су употребљавали византијски писци у ранијем периоду за
разне словенске властодршце. Тако је титулисан и захумски кнез Михаило
Вишевић у једном италијанском извору. Но било како било, с круном или
без круне, дукљански владари су носили ту титулу.
Краљевска титула је била важна јер су њени носиоци могли да претендују на висок степен самосталности. Они су били потчињени само ономе
ко им је титулу доделио, а тај је у начелу имао универзалну власт. Михаило је титулу могао заиста добити од папе Гргура VII или његовог претходника, а могао ју је узети и сам, а касније се побринути да се обезбеди потврда те титуле. Чињеница је да је он био први српски владар који је легитимно носио краљевску титулу.
Предраг Степановић

КУЛТУРА МАТИЦЕ
Mеђународни бијенале акта

Н

a jeднoj тeлeвизиjи пoстojи eмисиja пoмaлo тeoлoшкoг нaзивa:
„Jeдaн, пa три”, aли сe сaдржински углaвнoм бaви „другим нajстaриjим зaнaтoм нa свeту кojи имa свa oбeлeжja oнoг првoг” – пoлитикoм, зaтим пoдjeднaкo прљaвoм естрaдoм, спoртoм и другим тричaриjaмa. Шaрмaнтнa вoдитeљкa у свojу eмисиjу дoвeдe jeднoг гoстa,
пoстaви му низ прoвoкaтивних питaњa, пoтoм гa остави, дoвeдe другoг
гoстa, пoнoви прoцeдуру, нajзад прoпитa и трeћeг, пa их oндa свe сaстaви
и дoзвoли им дa питajу jeдaн другoг штa гoд жeлe. Нa крajу, кao шлaг,
свaкoм гoсту пoклoни тaчнo jeдaн минут дa глeдaлишту у eтaр кaжe
штa му je вoљa. Aл’ сe ту трабуња – чудo jeднo. Један музичар је нajпaмeтниje искoристиo свoj минут – ћутao je и рaзмишљao. Нaжaлoст, ниje
пoслужиo oстaлимa зa примeр.
У oвoj eмисиjи, нaрaвнo, никaд нe гoстуjу књижeвници, сликaри или кoмпoзитoри, из прoстoг рaзлoгa штo су дoсaдни ширeм aудитoриjуму. Мeђутим,
глeдajући jeдну oд eпизoдa, дoшao сaм нa зaнимљиву идejу: прeдлoжиo бих вoдитeљки емсије „Један, па три” дa дoвeдe у студиo три језика: српски, хрвaтски и бoшњaчки. Кaкo би тo пeрвeрзнa eмисиja билa… Нa примeр, питa
вoдитeљкa бoшњaчки jeзик: „Гoспoдинe, бoшњaчки jeзичe, нa кoм je jeзику
писao Ивo Aндрић?” A бoшњaчки jeзик вeли: „Пут Aлиje Ђeрзeлeзa je нa
бoшњaчкoм, Нa Дрини ћуприja нa српскoм, a Трaвничкa хрoникa нa хрвaтскoм jeзику.” „A штo Трaвничкa хрoникa нa хрвaтскoм?” чуди сe вoдитeљкa.
„Пa, зaтo штo у Трaвнику живe Хрвaти!” oдгoвaрa бoшњaчки jeзик. У студиjу сe пaли свeтлeћи пaнo „аплауз”. Публикa аплаудира. Вoдитeљкa изгoвaрa брojeвe кoнтaкт тeлeфoнa нa кoje мoгу дa сe jaвe глeдaoци и oдгoвoрe
нa нaгрaднo питaњe: „Кojим jeзикoм гoвoрe Хeрцeгoвци?” Пoтпитaњe:
„Кojим jeзикoм сe псуje у Мoстaру?” Нaгрaдa зa глeдaoцa кojи нajмaњe
прoмaши oдгoвoр је кoмплeт рeчникa изумрлих jeзикa Зaпaднe Сaмoe.
Или, рeцимo, питa вoдитeљкa српски jeзик: „Кojим jeзикoм гoвoрe људи
у Сaнџaку?” „A, нa кoje људe мислитe?”, збуњeн je српски jeзик. „Нa било
које!” oдгoвaрa нервозно вoдитeљкa. Публикa фрeнeтичнo тапше. „Чуjтe”
пoчињe Српски jeзик, пoштo сe дугo искaшљaвa, купуjући врeмe зa
смишљaњe oдгoвoрa. „Ствaр je jaснa, у Сaнџaку Срби гoвoрe српским, a
Бoшњaци бoшњaчким jeзиком!”. Шта је даље било, у следећем писму.

Фестивал песника за децу
„Булка”
Стручни жири у саставу Перо Зубац, Спасоје
Лабудовић и Милан Мрдаљ, одабрао је десет најбољих аутора из Краљева, Бајине Баште, Фекетића, Новог Сада, Ниша, Сомбора, Лопара у Републици Српској и Београда, учесника са конкурса Фестивала песника за децу „Булка” који ће
се одржати 8. и 9. септембра у Црвенки. По речима Милана Мрдаља, песника-домаћина, Дом
културе у Црвенки и Организациони одбор Фестивала песника за децу „Булка” први дан ове песничке смотре посветиће Душку Трифуновићу,
великом пријатељу Црвенчана, дугогодишњем
директору ове културне манифестације. Смотра
дечјих поета одржаће се у Дому културе на Тргу
Душка Трифуновића.

