
Ф
от
о:

 И
ВА

Н
 Ј
А
К
Ш
И
Ћ

Ф
от
о:

 И
ВА

Н
 Ј
А
К
Ш
И
Ћ Малишани поновоМалишани поново
у школским клупамау школским клупама

За издавача: Андрија Роцков Главни уредник: Милан Степанов Home page: www.comp-press.hu/cnn2000

Пешта, 1838–1849. Будимпешта, 7. септембар 2006. Нова серија, г. XVI, бр. 36



хроника Хроника хроника хроника хроника хроника хроника хроника хроника

2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

И ако је ове године Велика Гос-
појина пала на радни дан, по-
недељак, ипак, празновање Ус-

пенија Пресвете Богородице, патро-
на новосентиванске српске право-
славне цркве 28. августа протекло је 
у кругу многобројних српских пра-
вославних верника не само из Новог 
Сентивана, него и из околине па и 
шире, из Србије.
У древној светињи, препуној срп-

ских православних верника, свету 
литургију са почетком у 10 часова 
служили су протопрезвитер Илија 
Галић, парох батањски, протојереј 
Бранислав Галић, парох сегедински, 
администратор новосентиванске па-
рохије и протођакон Василије Мар-
ковљев. Том приликом свечану слав-
ску беседу одржао је прота Илија Га-
лић који је говоривши о самој лич-
ности Богородице, истакао важност 
празновања самог црквеног празни-
ка, догађај Успенија Пресвете Бого-
родице.
Окончањем проповеди, уследила 

је литија а затим је извршен свечани 
чин, освећење троје врата цркве! За-
хваљујући добровољним прилозима 
и великодушности Маце Путник Си-
лађи и њене ћерке Кристине, Нико-
ле Станојева, Томислава Роцкова, др 
Марице Ковач, Дафине Путник и ње-
ног сина Милоша, сва врата светиње 
су обновљена. Сентиванци имају за-
што да буду задовољни, наиме, то-
ком последње две године, свети храм 
је добио потпуно нов изглед, „нoво 
рухо” а садашњи подухват такође се 
убраја међу значајне радове, урађене 
у оквиру бројних реконструкција 
месне српске православне цркве.
Сентивански Срби – осим што ве-

ома верно чувају и негују славске 
традиције и чине све како би улеп-
шали свој храм – познати су и по 
гостопримству. И овом приликом по-
казали су се као прави домаћини, на-
име, сви гости били су позвани на ру-
чак, трпезу љубави.
Вечерње је отпочело у 16 часова. 

Резање славског колача и благо-
сиљање кољива обављено је у порти 
светиње: подршком оца Раденка, кум 
овогодишње славе био је млади Адам 
Ацков који је свете обавезе кумства 

за следећу годину поверио Перици 
Дунаију, такође младом Сентиванцу 
па на основу тога можемо констато-
вати да је у овом поморишком на-
сељу у последње време уочљив један 
позитиван процес активизирања 
младих.
Вечерње је, затим, приведено крају 

музиком и песмом, наиме, у порти 
светог храма зачула се музика: засви-
рао је Оркестар „Бaнат” из Деске а 
сјајан штимунг, који је дуго владао 
пред црквом, пренет је и у месни рес-
торан. Ту је уприличена заједничка 
славска вечера након које је уследио 
славски бал. Певало се, играло, весе-
лило а дружење мештана са гостима 
потрајало је све до ране зоре. Ново-
сентиванци су, дакле, и ове године 
достојно прославили патрона своје 
светиње, Велику Госпојину.

Предраг Мандић

П оред Ђунтира, Срби у Барањи 
некада су имали још једно пок-
лоничко место о којем се мање 

говори и које је малтене пало у забо-
рав: ради се о Водици, Српској води-
ци, велелепној капели која се налази 
на узвишеном месту мохачких ви-
нограда.
Њу су некада походили и Срби и 

Шокци који су веровали да ту извире 
чудотворна изворна вода. Пошто су 
сматрали важним, српски православ-
ни верници су над извором 1902. годи-
не подигли капелу са натписом „У 
СЛАВУ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ ПРЕ-
ЧИСТЕ БОГОРОДИЦЕ, СРПСКА 
ПРАВОСЛАВНА ОПШТИНА 1902”.
Извор је у кругу мештана па и жи-

теља у околним насељима уживао ве-
лико поштовање, још и онда када је 
због разноразних разлога 1960-их го-
дина изненада почела да опада а 1970-
их вода је и ишчезла. Дуго се није 
ништа урадило, међутим, након ви-
шегодишњег затишја, захваљујући 
залагању Норберта Бугарског, стара-
теља мајшанске српске православне 
цркве, и српских православних вер-
ника у Мохачу, Водица се поново на-
лази у свом старом сјају, опет има во-
де, извор је оживео. У 
оживљавању поклоничког 
места велике заслуге имају 
Удружење за очување града 
Мохача, Локална самоупра-
ва поменутог града и поје-
динци, многобројни Срби из 
града на Дунаву који су за 
племенити циљ дали своје 
добровољне прилоге а њима 
су се у пружању помоћи 
прикључили и предузетни-
ци те многи људи добре 
воље друге вероисповести.
Поред обнове извора, Во-

дице, дошло је и до обнове 
старих традиција, оби-
чаја… Сваке године на Ве-
лику Госпојину одлази се 
на извор, до капеле: и ове 

године, дан уочи Успенија Пресвете 
Богородице велико вечерње служио 
је јереј Радован Савић, парох мохач-
ки, док су месни српски православ-
ни верници и остали поштоваоци 
старина поклоничко местo походи-
ли 28. августа, на сам дан црквеног 
празника.
Приликом прославе, којој је 

претходила молитва и којој су 33 
присуствовали, истакнута је важност 
даље обнове Водице и гробљанске 
капеле на мохачком српском право-
славном гробљу. Свима који су мате-
ријално и физички пружили помоћ 
при радовима, упућене су речи за-
хвалности а затим је уследила трпе-
за љубави.
У сваком случају, на самом крају 

празновања код Водице, капеле која 
је подигнута у част Успенија Пресве-
те Богородице, најављено је да ће се 
реконструкција наставити и зависно 
од материјалних средстава извршиће 
се спољашња обнова богомоље и до-
теривање околине некадашњег пок-
лоничког места Срба у Мохачу и око-
лини, тј. Српских православних вер-
ника у Барањи.

П. М.

Храмовна слава
у Новом Сентивану

Код мохачке Водице

С рби у Медини, једином српском 
насељу у Толни, од давнашњих 
давнина чувају и негују старе 

српске обичаје својих предака међу 
које убрајају и „пудaрину”, обичај чу-
вања грожђа у зрењу. А грожђа, хва-
ла Богу, и ове године већ сада има на 
претек па Мединчани не морају стра-
ховати да неће бити вина. Биће га а 
то потврђују и обилни гроздови који 
су већ сада видљиви.
Међу мештанима има бројних врс-

них виноградара који у својим извор-
ним подрумима на традиционалан 
начин марљиво производе златне и 
румене мирисне опојне капи које је 
изнедрила Медина и њен крај. Осим 
што обилато роди грожђе, ту још ус-
певају да дочарају старинске тренут-
ке прожете песмом, игром, весељем, 
дружењем…
А свега тога било је 2. септембра, 

наиме, на позивну реч Савете Сокић, 
главног организатора окупљања, у 
подрум Алексе Сокића дошли су за-
љубљеници грожђа и вина како би 
заједнички испратили још једну у 
низу пударина. Било их је са разних 
страна: из Будимпеште па до Печуја, 

из Србије и Хрватске до Мохача и 
Ловре. Њих четрдесетак.
Сви они са уживањем су јели 

свињски паприкаш који је у котлу 
припремила Савета. А уз добро јело 
паше и добро пиће чега је у Алекси-
ном подруму било у изобиљу. Није 
било недостатка ни у музици: засви-

рали су „Вeсели Удварци”, њима су 
се придружили и млади, све попу-
ларнији свирци из Ловре предвође-
ни Предрагом Алесковом а није мо-
гао да изостане из зачараног круга 
свираца ни чика Милан Козић који 
је поред своје нераздвојне виолине са 
собом понео и тамбуру.
Веселој атмосфери у многоме је 

допринело укусно мединско црно ви-
но! Црвени, угријани образи, масни 
прсти и брци, пријатно раздрагано 
расположење сведочили су да је пу-
даринска атмосфера достигла свој 
врхунац. Поготово ако кажемо да је 
она трајала до зоре и било је већ три 
сата када су „чувaри грожђа” напус-
тили подрум Алексе Сокића.
Мединска проводња за памћење. 

Као што је и обележавање старих 
обичаја у Медини за памћење… Јер 
како је то прошле године већ подвук-
ла Савета Сокић, главни организа-
тор пударинских окупљања, светко-
вина: „ Поносимо се чувеном медин-
ском пударином! Пударину је слави-
ла Барања и ми, овде, у Медини пош-
то смо сами у Жупанији Толна. Ми 
ћемо и убудуће славити пударину. 
Док нас Мединчана и доброг црног 
вина има, ови обичаји ће опстати!”

П. М.

Пударина у Медини

Богослужење у порти новосентиванског српског храма

Мохачки Срби на Водици

Оркестар „Вeсели Удварци”
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У спење пресвете Богородице 
(Велика Госпојина), слава на-
шег храма у Српском Ковину 

и ове године свечано је обележена 
на сам дан празника, у понедељак, 
28. августа. Свету архијерејску ли-
тургију у 10 часова по први пут ов-
де служио је Његово преосвештен-
ство епископ будимски господин Лу-
кијан, уз саслужење о. Лазара Пај-
тића, о. Павла Каплана, о. Далибора 
Миленковића, о. Милана Дујмова и 
о. Зорана Остојића. Иако је био рад-
ни дан, на богослужењу се окупио 

велики број верника тога краја, на-
рочито из оближње Ловре, чији ста-
новници по традицији Велику Гос-
појину доживљавају и као сопстве-
ни празник.
У оквиру свете литургије епис-

коп будимски господин Лукијан 
одржао је свечану беседу, а након 
што су свечари у литији обишли 
храм, код крста у порти обављен је 
чин резања славског колача и благо-
сиљања кољива. Овогодишњи кум 
био је професор Јован Радојчин из 
Новог Сада, а за следећу годину ове 
часне дужности прихватио се про-
фесор Негован Лаушев, такође Но-
восађанин.
Према речима о. Андреја, настоја-

теља храма у Српском Ковину, у пор-
ти је затим приређена славска закус-
ка, а вечерње је служено у Ловри у 
16 часова. Исте вечери у месном До-
му културе приређено је славско ве-
сеље уз учешће гостујућег оркестра 
из Сомбора и чувеног мајстора хар-
монике, Миће Јанковића. Њему су 
се током ноћи прикључили и други 
ловрански хармоникаши, па је дру-
жење у веселом расположењу пот-
рајало до дубоко у ноћ.
Наредног дана Његово преосве-

штенство епископ будимски госпо-
дин Лукијан свету архијерејску ли-
тургију служио је у Ловри. У присус-
тву великог броја мештана после бо-
гослужења прешао је у зграду нове 
црквене сале саграђене непосредно 
иза цркве. Изузетно складно здање 
подигнуто је за непуних годину да-
на средствима добијеним на име од-
штете за зграду бивше вероисповед-
не школе. Архитекта, Петер Буков-
ски настојао је да у естетском смислу 
очува хармонију црквеног комплек-

са, а у томе је, судећи по реакцијама 
присутних, у потпуности успео.
Праћен појањем чланица етно-

групе из Београда, владика Лукијан 
потом је обавио чин освећења сале и 
„на многаја љета” предао је на упот-
ребу Ловранима. Дружење је у лепо 
уређеној просторији уз богато пос-
лужење потрајало још неко време, а 
овим поводом честитајући црквеној 
општини и пароху, о. Павлу Каплану 
на великом успеху, епископ будимс-
ки поред осталог је рекао:

– Ми смо саборна Црква, а сабор-

ност се пре свега огледа у богослу-
жењима, у литургијама, а после тога 
у нашим агапама, или трпезама љу-
бави, како је било у апостолско вре-
ме. Нажалост, у Ловри све ово из тех-
ничких разлога није могло да се одр-
жава. Дом није постојао од време-
на када је вероисповедна школа би-
ла одузета. И ево, видите, после 50 
година (многи су оти-
шли са овог света и ни-
су дочекали), држава је 
ис платила дуг цркве-
ној општини у Ловри, 
а мудро руководство са 
својим парохом и пред-
седником, направило је 
овај диван дом Христов 
у који сваки доброна-
мерник може да дође.
Ми живимо у време 

секуларизације и од-
вајања народа од црк-
ве и много је више си-
ла које народ одвајају 
од цркве, од оних које 
га привлаче. На нама је 
остало да одржавамо ка-
техизацију за оне гене-
рације, које су живеле 
у времену једноумља и 
без религијског васпи-
тања. Дакле, мојој гене-
рацији и старијима, пре 
свега је потребно да се 
овде одржавају верска, 
духовна предавања, која 
ће организовати отац 
Павле. Наравно, нећемо 
запустити ни данашњу 
нову генерацију, које у 
Ловри има. Ту, под црк-
веним кровом, омлади-
на ће моћи да се нађе, 

дружи, јер су гаранције за васпита-
вање у духу наше традиције и вере, 
овде потпуно сигурне. Све оно што 
је позитивно моћи ће да приме баш 
овде.
Ловра је ово учинила не само за-

хваљујући мудром руководству цр-
квене општине, него и слоги наро-
да. Дакле, то није лабуд, рак и шту-
ка, па да свако вуче на своју страну. 
Они су заједнички видели шта им 
је потребно, проценили су њихове 
моћи и потребе и мислили су унап-
ред за генерације које долазе. Вели-
ки и замашни радови тренутно су у 
току и у Текелијануму, захваљујући 
сред ствима владе АП Војводине, 
која је схватила потребу стварања 
таквог духовног средишта и то на-
рочито у наше време, када Будиме-
шта поново постаје центар културе, 
науке и уметности. Према томе, из 
овог дела Европе многи ће путеви 
опет водити према Будимпешти. Све 
оне који долазе моћи ћемо да прими-
мо у дому какав ће наш Текелијанум 
поново бити.
Укупна вредност посла износи-

ла је близу 14 милиона форинти, а 
зграда је подигнута у рекордном ро-
ку. Овакав резултат, истиче о. Пав-
ле Каплан, треба превасходно захва-
лити свакодневним напорима руко-
водства црквене општине да се до-
говорено испоштује и у квалитатив-
ном смислу реализује на највишем 
нивоу:

– Ово је за нас велики догађај, јер, 
као што знамо, у историји има мно-
го више неправди, које не могу да се 
изгладе. Надамо се да је ово почетак 
дуготрајног процеса у којем ће сви 
наши Ловрани црквену салу прихва-
тити и осећати као своју и то не са-
мо онда када су празници, или дру-
ге верске манифестације, него ће се 
о свему што имамо континуирано 
старати.

Зграда садржи парохијску салу, 
дакле већу просторију, коју ћемо ко-
ристити приликом црквених просла-
ва, приредби, или седница црквених 
општина. У поткровљу имамо собу 
за госте, који нам повремено долазе. 
Желео бих да покренем наставу ве-
ронауке, а у Ловри има веома обдаре-
не деце са добрим слухом. Једино од 
њихове пожртвованости зависи да ли 
ћемо и на црквеном терену омладину 
заинтересовати да свако на свој на-
чин заживи црквеним животом.
Када се ова идеја родила, архитек-

та Петер Буковски схватио је шта ми 
у ствари желимо и дао нам на увид 
неколико верзија садашње зграде. Он 
и извођач радова веома су нам по-
могли да пројекат доведемо до краја. 
Лично сам им можда и досађивао, јер 
сам дневно више пута долазио на ли-
це маста, ради консултација и увек 
сам наглашавао да је њихов рад, у 
ствари, визиткарта у камену. Мож-
да се за неколико деценија мајстори 
по имену неће памтити, али ако су 
добро радили, њихова ће имена би-

ти благословљена.
И другог дана ковин-

ске славе у Ловри је одр-
жан богат културно-за-
бавни програм. Овога 
пута наступило је мес-
но фолклорно друштво, 
које је те вечери и зва-
нично названо именом 
села, док је пратећи ор-
кестар добио име „Ду-
навски бисери”. Пред 
пуном салом поред већ 
познате „Шумадије”, 
извели су „Момачко 
коло” и македонске иг-
ре. За ове последње на-
бавили су нове, ориги-
налне ношње. Публици 
се током вечери веома 
успешно представила 
и етно-група из Београ-
да. Талентоване девојке, 
у овој средини познате 
од раније, поред сплета 
изворних народних пе-
сама отпевале су и не-
колико старих српских 
гра ђан ских мелодија из 
XVIII века. Не треба по-
себно наглашавати да је 
као и претходне вечери 
дружење потрајало до 
ситних сати.

С. М.

Велика Госпојина у Српском Ковину
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У циљу зближавања, бољег међу-
собног упознавања мађарског 
и српског народа, 4. фебруара 

прошле године у Сегедину су Ката-
лин Сили, председница Мађарског 
парламента и Предраг Марковић, 
председник Народне скупштине Ср-
бије потписали међудржавни спора-
зум о толеранцији.
Програм толеранције обухвата и 

приређивање омладинских кампова 
од којих је први већ одржан на Па-
лићу: прошле године српска и мађар-
ска деца су у оквиру разних зани-
мања, предавања имала могућност 
да упознају предање, језик и култу-
ру мађарског и српског народа а до 
наставка започете манифестације до-
шло је 23. августа текуће године ка-
да је у Сегедину отпочео 2. по реду 
Омладински камп толеранције који 
је овом приликом трајао 5 дана, тј. 
Окончан је 27. августа.
Омладински табор толеранције 

отворили су Каталин Сили, председ-
ница Мађарског парламента и 

Предраг Марковић, председник На-
родне скупштине Србије. Они су, 
претходно, разговоре водили у Гра-
доначелничком уреду града Сегеди-
на а на тапет је доспела даља са-
радња у оквиру Програма толеран-
ције у вези са којим је постигнут спо-
разум да у будуће, уместо парламе-
ната, организационе задатке преуз-
ме Локална самоуправа Сегедина и 
АП Војводина.
Председници Марковић и Сили 

разговарали су и о питањима ауто-
номије у Европи, као и о питању ли-
берализације визног режима Мађар-
ске за грађане Србије и уставним 
променама које следе у Мађарској и 
Србији. Ни овом приликом нису 
изостали сегменти који се односе на 
регионалну привредну сарадњу а 
наговештено је да ће се током јесе-
ни формирати српско-мађарска ин-
терпарламентарна културна коми-
сија. Њен задатак ће бити објављи-
вање разних издања, приређивање 
манифестација, организација при-
редаба и покровитељство разних 
програма.
Каталин Сили је свог госта из Ср-

бије уверила да ће Мађарска и даље 

подржати Србију у евроатлантским 
интеграцијама и уколико јој затреба 
било каква помоћ, искуства, Репуб-
лика Мађарска ће увек радо изаћи у 
сусрет свом суседу. Са друге стране, 
Предраг Марковић је од свог домаћи-
на затражио да Мађарска покаже гест 
у решавању таквог проблема као што 
је питање заступништва мањина у 
Мађарском парламенту!
Конференцију за штампу, која је 

заокружила сусрет двају председни-
ка Парламената Србије и Мађарске, 
Предраг Марковић је привео крају 
наговештајима за скорашњи пери-
од: „ Гoспођа Сили и ја ћемо у ок-
тобру открити спомен-обележје нај-
већег кампа где је пружена помоћ 
избеглицама Мађарске 1956. а у 
међувремену ћемо се исто видети у 
октобру, у Будимпешти, истим по-
водом, тј. Поводом обележавања 50. 
годишњице. Биће ми задовољство 
да вам тада такође пренесемо нове, 
добре вести.”
Каталин Сили и Предраг Марко-

вић су затим отворили други по ре-
ду „Oмладински камп толеранције”. 
Они су младим учесницима табора 
поручили да о разлозима због којих 

је потписан Програм толеранције го-
вориће народни посланици оба пар-
ламента а и историчари из две земље 
указаће на заједничке историјске мо-
менте два народа.
Учесници табора, њих педесеторо 

(међу којима су били и ученици Срп-
ске гимназије: Тила Тешењи, Ванда 
Вађоцки, Александра Кочичка, Дал-
ма Молнар, Естер Биро, Армин Де-
метер, Рубен Деметер и Богдан Са-

бо), пре свега, средњошколци из Ср-
бије и Мађарске, заиста су имали 
прилике да подробније упознају срп-
ску и мађарску националну заједни-
цу које живе у двема земљама а ука-
зана им је и могућност бољег упоз-
навања традиција, културе и начина 
живота Срба у Мађарској и Мађара 
у Србији.
Томе је допринео и округли сто 

под насловом „Мањински принципи 
у пракси”, одржан 24. августа у Ша-
тору табора толеранције, где је о по-
литичкој делатности мањина уопш-
те говорила др Милица Павлов, пред-
седница Самоуправе Срба у Мађар-
ској која је подсетила да се народнос-
ти марљиво припремају за локалне и 

мањинске изборе. Она се при томе 
осврнула и на модификацију Мањин-
ског закона те измене Изборног зако-
на а затим је истакла и одређене теш-
коће са којима се суочавају народнос-
ти у Мађарској.
О проблемима су говорили и пред-

ставници војвођанских Мађара из 
Србије у чијим редовима су били 
страначки функционери, односно, 
челни људи Националног савета 
Мађара. Они су предвођени Шандо-
ром Егерешијем, потпредседником 
Скупштине Војводине првенствено 
нагласили важност културне ауто-
номије, но, ту и тамо, дошла је до из-
ражаја и концепција шире аутоно-
мије.
Учесници округлог стола су под-

вукли да се само уз уважавање и 
поштовање мањинских и људских 
права може доћи до жељног циља, 
европске интеграције а табор толе-
ранције, свакако, у многоме допри-
носи бољем упознавању и прихва-
тању различитости у коју категорију 
спадају и култура, језик, вера. Баш 
зато, и у будуће веома су важни про-
грами толеранције.
Шандор Егереши је нагласио нуж-

ност што бржег решавања уставног 
положаја мањина у Србији, док се др 
Милица Павлов, председница Само-
управе Срба у Мађарској, надове-
зујући се свом претходном говорни-
ку, такође позабавила питањем мес-
та народности у новом Мађарском 
уставу.

Све у свему, округли сто је окон-
чан постављањем питања учесника 
Табора толеранције а на крају пето-
дневне приредбе, која је одржана у 
оквиру Сегединских омладинских 
дана, Богдан Сабо, ученик будим-
пештанске Српске гимназије овако 
нам је сумирао своје утиске: „Раније 
ме није занимала ова тематика, међу-
тим, после разних предавања и рада 
кампа, морам да признам да све ово 
уме да буде занимљиво. Иначе, како 
ја видим, све је теже људима… И 
младима, ученицима јер уколико не-
што желе да започну са својим жи-
вотом, пуно тога морају да учине. Са-
да је све тешко и све ће теже бити”.

