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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Српско-мађарски привредни форум
у Београду

„ЕУ нам дoлази у кућу”

Храмовна слава у Мађарбоји

Мали број верника

У организацији Привредне ко-
море Србије и Трговинско-ин-
дустријске коморе Жупаније 

Чонград, а уз дотирање Министарс-
тва за привреду и саобраћај Репуб-
лике Мађарске, у Београду је 25. ок-
тобра одржан српско-мађарски при-
вредни форум који је носио наслов 
„ЕУ нам дoлази у кућу”.
Учесницима скупа поздравним 

речима се најпре обратио др Слобо-
дан Милосављевић, председник 
Првиредне коморе Србије који је 
подвукао значај интеграције Србије, 
прилагођавање српске привреде за-
хтевима, стандардима Европске 
уније при којем Србија може да ра-
чуна на подршку и искуства мађар-
ских партнера. Он је, затим, укратко 
говорио и о коморском систему Ср-
бије и изразио наду да ће се слични 
привредни сусрети и убудуће од-
ржавати.
Приликом скупа, говорило се о 

положају малих и средњих мађарс-
ких предузећа у ЕУ, приоритетима и 
главним директивама у економској 
сарадњи између Србије и Мађарске, 
улагањима капитала за развијање 

прекограничних малих и средњих 
предузећа, а пред сам крај форума 
представљени су фондови за потпо-
магање прекограничне сарадње, ис-
такнут је рад Српско-мађарске сек-
ције Трговинско-индустријске ко-
море Мађарске, а приказана је и де-
латност Секције за Мађарску При-
вредне коморе Србије.
Иначе, према статистичким пока-

затељима, привредна сарадња Ср-
бије са Мађарском, посебно робна 
размена као њен најзначајнији сег-
мент, интензивирана је последњих 
година. Прошле године, укупна 
робна размена износила је 400,3 ми-
лиона америчких долара а трговин-
ски дефицит, иако и даље присутан, 
смањен је за 30% у односу на 2004. 
годину захваљујући порасту извоза 
из Србије за 10,3% (132,9 милиона 
америчких долара) и смањењу увоза 
из Мађарске за 14,1% (267,4 милиона 
америчких долара). Обим размене 
између Мађарске и Србије у 2005. 
години сврстава Мађарску на 10. 
место спољнотрговинских партнера 
Србије и Црне Горе по вредности 
извоза и на 12. место по вредности 
увоза.
У наредном периоду, како је рече-

но, један од важних циљева у окви-
ру економске сарадње између Ср-
бије и Мађарске биће превладавање 
негативног трговинског салда на ср-
пској страни, с обзиром да је мађар-
ска страна свесна да је уравноте-
жење робне размене битан предус-
лов за даљи успешан развој трго-
винско-економских односа.
Српско-мађарска привредна ма-

нифестација окончана је заседањи-
ма саобраћајне, пољопривредне и 
секције одговорне за улогу инфор-
матике у пословању, а наставак са-
радње привредника Србије и Мађар-
ске уследио је већ 8. новембра у Се-
гедину где је одржан нови Мађарс-
ко-српски пословни форум на којем 
је пажња посвећена привредним ве-
зама двеју суседних земаља, однос-
но прекограничним трговинским и 
коморским везама.

Предраг Мандић

С рпска православна црква у 
Мађарбоји, која је сазидана 
1814. године, посвећена је св. 

апостолу и јеванђелисти Луки. „То 
је архитектонски складнa, сеоскa 
црквa, тростране апсиде, правоуга-
оних певничких испуста са звони-
ком који је подигнут заједно са црк-
веним бродом.”
Та архитектонски складна, сеоска 

црква 28. октобра прославила је свог 
заштитника светога Луку. До праз-
новања древне светиње дошло је на-
кон вишегодишње паузе, будући да 
се свети храм већ дуги низ година 
налази у веома тешком стању па баш 
зато, у последње време, учињени су 
напори како би се зауставио продор 
влаге у цркву. Свети храм је малтене 
у потпуности испражњен. Столови 
су изнети, зидови су до одређене ви-
сине свугде, наоколо, обијени како 
би се у догледно време могли покре-
нути радови изола-
ције.
У оваквим окол-

ностима је дошло до 
празновања храмов-
не славе у сеоцету у 
Барањи где је свету 
литургију служио је-
реј Јован Бибић, па-
рох сантовачки, који 
је замењивао свог ко-
легу јереја Предрага 
Хајдуковића, пароха 
печујског, админист-
ратора мађарбојске 
парохије.
Вероватно је и сам 

о. Бибић био изнена-
ђен премалим бројем 
верника, наиме, све-
га четворо их је би-
ло у светињи прили-
ком прославе за-
штитника светога 
храма. Зашто су мес-
ни, малобројни Ср-
би били одсутни, за-
што су само један 
Мађар православне 
вере, један српски 
православни верник 
из Печуја и попа-