На Другом међународном бијеналу акта „Марко К. Греговић”, које се одржава у Петровцу на
мору, у конкуренцији 45 радова сликара и вајара
из девет земаља Европе, прву награду за цртеж
добила је Петрија Јовичић, академски сликар из
Београда. Овај акт, рад на папиру, наградио је
интернационални жири у којем су, између осталих били, и Анатоли Дудник, један од значајнијих представника руске ликовне авангарде, и
академски сликар др Милија Белић, који већ неколико деценија живи и ради у Паризу.
Сликарка је до сада колективно и самостално
излагала на Октобарском салону, Карловачким
Међународна награда
сусретима младих, у галеријама Студентски
град, Базалт, Цвијета Зузорић, Стара Капетанија,
за
књижевност – Нови Сад
Београд, Графички колектив итд. 2001. године је
магистрирала и исте године постала и члан
Друштво књижевника Војводине први пут доУЛУС.
дељује Међународну награду за књижевност –
Нови Сад. Награда ће бити додељена ове недеље
Фестивал Рок Вилиџ
у оквиру Међународног новосадског књижевног
Фестивал Рок Вилиџ у Банатском Соколцу, који фестивала. Први лауреат овог високог признања
је одржан прошле недеље, окупио је десетак група је немачки песник Кристоф Мекел. Мекел је
и извођача, међу којима су били и сарајевски бенд рођен у Берлину 1935. године. Поред књижевносЕлвис Ј. Куртовић са оригиналним певачем Ризом ти бави се и сликарством и графиком. Илустрои Дадо Топић, који је наступио као специјални вао је многе књиге и пише поезију, приповетке,
гост у дуету са босанском звездом Ирином Капе- бајке, романе и радио драме. Објавио је око 80
тановић. Наступио је и београдски клупски бенд књига међу којима су најзаступљеније песничDeep End, Пергамент из Новог Сада, Rock Village ке.
Band, као и DJ MKDSL, JU група, Тања ЈовићеЖири Друштва књижевника Војводине који је
вић, певачица некадашње групе Октобар 1984, радио у саставу Драшко Ређеп – председник, ЗоАпокалипсе из Требиња, као и састав Ирина & ран М. Мандић и Драган Јовановић Данилов, таСторм, који је публика фестивала Рок Вилиџ про- кође једногласно, одлучио је да овогодишњу нагласила прошле године најбољим бендом.
граду за најбољу прву песничку књигу аутора до
Рок Вилиџ се традиционално одржава у Банат- 29 година, писану на српском језику, додели Ниском Соколцу, једном од најмањих места у Војво- коли Ђурану (1987) из Крагујевца за књигу песадини (око 300 становника) које успева да органи- ма „Пуста Итака” у издању „Јефимије” из Кразује догађај за више хиљада посетилаца.
гујевца (2006).

Будимпешта, 31. август 2006.

Твој Драган
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Стара, стара прича
Једне вечери песнику М. паде на ум једна
стара, стара прича, толико елиптична и
нестварна да не би трпела чак ни најмодернију прозу, таман толико заборављена – установи задовољно наш поета – да су њени
искрзани остаци сада савршени материјал за
једну стару, стару песму, која заслужује да
остане забележена и почне да живи новим,
неокрњеним животом:
Стара, стара песма
Старо вино
стари храст
стара крава
стари пас
стара коза
стари сир
стара река
стари вир
и стари, стари мир
Стари прозор
и стари оквир
а у њему Стари
то је све у ствари
чега се још сећам
и не треба више
зауздавам речи
руку која пише
стара је то прича
што се прича тише
без сувишних боја
бледа слика
без потписа и броја

Милан Степанов
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МАТИЦА НА ДЛАНУ
Ахтисари увредио Србе
Преговори између Београда и Приштине
могли би да западну у озбиљну кризу, али не
због преговарачких страна већ због оне посредничке?! Ако све пропадне, дакле, неће бити
криви ни Албанци ни Срби већ – Данци!
Дански дипломата Марти Ахтисари увредио је на последњим разговорима у Бечу српску делегацију рекавши да су „Срби криви као
народ”! Слободан Самарџић и Леон Којен, чланови српског тима, нису хтели да праве велику
буку око тога већ су специјалном изасланику
генералног секретара УН упутили писмо и уз
„најдубље незадовољство и огорчење” затражили објашњење изјаве која „покреће озбиљна
питања која се тичу његове непристрасности”.
Данац им није одговорио.
Тек после две недеље, на конференцији за новинаре у Приштини, Ахтисари је показао да „држи реч” и Београду поручио да политика коју је
водио Слободан Милошевић „мора бити узета у
обзир” при одлучивању о статусу Косова.
Српска јавност је, дакако, због овог веома забринута. Веровали смо да је појам „колективне
кривице” превазиђена ствар и да постоји само
индивидуална кривица за конкретне злочине.
Званични Београд ипак неће тражити Ахтисаријеву смену, а и зашто би када је и нови шеф
Унмик-а Јоаким Рикер изјавио нешто слично
најављујући независност Косова.
У том и таквом Косову, тако бар кажу, Срби
ће живети заједно са Албанцима, уз сва права
која им као грађанима припадају. Како то из-
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САД и ЕУ траже нове методе против
терориста

Безбедносне мере или кршење
људских права?
Сједињене Америчке Државе и Европска унија
траже нова оруђа за откривање терористичких завера. Планирано је проширење прикупљања података путника на међународним линијама дубљим
продирањем у огромне базе маршрута, личних информација и информација о плаћањима.
Промена законске регулативе омогућиће влади САД не само да трага за познатим терористима са својих листа, већ и да нашироко претражује податке о маршрутама путника како би биле идентификоване особе које би могле да буду
повезане с терористима. Слично томе, европски
лидери разматрају да затраже приступ истим базама података које садрже не само имена и адресе путника, већ често и податке с њихових кредитних картица, е-маил адресе, бројеве телефона, хотелске, или резервације за аутомобиле.
Предлози, чије је усвајање убрзано недавним
оптужбама за терористичку заверу у Великој