Предраг Мандић

Омладински камп толеранције у Сегедину

Председници парламената  Мађарске и Србије, Каталин Сили и Предраг 
Марковић

Учесници округлог стола

Међу посетиоцима кампа били су и ученици Српске гимназије из Будим-
пеште
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Из штампе је недавно изашло јед-
но врло занимљиво издање о Нико-
ли Тесли, које се за разлику од већи-
не досадашњих, не бави толико про-
наласцима којима је Тесла задужио 
свет, колико његовом особеном лич-
ношћу. Тачније, тема прoф. др Жaр-
ка Трeбjeшaнина, у његовој књизи 
„Никoлa Тeслa: личнoст, нeурoзa и 
пoслaњe” јесу неке до сада мање поз-
нате црте Теслиног карактера.
О својим мотивима да се посвети 

овој врсти истраживања, проф. 
Требјешанин каже:

– Aкo бисмo зaмислили мoдeрни 
свeт лишeн Тeслиних изумa, били 
бисмo изнeнaђeни кoликo би oн биo 
oсирoмaшeн. Џинoвскa индустриja 
билa би мртвa, фaбрикe би билe пус-
тe, грaдoви би oстaли у тaми, људи 
би били лишeни рaдиja и тeлeвизиje, 
стaли би трaмвajи, трoлejбуси, вoзo-
ви… Ширoм плaнeтe би зaвлaдao 
сaблaсaн мир, мук и мрaк. Бучaн и 
oсвeтљeн свeт нajeднoм би пoстao нa-
лик нa зaчaрaнo и успaвaнo крaљeв-
ствo из „Трнoвe ружицe”.
Тeслинo мoнумeнтaлнo нaучнo 

дeлo je брижљивo прoучeнo и вaљaнo 
oцeњeнo. O eпoхaлнoj врeднoсти 
њeгoвих прoнaлaзaкa нa пoдручjу 
eлeктрoтeхникe знa сe вeoмa мнoгo 
и пoуздaнo, aли o структури и динa-
мици њeгoвe зaнимљивe личнoсти, 
мeђутим, знa сe мaлo и нeдoвoљнo 
пoуздaнo. Тeслинa личнoст je и дaнaс 
joш eнигмaтичнa, oбaвиjeнa мнoгим 
вeлoвимa тajнe.
Које су особине Теслине личнос-
ти данас познате јавности, а 
шта је остало обавијено велом 
тајне?
– Нa пoвршини дoбрo су видљивe 

Тeслинe спoсoбнoсти и цртe личнoс-
ти кao штo су рaзвиjeнa мaштa, инт-
рoвeртнoст, рaдoзнaлoст, рaциoнa-
лизaм, aскeтизaм итд.
Кoд њега сe joш у рaнoм дeтињ-

ству испoљилa изузeтнa мoћ имa-
гинaциje, oднoснo спoсoбнoст 
ствaрaњa врлo дeтaљних, бoгaтих, 
живих и рeaлистичких прeдстaвa у 
мaшти. Зaхвaљуjући живoj имaгинa-
циjи, Тeслa je сa лaкoћoм у свoм уму 
рeaлизoвao мнoгe слoжeнe eкспe-
римeнтe бeз икaквих цртeжa, узoрa 
и лaбoрaтoриjских инструмeнaтa. Зa-
тим, нeсумњивo je биo изрaзитo ин-
трoвeртнa oсoбa, oкрeнутa свoм бри-
жљивo скривeнoм, субjeктивнoм свe-

ту, склoнa интрoспeкциjи. Тeслинa 
нajвeћa и брижљивo нeгoвaнa стрaст 
билa je она зa прoнaлaжeњeм нeпoз-
нaтих принципa, зaкoнa и нeистрaжe-
них свeтoвa. Свoje нajвeћe зaдoвoљ-
ствo oвaj уздржaни и дисциплинoвa-
ни чoвeк нaлaзиo je у прoнaлaзaштву, 
у „рaдoсти oткривaњa”. Говорио је:

„Мислим дa нe пoстojи усхићeњe 

кoje мoжe дa прoђe крoз људску ду-
шу сличнo oнoм штo гa прoнaлaзaч 
oсeћa кaдa види дa сe твoрeвинa 
њeгoвoг мoзгa прeтвaрa у успeх… 
Тaквa oсeћaњa нaгoнe чoвeкa дa 
зaбoрaви нa хрaну, сaн, приjaтeљe, 
љубaв, свe”.
Вeлики нaучник je успeo дa снaгoм 

гвoздeнe вoљe нaчини oд сeбe рoбoтa 
и дa сву свojу eнeргиjу пoдрeди jeд-
нoм jeдинoм циљу – ствaрaлaчкoм 
рaду. Тeслин aскeтизaм видљив je у 
њeгoвoм oднoсу прeмa жeнaмa. Тeслa 
je, тврди O’Нил, „избрисao љубaв из 
свoг живoтa; чaк je и жeну избрисao 
из свojих мисли”.

Познато је да се Никола Тесла 
никада није женио нити је волео 
и једну жену. То је навело његове 
савременике на претпоставке о 
Теслиној различитости у погле-
ду сексуалне орјентације. Он то, 
колико је познато, никада није ни 
демантовао ни потврдио?
– У jeднoм интeрвjуу, нa питaњe дa 

ли умeтници и нaучници трeбa дa сe 
жeнe, Тeслa кaжe: „Умeтник, дa; му-
зичaр, дa; прoнaлaзaч, нe. Првa двa 
мoрajу дa дoбиjajу нaдaхнућe из жeн-
скoг утицaja и дa дo финих пoстиг-
нућa буду вoђeни љубaвљу, нo 
прoнaлaзaчeвa прирoдa je тoликo 
силoвитa, сa тoликo дивљeг, стрaснoг 
у сeби, дa би прeдajући сe жeни кojу 
вoли, прeдao свe, и тaкo му ништa нe 
би oстaлo зa изaбрaнo пoљe. Нe 
вeруjeм дa мoжeтe дa нaвeдeтe мнoгo 
вeликих прoнaлaзaчa кojи су били 
oжeњeни”, рeкao je Тeслa нoвинaру. A 
oндa je, пoслe крaћe пaузe, нe бeз тугe, 
тихo дoдao: „И тo je штeтa, jeр смo 
пoнeкaд тaкo усaмљeни.”

Oтaц сaврeмeнe eлeктрoтeхникe и 
рoбoтикe гajиo je oгрoмну вeру у мoћ 
лoгoсa и тeхникe. Oн je нoсиo у сeби 
прoсвeтитeљскo увeрeњe дa нaпрeт-
кoм знaњa чoвeк нeзaдрживo идe кa 
блaгoстaњу, мaтeриjaлнoм и духoв-
нoм.
За Теслу се сматра да је био склон 
мистици и нaрцизму. Спомиње 
се чак и његова комуникација са 
бићима из других, паралелних 
светова? Колико у томе има ис-
тине?
– Нaизглeд пaрaдoксaлнo, oвaj вe-

лики рaциoнaлистa биo je ис-
тoврeмeнo пoдлoжaн пaрaпсихoлoш-
ким дoживљajимa, визиjaмa и мис-

тичним стaњимa. Пa ипaк, ниje ни 
рeткo нити нeoбичнo дa упрaвo oни 
кojи прeнaглaшaвajу знaчaj рaзумa, 
зaпрaвo, дубoкo у нeсвeснoм скривajу 
пoтиснутe склoнoсти кa мистичним 
и oкултним пojaвaмa.

A испoд Тeслинe упaдљивe скрoм-
нoсти и aскeтизмa скривa сe нaр-
цисoиднoст, кoja je уoчљивa у 
њeгoвoм нeпрeстaнoм нaпoру дa 
свoja вeликa oткрићa учини при-
ступaчним jaвнoсти нa вeoмa eфeк-
тaн, a чeстo и сeнзaциoнaлaн, шoкaн-
тaн нaчин кojим je фaсцинирao пуб-
лику. Сeтимo сe чувeних Тeслиних 
пoзa нa фoтoгрaфиjaмa, нa кojимa вe-
лики нaучник, пoпут вeликoг мaгa, 
сeди и читa у лaбoрaтoриjи oсвeтљeнoj 
мистичним бљeскoм снoпa вeштaч-
ких муњa.

Кажу да се велики научник без-
разложно плашио неких наиз-
глед безначајних предмета у свом 
окружењу и да је имао бројне 
аверзије, што се доводи у везу са 
клиничким стањем неурозе?
– Нeспoрнo je дa je Тeслa имao рaз-

нoврснe фoбиje (прeтeрaн стрaх oд 
прљaвштинe и зaрaзe), aвeрзиje 
(прeмa дeбeлим жeнaмa, минђушaмa, 
бисeрима, кoси), кao и присилнe мис-
ли и рaдњe (прaњe руку, брojaњe).
Упркoс брojним нeурoтичним 

симптoмимa, зa Тeслу сe нe мoжe 
тврдити дa je биo нeурoтичaн. 
Нeурoзa пoдрaзумeвa, пo дeфини-
циjи, слaбoст функциja eгa, нeс-
пoсoбнoст мисaoнe кoнцeнтрaциje, 

oтeжaнo рaсуђивaњe, прoблeмe у 
вoљнoм oдлучивaњу, кao и нeспoсoб-
нoст вaљaнoг oбaвљaњa прoфe-
сиoнaлнe дeлaтнoсти. Вeлики нaуч-
ник je, нeспoрнo, имao извeснe нeурo-
тичнe цртe (прeтeрaнa урeднoст и 
чистoћa, тврдoглaвoст, сaмoдисцип-
линa), aли ниje биo нeурoтичaн. 
Дoкaз зa тo je и њeгoвa нeoбичнa рaд-
нa eнeргиja и изузeтнo плoднa нaуч-
нa дeлaтнoст. Нajзaд, Тeслa сe никaдa 
ниje ни пoжaлиo дa му je пoтрeбнa 
пoмoћ психиjaтрa.
Прeмa тoмe, Тeслa ниje биo нeурo-

тичaр вeћ je имao oпсeсивну струк-
туру кaрaктeрa. Oн je свoje oпсeсив-
нe рeaкциje успeo дa сaвлaдa и уклo-
пи у структуру личнoсти, тaкo дa су 
му чaк пoмaгaлe у ствaрaлaштву.

Д. Ј.

Прoф. др Жaркo Трeбjeшaнин, aутoр књигe „Никoлa Тeслa: личнoст, нeурoзa и пoслaњe”

Студија о мање познатој страни Теслине личности

Жaркo Трeбjeшaнин рoђeн je у Бeoгрaду 1950. гoдинe. Нa Групи зa 
психoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeту у Бeoгрaду je диплoмирao (1974), 
мaгистрирao (1982) и дoктoрирao (1990). Рeдoвни прoфeсoр je нa Дeфeк-
тoлoшкoм фaкултeту у Бeoгрaду, нa прeдмeту Oпштa психoлoгиja сa 
психoлoгиjoм личнoсти. Прeдсeдник je Сaвeзa психoлoгa Србиje.

Oбjaвиo je књигe: Фрoмoвe дихoтoмиje (1983); Прeдстaвa o дeтeту 
у српскoj култури (1991. и 2000); Психoaнaлизa – мaли лeксикoн (1993. 
и 2000); Штa Фрojд зaистa ниje рeкao (1994); Пoлитикa и душa (1995); 
Лeксикoн психoaнaлизe (1996. и 1998); Нajстрaшниje je кaдa oтруjу oб-
лaк – кaкo дeцa Србиje видe рaт и мир (кoaутoри: Нaтaшa Хaнaк и Диjaнa 
Кoпунoвић, 1999) и Психoсoциjaлнe пoслeдицe рaтa нa рoдитeљe и дe-
цу (кoaутoри: Нaтaшa Хaнaк, Нaдa Дрaгojeвић и Ирeнa Стojкoвић, 
1999). Oбjaвиo je и вeћи брoj прeдгoвoрa, пoгoвoрa и студиja.
Дoбитник je нaгрaдa „Жижa Вaсић” (1982) зa пoпулaризaциjу 

сaврeмeнe психoлoгиje и „Бoрислaв Стeвaнoвић” (1995) зa нaучни 
дoпринoс психoлoгиjи, кoje дoдeљуje Друштвo психoлoгa Србиje.
Рaдoви су ми прeвoђeни нa eнглeски, руски, мaђaрски, слoвeнaчки 

и мaкeдoнски jeзик.

Склoнoст кa мистици
– Нaизглeд пaрaдoксaлнo, Тесла је иако вeлики рaциoнaлистa биo 

пoдлoжaн и пaрaпсихoлoшким дoживљajимa, визиjaмa и мистич-
ним стaњимa. Пa ипaк, ниje ни рeткo нити нeoбичнo дa упрaвo oни 
кojи прeнaглaшaвajу знaчaj рaзумa, зaпрaвo, дубoкo у нeсвeснoм 
скривajу пoтиснутe склoнoсти кa мистичним и oкултним 
пojaвaмa.