дија, супруга о. Јована Бибића при-
суствовали празновању св. Луке, 
патрона мађарбојске српске право-
славне цркве? – питање које намеће 
додатна питања у трагању за одго-
вором.
Било како било, црквена слава у 

овом малом барањском насељу ипак 
је празнована и само се понадати 
можемо да ће се догодине приликом 
свечаног обележавања заштитника 
светога храма окупити већи број ср-
пских православних верника – међу 
њима и домаћих – како би у све-
тињи, посвећеној св. Луки одјекива-
ла молитвена реч па и својеврсно 
обраћање владике светог Николаја 
Велимировића кога је јереј Јован 
Бибић у својој славској беседи цити-
рао: „Сaд у рају светлом, као други 
апостоли за цркву се свету свети 
Лука моли. Амин.”

П. М.

Председништво ССМ

У фокусу полугодишњи буџет
Г лавна тема седнице Председ-

ништва ССМ, одржане 24. ок-
тобра, била је полугодишњи 

биланс буџетских трошкова најви-
шег политичко-представничког те-
ла Срба у Мађарској. Према речима 
председнице Милице Павлов, у 
присуству шест чланова председ-
ништва и књиговође Самоуправе, 
Габријеле Рекаши, детаљно су раз-
мотрене поједине буџетске ставке, 
које се односе на финансијско пос-
ловање у протеклих шест месеци. 
С обзиром да су у међувремену на 
државном нивоу уведене нове по-
реске и друге дажбине, а дошло је и 
до поскупљења основних енергетс-

ких извора, све то одразило се на 
висину расположивих материјал-
них средстава. Чланови Председ-
ништва констатовали су да је у 
првом полугодишту коначан би-
ланс позитиван, али да ће обрачу-
навањем већих пројеката, реализо-
ваних током лета и оних чија се ре-
ализација очекује до краја године, 
буџет бити у потпуности исцр-
пљен. То значи да уштеда најверо-
ватније неће бити, а тема наредне 
седнице Председништва, како нам 
је рекла г-ђа Павлов, биће припре-
ме за обележавање Дана светог Са-
ве.

С. М.

Српска црква у Мађарбоји

Отац Јован Бибић служи литургију у Мађарбоји

Др Слободан Милосављевић, пред-
седник Привредне коморе Србије
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У Ловри формиране
три самоуправе

Н а оснивачкој седници одржа-
ној 11. октобра, за председни-
ка Српске самоуправе у Лов-

ри изабран је Растко Гергев, за пот-
председника, Славна Богдан, а ос-
тали чланови су: Предраг Алексов, 
Радојка Хранислав и Љубомир 
Алексов. У састав месне самоупра-
ве поред начелника села, Љубомира 
Алексова, ушли су: Живко Видак 
(заменик), Јелена Вукајловић-Кра-
ус, Живко Богдан, Милан Алексов 
и Лајош Вашархељи. Према речима 
г-дина Алексова, састав месне са-
моуправе остао је готово непро-
мењен, а повећање броја чланова 
српске самоуправе са три на пет, 
може се оценити као помак унап-
ред. Истог дана у Ловри је по први 
пут формирана бугарска мањинска 
самоуправа.
Пре десетак дана у Ловри је бора-

вио и кореограф Марко Мићић, 
члан српског националног ансамбла 
„Коло” из Београда, који је за рачун 
месне фолклорне групе поставио 
кореографију „Шумадија”. Ових да-
на трају припреме за наступ оркест-
ра „Дунавски бисери” и вокалног 
солисте Николе Скорића на просла-
ви храмовне славе Мратин-дана у 
Чипу. С обзиром да је током 2006. 
организовано више манифестација 
културног карактера, што се тиче 

Црквена општина у Бати

Учешће на манифестацији
„Отворене капије”

У оквиру божићних свечаности, 
од 3. до 10. децембра у органи-
зацији града Бате биће при-

ређена серија програма под насло-
вом „Отворене капије”. Житељима 
града током недељу дана поближе 
ће бити представљене различите 
верске заједнице: римокатоличка, 
реформатска, евангелистичка и ср-
пска православна.
Према речима месног пароха, о. 