Хапшења у Холандији

Прошле недеље, током припреме за полетање авиона који је требало да лети из
Амстердама за Индију, посада је посумњала да неколико путника, размењујући мобилне телефоне, припрема терористичку
акцију. Авион је враћен на амстердамски
аеродром, а полиција је ухапсила 12 особа.
Холандска полиција је саопштила да не
може да открије националност 12 осумњичених особа које су удаљене из авиона типа
„ДЦ-10”, као ни разлог сумњи коју су изазвали код посаде авиона.
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гледа на терену види се из приче Вука Даниловића (55), који је задобио тешке телесне повреде када су га у центру Дечана претукла два Албанца. Прво му је пришао један млађи Албанац ударајући га песницима у стомак и главу,
да би му се одмах прикључио још један. Али,
прича има предисторију…
Даниловић је са групом од петоро српске деце учествовао у акцији „Мултиетнички камп”,
у организацији ОЕБС-а. Ова акција је почела
21. августа и окупила је 30 деце из српске, албанске и ромске заједнице, а организована је
ради унапређења међунационалне сарадње на
подручју дечанске општине. Даниловић, који
је пре рата радио као наставник у Дечанима,
где је и рођен, дошао је са групом српске деце
из Берана, где већ седам година живи већи део
избеглих Срба из Дечана и околине.
„Ујутро смо посетили зграду Скупштине
општине где нас је веома љубазно примио
председник Назми Селманај. Након тога смо
изашли на главни трг где смо деци купили сладолед”, испричао је Даниловић којем је тог дана пришло више Албанаца да се поздрави и
рукује, пошто је пре рата међу њима имао доста познаника и пријатеља.
„Све је изгледало мирно и уобичајено, а на
улицама је било доста света. Одједном, појавио се један младић који ми је пришао и уз
псовке почео да ме удара”, сећа се Вуко, који
због повреда више не чује на десно уво.
У осуди инцидента од стране Савеза удружења расељених у Црној Гори, између осталог
се каже: „Премлаћивањем човека без мрље у
биографији, албански екстремисти су још једном показали да ни под разно не размишљају о
суживоту са прогнаним Србима који желе да
се врате у Метохију”.

Потрага за јатацима

Комисија британске владе пропутоваће
државом како би истражила проблеме у
заједницама за које се верује да пружају
уточиште верским екстремистима. Задатак комисије ће бити да пронађе начин
како помоћи људима који могу потпасти
под утицај радикалних верских вођа. Комисија ће, такође, утврдити напетости
повезане с имигрантима, пошто је у Британију после проширења ЕУ 2004. стигло
око 427.000 миграната из осам некадашњих комунистичких држава.

ТЕКУЋА

ТРАКА

Случај браће Битићи
Бивши припадници Посебних јединица полиције Сретен Поповић и Милош Стојановић оптужени су за ратни злочин против ратних заробљеника односно учешће у убиству браће Битићи јула 1999. године. Реч је о три брата, америчка
држављанина албанског порекла, који су ухваћени при илегалном преласку југословенске границе. После издржане казне за прекршај у Прокупљу, оптужени полицајци су их поново лишили слободе и предали маскираним лицима која
су их одвела до јаме за одлагање смећа и тамо
ликвидирала.

„Генералштаб” на продају

За зграду Генералштаба ЈНА, највреднији
објекат у власништву Војске (чувена рушевина у
Немањиној улици), заинтересовано је неколико
ланаца хотела. У незваничним разговорима помињу се „Хилтон”, „Кемпински”, „Интерконтинентал”… Зграда која је разорена приликом НАТО бомбардовања процењује се на око 30 милиона евра. Проблем је, међутим, у томе што је Генералштаб од стране српске владе проглашен за
споменик културе (?!) па је питање да ли се као
такав може претворити у хотел.

Изузетна пензија
Влада Србије је донела решење да се из текуће
буџетске резерве одвоји 638.953 динара за изузетну пензију удовици председника СФРЈ Јосипа
Броза Тита – Јованки Броз. Реч је о дугу државе
према бившој првој дами Југославије, која је после Титове смрти пала у велику немилост владајућих структура. До пре две године, на пример, нису јој давали пасош и личну карту, а и
дан-данас јој је ограничена слобода кретања?! Јованка Броз се тужи са државом која јој је одузела
колекцију златног и дијамантског накита, бунде
и сл.

Пољаци не желе антиракетни
штит

Европску базу антиракетног штита не желе на
својој територији не само опрезни Чеси, већ ни
Пољаци, мада све наговештава да ће САД за базу
одабрати управо свог најлојалнијег савезника у
„новој” Европи, Пољску. Размештање америчких ракета које, уз још две базе на територији
САД, треба да заштите Америку од ракетног напада из Ирана или Северне Кореје, пољска влада
Британији, подстакли су нови круг протеста ак- је унела у свој програм, али 63 одсто Пољака не
тивиста за грађанске слободе и експерата. „Пред- жели да европска база буде код њих, показала је
лози потврђују наша упозорења да када је једном анкета дневника Жечпосполита.
забијен нос у податке, неће проћи ни час до проВаленса напустио синдикат
ширења ових програма у свим могућим правцима”, рекао је Џеј Стенли, стручњак Америчке
Солидарност
уније за грађанске слободе.
У САД су ови прописи већ на снази, а европсЛегендарни вођа синдиката Солидарност Лех
ке државе ће их прихватити на јесен, што ће им Валенса напустио је организацију у чијем је осомогућити да дођу до основних информација о нивању учествовао 1980, саопштио је један звапутницима, попут имена, држављанства и дату- ничник тог првог слободног синдиката комунисма рођења који се обично налазе у пасошу. Аме- тичког света. „Лех Валенса је престао да буде
рички званичници притискају ЕУ да им ови по- члан Солидарности 1. јануара 2006”, рекао је Јердаци, из базе података буду доступни још пре не- жи Боровчак, један од челника синдиката у
го што авиони полете за САД.
Гдањску, родном граду бившег електричара који
Свеобухватнију базу података, Досије са име- је постао председник Пољске. „Господин Валенса
нима путника направиле су глобалне путничке од краја године не плаћа чланарину”, додао је он.
агенције које нуде резервације за већину авио- Одлазак из Солидарности није био изненађење.
превозника, и Интернет сајтови. Сваки пут када Прошле године, на прослави 25. годишњице синнеко уплати резервацију, направи се досије који диката, Валенса је изјавио: „То више није мој синобухвата име уплатиоца и имена особа с којима дикат. Ново време, нови људи, нови проблеми. Ја
путује, детаље везане за закуп хотелске собе или сам пре револуционар”, рекао је он тада. Добитаутомобила, податке с кредитних картица веза- ник Нобелове награде за мир 1983. ће, према најаних за путовање, контакт путника или најближег ви из синдиката, бојкотовати званичну прославу
сродника, па чак и личне склоности као што је 26. годишњице Солидарности крајем месеца због
захтев за огромним креветом у хотелу. Европске отвореног неслагања с пољским председником
власти засад немају систем за лак приступ овој Лехом Качињским и његовим братом, премијебази података, међутим, владе широм Европе ром Јарославом Качињским. „Солидарност” је
планирају да установе политику која би им омо- играла кључну улогу у рушењу комунизма у
гућила да лако дођу до ових података.
Пољској и читавој Европи крајем 1989.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Развојни пут хотелијерства у Србији