A испoд Тeслинe упaдљивe скрoмнoсти и aскeтизмa скривa сe нaр-
цисoиднoст, кoja je уoчљивa у њeгoвoм нeпрeстaнoм нaпoру дa свoja 
вeликa oткрићa учини приступaчним jaвнoсти нa вeoмa eфeктaн, 
a чeстo и сeнзaциoнaлaн, шoкaнтaн нaчин кojим je фaсцинирao пуб-
лику. Сeтимo сe чувeних Тeслиних пoзa нa фoтoгрaфиjaмa, нa кojимa 
вeлики нaучник, пoпут вeликoг мaгa, сeди и читa у лaбoрaтoриjи 
oсвeтљeнoj мистичним бљeскoм снoпa вeштaчких муњa.

Тeслинe „нeурoзe”
– Нeспoрнo je дa je Тeслa 

имao рaзнoврснe фoбиje (прe тe-
рaн стрaх oд прљaвштинe и 
зaрaзe), aвeрзиje (прeмa дeбe-
лим жeнaмa, минђушaмa, би-
сe ри ма, кoси), кao и присилнe 
мисли и рaдњe (прaњe руку, 
брojaњe).
Упркoс брojним нeурoтич-

ним симптoмимa, зa Тeслу сe 
нe мoжe тврдити дa je биo 
нeурoтичaн. Нeурoзa пoдрa-
зумeвa, пo дeфинициjи, слaбoст 
функциja eгa, нeспoсoбнoст 
мисaoнe кoнцeнтрaциje, oтe-
жa нo рaсуђивaнje, прoблeмe у 
вoљнoм oдлучивaњу, кao и нeс-
пoсoбнoст вaљaнoг oбaвљaњa 
прoфeсиoнaлнe дeлaтнoсти. 
Вeлики нaучник je, нeспoрнo, 
имao извeснe нeурoтичнe цртe 
(прeтeрaнa урeднoст и чис-
тoћa, тврдoглaвoст, сaмoдис-
циплинa), aли ниje биo нeурo-
тичaн. Дoкaз зa тo je и њeгoвa 
нeoбичнa рaднa eнeргиja и 
изузeтнo плoднa нaучнa дeлaт-
нoст. Нajзaд, Тeслa сe никaдa 
ниje ни пoжaлиo дa му je 
пoтрeбнa пoмoћ психиjaтрa.

Никола Тесла
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Заборављени српски политички листови у Пешти (6)

Поново откривени Гласник
Академик Василије Ђ. Крестић у својој књи-

зи „Историја српске штампе у Угарској 1791-
1914” о будимпештанском Гласнику пише 

следеће: „До примерка Гласника нисмо дошли а 
о њему сазнајемо само из једне нотице у Брани-
ку из 1904, бр. 79.”
Срећом, његови сачувани примерци ипак пос-

тоје. Нашим трудом Гласник је поново откривен, 
а наша читалачка публика је међу првима која се 
може упознати са овим заборављеним листом.
Први број Гласника изашао је у Будимпешти 

4/17. априла, у недељу, 1904. Власник и одговор-
ни уредник био је Димитрије Дојин, а главни 
уредник – неуморни Милан Петровић. После Ма-
лих новина и Српских новости ово је био његов 
трећи, а по свему судећи, уједно и последњи по-
кушај у Пешти.
Будимпештански Гласник је излазио сваки дан 

на четири стране, штампао се у Штампарији „Ад-
рија” Петра Василијевића близу дунавског кеја у 
улици Молнар бр. 5. Уредништво се налазило у 
Ференцварошу, у улици Ракош (данас ул. Ендреа 
Хеђеша) под бројем 11.
О замишљеном профилу Гласника најбоље го-

вори уводни чланак под насловом „Наша задаћа” 
у коме се између осталог каже: „Једина је и ис-
кључива задаћа нашем листу, да служи интере-
сима српског народа: и ми ћемо ту задаћу своју 
испуњавати тачно и савесно, попуњаваћемо је ро-
дољубиво, не обазирући се ни на какве споредне 
обзире, на личне интересе, нити пак на становиш-
та појединих наших странака. Увек ће нам укуп-
но добро свега српског народа лебдети пред очи-
ма, то ћемо као највећу драгоценост чувати сло-
боду разматрања и расуђивања, која је преко пот-
ребна.”
На насловној страни нису се искључиво нала-

зили чланци политичке природе, мада су они, 
приметно, ипак били у центру пажње. Издвоји-
ли бисмо уводни чланак 28. броја (26. мај 1904.) 
„Срп. народно позориште у Будимпешти” у ком 
се доноси следећа вест: „До сада је искључиво ро-
дољубиво и одушевљено заузимање овдашње ака-
демске омладине и наших честитих певачких 
дружина пештанске »Слоге« и будимске »Зоре« 
пружила овдашњем српском грађанству забаве и 
уживање у српском духу, и сваки, ко је пратио 
њихов напоран рад, у том правцу мора признати, 
да су ова три тела за свој родољубиви рад око не-
говања српске мисли онде у туђини заслужили 
најискренију захвалност не само овдашњег Срп-
ства, него у истој мери и ширих слојева нашега 
народа. Јер на њиховим забавама и друштвеним 
састанцима окупљало се овдашње Српство и оду-

шевљавало се милим звуцима српске песме и 
свирке. (…) Сада пак дознајемо да из иста два раз-
лога: да овдашњем Српству пружи српска ужи-
вања и да страни свет упозна с нашом народном 
уметношћу намерава наше народно позориште 
да дође у Будимпешту и да овде у једном од ов-
дашњих позоришних зграда приреди низ пред-
става и да су тога ради између управе нашег на-
родног позоришта и овдашњег Vígszínháza пок-
ренути преговори, који ће по досадашњим изгле-
дима довести до повољних резултата. С друге 
стране уверавају, да би долазак нашег народног 
позоришта био и у овдашњим мађарским умет-
ничким па и ширим круговима радосно поз-
дрављен.”
Гласник се, дакако, радо бавио темама везаним 

за Србе, тако он у уторак 6/19. априла 1904. на 
првој страни доноси полемички текст са насло-
вом „Мађарски језик у српским школама” да би 
у 9. броју објавио чланак „Српске школе у Турс-
кој” у којем извештава о незавидном стању срп-

ских школа у околини Тето-
ва.
Наравно, сем српских те-

ма Гласник се нашироко ба-
вио и са светом актуелне по-
литике. У рубрици „Поли-
тички преглед” појављива-
ли су се овакви чланци: „Рат 
на Далеком истоку”, „Неми-
ри на Балкану” или „Угар-
ски министар председник 
код краља”.
У рубрици „Брзојави” пре-

носиле су се кратке вести, 
најчешће из Лондона, Пари-
за и Цариграда.
У одељку „Новости” низа-

ле су се теме као: „Круни-
сање краља Петра”, „Го-
дишња скупштина »Слоге«”, 
„Завера против султана” и 
„Убиство у Темишвару”. Чи-
тајући ове занимљиве члан-
ке ми бисмо ипак издвојили 
оне који су ближи нама као 
„Српска будимпештанска 
омладина у Вел. Кикинди”. 

У њој стоји следеће: „Дознајемо да ће певачки 
збор овдашње академске омладине с коровођом 
својим Ароном Пешићем о Ђурђеву дну посети-
ти Вел. Кикинду, где ће као гости ондашње срп-
ске добротворне женске задруге учествовати на 
Ђурђевданској забави. У Вел. Кикинди се чине 
припреме, да младе госте што лепше дочекају”. 
Вредан наше пажње је и следећи напис: „Позна-
ти српски родољуб госп. Евген Думча, градона-
челник у Сент-Андрији, који се наших шегрта 
већ у више махова сетио, поклонио је нашем 
друштву за унапређивање српског привредног 
подмлатка, сву своју прошлогодишњу тантијему 
(награду), која му припада као председнику бу-
димпештанске филијале Српске Банке. Госп. 
Думча је подигао – као што је познато – неколи-
ко српских школа на оној крајњој српској тачци, 
а он и његова племенита госпођа обилато обда-
рише већ многу срп ску цркву у будимској дије-
цези. Госп. Думча и његова племенита госпођа 
немају од срца порода, па су завештали – као што 
смо извештени – већи део свог имања, за унап-
ређивање српске привреде и српског привредног 
подмлатка. Ми желимо и овом приликом – бла-
годарећи му најсрдачније – да се у лепи пример 
ових племенитих, али тихих и скромних супру-
га, угледају и сви остали добри Срби, који одоб-
равају и помажу српски привредни покрет, који 
је, може се рећи, заиста већ цело Српство обух-
ватио”.
Међутим, тон Гласника није био увек тако при-

јатан. Умео је да буде жесток и крајње неприја-
тан. Навешћемо детаљ из чланка Гласниковог
власника Димитрија Дојина, који се у 10. броју за 
1904. обрачунао са Николом Марковићем Ер-
дељаном, уредником Малих новина: „Још прош-
ле недеље у броју од суботе, изашао је један чла-
нак под насловом »Гешефт« наперен јамачно про-
тив нашег листа. Ми смо оћутали, јер нисмо ра-
ди да пунимо лист којекаквим стварима, као што 
чине »Мале новине – Босна«…”, па нешто даље 
овако наставља: „Даље вели, да је уредник »Глас-
ника« »сецер-словослагалец«… Али је заборавио 
да каже, да га је тај »сецер-словослагалец« учио 
како треба уређивати и шта долази у рибрику 
»Новости« и »Политички преглед« и т.д. што мо-
же и доказати, јер кад је дошла та продана душа
код листа, није знала ни да се окрене ни откуда 
да почне. Он је дошао из бела света код тадашњег 
властника Виктора Секеља (када се тражио са-
радник) и рекао му, како је он »поп« и како је био 
уредник једног листа (који није ни постојао) и ка-
ко је он једна »популарна« (sic!) личност. Међу-
тим то није истина.” Дојин не зазире ни од нис-
ких удараца: „Никола Марковић-Ердељан био је 
пре месец-два дана ишћушан и испребијан од јед-
ног господина јавно у једној овдашњој првој и нај-
већој кафани, тако, да је, како веле, од првог ша-
мара (ћушке) пао на земљу викајући »ајаој глава« 
(…) После тога био је дошао на Змајево вече, које 
се приређивало овде у Будимпешти, и како се 
појавио на улазу у дворану, српска омладина га 
је дохватила и избацила на улицу… Лепа почаст!” 
Разјарени аутор Димитрије Дојин свој текст за-
вршава овим речима: „Но доста, ти си човек за 
презир и за – песницу.”
У рубрици „Забавник” излазиле су кримина-

листичке приче у наставцима. На последњој стра-
ни објављивали су се разни огласи из којих 
сазнајемо да је у Вацкој улици 26. радио извесни 
Боривој Станковић, чиновник осигуравајућег 
друштва „Адрија”, да је др Миладин Свињарев, 
лекар у Будимпешти, примао болеснике у Ирањи 
улици 18, близу српске цркве, и да је пештанска 
Штампарија „Адрија” Петра Василијевића изда-
ла књигу „Српске народне песме”.
На крају бисмо издвојили један несвакидаш њи 

оглас са насловне стране Гласника од 28. априла 
1904. у којем стоји: „Јучерашњи број није могао 
изаћи због тога, што се догодила неприлика и то 
при ношењу слога (слова) из ове штампарије, где 
се новине слажу, у другу штампарију, да се штам-
па. Слог се на коли тако изрушио да није било мо-
гуће одштампати, пошто су слагачи отишли.”
Последњи број Гласника штампан је 4. јуна 

1904. године.
Драгомир Дујмов

Последњи покушај Милана Петровића

Зграда бивше редакције
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Сок од јабуке

Чувени сок од жуте јабуке који се произ-
води у Приградском агрокомбинату надо-
мак Б, у непосредној близини великих 
воћњака (на чију раскошну лепоту су грађа-
ни тако поносни), један је од главних град-
ских производа за извоз, надалеко чувени 
бренд, толико тражен од стране имућних 
иностраних љубитеља сокова да га за обич-
не становнике Б. и не остаје, па је градска 
управа већ деценијама уназад принуђена 
да увози сокове слабијег квалитета како би 
бар делимично намирила потражњу, те се 
зато грађани више и не сећају укуса свог 
чувеног јабуковог сока, знају га само из 
прича својих старих или оних малобројних 
срећника који су запослени у фабрици, па 
понекад изиграју строгу контролу и кри-
шом гуцну по који гутљај, те стога није ни 
чудо што су у Б. постале популарне локал-
не изреке попут „Нит сок пио, нит сок ми-
рисао!”, „Ужелех те се ко сока јабуковог!”, 
„Боље увозни сок данас, но домаћи сутра!” 
итд, а основало се чак и једно цивилно уд-
ружење с декларисаном намером да с вре-
меном прерасте у политичку странку, чији 
је основни циљ враћање домаћег сока грађа-
нима Б, а парола им је „Сок припада онима 
који га производе” (мада није баш најјас-
није да ли при том мисле на све грађане или 
само на власнике фабрике, или – евентуал-
но – на саме раднике „цедитеље”), а ако 
којим случајем добију изборе за градску 
скупштину – ето грађанима њиховог сока 
поново.