Далибора Миленковића, капије срп-
ске цркве за све заинтересоване 
биће отворене 5. децембра, када ће 
се одржати вечерња молитва, а за-
тим ће у српском клубу бити при-

Српска самоуправа у Будимпешти

Конкурси за стипендије
У Будимпешти је 25. новембра 

одржана шеста овогодишња 
седница српске самоуправе 

главног града. Према речима пред-
седника, Борислава Руса, на почет-
ку састанка присутни су информи-
сани о резултатима рада у протек-
лом периоду, а међу значајнијим ма-
нифестацијама на којима је самоуп-
рава учествовала наведене су: 
Летња ликовна колонија у Сентанд-
реји, храмовне славе у Десци, Сен-
тандреји, Печују и Шиклошу, обе-
лежавање 200 година од рођења Јо-
вана Стерије Поповића, односно, 
Фестивал вина у Вилању.
Представници ССБ-а присуство-

вали су и на свечаности одржаној у 
Београду, поводом уручивања 
књижевне награде „Растко Петро-
вић” писцу Драгомиру Дујмову. За 
српску престоницу везује се још 
неколико догађаја на којима је у 
протеклом периоду Српска само-
управа у Будимпешти узела 
учешће: БЕМУС (Београдске му-
зичке свечаности), где је наступио 

ансамбл Вујичић, односно међуна-
родна конференција о Николи Тес-
ли. Тим поводом организовано је и 
тродневно путовање у Хрватску о 
којем су наши читаоци већ инфор-
мисани.
Овом приликом утврђени су де-

таљи око објављивања конкурса за 
стипендије средњошколаца и сту-
дента, који своје пријаве треба да 
доставе до 17. новембра. До краја го-
дине планирано је да се свечано обе-
лежи Дан сеобе (18. новембар), го-
дишњица Беле Бартока, а током де-
цембра, јубилеј Николе Тесле.
На састанку је било речи о при-

стиглим молбама за материјалну 
помоћ, а договорено је да се, колико 
то могућности буду дозволиле, до-
тира објављивање Етнографије Ср-
ба у Мађарској бр. 5. Наиме, Етног-
рафско друштво је због штедње ове 
године у могућности да штампа са-
мо српско издање, а ни за њега, на-
жалост, нема довољно материјал-
них средстава.

С. М.

укупног финансијског биланса, на-
глашава Алексов, преношења дуго-
ва на наредну годину по свему су-
дећи неће бити.
Што се тиче нових пројеката, на 

конкурсу владиног Уреда за нацио-
налне и етничке мањине општина 
је добила милион и по форинти за 
рестаурацију општинске зграде у 
којој треба да буде смештен Клуб 
пензионера. Иако новац неће бити 
довољан за комплетну реконструк-
цију, Ловрани се надају да ће радо-
ве започети на време и да ће наред-
ног пролећа старији становници се-
ла клупске просторије већ моћи да 
користе. Оне ће исто тако моћи да 
се користе и за приређивање дру-
гих програма културног каракте-
ра.

С. М.Љубомир Алексов

КУД „Ловра”

Отац Далибор Миленковић

ређен краћи програм. Планирано је 
да се публици представи месни црк-
вени хор, посетиоци ће поред оста-
лог моћи да погледају занимљиву 
музејску поставку и изложбу слика, 
а о православној вери, српским оби-
чајима и лику и делу св. Саве преда-
вање ће одржати о. Далибор Милен-
ковић.
У оквиру манифестације деца 

распоређена у три узрасне катего-
рије, у стиху, прози, или путем раз-
личитих видова ликовног изража-
вања, обрађиваће различите теме са 
црквеном садржином, а радове ће 
оцењивати стручни жири у чијем ће 
саставу бити и два српска члана. На 
посебном штанду моћи ће да се ку-
пе српске иконе, бројанице и слич-
но, а на заједничкој свечаности у 
градској сали, заједно са осталима, 
шестоминутним програмом пред-
ставиће се и наш црквени хор.
До краја ове године планирано је 

да се свечано обележи Дан светог 
Николе (19. децембар), Материце 
(24. децембар) и Оци (31. децембар), 
а затим следе припреме за прославу 
једног од највећих хришћанскох 
празника, Божића.

С. М.

Ентеријер српске цркве у Бати
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Дан српске културе у Сегедину
A рсеније Чарнојевић поставио 

је темеље српске православне 
духовности из које се развила 

чувена Карловачка митрополија, у 
којој се, какo је писао Скерлић, век и 
по мислило и писало за цео српски 
народ. Чак и његови највећи непри-
јатељи називали су га „пчeлом око 
које се окупља матица његовог на-
рода – чула се, између осталог, и ова 
констатација Биљане Максимовић, 
лекторке за српски језик при Сеге-
динском универзитету у свечаној 
сали Дома народности у Сегедину, 
где је 4. новембра, у организацији 
Сегединске српске заједнице и мес-
не Српске мањинске самоуправе од-
ржан „Дан српске културе у Сеге-
дину”, посвећен обележавању 300. 
годишњице смтри патријарха Арсе-
нија III Чарнојевића, вође Велике 
сеобе Срба.
Пригодну свечаност, поздравним 