Што више луксузних хотела
Туризам у Србији постаје све профитабилнија
грана, па иако још нема великих домаћих или
страних инвеститора који су спремни да улажу у
тај сектор, амбициозни планови Министарства
трговине и стратегија развоја ове привредне гране указују да се све убрзаније стварају услови за
изградњу неопходне инфраструктуре. Осим саобраћајница и комуналних објеката које туристичке дестинације треба да учине доступнијим и
привлачнијим, једно од „уских грла” где треба
најпре усмерити средства јесу хотели.
У Србији има 187 стандардних и 22 гарни хотела за бизнисмене, а ако се томе додају и хотелски
депанданси, у туристичкој понуди се налази 219
објеката који у 15 хиљада соба располажу са нешто више од 24 хиљаде лежајева. Основни проблем није у бројности хотела, него у њиховом квалитету. Само четири хотела и два гарни хотела категорисана су са пет звездица, док је четири звездице понело 16 хотела и четири гарни хотела, што
чини тек око 12 одсто смештајних капацитета. Остали хотели припадају нижим категоријама, а доминирају објекти са две звездице (44 одсто).
Последњи у скромном низу луксузних хотела
је Хајат у Београду, изграђен још пре 17 година, а
почетком септембра очекује се званично отварање новог хотела високе класе, Ин хотела на
Новом Београду. Тиме ће туристичка понуда
главног града наше матичне земље бити нешто
боља, али уз постојећих 40 хотела од којих је
шест са четири звездице а четири хотела су сврстани у категорију оних са пет звездица, престоници недостаје још најмање десетак луксузних
објеката да би могла да одговори захтевима иностраних гостију.
Захваљујући приватизацији која доноси нове
власнике и нова улагања, слика о квалитету хо-

СРПСКА ПОШТА
Лоша парада
Какав је скандал био у Новом Саду, људи
моји! Ја кад сам за то чуо ја сам се тако запрепастио да сам бркове омастио, па сам их све
онако гладио, и ко зна докле бих то радио да
нисам огладнио. Е, сад, то би Црногорци рекли
„огладнио”, а Срби би рекли „огладнео”. И ко
зна докле бих овако млео да нисам огладнео.
Ето, тако. А скандал је био скандалозан.
Замислите молим вас да вама у посету дођу
Италијани. Па ко им се не би обрадовао! Јесте
да једу жабе, али су им жене лепе и кад су бабе. Јесте да су мали али ко за то мари. Мали,
мислим, растом, можда зато што се хране
пастом?
Али ови што су дошли у Нови Сад, господо
драга, уопште нису били мали! Ови су, наиме,
били на штулама.
Новосађани су у фазону братимљења па су
се братимили с ким су стигли, тако да су између остале браће нашли у Италији један градић по имену Модена и са њим остварили
братске али не и сестринске односе. И онда с
времена на време долази до размена, они дођу
овде, наши оду тамо, и стално тако.
Ови су Талијанци већ једном били у Новом
Саду, ја их глед`о! И шта да вам кажем, безвезе. Нешто се бекеље, цимају на оним штулама,
њима горе лепо, нама доле досадно. Нема ту
неке велике уметности, а нема ни мале. Уметности, дакле, нема уопште, али има те размене, која, ваљда, треба да изазове утисак братске повезаности. То кад они дођу овде – то као
да је Европа дошла! И сад сви ми треба да бу-

Будимпешта, 31. август 2006.