Милан Степанов

Грас да врати Нобелову награду
Представници Академије „Иво Андрић” затра-

жили су од немачког нобеловца и писца Гинтера 
Граса да врати то признање због тога што је у мла-
дости припадао елитној СС јединици немачке 
војске. „Ваша кривица садржана је, како у самом 
чину припадности с душом и телом’ Хитлеру, та-
ко и у вишедеценијском ћутању, а при томе и јав-
ном нападању на друге због истог учешћа у зло-
чинима СС-а”, наводи се у писму. У писму се под-
сећа на злочине које су немачке СС јединице по-
чиниле у Другом светском рату у Крагујевцу и 
Краљеву и на бомбардовање СРЈ 1999. године, ка-
да је Грас и добио награду Шведске краљевске 
академије.
Оснивачи Академије „Иво Андрић” су Добри-

ца Ћосић, Антоније Исаковић, Василије Крестић, 
Слободан Ракитић и други.

Награде на 41. филмским 
сусретима у Нишу

Гран при „Naissa” за најбоље глумачко остварење 
на Фестивалу глумачких остварења домаћег игра-
ног филма добио је Петар Краљ, за улогу у филму 
„Синовци”. Београдском глумцу је на 41. филмским 
сусретима у Нишу уручена и овогодишња награда 
Удружења филмских глумаца Србије „Павле Вуји-
сић” за допринос уметности глуме. На 41. филмс-
ким сусретима у Нишу награду „Цар Константин” 
за најбољу главну мушку улогу добио је Милан Гу-
товић, „Царицу Теодору” за главну женску улогу 
добила је глумица Нада Шаргин

„Сутра ујутру” у биоскопима
Премијера домаћег филма „Сутра ујутру” Оле-

га Новковића, који је остварио завидне резултате 
на фестивалима у земљи и иностранству, одржа-

на је 30. августа у Дому синдиката. Главне улоге 
у драми о изгубљеној генерацији играју Уликс 
Фехмију, Нада Шаргин, Небојша Глоговац, Љу-
бомир Бандовић, Радмила Томовић,… и Лазар 
Ристовски, чија кућа Зиллион филм је продуци-
рала ово остварење, рађено према сценарију Ми-
лене Марковић.

Целонедељна „Књижевна зона” 
у Крагујевцу

У центру Крагујевца – на Тргу „код Крста” и 
околној пешачкој зони – 28. августа је отворена 
седмодневна продајна изложба књига, школског 
прибора и канцеларијског програма под називом 
„Књижевна зона”. Ову манифестацију отворила 
је позната књижевница Светлана Велмар Јанко-
вић, која је, том приликом, овдашњој читалачкој 
публици представила допуњено издање свог ро-
мана „Дорћол”.

„Књижевну зону” у центру Крагујевца, прву 
манифестацију те врсте у Шумадији, која је већ 
привукла велику пажњу културне и остале овда-
шње јавности, организује „Шумадија сајам”, под 
покровитељством градске управе.

Тесла electric company
Представа у режији Томажа Пандура, изведе-

на је 30. августа на Љубљанском фестивалу, пос-
ле вишедневног играња у театру Ulysses на Бри-
онима. Пандур је ту представу режирао према 
тексту Дарка Лукића, а њена светска премијера 
била је недавно на Миттелфесту у Италији. У 
копродукцији његовог Пандур театра и Ulyssesа, 
као и Љубљанског фестивала, представа „Тесла” 
окупља неке од највећих глумачких имена из 
Словеније и Хрватске, међу којима је и један од 
оснивача театра Ulysses и свестрани уметник Ра-
де Шербеџија. Представа „Тесла electric company”, 
описује тог великог научника као човека изван 
свог времена, будући да је и сам говорио да је 
„садашњост њихова”, а будућност, за коју он и 
ради – његова.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Бодин
После тешког пораза који је Византија претрпела 1071. од Селџука, у Царе-

вини је све више расло незадовољство, а у Македонији се припремао устанак. 
Устаници су тражили савезништво дукљанског краља Михаила који им је пос-
лао свог сина Константина Бодина са одредом војске. Вође устанка су Бодина 
прогласили за цара под именом Петар. Пошто су заузели Скопље, устаници су 
се поделили у две групе: Бодин је – сада као цар Петар – кренуо према Нишу, 
док је други део војске заузео Охрид и напао Костур. Бодин је у Нишу и околи-
ни постизао успехе, али су устаници под Костуром претрпели тежак пораз. Ка-
да су Византинци заузели и Скопље, Бодин је кренуо према том граду, али је и 
он био поражен и заробљен. Михаило га је касније ослободио, потплативши 
млетачке трговце који су крадом отели дукљанског престолонаследника и вра-
тили га у Дукљу.
За очевог живота Бодин је добио на управу једну област, а после Михаилове 

смрти – око 1082. – постао краљ Дукље. Нормани из јужне Италије су крајем 
1081. заузели Драч и дубоко продрли на византијске територије. Изгледа да је 
Бодин искористио тежак положај Византије, збацио цареву врховну власт, и 
кренуо у освајање области у унутрашњости. У летопису попа Дукљанина се 
каже да је Бодин заузео од Византинаца Рашку и Босну, и да је тамо за жупане 
поставио два своја дворанина, Вукана и Марка, а у Босни кнеза Стефана. Но ис-
торичари овај извор сматрају „веома непоузданим” и односе се према њему оп-
резно. „Уколико ово казивање има реалну основу”, каже Сима Ћирковић” „власт 
Бодинова над земљама у унутрашњости није могла дуго трајати”.
Постоје предања о томе да је Бодин освојио Дубровник и тамо подигао кулу 

која се и много касније називала „кула краља Бодина”, али се ни овај податак 
не може проверити меродавним изворима. Чињеница је да је Дубровник 1081. 
признао врховну власт Нормана, али докле је то трајало и ко је њу заменио, Бо-
дин као господар залеђе или византијски цар, не може се утврдити. У Бодино-
вој политици је, изгледа, важнију улогу имао Бар, па је постигао код тадашњег 
папе да се епископија у том граду подигне на ранг архиепископије, те барски 
римокатолички архиепископи од тада носе титулу „примас Србије”.
После протеривања Нормана из Драча, византијска војска је у већој бици по-

разила и заробила Бодина. Десило се то између 1085. и 1090. После ослобађања 
из заробљеништва Бодин се поново вратио на престо у Дукљи, али је морао 
признати врховну власт византијског цара, а и држава му је знатно смањена. 
Последња вест о Бодину потиче из 1096/97, када су кроз његову земљу прола-
зили крсташи. Предраг Степановић

Један, па три – други део

Замишљамо, дакле, да су гости у ТВ емисији „Један, па три” српски, хр-
ватски и бошњачки језик. Видела си у прошлом писму да врaгoлaстa вo-
дитeљкa нe oдустaje лaкo oд нeприjaтних питaњa: „A штa aкo, рeцимo, 

двojицу кoмшиja у Санџаку рaздвaja сaмo jeднa кривa тaрaбa? Jeдaн je Србин, 
други Бoшњaк. Живe нeгдe нa плaнини, Бoгу зa лeђимa, нeгдe гдe нeмa jeзи-
кoслoвaцa. Живe, дaклe, ту цeo свoj живoт. И нe сaмo oни. Прe њих су сa oбe 
стрaнe плoтa живeли њихoви oчeви, дeдoви, прaдeдoви, чукундeдoви, aскурђe-
ли… Дaклe, истoриjски живe ту oдувeк. Кaкaв, дaклe, у oвoм случajу имa ути-
цaj дoтичнa тaрaбa нa jeзичкo рaзгрaничeњe? Којим језиком говоре?”
Српски jeзик сe врпoљи у стoлици, пoлaкo гa oбливa хлaдaн знoj: „Чуjтe, 

вaшe питaњe je jeднa пoдлa инсинуaциja. Сви знaмo дa Срби у Сaнџаку рaдиje 
изoстaвљajу глaс „х” приликoм изгoвoрa рeчи кoje гa сaдржe, дoк гa Бoшњa-
ци, напротив, вeoмa рaдo и oбилaтo упoтрeбљaвajу. Срби вeлe: Ристoс сe рo-
ди, a Бoшњaци: Христoс сe рoди”. „Кaкo тo дa Бoшњaци гoвoрe Христoс сe 
рoди, кaд нису хришћaни и кaкo, мoлим вaс, Срби изoстaвљajу глaс кojeг нeмa?” 
и дaљe je бeзoбрaзнa вoдитeљкa. Српски jeзик пaдa у нeсвeст. Кaмeрмaн гa 
пoливa вoдoм. Вoдитeљкa вришти. Рeдитeљ брзo убaцуje рeклaмe. Публикa 
тапше зa свaки случaj.
Пoслe нeкoликo прoпaгaндних пoрукa, пoчињe други дeo eмисиje. Бoшњaч-

ки jeзик питa хрвaтски jeзик: „Кaj сe тo, прoсим вaс лeпo, ви прaвитe блeсa-
ви сa тим нoвoгoвoрoм? Aк’ je „зoрoклик” oндa би трeбaл кукурикaт сaмo у 
зoру! Зaр oрoз нe кукуричe и кaд му сe хoћe пoгaзит нeку кoкицу?” Хрвaтски 
jeзик кипти oд бeсa. Скaндaл je нa пoмoлу. Ипaк, умирeним глaсoм oбjaшњaвa: 
„Зoрoклик je пoвиjeснa хрвaтскa риjeч кoja сe дoдушe ниje кoристилa нeкoли-
кo тисућљeћa, aли сaмo збoг нaмeтнутих србизaмa jeзичкe, вeликoсрпскe, шo-
винистичкe, хeгeмoнистичкe, чeтничкo-кoмунистичкe oлигaрхиje.” Српски 
jeзик скaчe сa стoлицe, пaдa шaмaр, пoтoм хрвaтски jeзик узврaћa пeсницoм 
– нaстaje мeдиjскa тучa. Глeдaнoст скaчe. Рeклaмни прoстoр пoскупљуje. 
Нajзaд сe ствaр смируje. Aплaуз. Пoнoвo рeклaмe.
Нajзaд, у трeћeм, зaвршнoм дeлу eмисиje, свa три jeзикa дoбиjajу свoj ми-

нут дa кaжу глeдaлишту штa жeлe. Нe мoгу дa сe дoгoвoрe кo ћe први дa дис-
кутуje, пoчињу дa гoвoрe у глaс и глe чудa: три jeзикa сe стaпajу у jeдaн oчaj-
нички, хoрски урлик рaњeнoг динoсaурусa. Одјавна шпица.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Републике Србија и Српска
У Београду је боравио Милорад Додик, пре-

мијер Републике Српске. Примили су га од-
војено и председник Тадић и премијер Кош-
туница. Сусрети су, судећи по снимцима, би-
ли више него срдачни. Ово не треба да чуди 
ако се има у виду да је после одвајања Црне 
Горе, од свих земаља у окружењу Србији пос-
тала најближа управо Република Српска.
Теме су биле добро знане, али је за званич-

ни Београд сигурно било пријатно чути да се 
бар неко слаже са његовим ставовима. Додик 
је, на пример, изјавио како би независност Ко-
сова „могла да изазове снажне покрете неза-
довољства” у Републици Српској, те да њего-
ва влада сматра да оно треба да остане у ок-
виру Републике Србије. Аналитичари су и ра-
није доводили у везу независност Косова са 
припајањем Републике Српске Србији, али ће 
ова прича сасвим сигурно остати на нивоу хи-
потезе. То, међутим, не значи да зато нема 
воље међу Србима у Босни, напротив. Додик 
је са Коштуницом разматрао споразум о „спе-
цијалним паралелним везама” између РС и Ср-
бије. И то по угледу на везе које Хрвати из Бос-
не негују са Републиком Хрватском. Тако на 
пример Хрвати у БиХ имају пасоше Хрват ске, 
па чак и право гласа у суседној држави! Хрва-
ти у Бањалуци, Мостару и Бјељини имали су 
своја бирачка места на којима су бирали пар-
ламент и председника Хрватске. Зашто та ис-
та права у Србији не би имали Срби из Босне, 
упитао се Додик и додао да само од званичног 
Београда зависи реализација таквог пројекта. 