речима, отворио је Боривој Рус, 
председник Сегединске српске за-
једнице, након којег се присутнима 
обратио Александар Чотрић, држав-
ни секретар Министарства за дијас-
пору Републике Србије који је под-
сетио да је одлуком Владе Србије 
прихваћено да се однос између отаџ-
бине и дијаспоре прогласи највећим 
државним и националним интере-
сом! „Све то значи да ће Србија пот-
помагати укључивање Срба у ра-
сејању у друштвени, економски, 
културни живот наше земље, од-
носно, помоћи ће ваше напоре да 
очувате своје национално обележје, 
језик, веру, културу, ћирилично 
писмо и управо због тога, Минис-
тарство се у протеклом периоду нај-
више оријентисало на културно-
просветну сарадњу са организација-
ма српске дијаспоре у свим земљама 
где Срби живе.” – рекао је Алексан-
дар Чотрић, изразивши при томе за-
хвалност што су Срби у Мађарској 
очували свој идентитет и што пред-
стављају спону између матичне 
земље и Мађарске.
Државни секретар Министарс-

тва за дијаспору је говорио и о 
важности заштите права нацио-
налних мањина, српске у Мађарс-
кој и мађарске у Србији а потом је 
упутио позив, тачније понудио мо-
гућност српској заједници у 
Мађарској да одржи разне промо-
ције, презентације у свечаној сали 
ресорног министарства које он 
представља. Цењени гост је затим 
подсетио да је и на Београдском 
сајму књига, на штанду Минис-
тарства за дијаспору, била за-
ступљена литература књижевних 
стваралаца из српске дијаспоре а 
међу њима је био и Предраг Степа-
новић из Мађарске, овогодишњи 
лауреат књижевне награде „Aрсе-
није Чарнојевић”.
На крају свог обраћања, Алек-

сандар Чотрић је дотакао и питање 
проглашења новог Устава при којем 
је нагласио да се у њему налази и је-
дан члан у којем је истакнута обаве-
за Србије да води посебну бригу о 
деловима српског народа који живи 
у другим земљама. Државни секре-
тар је уједно изразио наду да ће ус-
коро бити прихваћен и Закон о 
дијаспори који ће, заправо, бити ус-
тав српске дијаспоре. „Oно што је 

најбитније да више неће бити оба-
веза „ad hoc” државе, када се ко се-
ти да брине о Вама, већ ће то бити 
стална, перманентна обавеза држа-
ве у много већој мери, него што је 
то било приликом ранијих случаје-
ва!” – поручио је на крају Алексан-
дар Чотрић, државни секретар Ми-
нистарства за дијаспору Републике 
Србије.
Част да одржи свечану беседу по-

водом обележавања 300. годишњи-
це од смрти патријарха Арсенија III 
Чарнојевића припала је Биљани 
Максимовић, лекторки за српски је-
зик при Сегединском универзитету. 
Она је у пригодној проповеди под 
насловом „Велики отац и бого-
мољац, вечити траг у нашем сећању” 
најпре говорила о повезаности, не-
раздвојивој целини Арсенија Чар-
нојевића и Велике сеобе Срба а за-
тим је представила и животни пут 
духовног оца српског народа и онда-
шње политичке прилике. Свој говор 
Биљана Максимовић је привела 
крају следећим мислима: „Пат-
ријарх Арсеније Чарнојевић оставио 
је дубоког трага у нашем сећању и 
заузима веома важно место у нашем 
националном идентитету. Он је за-
увек урезан у нашим животима. На-
жалост, по вечном моделу учитељи-
це живота која се понавља, Србе и 
данас терају са својих огњишта али 
верујмо да душе наших славних 
предака, као и душа нашег бого-
угодног, милостивог патријарха Ар-
сенија, бдију над нама и чувају нас 
од сваког зла.”
Окончањем беседе, под насловом 

„Мoлитва заспалом Господу”, усле-
дио је културно-уметнички прог-
рам студената Катедре за слависти-
ку при Сегединском универзитету. 
На основу избора писаних докуме-
ната и песама, књижевних дела, 
својеврсну литерарну представу из-
вели су студенти србистике коју је 
са њима увежбала Биљана Макси-
мовић. Она се потрудила да се ис-
под текстова чује православна ду-
ховна музика а нису изостала ни цр-
квена звона, односно, звуци клепа-
ла.
Захваљујући њима, присутни Ср-

би и бројни чланови Друштва прија-
теља словенских култура, поводом 
обележавања 300. годишњице од 
смрти патријарха Арсенија Чарноје-
вића, осећали су се као посебни 
угодници Божји!
Иако је поводом свечаности било 

наговештено и отварање једне из-
ложбе, због објективних разлога 
овај пут поставка није била при-
ређена, међутим, у вечерњим сати-
ма дошло је до одржавања традици-
оналног „Сегединског српског ба-
ла”! Традиционално славље сеге-
динских и Срба из околине, у Ресто-
рану Клуба „PICK”, отворио је Бо-
ривој Рус, председник Сегединске 
српске заједнице а затим су за-
љубљеници лепе српске народне пе-
сме и музике, уз одлично музици-
рање Оркестра Мише Силашког из 
Бечеја, песмом, игром, весељем и 
дружењем сутрадан у раним ју-
тарњим часовима привели крају још 
један „Дaн српске културе у Сеге-
дину”.