телског смештаја у Србији требало би да се поправи. До сада је нове власнике добило око 80 хотела,
а још 56 друштвених објеката очекује да прође
кроз процес приватизације. Када се у улози купца
појави стратешки партнер који се и раније бавио
хотелијерством, он најчешће реновирањем хотела
покушава да га подигне до највише категорије.
Друга могућност за поправљање структуре
хотелског смештаја јесте изградња нових објеката. Зато је из Националног инвестиционог плана
део средстава намењен кредитирању фирми које
постојећа здања реновирају и преводе у више категорије. Такође, кроз финансирање инфраструктуре стварају се услови за опремање локација у
туристичким центрима које треба да привуку
нове инвеститоре.
Процедура додељивања категорије није компликована, али су критеријуми изузетно оштри.
Хотел од пет звездица мора да обезбеди паркиралишта за већину гостију (80 одсто соба), затим
посебне лифтове за госте, особље, терет и храну,
мора да има и собе опремљене за лица са посебним потребама, климатизацију за све просторије, банкомате за мењачке послове и за платне
картице страних банака. Осим тога, прописана је
и величина соба и кревета, затим опремљеност
купатила, број апартмана, као и услови које мора
да испуни хотелска кухиња. Када је реч о изборним садржајима, хотел се сам опредељује, зависно од потреба својих гостију, да ли ће у понуду
уврстити неки од 50 елемената међу којима су
спортски терени, велнес центри, дечја забавишта, сауне, базени. Менаџмент и конобари морју
да говоре више страних језика. Гост може да рачуна и на услуге прања и пеглања гардеробе, затим на домаћу и страну дневну и периодичну
штампу, интернет услуге и хотелски возни парк
за превоз гостију до аеродрома. Винска карта мора да садржи најмање 30 квалитетних и десерт
врхунских вина, а 60 одсто укупне понуде мора
да потиче из српских виногорја. Оцењује се и изглед, положај и амбијент у коме се налази хотел.
Кад сакупи довољан број поена неопходних за
добијање жељене категорије, све те садржаје мора константно да има у својој понуди.
демо срећни, јер они уопште нису морали да
дођу овде. Могли су да оду, на пример, у Румунију. И шта бисмо ми онда? Ништа. Пропали.
Али, зато, Талијанци дошли код нас, Новосађани срећни, изашли у Змај Јовину, гледају
штулаше и диве се Европи. Талијанци, опет, са
своје висине, убеђени у мисију, уверени како овим
лаким игроказом просвећују патуљасте домороце, јер неће они нама одмах да покажу највише културне домете. Јесте, па да свиснемо од
комплекса. И сад, иду они тако, „представа” се
зове „Лоша парада”, а раја за њима, и ништа не
разуме. А они, забога, имају читаву причу. Те ђаво дошао међу људе, те их нешто мучи грешне,
те сад ће и неки анђео на штулама да дође и
одагна нечастивог, ал` то никако да се збуде,
одужила се представа два сата! И ко зна докле
би то трајало, да владика бачки Иринеј није
звао полицију и ови послали човека да прекине
зајебанцију. Дошао лепо лалошки пандур, и онако здраво у`ватио Талијанца, да простите, за
костим, па кад је дрекнуо: „Доста!” Настаде
ту комешање, дође и режисер Стефано Те, каже: „Ајме мени, ча је ово, јуди?!” А пандур ће на
то: „Море, марш одавде, џукеле талијанске!”
И сад је, кажем, због свега тога велики
скандал исп`о. Те шта ће рећи Монденци, те
шта ће рећи Европејци… Те какав смо то народ, те каква нам је то клерикална држава,
те ово, те оно.
Званична верзија епархије јесте да су зајебанти ометали верски обред, званична верзија
полиције јесте да су скренули са пријављене
трасе, званична верзија грађанске масе јесте
да ови наши оћеју Европе да се отарасе. Ја
стварно не знам чему толика фрка. Па владика да је `тео, па он је мог`о војску да изведе на
улице! Море, тенкове на окупаторе!
Братислав Вељић

КРИВО ОГЛЕДАЛО
Свака нација у свету има свој терет за који
треба да плати.
Марти Ахтисари,
специјални изасланик УН за Косово

Независност Косова и Метохије је незамислива јер је то света српска земља.
Алексиј Други,
патријарх московски и целе Русије

Међународна заједница је одредила три „не”,
рекавши да не може да буде повратка на статус
пре 1999. године, да не може да буде припајања
другим државама, и да не може да буде поделе
Косова. Али, ко погледа ова три „не”, може да
прорачуна какво ће бити статусно решење.
Јоаким Рикер,
шеф Унмик-а

Мислим да су данас Срби на Косову збуњени и
забринути. Срби на Косову данас нису сигурни у
којој држави живе, нису чак сигурни ни од кога
треба да приме плату: од државе Србије или од
Косова. Нису сигурни које ће таблице ставити
на своје аутомобиле, нису сигурни која је, заправо, њихова лична карта… Ја им овом приликом
кажем да решење коначног статуса Косова не
треба да буде знак за узбуну. Он треба да буде
знак за опстанак, за повратак, за суживот.
Агим Чеку,
премијер Косова

Тесла је механичке осцилаторе прикључивао
на велику металну плочу на којој је стајао и говорио да му је то лечило стомачне тегобе, побољшавало циркулацију… У вези с тим је и она прича
о Марк Твену. Кад је био код Тесле и пробао тај
уређај одмах потом је отрчао у тоалет.
Небојша Ковачевић,

УГАО ЗА

СМЕХ

Афоризми
Бeз њeгa сe нe мoжe. A мoглo би сe.
)
Вoђa je нeдoдирљив. Дa сe oстaли нe би зaрaзили.
)
Oкружeни смo нeприjaтeљимa. Сви су у бeлим
мaнтилимa.
)
Нoвинaри држaвнe тeлeвизиje имajу смeтњe нa
вeзaмa сa ствaрнoшћу.
)
Чињeницe нису битнe. Вaжнo je дa сaм ja у
прaву.
)
Знaм ja штa мислим, aли нe вeруjeм свaкoj
будaли.
)
Нe жeлим дa oдрaстeм. Сувишe сaм млaд дa
бих биo стaр.
)
Зa мир дajeмo свe oд сeбe, чaк и знaкe живoтa!
)
Дa смo oд крви и мeсa, у тo вишe нe сумњa ни
пoлициja!
)
Кaд дeцa oду у шкoлу, рoдитeљи oстajу бeз
нaдзoрa.
)
Oнo мaлo зaдoвoљних пeнзиoнeрa живи oд
пoмoћи рoдитeљa!
)
Дaнaс je oвaкo, и никo вaм нe брaни дa вeруjeтe
у бoљe сутрa!
)
Нajвeћи пoдухвaт будaлa je штo су нaвeли
пaмeтнe дa пoпуштajу.
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
Мало историје никада није на одмет

Подсетимо се важнијих годишњица

Значајни догађаји
Првог српског устанка
1806. године

Апостоловића успеле су да овладају
београдским бедемом код Сава капије, затим Варош капијом и најзад
на Стамбол капији где је погинуо
легендарни војвода Васа Чарапић,
командант Грочанске нахије. Истога дана су српски устаници успели
да ослободе београдску варош. У
борби за ослобођење Београда
учествовало је око дванаест хиљада
устаника и добровољаца. Шест колона које су учествовале у опсади
нису имале веће губитке.
Српски устаници су у вароши затекли велики ратни плен, а Турци
су се затворили у градску тврђаву
на Калемегдану. Београдски заповедник Сулејман-паша био је приморан на тешку одбрану, али се није
дуго могао одржати. Почетком јануара 1807. заузета је и београдска
тврђава.