„У РС готово сви желе да имају срп ско и ов-
дашње држављанство”, каже премијер РС, 
који такође верује да ће се једног дана Срби 
на референдуму изјаснити за независност у 
односу на БиХ.
Занимљиво је било чути и шта премијер РС 

мисли о односу са Хагом, који је и за Бањалу-
ку и за Београд главна кочница за напредо-
вање ка Европи. Додик је, наиме, изјавио ка-
ко би он „сместа ухапсио бегунце од Хашког 
суда када би знао где се налазе”, али не зна – 
баш као ни Коштуница. Ових дана се шушка 
и о томе како би Европска унија могла наста-
вити преговоре са Београдом упркос томе што 
је Младић на слободи?! Занимљиво је да Бри-
сел није потврдио али ни демантовао ову вест 
која би итекако могла да утиче на потеру, у 
којој наводно успешно сарађују полиције РС 
и Србије.

„То нису јунаци, како они себе желе да пред-
ставе, то су обичне кукавице које су се увек 
криле иза народа и у име њега чиниле злоде-
ла. Они морају да заврше у Хагу. Док год они 
биолошки живе, а нису у Хагу, Србија и РС ће 
имати проблем”, енергичан је Додик у интер-
вјуу за београдске медије.
Што се прилика у РС тиче, тамошње влас-

ти настоје да заинтересују стране инвестито-
ре, па су укинуле 36 закона и 56 уредби које 
су страним улагачима загорчавале живот. Гра-
ди се ауто-пут од Бањалуке до Окучана (веза 
са ауто-путом Београд-Загреб), реконструи-
ше се аеродром, оснива авио компанија Ер Ср-
пска, продаје Телеком… Премијер РС је сав у 
настојању да земљу приближи Европи, али то 
неће бити лако због мафије која му прети атен-
татом! Реч је о људима који су се обогатили 
ратујући под Младићевом и Караџићевом за-
ставом.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Код Путина

Црногорски премијер Мило Ђукановић сусрео 
се у Сочију са руским председником Владими-
ром Путином. Путина је веома занимала Ђука-
новићева оцена развоја стања око Косова као и 
будући односи Црне Горе и Србије. Руски пред-
седник је такође „потврдио непромењену пози-
цију Русије која се залаже за територијалну це-
ловитост Србије”. Русија је прва држава која је 
признала Црну Гору и са њом успоставила дип-
ломатске односе, а руске инвестиције на црногор-
ском приморју процењују се на више од две ми-
лијарде долара.

Ко неће не мора
У Црној Гори је укинута обавеза служењa вој-

ног рока. Сви војници који се тренутно налазе у 
Војсци Црне Горе вратиће се кућама до 5. септем-
бра, а у униформама ће остати само професионал-
ци. Влада Црне Горе је такође затражила од гене-
ралног секретара НАТО Jap de Hop Shefera при-
јем у програм Партнерство за мир.

Истрајни Шешељ
Хашки трибунал је одлучио да Војиславу Ше-

шељу против његове воље додели браниоца. Ад-
вокат је из Лондона, акредитован је у Хагу и зо-
ве се Дејвид Хупер. Судско веће је прибегло 
оваквом поступку јер их је досадашње пона-
шање Шешеља навело на закључак да би он сам, 
ако му се дозволи да се брани, „у значајној ме-
ри и истрајно опструисао примерено и брзо 
суђење” (како стоји у саопштењу). Лидер Срп-
ске радикалне странке је због овог уложио жал-
бу.

Анан тражи поштовање 
Резолуције 1701

Генерални секретар УН Кофи Анан посетио је 
прошле недеље мировне снаге УН на југу Либа-
на, дан након што су Италија и Турска саопшти-
ле да ће се њихови војници придружити миров-
ним снагама у тој земљи. Након разговора са ли-
банским лидерима у Бејруту, генерални секретар 
УН апеловао је и на Израел и на Хезболах да се 
придржавају кључних параграфа Резолуције УН 
о прекиду ватре и такође, упозорио да би сукоби 
могли бити обновљени уколико се обе стране не 
буду у потпуности придржавале Резолуције. „Без 
пуне примене Резолуције 1701, плашим се да ри-
зикујемо да дође до обнове непријатељстава”, изја-
вио је Анан.

Тужбе поводом депортације 
Јевреја из Француске

Француска и њена национална железничка ком-
панија претрпане су захтевима за компензацију 
због улоге у депортацијама Јевреја током Другог 
светског рата. Више од 200 породица из Францус-
ке, Израела, Белгије, Сједињених Држава и Кана-
де ове недеље поднеће тужбе против Француске 
и њене железнице због учешћа у депортацијама 
Јевреја, политичких затвореника, хомосексуала-
ца и Рома у нацистичке логоре смрти током не-
мачке окупације.
Десетине случајева који су отворени широм 

Француске могли би да буду решавани годинама 
и, у случају да се окончају позитивно по тужио-
це, натерају државу да исплати милионе евра на 
име компензације.

Меркелова посетила папу
Немачки канцелар Ангела Меркел прошле не-

деље приватно је посетила папу Бенедикта XVI, 
у његовој резиденцији у Кастел Гандолфу крај Ри-
ма. Меркелова и папа разговарали су о ситуацији 
на Блиском истоку, наводном нуклеарном наору-
жавању Ирана, али и о томе да би у нову верзију 
устава ЕУ требало унети „хришћанске вреднос-
ти”.

Заоштрени односи Будимпеште и Братиславе

Препуцавања Ђурчања и Фица
Због нових знакова антимађарског располо-

жења Словачка се суочава са оштрим критикама 
од стране мађарских политичара. Критике су до-
биле на снази након што је претпрошог петка у 
Братислави двадесеттрогодишња Мађарица 
опљачкана, претучена, а на њеној мајици исписан 
слоган „Мађари, вратите се иза Дунава”.
Наредног дана словачка полиција ухапсила је 

тројицу људи који су на фудбалској утакмици но-
сили једанаест метара дуг транспарент на којем 
је писало „смрт Мађарима”. Словачки амбасадор 
у Будимпешти због поменутих инцидената поз-
ван је у Министарство спољних послова Мађар-
ске да објасни шта се догађа. Премијер Мађарске 
Ференц Ђурчањ осудио је оно што је назвао 
„зверствима и растућом мржњом према странци-
ма”, захтевајући од свог словачког колеге Робер-
та Фица да учини исто.

„Политика ћутања мора одмах да престане”, ре-
као је Ђурчањ новинарима, и додао да постоји „не-
посредна веза између националиста који су део 
владајуће коалиције у Словачкој и растућег екс-
тремизма”. Фицо је осудио „све акте екстремиз-
ма”, обећавајући да ће влада и полиција деловати 

истог тренутка када то буде било потребно. Он је, 
међутим, додао да није ствар Мађарске да одлу-
чује када би и како Словачка требало да реагује 
на инциденте.

„Нећу дозволити ником, укључујући премије-
ра Ђурчања, да диктира кораке словачкој влади”, 
изјавио је Фицо. Истовремено, Фицо је одбацио 
предлог опозиционе Мађарске коалиционе пар-
тије да парламент усвоји заједничку декларацију 
поводом инцидената. Он је, насупрот томе, опту-
жио политичаре из редова словачких Мађара да 
подстрекавају националистичка осећања и поку-
шавају да капитализују инциденте. „Пошто нису 
успели да постигну успех у друштву, окренули су 
се другачијим темама”, Фицова је реакција на 
предлог Мађарске коалиционе партије.
Напетости су почеле пошто је Фицо са својим 

социјалдемократама у јулу образовао владу у коју 
је ушла и екстремно десна Национална партија 
Јана Слоте, познатог по антимађарским и анти-
ромским погледима. После тога, догодио се низ 
инцидената са обе стране границе, укључујући 
оштећење Амбасаде Словачке у Будимпешти и 
слоган на фудбалској утакмици „Јан Слота мора 
да умре”.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Декларација мађарских 
интелектуалаца

Више од стотину мађарских интелек-
туалаца у заједничкој декларацији изрази-
ло је своју забринутост поводом све учес-
талијих конфликата између Словака и 
Мађара. Потписници декларације захте-
вају од мађарских и словачких политичара 
да учине све како би смањили тензије.

Словачки црквени 
великодостојници против 

насиља
Више словачких црквених великодостој-

ника осудило је нападе на грађане Словач-
ке мађарске националности. Угледни бис-
куп Јан Хразостом Корец је јавно затра-
жио откривање и кажњавање криваца. „За-
датак државе јесте да штити животе и 
гарантује безбедност својих грађана, било 
које да су они националности”, нагласио је 
Корец. „Патриотизам да, национализам 
не”, цитирао је папу Јована Павла другог 
Франтишек Тондра председник кора сло-
вачких католичких бискупа.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Радови на улицама
Док сам ја живео у Новом Саду све је било 

у најбољем реду. Досадно, али у реду. От-
како сам се повукао у гору, доле је дошло 
до великих промена. Као да се мојим од-
ласком ослободила велика енергија која 
тежи рационалној потрошњи или ће се 
претворити у стихију и хаос. Ко би рекао 
да ће до овога доћи? Да сам знао не бих се 
померао из Јована Цвијића 14а. Јесте да 
ме вукло у шуму, звало из ноћи и томе слич-
но, али бих се без премишљања одрекао 
планинског ваздуха и изворске воде и ос-
тао у граду држећи све конце у својим ру-
кама. Сад је, наравно, касно. Кад бих се 
којим случајем ипак вратио мало бих то-
га могао да променим. Као кад би се 
Ђинђић вратио, или не дај Боже, Слоба! 
Не можеш ништа.
Ипак су то различити светови. Овај ов-

де и онај тамо. Мене ни мајка не може да 
препозна. Сад, на пример, вичем кад разго-
варам, а пре сам, сећате се, био тих. То је 
због простора. Кад ме комшија нешто пи-
та ја морам да вичем, иначе ме неће чути, 
па ће опет морати да виче, што није у ре-
ду. Он да виче, а ја да се правим фин. Вика 
је овде, дакле, ствар културе. Или други 
пример. Сад кад се с неким нешто не сла-
жем `оћу и да ударим, што у граду нисам 
могао ни да замислим. То је због баште. 
Мотика ме ојачала, њојзи хвала. А кад ус-
тане мотика, устане и кука. Куку мене за 
тебе! Е, мој Нови Саде…
Шта је са овим градићем, ништа ми са 

ове висине није јасно. Има у њему пуно ко-
мисија, али је само једна задужена за до-
делу назива улица. Е, сад, пошто су у Но-

вом Саду на власти Милошевићеви со-
цијалисти, Шешељеви радикали и српске 
демократе од Коштунице, логично је да 
наведеном Комисијом председава њихов 
човек, у овом случају жена, нека Биљана 
звана Биља из СПС-а. А било је и кад су у 
Новом Саду владале демократе од покој-
ног Ђинђића и ЛСВ од жива Чанка, који 
су такође имали своје људе у тој Коми-
сији. Тад је једна улица додељена убијеном 
премијеру. Филозофски факултет, на 
којем је др Ђинђић својевремено предавао, 
налази се данас у његовој улици. Ал̀  кад је 
то било! Сад су, кажем, опет Слобини на 
власти, а ова Биља каже да се људи мло-
го жале што се она улица зове по Ђинђићу. 
Боде очи. Кад год туда прођеш, а оно 
„боц-боц”, просто ти боде очи. Та, мани 
је! Зато би било најбоље, каже Биља 
(можда је неко зна, презива се Маловић) 
да се „те табле скину”. Некако у исто 
време, међу члановима СПС-а родила се 
идеја да један булевар у Новом Саду поне-
се име покојног Слободана Милошевића. 
Јесте да њега нисмо убили, али нема ве-
зе, имају и они који умру природном смрћу 
право на улицу. Уосталом, ко зна како би 
Слоба прошао да га Ђинђић није сачувао 
и послао у Хаг. Можда би висио на Тера-
зијама? Или би га бацили с „Београђан-
ке”? Ко то зна!
И сад је, замислите молим вас, велика на-

петост у Новом Саду. Хоће ли Биља да пре-
суди Ђинђићу или неће? Хоће ли Слоба до-
бити свој булевар или неће? Неизвесност 
која тече. Градска опозиција се дигла на 
ноге! Зар опет у протестне шетње?
И како ја сад да им се прикључим? Ова-

ко са мотиком, не иде.
То је све фин свет, закачићу некога, не-

хотице. А опет, не иде ни без мотике. Ви-
диш да то није добро закопано.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Јавна је тајна да Ахтисари припрема 
извештај у коме ће покушати да се заложи 
за неки облик независности Косова, или ће у 
усменом излагању на самој седници Савета 
безбедности изнети лични став у том 
правцу.