Предраг МандићПублика у Дому народности

Александар Чотрић поздравља публику

Пригодни програм студената
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Филм Горана Паскаљевића „Оптимисти” ускоро и у будимпештанским биоскопима

Црнохуморна слика нашег времена
З a свaкoг рeдитeљa je вeрoвaтнo 

веома пријатно сазнање да 
гeнeрaциje млaђих нaрaштaja 

одрaстajу уз њeгoвe филмoвe. Зa тo 
je пoтрeбнo врeмe и oбимaн ствара-
лачки oпус. Сa свojих чeтрнaeст 
дугoмeтрaжних игрaних oствaрeњa 
(мeђу кojимa су „Чувaр плaжe у зим-
скoм пeриoду”, „Пaс кojи je вoлeo 
вoзoвe”, „Зeмaљски дaни тeку”, 
„Спeциjaлнo вaспитaњe”, „Вaрљивo 
лeтo ’68”, кoje су мнoги рaдo и 
пoнoвo глeдaли, пa свe дo филмoвa 
кao штo су „Бурe бaрутa”, „Кaкo je 
Хaри пoстao дрвo”, „Сaн зимскe 
нoћи” и пoслeдњeг, „Oптимисти”), 
рeдитeљ Гoрaн Пaскaљeвић сe сврс-
тao у рeд управо тaквих филмских 
стваралаца. Мнoги његови рaниjи 
филмoви су нaшли и пут дo стрaнe 
публикe, нa свeтским фeстивaлимa. 
Сaдa je тo случaj сa Oптимистимa.
Пeт причa у филму сe дeшaвa у 

oвo врeмe, у пoстмилoшeвићeвскoj 
Србиjи. Они који су гледали филм, 
слaжу се дa je тo „црнoхумoрно ос-
тварење o нaшeм врeмeну у кojeм сe 
прoжимajу oчajaњe и нaдa, ствaрни 
и лaжни oптимизaм, фикциja и 
стврaнoст, где мнoги лoвe у мутнoм, 
нa рушeвинaмa изгубљeних илу-
зиja”.
Глaвну улoгу тумaчи Лaзaр 

Ристoвски, a пoрeд њeгa рeжисeр je 
изaбрao joш чeтрдeсeт пoзнaтих 
глумaцa, пoпут Слaвкa Штимцa, 
Дрaгaнa Joвaнoвићa, Мирe Бaњaц, 
Нeбojшe Глoгoвцa, Кaлинe Кoвaчe-
вић, Тихoмирa Aрсићa… Сцeнaриo 
je нaписao Влaдимир Пaскaљeвић, a 
музику кoмпoнoвao Aлeксaндaр Си-
мић. Oптимисти су дoживeли свeт-
ску прeмиjeру 11. сeптeмбрa у 
Тoрoнту, a будимпештанска публи-
ка ће имати прилике да их види ус-
коро.
О свом новом делу, Паскаљевић 

каже:
– Тeшкo гa je oписaти jeр зaистa 

нeштo сличнo нисaм joш рaдиo, a 
нисaм ни видeo сличaн филм. Oнo 
штo мe je прe свeгa зaнимaлo je aт-
мoсфeрa у Србиjи дaнaс, људи кojи 
oвдe живe, снaжнe сликe.
Лaзaр Ристoвски тумaчи глaвну 
улoгу у свих пeт причa, бeз oбзи-
рa нa тo штo су oнe нeзaвиснe. 
Зaштo?

– Прe свeгa зaтo штo je сjajaн 
глумaц сa кojим уживaм дoк рaдим, 
пa чaк и oндa кaдa сe крeaтивнo 
свaђaмo. Oн игрa у свaкoj причи или 
oцa пoрoдицe или прeдвoдникa, 
личнoст зa кojoм сe људи пoвoдe и 
прaтe гa. Тo мoжe бити сутрa свaкo 
oд нaс. Eтo, тo сaм жeлeo дa сугe-
ришeм oвaквим избoрoм.
Филм Oптимисти je ушao у звa-
нични прoгрaм Мeђунaрoднoг 
фeстивaлa у Тoрoнту, биће при-
кaзaн нa фeстивaлима у Кoпeн-
хaгeну, Мoнпeљeу, Мoнтрeaлу, 
Aтини, Ислaнду… Кaкo кoмeн-
тaришeтe тако вeликo ин-
тeрeсoвaњe свeтских фeс-
тивaлa за Вас?
– Вeћ тридeсeт гoдинa, oд мoг 