Бој на Мишару
Легендарни војвода Васа Чарапић

У српској историји 1806. година
остаће забележена по многим занимљивим и значајним догађајима
који се везују за Први српски устанак под вођством Карађорђа Петровића. Дана 26. јануара те године од
Турака је ослобођен Крушевац. Аустријски надвојвода Лудвиг 12. марта дозвољава српским устаницима
да у малим количинама набављају
оружје и муницију тако да то ипак
не добије вид непријатељског акта
Аустрије према Турској.
Датум, 6. април 1806, остао је у
страшној успомени нашег народа.
Тога дана је, наиме, злогласни Осман-паша Скопљак опљачкао, а затим спалио манастир Студеницу.
Дана 3. септембра догодила се
прва у низу сјајних победа на Делиграду, а 10. септембар исте године је
остао упамћен по Ичковом миру,
назван по преговарачу Петру Ичку
који је код турске Порте Србима издејствовао широку аутономију, али
устаници, не добивши никакво јемство, одбацили су овај предлог.

Ослобођење Београда
После двоипогодишње опсаде,
крајем 1806. године на дан светог
Андрије Првозваног, 12. децембра
по новом календару, најхрабрије чете Милоја Петровића и Узун Мирка

Највећа и најзначајнија победа
Првог српског устанка догодила се
13. августа 1806. у боју на Мишару
код Шапца. У жељи да помогне опседнутом Шапцу, чија је тврђава неколико година одолевала нападима
српских устаника, али и да се пробије према такође опседнутом
Београду, босански везир је с огромном муслиманском војском прешао
Дрину и упутио се према Карађорђевим устаницима ушанченим на Мишарском пољу. О чувеној бици немачки историчар Леополд Ранке оставио је следећи запис: „Ситуација
је постала критична почетком августа: српска одбрана се повукла на
линију Шабац – Ваљево, али је Карађорђев долазак са око 5000 војника и два тополета улио нове снаге
српској одбрани. Карађорђе је наредио да се излаз из Шапца према
Београду затвори изградњом земљаних шанчева на месту Мишар. Бројно стање српске војске износило је
око 10.000, од чега преко 1000 коњаника, а турске око 20.000. Тако је 1.
августа (по старом календару) дошло до велике битке на Мишару.
У ноћ пред битку послао је Карађорђе своје коњанике у оближњу
шуму да при првом пуцњу, али не
раније, ударе на непријатеља с леђа.
У шанцу је наредио да се не пуца
док Турци не приђу толико близу да
се више не може промашити. Кад су

Освајање Београда 1806. године, бакрорез М. Ненадовића 1847.
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Турци дошли у домашај српских
пушака, Карађорђе је дао знак. Сви
из првог реда су нишанили, погодили, како то стрелци кажу, сви у месо; заставе су попадале, велику збрку су направили топови. Како су одмах затим дојурили коњаници с
леђа и почели да туку, а Карађорђе
отворио шанац и са пешацима упао
у непријатељске редове, код Турака
је одмах завладао неред и њихов по- Анастас Јовановић: Карађорђе, лираз је био запечаћен.”
тографија

Занимљивости
Зашто се оглашавају звона у подне?

Јуна месеца 1456. године силна турска војска под вођством султана Мехмеда Другог, који ће у историји остати упамћен по надимку Освајач, напалa
је београдску тврђаву. Упркос огромним жртвама бранилаца, хришћанска
војска је на челу са Јаношом Хуњадијем, у нашим епским песмама опеваним као Сибињанин Јанко, ипак успела да разбије многобројнију турску војску. У част те значајне хришћанске победе, рисмки папа је издао наређење
да у подне све католичке цркве обавезно огласе своја звона.
Међутим, победоносац, Јанош Хуњади, није дуго могао да ужива у својој
победи. Усред летње жеге у Београду се убрзо појавила куга. Она је ускоро
оборила с ногу и Хуњадија који је умро 11. августа 1456. године. Занимљиво, да је исте године, 24. децембра, у свом Смедереву преминуо је и српски
деспот Ђурађ Бранковић.

Дана 6. августа 1945. бачена прва атомска бомба

Тога дана у 8.13 часова на небу изнад јапанског града Хирошима појавила су се три америчка авиона типа „Б-29”. Посада бомбардера авиона „Енола Геј” под командом пуковника Пола В. Тибетса бацила је, по наређењу
председника Трумана, атомску бомбу на Хирошиму. Неколико стотина
метара изнад града бомба се активирала. Појавила се ватрена кугла облика печурке, висока 500 метара и врела 55 милиона степени. Јапански град
је за само неколико минута потпуно опустошен. Седамдесет хиљада људи
је умрло одмах, а више хиљада подлегло је касније повредама и зрачењу. Три дана касније бачена је друга атомска бомба на
град Нагасаки. Након тог невиђеног разарања Јапан, који је
иначе извршио крваву и
беспоштедну агресију
на многе земље
Далеког истока, а
такође и Сједињених
Америчких Држава, морао је
да положи оружје. Дана 15.
августа 1945. Други светски
рат је званично окончан.