Леон Којен,
члан српског преговарачког тима за Косово

И албански и српски политичари су исти. 
И једни и други бране фотеље. Политички 
циљ немају ни једни ни други. Међународна 
заједница, међутим, не види да се спрема 
ново крвопролиће. Српске власти се боре за 
власт, а не за интересе државе Србије. Са 
картом Косова у рукама играју на лажни 
патриотизам. Српска држава је много 
изгубила стварајући тај српски хегемонизам 
још од њеног настанка. Великосрпска ствар 
је пропала и српски народ није успео да 
одбрани ову идеју.

Адем Демаћи,
идејни творац независног Косова

Нова класа састављена од домаћих рат-
них профитера упорно жели да Србија ос-
тане у изолацији и не дозволи земљи да на-
стави свој пут ка Европи. Реч је о класи 
створеној 90-тих коју чине људи са иметком 
стеченим шверцом за време санкција. Они 
желе да Србија остане у изолацији јер ће, у 
супротном, изгубити своје личне привиле-
гије.

Михајло Михајлов,
писац

За Србију би било најбоље да ова влада заокружи 
читав мандат и остане на власти до 2007. 
године.

Томица Милосављевић,
министар здравља

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ
Афоризми

Бoлeснo друштвo трaжи дoбрoвoљнe дaвaoцe 
крви.

Стaњe je кaтaстрoфaлнo, упркoс oдрeђeним 
мaњкaвoстимa!

Чињeницe су тврдoглaвe, њимa сe нe мoжe ништa 
дoкaзaти.

Aкo рaзум пoбeди, знaчи нeкo гa je пустиo с лaнцa!

Нaциoнaлнe кaтaклизмe свeдeнe су нa пojeдинaчнe 
случajeвe!

Пoтoк je плитaк, aли ни дaвљeник ниje зaслужиo 
бoљe услoвe!

Кaд гoд прaвдa пoбeди, пoстojи сумњa дa je рeзул-
тaт нaмeштeн!

Нaрoдни oбичajи су дaвнo нaпуштeнa нaучнa сaз-
нaњa.

У пoлитици увeк пoстojи ризик дa нa лaк нaчин 
дoђeш дo вeликe лoвe!

Oднoси су пoрeмeћeни дo тe мeрe, дa je зajeднички 
живoт пoстao нужaн!

Сумњива сарадња Шела и 
Нафтне индустрије Србије

Уговор о техничко-пословној сарадњи између 
америчке компаније Шел и Нафтне индустрије 
Србије, који би, како је најављено, требало да бу-
де потписан у септембру, код енергетских анали-
тичара у нашој матичној замљи изазивао је сумњу 
да би на тај начин Шел на мала врата, и пре окон-
чања приватизације, могао да уђе у српску нафт-
ну компанију. Шел и НИС већ сарађују с обзиром 
на то да су експерти Шел Глобал Солушнса анга-
жовани на спровођењу програма оптимизације 
пословања, који треба да подигне ниво профита-
билности НИС, што би ту компанију учинило 
привлачнијом за стране инвеститоре.
Помоћник републичког министра рударства и 

енергетике Слободан Соколовић категорички де-
мантује да пословна сарадња Шел и НИС може на 
било који начин да угрози равноправност потен-
цијалних кандидата на тендеру за куповину 
мањинског пакета акција националне нафтне ком-
паније: „Програм оптимизације пословања НИС, 
након реструктурирања, који спроводи Шел, јас-
но је дефинисан и временски орочен на годину да-
на. Циљ те сарадње јесте увођење светске праксе 
у пословање компаније. Стручњаци те фирме ра-
де на детаљној анализи резултата пословања НИС 
од истраживања, производње и прераде до снаб-
девања и дистрибуције а резултати се упоређују 
са онима из Шелове базе података. Тај процес не 
наговештава увођење Шела у компанију НИС на 
мала врата нити значи његово фаворизовање. Ку-
пац НИС ће бити изабран на тендеру а све друге 
спекулације нису утемељене на чињеницама”, ис-
такао је Соколовић.

Бивши саветник за енергетику потпредседни-
ка Владе Србије Зорана Милановић-Михајловић 
сматра, међутим, да такве спекулације нису не-
реалне: „Свако стратешко партнерство, па тако и 
оно које се спроводи под фирмом техничко-пос-
ловне сарадње фаворизује једног од потенцијал-
них купаца НИС. Стога се Влада Србије својевре-
мено оштро успротивила било каквом стратеш-
ком партнерству пре процеса приватизације, и оп-
ределила се за избор приватизационог саветника 
и расписивање тендера оценивши да је то опти-
малније и транспарентније решење. Ситуација у 
којој Влада Србије ангажује приватизационог са-
ветника а НИС истовремено ангажује стручњаке 
команије Шел за саветодавна питања збуњујућа 
је за мене, али чињеница је да се сличан процес 
сада одвија и у Електропривреди Србије. Смат-
рам да се на тај начин непотребно баца новац јер 
се послови дуплирају”, тврди Зорана Милановић-
Михајловић.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Заједнички наступ Лукоила и 
Петрола на тендеру за НИС
Споразум који су ових дана у Љубљани пот-

писали представници руског Лукоила и слове-
начког Петрола о оснивању заједничког пре-
дузећа Петрол- Лукоил може да представља 
јачање снага ове две компаније кроз удружи-
вање и евентуални заједнички наступ на тен-
деру за приватизацију НИС, сматра Зорана 
Милановић-Михајловић: „Потписивање тог 
споразума је очекивано с обзиром на то да је 
сасвим јасно да све озбиљне компаније желе 
да са што бољих позиција стартују на тен-
деру за приватизацију НИС. За грађане Ср-
бије најбитније је да онај који купи НИС обез-
беди адекватне цене и светски квалитет бен-
зина”, истиче Милановић-Михајловић.
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Занимљивости
Тарзан је наш 
бивши земљак?

Веровали или не, неустраши-
ви филмски јунак који јурца 
по афричким прашумама и 

саванама, у свету познат под на-
зивом Тарзан, има везе са нама. 
Како? Једноставно. Наиме, извес-
ни Јохан Вајсмилер рођен је 2. ју-
на 1904. године у Темишвару у 
тадашњој Аустроугарској. А ка-
кве има везе овај Јохан са попу-
ларним Тарзаном? Ево какве: нај-
познатији глумац свих времена, 
који је филмску публику очарао 
као Тарзан, рођен је у Монархији 
цара и краља Франца Јосифа, у 
једној швапској породици из Ба-
ната. Мали Јохан се са својим ро-
дитељима ускоро иселио у Аме-
рику где је касније постао члан 
репрезентације америчких пли-
вача. Вајсмилер је 1924. у Пари-
зу у пливању освојио две златне 
медаље. Био је петоструки олим-
пијски шампион. Међутим, пра-
ву светску славу донела му је ро-
ла Тарзана. Први филм је снимио 
1934. године. Сматра се да је 
снимљено 12 епизода о неустра-
шивом Тарзану кога је веро-
достојно одглумио наш бивши 
земљак Јохан Вајсмилер.
Истини за вољу, у приватном 

животу глумац, који је у историји 
филмске уметности за сва време-
на остао забележен као Тарзан, 
није имао много среће. Последње 
своје деценије живота провео је 
заборављен у крајњој беди. Ум-
ро је од срчаног удара 1984. годи-
не у Акапулку. У Темишвару је 
на његовој родној кући поставље-

на спомен-плоча.

У Српском забавишту, основној 
школи и гимназији 1. септем-
бра је започела нова школска 

2006/2007. година. Тачно у осам са-
ти мноштво деце, педагога и роди-
теља окупило се у свечаној аули где 
су после интонације мађарске и срп-
ске химне уследиле рецитације у из-
вођењу Емилије Седлачек и Алексе 
Миловановића. Након извођења ну-
мере малог хора под диригентском 
палицом професорке Оливере Мла-
деновић Мунишић, реч је узео заме-
ник директора Драгомир Дујмов који 
је том приликом пожелео успешну 
нову школску годину и навео најваж-
није информације о наступајућем пе-
риоду. Тако смо сазнали да ће ова 
школска година трајати до 17. јуна 
2007. године, да ће у гимназији бити 
одржано 180 радних дана док ће се у 
основној школи радити 181 дан.
Број деце у пештанском српском 

забавишту је 25, основаца има укуп-
но 79, а гимназију похађа 106 учени-
ка. Ђачки дом је замало препун, број 
колегиста је 93, што представља зна-
чајан помак у односу на стање 
претходних година.
Први одмор у учењу биће током је-

сењег распуста који је предвиђен у 
периоду од 27. октобра до 6. новем-

бра 2006, зимски ће трајати од 22. де-
цембра до 10. јануара, а пролећни 
распуст ће бити од 4. до 11. априла 
2007.
Родитељски састанци по одељењи-

ма приредиће се друге-треће седми-
це септембра месеца, а 19. новембра 
ће у оквиру „Отвореног дана” са на-

ставом бити одржан велики роди-
тељски састанак.
Свака школска година доноси но-

вости. Овога пута то се првенствено 
односи на српске уџбенике који су 
штампани у Мађарској. Наиме, ове 
уџбенике чија цена варира између 
9500 фт до 17.000 фт по комаду деца 

неће моћи да купе. Њих ће ђаци моћи 
да изнајме из школске библиотеке. 
Тако ће исте књиге на крају школске 
године морати бити враћене у биб-
лиотеку. У случају да се уџбеник ош-
тети или изгуби, родитељ ће нанету 
штету морати новчано да надокна-
ди.
После беседе заменика директора 

присутнима се обратила гимназијал-
ка Софија Симендић која је у име 
Ђачке самоуправе пожелела срећан 
почетак и успешну нову школску го-
дину.
По устаљеној традицији, ученици 

4. разреда основне школе малим 
првацима су за добродошлицу уру-
чили симпатичне поклон-пакетиће. 
Најмлађи основци су помало ганути 
и збуњени примили поклончиће да 
би после овог лепог изненађења још 
истог дана кренули у освајање света 
слова, бројева и нових сазнања у који 
ће их повести учитељица Љубинка 
Георгијевић. Након службеног дела 
уследио је наступ плесне групе на-
ших основаца „Фламингоси” под 
вођством учитељице Мирјане Ко-
вач.
На крају програма разреди су са 

својим разредницима кренули у своја 
одељења.

Отварање нове школске године у Будимпешти

Песме наших 
младих песника
Грга Олах
Порекло лутања
Иза леђа ми кораци давни,
Иду шапатом, певуше мрачна

обећања
Преносећи заразу у одлетело

месо
Које у гробу лови јутро.
Она ми оставила осмех оштар

као нож
У хладном ритму кише.
Чини ми се да сам непотребан

овим улицама,
Које ме носе као мутна вода.
Хрпа поквашеног дрвета плива

у реци,
Без наде, да се склопи у чамац

и да
Завесла узводно. Чудна је то

река, без
Обале, мостова и корита.