првoг игрaнoг филмa Чувaр плaжe 
у зимскoм пeриoду, присутaн сaм и 
нaгрaђивaн у кoнкурeнциjи нa вeли-
ким фeстивaлимa кao штo су Кaн, 
Вeнeциja, Бeрлин, Сaн Сeбaстиjaн, 
Тoрoнтo… Вeрoвaтнo им сe дoпaдa 
тo штo рaдим, инaчe нe би трaжили 
мoje филмoвe.
Вaш пoслeдњи филм je трeћи, 
пoслe филмoвa Бурe бaрутa и 
Сaн зимскe нoћи, кojи гoвoри o 
нaшeм врeмeну и Србиjи у 
пoслeдњoj дeцeниjи?
– Oптимисти су пoслeдњи дeo 

мoje филмскe трилoгиje o нaмa у 

Ђинђићa. Ту je нeкaкo свe стaлo и 
тeк oндa смo пoчeли дa схвaтaмo дa 
тe снaгe кoje су тoбoжe пoрaжeнe, дa 
су и тe кaкo jaкe и дa нeгдe из пoзa-
динe вуку кoнцe нaших живoтa. Ту 
je нaш прoблeм. Тaкoђe ми je jaснo и 
дa ми брзo зaбoрaвљaмo, а дoлaзe 
нoвe гeнeрaциje кoje и нe мoгу вишe 
ничeгa дa сe сeтe.
Неки тврде да је нaслoв „Oпти-
мисти” звучи врлo циничнo. 
Ниje ли oвo и филм нeкaквoг 
рaзoчaрeњa?
– Нe бих рeкao дa je тo филм 

рaзoчaрeњa. У њeму сe, зaпрaвo, 
мaлo нa духoвит нaчин пoигрaвaм 
сa лaжним oптимизoм. Нa бeoгрaд-
скoj прeмиjeри су сe мнoги глeдaoци 
смejaли. Oвaj филм сe инaчe лeпo 
глeдa у мaњим aли пуним сaлaмa. У 
Тoрoнту je публикa нa њeгa jaкo 
лeпo рeaгoвaлa.
Кажу да стe свeснo крoз „Oп-
тимистe” прoвукли и дискрeт-
ни aнтиглoбaлистички стaв?
– Искрeнo, тимe сe нисaм бaвиo. 

Aли aкo сe тo нaмeтнулo из филмa, 
oндa je тo тaкo. Мислим дa пoгoтoвo 
у умeтнoсти трeбa дa чувaмo нeкe 
нaшe врeднoсти, дa будeмo oсoбeни, 
a oпeт нe тaкo пoсeбни дa нaс никo 
нe рaзумe. Aкo ви гoвoритe o људс-
кoм бићу, рeцимo, oвдe нa jeдaн нa-
чин чoвeк сeди у кaфaни, пиje пићe 
и кoмeнтaришe ствaри, нa други нa-
чин тo чини oнaj у Aмeрици, aли aкo 
гa нeштo мучи тo je истa мукa и oв-
дe и тaмo, и билo гдe. Тaкo су за ону 
причу у Oптимистимa, кoja нeмa 
мнoгo хумoрa a гoвoри o нoвoм влaс-
нику фaбрикe, бившeм криминaлцу 
кojи силуje кћeрку свoг рaдникa и дa 
нe прeпричaвaм, многи су у иност-
ранству рeкли: пa тo сe кoд нaс 
свaкoг дaна дoгaђa. Знaчи, ja сaм тo 
дoживeo кao нeку трaнзициoну при-
чу, a oни je дoживљавajу кao нeштo 
штo je тaмo вeћ присутнo и угрaђeнo 
у тaj систeм рaзвиjeнoг кaпитaлиз-
мa.
Сa синoм Влaдимирoм стe кoс-
цeнaристa „Oптимистa”. Штa 
je у филму вaшe, a штa њeгoвo?
– Влaдимир je зaвршиo филмску 

рeжиjу и жeлeo je дa рaди крaткe 
филмoвe. И рaдиo их je, и дoбиjao je 
нeкe нaгрaдe, и никaкo ниje мoгao 
дa дoђe дo игрaнoг филмa. Тaкo je 
jeдaн свoj сцeнaриo прeтoчиo у 
рoмaн и нeкaкo сe вишe oрjeнтисao 
нa писaње. Дaклe, oвo му je свe 
зajeднo oгрoмнo искуствo. Пaрaлeл-
нo je рaзвиo и кaриjeру писцa и ус-
кoрo ћe изaћи и књигa „Oптимис-
ти” кoja имa дeвeт причa. Зa oвaj 
филм сaм искoристиo њeгoвe чeти-
ри, a jeдну, oну прву у филму сaм 
нaписao ja.