Да ли знате?
Занимљиво је да аргентински књижевник Хорхе Луис Борхес (18991986) један од највећих прозних писаца на шпанском језику током свога живота није објавио ниједан роман већ искључиво приче и песме.
)
Јован Јовановић Змај (1833-1904) је уређивао и објављивао веома популарни дечји часопис „Невен” чији је први број изашао 15. јула 1880.
године. Интересантно је да није имао много сарадника, па је био приморан да их измишља. Тако се иза потписа сарадника: Ђ. Стојановић,
„а”, „Превоје”, „н”, „Ацко”, „Чика Моја”, „ћ” и тако даље, у ствари, крио
сам Чика Јова Змај.
)
Од седам светских чуда старог века до данас су очуване само египатске пирамиде.
)
Године 1806. Французи су ушли у Дубровник, а њима наклоњени
Италијан, Вичензо Дандоло, постављен је за управитеља Далмације.
Он је своје српске и хрватске поданике подучавао како се сади и гаји
кромпир. Четири године доцније кромпир је пренет у Босну и Херцеговину, а потом у Србију.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо Инфо инфо
Фото конкурс

„Прошлост и садашњост
наших мањина”
Мађарски институт за просвету расписује Фото конкурс за националне мањине у Мађарској под насловом „Прошлост и садашњост наших мањина”.
Циљ конкурса је да се припреми фото изложба везана за „Дан
мањина” која ће преко предметне културе приказaти прошлост и садашњост националних мањина.

Услови учешћа су:
– да се прикажу културна наслеђа мањина у нашој домовини (нпр.
школске зграде, разни споменици, цркве, капеле, гробља, сеоске куће,
мањинске приредбе итд.)
Категорије: документарне фотографије, уметничке, односно репортажне фотогографије
Може се послати максимално 12 фотографија, црно-белих, или у
боји (величина фотографије: 13x18 цм).
Отварање фото изложбе биће одржано 17. децембра 2006. у згради
Института.
Рок предаје фотографија: 1. октобар 2006.
Доношење одлуке жирија: 20. oктобар 2006.
Детаљне информације:
Magyar Művelődési Intézet, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Lukács Mária tel: 1-201-5053, fax: 225-6041,
e-mail: lukacsm@mmi.hu

VII Међународни културни
и гастрономски фестивал у Десци
Срдачно вас позивамо на VII Међународни културни и гастрономски фестивал у Десци, који ће се одржати 8. и 9. септембра, 2006.

Храмовна слава у Печују
Поводом црквеног празника Преподобног Симеона Столпника, у
Печују ће се 10. септембра одржати храмовна слава. Света архијерејска литургија почеће у 10 сати а поподне у 15 часова у римокатоличкој
цркви „Belvárosi” (на Сечењијевом тргу) одржаће се хуманитарни концерт Хора „Св. Стефан Дeчански” из Новог Сада. Улазница на приредбу је 1000,- форинти а прикупљени новац биће намењен за изградњу
црквено-уметничке збирке у Печују.

Концерти Ансамбла Вујичић
1. септембар

од 11 до 23 сати – Фестивал Шендерге – Дани Тихомира Вујичића

2. септембар

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

10. септембар

у 19 сати – 15. Међународни фестивал вина и шампањца, Будимпешта

Дан народности
XVIII кварта у Будимпешти
Српска самоуправа XVIII кварта у Будимпешти срдачно Вас позива 18-ог септембра, 2006. на Дан народности. У оквиру програма ће
наступити КУД ТАБАН. Свечано отварање и подизање застава ће се
одржати са почетком у 10 сати, у Парку Народности. Културни програми народности почињу од 14 сати.
Место програма:
Културни дом Бела Кондор (адреса: Budapest, XVIII. Kondor Béla
sétány, 8).
Превоз: задња станица плавог метроа Кебања-Кишпешт, и 6. станица црвеног аутобуса бр.136.

8. септембар – петак

17 сати – отварање појединих изложби у Сеоском дому
18 сати – свечано отварање приредбе
19.30 сати – инсерти из појединих мјузикла
20 сати – музички програм
21.30 сати – бал на отвореном простору у центру Деске

9. септембар – субота

7 сати – отварање у такмичењу пецања
8 сати – такмичења у рукомету, у Спортској сали
11 сати – разни програми за децу
13 сати – вашар, понуда пића и разних специјалитета
17 сати – културни програм
20 сати – музички програм
21 сати – ватромет
21.15 сати – бал

Сусрет
српских мањинских самоуправа
и породични спортски дан
Позивамо Вас на Сусрет српских мањинских самоуправа и породични спортски дан 2006. који ће се одржати у Баји, 16. септембра
2006. (субота).
У оквиру наведене манифестације предвиђени су следећи програми:
• 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 адресу 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 документациони центар Срба у Мађарској и Српска самоуправа у Баји.

Будимпешта, 31. август 2006.

Организациони одбор 37. међународног фестивала поезије
„Смедеревска песничка јесен” расписује

Конкурс за награду
„Златна струна”
која се додељује аутору најуспелије песме.
Аутори на конкурс могу послати највише две необјављене песме написане на српском или на неком страном језику са обавезним преводом на српски.
Песме потписане шифром и откуцане у четири примерка (разрешење шифре запечаћено у посебној коверти доставити уз песме) послати на адресу:

Међународни фестивал поезије
„Смедеревска песничка јесен” (за конкурс)
ПП 118, 11300 Смедерево
Песме треба да стигну најкасније до 15. септембра 2006. године.
Резултати конкурса биће објављени до 10. октобра ове године.
Добитнику награде, уз учешће на Фестивалу 18. и 19. октобра, припада статуета „Златна струна” (рад вајара Селимира Јовановића) и
новчани део.
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Од маске до личности (II)

са маском (личином) древних Јелина.
Ето где поставља и где оставља
личност древни јелинско-римски
свет. Величина овог света се састоји
у томе што је показао човеку једну
димензију његовог постојања која
би могла да се назове личном. Његова пак немоћ се састоји у томе што
оквири његовог погледа на свет нису допустили овој димензији да се
оправда онтолошки. Личина (маска)
и персона остале су указатељи на
личност, међутим, свесно су представљале (управо то су наметали
оквири погледа на свет једне самопотврдне космичке или државне
хармоније) подсетник да та личностна димензија није, не сме никад да
буде, истоветна са суштином ствари, са правим човековим бићем.
Друге силе су присвајале себи онтолошки садржај људске егзистенције,
а не никако особина (својство) личности.
Како, дакле, са дођемо до тога да
поистоветимо личност (лице) са човековом суштином? Како би слобода могла постати истоветна са „космосом”, идентитет конкретног човека производ слободе, човек истоветан са личношћу? Да би се ово догодило била су неопходна два основна предуслова:
a) Коренита промена погледа на
свет, која би ослободила космос и
човека од онтолошког апсолутизма
космолошке „датости”.
б) Онтолошко схватање човека,
које би спојило личност са човековим битијем, са сталним и непрекидним његовим постојањем, са истинским и апсолутним самим собом.