Виктор Добромировић
Погледај га како спава
Можда и нешто сања
Неко воће
Неко сочно грожђе
Грозд врлина својих
Глад, бес, страх
Са тиме располаже
То све цени
То све боли
О просјаче буди се
Не веруј у снове
Не сањај сочно воће
Савладај то да прође
Пробуди се и крени
Да ти сласт буде страст
Твој спас

Цртежи бивших забавиштараца 
из Будимпеште

Цветни сад – Јелена Дујмов

Наступ девојака – Марија Чичић
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Сусрет СМС и 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.

Дан народности
XVIII кварта у Будимпешти

Српска самоуправа XVIII кварта у Будимпешти срдачно Вас пози-
ва 9-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 про-
грами 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. ста-

ница црвеног аутобуса бр.136.

VII Међународни културни
и гастрономски фестивал у Десци
Срдачно вас позивамо на VII Међународни културни и гастроном-

ски фестивал у Десци, који ће се одржати 8. и 9. септембра, 2006.

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

Печујски дани културе 2006.
од 14. до 24. септембра

у оквиру културне манифестације наступа
оркестар Бобана Марковића

14. септембра, у 20 сати – Фестивалски шатор

У организацији Српске самоуправе у Печују
гостовање Српског позоришта
у Хрватском казалишту у Печују
22. септембра 2006. у 19.30 сати
Душан Ковачевић: Професионлац

(тужна комедија, по Луки)
Режија: Радослав Дорић

Играју: Милан Рус, Тибор Ембер, Зорица Јурковић, Јосо Маториц
(Адреса: Pécsi Horvát Színház, Pécs, Anna u. 17.)

Цена карте: 700,- Фт
Карте се могу резервисати на тел: 72-210-197, код господина

Бери Ђулe
од понедељка до четвртка: од 9 – до 16 сати,

у петак од 9 – до 14 сати

Банатски сабор 2006.
У организацији Културног и документационог центра Срба у 

Мађарској, Самоуправе Срба у Мађарској, КУД-а „Банат” из Деске и 
Српске редакције печујског радија, у Десци ће се одржати традици-
онални „Банатски сабор”. Реч је о музичком делу „Сабора српске кул-
туре” у Мађарској. Сабор ће бити одржан у суботу, 14. октобра 2006. 
године.
Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инструменталисте и 

оркестре који желе да учествују на сабору, да се пријаве до 4. октобра 
на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (тел/факс: 06 1 331 5345). Ор-
ганизатори могу да прихвате само оне пријаве које стигну до назначе-
ног рока.

Програм:
– 15.00 – вечерње и духовни концерт у месној српској православној 

цркви
– 17.00 – музички сабор у Сеоској кући
Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у остваривању наших 

заједничких циљева да се сачува, негује и популаризује српска песма 
и музика у Мађарској.
Детаљније информације: Самоуправа Срба у Мађарској, тел: 06 1 

331 5345, Боривој Рус тел: 06 62 271 377, Српска редакција Радио Пе-
чуја, тел: 06 72 518 331.

Јубилеj у Шиклошу
Поводом 200. годишњице постојања месне српске православне црк-

ве, у Шиклошу ће се 24. септембра са почетком у 10 сати одржати про-
слава ове значајне годишњице. Том приликом свету архијерејску ли-
тургију, уз саслужење свештенства више епархија СПЦ, служиће мит-
ропилит црногорско-приморски Г. Амфилохије и епископ будимски Г. 
Лукијан.
Позивају се сви српски православни верници да својим присуством 

увеличају славље у Шиклошу.

Храмовна слава у Сантову
одржаће се 16. септембра

У 10 сати – света литургија у месној српској православној цркви.
У 12 сати – заједнички ручак у месној гостионици.

У 15 сати – вечерње, освећење кољива и резање колача.
Од 20 сати – Бал у месној гостиони, свира орекстар из Сомбора

Храмовна слава у Печују
Поводом црквеног празника Преподобног Симеона Столпника, у 

Печују ће се 10. септембра одржати храмовна слава. Света архијереј-
ска литургија почеће у 10 сати а поподне у 15 часова у римокатоличкој 
цркви „Belvárosi” (на Сечењијевом тргу) одржаће се хуманитарни кон-
церт Хора „Св. Стефан Дeчански” из Новог Сада. Улазница на приред-
бу је 1000,- форинти а прикупљени новац биће намењен за изградњу 
црквено-уметничке збирке у Печују.
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1. Љубљена браћо, потрудимо се 
у сузама пред лицем Божијим, и 
Он ће, можда, по љубави Својој, да 
нам пошаље силу Своју, која ће нас 
сачувати све до часа када ћемо 
савладати старешине зла које на-
срћу на нас.

2. Заволимо живот у миру са 
свима – како са малима, тако и са 
великима; тај мир ће нас чувати од 
непријатеља (људског рода) који 
иступа против нас. Јер здравље 
упозна онај ко се разболи. И онај 
ко је победио Цареве непријатеље, 
овенчава се и украшава венцем. 
Постоје страсти и постоје добро-
детељи; када паднемо у униније, 
постајемо издајници (Господа).

3. Храбро срце је, после Бога, за-
штита душе, а униније је заштита 
порока.

4. Снагу оних који желе да задо-
бију добродетељи представља то, 
што чак и када падну (у прегре-
шење) нису малодушни, него се из-
нова и изнова подвизавају у ста-
рању (за духовно делање).

5. Телесни напори са знањем 
представљају оруђа доброде-
тељи.

6. Нерад доноси изданке страс-
ти.

7. Неосуђивање ближњих је зид 
што ограђује оне који зналачки во-
де (духовну) борбу; осуђивање 
ближњег представља неуко ру-
шење овога зида.

8. Брига о чувању језика сведо-
чи о томе да је човек умудрен у ду-
ховном делању, а неваспитаност је-
зика показује одсуство унутарње 
добродетељи.

9. Милостивост заједно са 
упућеношћу рађа прозорљивост, 
а (све) оне представљају путовође 
ка љубави; немилостивост пока-
зује одсуство добродетељи у чове-
ку.

10. Доброта рађа чистоту (срца), 
док забаве рађају страсти. Неми-
лосрдност представља родитеља 
гнева.

11. Подвижништво душе састоји 
се у мржњи према забавама, а под-
вижништво тела – у нужди (тј. у 
недостатку нечега).

12. Љубав према забави је пад 
душе; исправља се безмолвијем за-
једно са спознајом.

13. Претеран сан доводи до уз-
немиравања страсти у телу, док је 
умерено бдење – спасење срца. Од 
дугог сна срце одебља, док се од 
доброг бдења стањује. Дуг сан 
помрачује душу, а умерено бдење 
је просвећује. Ипак, онај ко узима 
добар сан уз ћутање, бољи је од 
онога ко бди, а препушта се праз-
нословљу.

14. Скрушеност (срца) мирно из-
гони све пороке, а одсуство жеље 
да се бичује савест ближњега рађа 
смиреномудреност.

15. Људска слава постепено рађа 
гордост, а љубав према похвалама 
изгони мудрост.

16. Уздржавање стомака смирује 

Томас Хопко

„Ако исповедимо грехе своје” (II)
Молитва и пост

Уз преиспитивање у светлу 
хришћанских идеала, за исповест се 
морамо припремити постом и молит-
вом. И једно и друго неопходни су 
чиниоци у нашој тежњи да прочис-
тимо своје гледиште, да преузмемо 
управу над својим помислима, и да 
се нађемо у живом дијалогу са Бо-
гом, који ће нам Сам помоћи да уви-
димо своје грехе, да зажелимо опро-
штај и да заиста чинимо оно што је 
Њему угодно.
У молитвеницима могу се наћи 

молитве пред исповест које, ако же-
лимо, можемо читати, заједно са „по-
кајним   псалмима” (Псалми 
32,37,51,102,130,143). Ове молитве мо-
гу се читати насамо, или, што може 
бити плодоносније, у друштву дру-
гих хришћана који се спремају за ис-
повест. Било би лепо ако бисмо успе-
ли да у својим црквама обновимо за-
једнички карактер покајања пред Бо-
гом. Сви смо „делови једни других”, 
и сви смо грешни пред Богом и јед-
ни према другима. Тако бисмо обно-
вили, бар кроз заједничку побож-

ност, јавну исповест. Ако се ово не 
чини у парохији, сигурно се може чи-
нити вечерима уочи исповести, у Цр-
кви, или са породицом или прија-
тељима. Све у свему, жалосно је што 
се породице као породице, заједно не 
исповедају и причешћују редовније 
него што то чине.

Исправљање живота
Последњи корак у припреми за ис-

повест јесте „исправка” оних прома-
шаја, грехова које својим снагама још 
можемо исправити. То значи, на при-
мер, да не можемо исповедати крађу, 
уколико не вратимо оно што смо ук-
рали; или мржњу, уколико не опрос-
тимо свом непријатељу; или гнев, 
уколико се не извинимо оном кога 
смо увредили.
Даје то услов покајања, јасно је 

постављено у причи Самог Спаси-
теља када нам говори да, кренемо ли 
да принесемо свој дар на олтар, па се 
сетимо како наш брат има нешто 
против нас, морамо отићи да се с 
њим помиримо пре него што свој дар 
принесемо (види Матеј 5:23).

Чак и тада, међутим, морамо бити 
пажљиви, да не бисмо још више згре-
шили показујући своје поправљање 
грешака, користећи своју наводну 
„хришћанску побожност” као при-
лику да се погордимо, или размеће-
мо и хвалишемо. Наше поправљање 
живота треба да је неприметно; ти-
хо, тајно, чак немо, ако ће наша дела 
говорити гласније и убедљивије од 
наших речи. Али у сваком случају, 
тај корак мора се обавити пре испо-
вести, и најважније, пре Светог При-
чешћа.
Такође, требало би да нам буде 

јасно да број молитви и дужина 
поста у исповести, не могу замени-
ти неопходна дела истинског по-
кајања. Тако, онај који инсистира 
да добије благослов за Свето При-
чешће на основу тога што је „про-
читао све молитве и постио неде-
љу дана”, а и даље одбија да се по-
мири са својим братом, мора схва-
тити да ти ритуали не значе ниш-
та, апсолутно ништа, ако су одвоје-
ни од правог хришћанског живо-
та.

„Ако ко рече: Љубим Бога, а мрзи 
брата свога, лажа је… Ако ли не оп-
ростите људима сагрешења њихова, 
ни Отац ваш неће опростити вама 
сагрешења ваша”(види Јован 4:20; 
Матеј 6:14).

страсти; жеља за јелом распаљује 
неутољивост.

17. Украшавање тела је пропаст 
за душу, али брига за тело због 
страха Божијег је добра.

18. Гледање на судове Божије 
рађа у души страх Божији; гажење 
(сопствене) савести изгони добро-
детељи из срца.

19. Љубав према Богу ослобађа 
од робовања греху, док га одсуст-
во страха (Божијег) удвостручује.

20. Чување уста подстиче мисао 
(да стреми) ка Богу, ако је то ћу-
тање праћено мудрошћу; много-
глагољивост рађа униније и дово-
ди до лудила.

21.Одрицање од сопствене воље 
ради ближњега сведочи о томе да 
ум гледа добродетељи, док истраја-
вање на сопственој вољи на рачун 
ближњег показује незнање.

22. Размишљање у страху (Бо-
жијем) штити душу од страсти, 
док је светски разговори помра-
чују и удаљавају од добродетељи.

23. Љубав према материји до-
носи пометњу у ум и душу, а од-
рицање од материје их препо-
рађа.

24. Ћутање приликом откри-
вања помисли показује да тежиш 
светским почастима и срамној сла-
ви (овога) света; онај ко искрено 
открива своје помисли оцима, од-
гони овакве помисли далеко од се-
бе.

25. Онај ко се труди а не чува 
(плодове тога труда), налик је кући 
која нема врата ни прозоре – у њу 
слободно улази сваки гмаз.

Авва Амон

О радости душе онога ко је почео да служи Богу