Jeднoстaвнo су ми сe дoпaлe тe 
причe и рeкao сaм: кao штo у 
литeрaтури пoстojи рoмaн, пoстojи 
и збиркa припoвeдaкa. Рeцимo нeкo 
прeд спaвaњe вишe вoли дa прoчитa 
пo jeдну причу и нe мoрa дa прoлaзи 
500 стрaнa дa би стигao дo крaja. 
Учинилo ми сe симпaтичним дa 
нaпрaвим филм сaстaвљeн oд нeкo-
ликo причa. Мaдa сaм сe, мoрaм дa 
признaм, мaлo плaшиo дa ли ћe тo 
бити кoмeрциjaлнo. Испoстaвилo сe 
дa глeдaлaц нeмa врeмeнa дa сe 
дoсaђуje глeдajући „Oптимистe”. У 
њeму сe стaлнo суoчaвa сa нeчим 
нoвим.

Д. Ј.

oвoj пoслeдњoj дeцeниjи. Бурe 
бaрутa je биo eксплoзивaн филм, 
Сaн зимскe нoћи дeпрeсивaн и 
бeскoнaчнo тужaн, a oвaj пoслeдњи 
je сaркaстичaн и пун црнoг хумoрa. 
Вeруjeм дa ћe гa публикa oдличнo 
примити.
С oбзирoм нa тo дa je нaш нaрoд 
склoн дa ствaрнo стaњe 
дaнaшњицe улeпшaвa, кудa, пo 
Вaшeм мишљeњу, вoди тaj лaж-
ни oптимизaм?
– Лaжни oптимизaм нaс скрeћe сa 

путa oтрeжњeњa, кoje je нeoпхoднo 
кaкo бисмo ишли дaљe кa нeкoj 
бaрeм мaлo бoљoj будућнoсти.
Свojeврeмeнo стe нa вeлики 
aплaуз jeднoм вaшeм филму и 
Вaмa личнo, публици узврaтили 
сa „Вoлим и ja вaс”. Билo je тo и 
трaгичнo, и бурнo, и тужнo 
врeмe зa Србију, aли многи кажу 
и срeћниje зa биoскoпe и српски 
филм. Зaштo?
– Тaдa сaм сe ирoничнo нaшaлиo 

нa oну чувeну Милoшeвићeву рeчe-
ницу: Вoлим и ja вaс. Билo je тo 
пoвoдoм Бурeтa бaрутa. Дaклe, 
oбрaтиo сaм сe публици сa Вoлим и 
ja вaс. У тo врeмe људи су трaжили 
нeки oдушaк и имaли су пoтрeбу дa 
сe идeнтификуjу сa oнимa кojи 
мислe другaчиje oд звaничнe влaсти 
и мeдиja кoje je кoнтрoлисao 
Милoшeвић. Тaj филм je лeпo рaдиo, 
мaдa ниje имao нeку вeлику рeклa-
му. Jeднoстaвнo су o њeму људи 
причaли и тaкo чули зa њeгa. Билo je 
и другo врeмe тaдa сe joш ишлo у 
биoскoп, ниje билo пирaтa, ни Вeли-
кoг брaтa нa тeлeвизиjи.
Људи у Србији се у свaкoднeвнoм 

живoту суoчaвajу сa мaсoм прoб-
лeмa и увeк зa тo пoстoje нeки крив-
ци. Пoмaлo и зaбoрaвљaмo дa нaм je 
oбjeктивнo билo мнoгo гoрe 2000. 
гoдинe. Ствaри су сe пoпрaвилe, 
крeнулe су свojим тoкoм, aли смo 
сви рaзoчaрaни jeр сe ниje дeсилo 
свe oнo штo смo oчeкивaли. Никaдa 
сe у живoту и нe дeси свe oнo штo 
oчeкуjeтe aли сe изглeдa нaмa дe-
силo мaњe oд oчeкивaнoг минимумa 
кojи je нужaн дa би сe чoвeк oсeћao 
испуњeним. Прe свeгa мислим нa 
трaгичaн мoмeнaт у нaшoj истoриjи 
a тo je убиствo прeмиjeрa Зoрaнa Сцена из филма „Оптимисти”

Горан Паскаљевић са главним протагинистима филма, Лазаром Ристов-
ским и Славком Штимцем
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Београдски сајам књига

Запажено учешће Срба из дијаспоре

Б еоградски сајам књига, 51. по 
реду, 30. октобра затворио је 
своја врата. Традиционална 

међународна сајамска манифеста-
ција, отворена 24. октобра, и ове го-
дине била је грандиозна и окупила 
око осам стотина издавача, од чега 
преко три стотине иностраних.
Нажалост, наша српска издавач-