Р

имска мисао иде трагом
јелинске и у питању личности.
Израз персона значи улогу која
се одиграва било у позоришту, било
у друштвеном животу. Стручњаци
расправљају о томе до ког степена је
јелинска употреба израза просопон
утицала на римску, и да ли се израз
персона узводи из јелинског или
неког другог корена.
Међутим, независно од етимолошког проблема изгледа стварно
да се, барем у почетку, римска употреба овог израза не разликује од јелинске. Касније се римска „персона” почиње употребљавати у речнику правника са значењем које постоји још и данас и који суштински
није далеко од древног јелинског
(маска, личина), означава улогу коју
неко игра у својим друштвеним и
правним односима, „правно лице”
које се, било да је колективно, било
индивидуално, не дотиче онтологије личности.
Ово схватање личности везано је
у основи са појмом логичности у
древној римској епохи. Римска мисао у својој основи институтивна и
друштвена, не интересује се онтологијом, човековим бићем, него његовим односом према другима, његовом способношћу удруживања, сабирања, стварања collegia, организовања људског живота у државу. Тако
личност опет нема онтолошког садржаја; она представља покривало за
конкретно биће. То допушта, без
икакве сметње за римски менталитет, да сам човек игра више од једне
личности, тј. да игра многе и разне
„улоге”. При таквом стању, опет су
слобода и непредвидљивост нешто
туђе за појам личности. Слободом
руководи група или коначно држава, та организована целина људских
односа, која и сама поставља своје
границе. Но, као што смо запазили,
за јелинско „лице” (личност), или

„маску” (личину), и римска персона
такође изражава истовремено и одрицање и потврду човекове слободе;
као персона човек ограничава своју
слободу организованом целином,
али истовремено обезбеђује и једно
средство, могућност да окуси слободу, да потврди свој идентитет. Идентитет, та суштинска окосница појма личности, оно што чини да неки

човек буде другачији од осталих, да
јесте онај који јесте, тај идентитет
обезбеђује и даје држава или нека
друга организована целина. (…) Политизација савременог човека и успон социологије у наше дане не могу
бити схваћени без њиховог узвођења
римској „персони”. Овде се првенствено ради о западном менталитету
наше цивилизације, о споју персоне

Томас Хопко

„Ако исповедимо грехе своје”

Д

а би се исповедали како приличи, морамо се припремити.
Припрема за исповест има само један циљ: да нас наведе, да себе
видимо онакве какви заиста јесмо
пред Богом, да бисмо могли исповедати своје грехе у искреној нади опроштења.

Самоиспитивање

порно радимо, брижљиви смо домаћини..”
Или према некој увежбаној црквеној навици, која по себи и за себе
нема никакву истинску хришћанску
вредност: „Идемо у цркву недељом,
не једемо месо петком, говоримо
молитве, не играмо у време поста…”
Или, коначно, према старозаветним мерилима која су веома добра,
али не сасвим у равни са оним што
је хришћанско; „Ми не крадемо, не
лажемо, не убијамо, не чинимо
прељубу…”
Важно је да самоиспитивање буде дубок и озбиљан поглед на сопствени живот. Уз искреност и храброст, мора постојати и жеља да се
нешто заиста и види. То мора бити и
процена учињена тачно према
хришћанским мерилима животу и
учењу Господа нашега Исуса Христа.

Да бисмо исповедали своје грехе
морамо знати шта је грех. А да бисмо то знали морамо испитати своје
животе: шта мислимо, шта говоримо, и шта чинимо.
Ту настаје велики проблем за
многе од нас немамо, наиме, прикладна мерила према којима бисмо
себе оценили. Често процењујемо
по оном критеријуму који сматрамо
исправним, а који је, у ствари, од
хришћанства далеко као небо од
земље.
На пример, процењујемо себе
према сопственој идеји о нормалПроучавање учења
ном људском бићу: „Ми смо нормални, просечни, као и други, не гоГосподњег
ри…”
Или према критеријумима које
Пре него што проучимо себе, монам пружа друштво. „Ми смо чес- рамо проучити Јеванђеље и цео Нотити грађани, поштујемо закон, на- ви Завет. Како ћемо просуђивати о

себи по хришћанским мерилима,
ако их не знамо или их не узимамо
за озбиљно? У припреми за исповест, према томе, треба да проведемо више времена гледајући у Христа него гледајући себе. Заиста истина је да себе можемо јасније видети
посматрајући Христа на кратко него
гледајући себе сатима.
Хришћани треба да знају Јеванђеље и учење Новог Завета. У
припреми за исповест црквени оци
означили су неке посебне одељке
који нам могу помоћи у посматрању
нас какви јесмо и какви би требали
да будемо. То су следећи одељци:
1. Беседа на гори; Матеј поглавља
5,6,7; Лука 6
2. Последња поглавља Посланице
Св. Апостола Павла Римљанима
12,13,14.
3. 13. Поглавље Прве Посланице
Св. Апостола Павла Коринћанима
4. Прва Посланица Св. Јована Богослова.
Наравно, ови одељци не исцрпљују пуноћу хришћанског живота,
али су непроцењиви у самоиспитивању. Ако их брижљиво ишчитамо,
а сви заједно не чине више од тринаест страна просечног издања Библије, и с пажњом их упоредимо са
нашим ставовима и делима, имаћемо више него довољну могућност да
себе преиспитамо у складу са мерилима по којима се једино Хришћани
могу мерити.