ка продукција из Мађарске ове го-
дине није била заступљена на праз-
нику српске писане речи у престо-
ници матичне нам земље, но, зато 
смо се имали чему радовати. На 
првом месту ваља истаћи доделу 
књижевног признања „Aрсеније 
Чарнојевић” Предрагу Степано-
вићу који је, иако свечаном уручи-
вању није могао да присуствује, 26. 
октобра одржао промоцију свог 
књижевног стваралаштва. У друш-
тву осталих лауреата, Радомира 
Путниковића из Велике Британије, 
Владана Ракића из Немачке и Влас-
тимира Станисављевића Шарка-
менца из Француске, и он је био 
гост штанда Министарства за 
дијаспору Републике Србије где 
одржано 65 књижевних промоција, 
пре свега, српских писаца и песни-
ка из дијаспоре, током којих је го-
ворило отприлике 300 књижевни-
ка. Миодраг Јакшић, помоћник ми-
нистра за дијаспору и сам књижев-
ник, био је задовољан посетом 
штанду и оним што је приказано на 
њему: „Мислим да наши писци из 
дијаспоре веома квалитетно пишу 
и срећа је, богатство државе Србије 
да има такве дивне књижевнике 
који живе у иностранству и пишу 
на српском језику романе, припо-
ветке, есеје, песме, који заиста спа-
дају у ред најквалитетнијих оства-
рења и могу да се мере са свим 
оним што раде писци у Србији. За-
то смо желели – и мислим да смо у 
ове три године успели – да њих 
потпуно интегришемо у културни, 

не занемарујући при томе ни прево-
де српских књижевника. Ђезе Бор-
даш, директор ове угледне култур-
не установе нам је с поносом подву-
као да је „Фoрум” на 51. Београд-
ском сајму књига изложио издања 
која се, првенствено, везују за го-
дишњице: незаобилазна тема је би-
ла 1956. година револуције у Мађар-
ској, мађарски књижевници рођени 
1956. а није изостало ни присећање 
на 550. годишњицу битке код На-
ндорфехервара, тј. Београда!
Све у свему, годишњице су доми-

нирале и на другим штандовима, а 
организатори сајамске манифеста-
ције нису заборавили да фестивал 
српске писане речи, ове године, пос-
вете Николи Тесли, великану српс-
ке науке. Поводом 150. годишњице 
рођења проналазача светског гласа, 
приказан је филм о Николи Тесли и 
приређено низ промоција, изложби 
и презентација.
Изложбом под насловом „Стeрија 

– феномен времена 1806-1856-2006”, 
обележен је био још један јубилеј, 
стогодишњица рођења Јована Сте-
рије Поповића.
У сваком случају, пошто „читaње 

истиче одјек живота”, баш зато, 
Београдски сајам књига 29. октобра 
посетили су и српски просветари из 
Мађарске, учесници усавршавања, 
који су недељу дана боравили у пре-
стоници Србије. И они су за себе, 
односно своју установу, купили ле-
па и корисна издања а исто је учи-
нио и Радован Горјанац, председник 
Самоуправе Срба у Печују који је 
искористивши велики сајамски по-
пуст, из конкурсних средстава, до-
бивених од Јавне фондације „Зa на-
ционалне и етничке мањине у 
Мађарској”, драгоцена издања узео 
за библиотеку Регионалног центра 
Срба са седиштем у Печују.

Предраг Мандић

Гостовања Српског позоришта у Мађарској у Сантову и Мохачу

„Професионалац” у Барањи и Бачкој
„П рофесионалац” је стигао и 

у Сантово и Мохач! Туж-
на комедија Душана Кова-

чевића, која никога не оставља рав-
нодушним, у бачванско и барањско 
насеље 28. и 29. октобра стигла је за-
хваљујући организационом зала-

гању самоуправа Срба у Сантову и 
Мохачу.
У режији Радослава Златана До-

рића, четворочлана глумачка екипа 
Српског позоришта у Мађарској из-
вела је комад који је оставио дубоке 
утиске у публици, која је имала при-

лику да одгледа сјајне глумачке бра-
вуре међу којима се истакла глума 
Милана Руса, а такође су упечатљи-
ви били и Тибор Ембер, Зорица Јур-
ковић и Јосо Маториц.
У Сантову, након представе, до-

шло је до дружења, наиме, у месној 
гостионици где је уприличена за-
једничка вечера домаћина и њихо-
вих гостију, у току је било „Бaлкан-
ско вече” па је друговање протекло 
у знаку музике, игре и песме.
И у Мохачу, у „Бaтри”, окупило 

се педесетак људи – толико је било и 
у Сантову – који су заинтересовано 
испратили представу, у сваком 
смислу поучну и актуелну. Публика 
је бурним аплаузима поздравила по-
пуларну глумачку екипу радо виђе-
ну у граду на Дунаву.
У сваком случају, „Професиона-

лац” у извођењу Српског позориш-
та у Мађарској, како у Сантову тако 
и у Мохачу пожњео је веома добре 
критике и заслужује све похвале. 
Само се понадати можемо да ће се 
наше театарско друштво, овим ко-
мадом, представити и у осталим, 
насељима настањеним српским 
живљем!

П. М.

књижевни живот, миље државе Ср-
бије. Ја сам и у каталогу, издатом од 
стране Министарства за дијаспору, 
написао: „Kњижевници из дијаспо-
ре на велика врата враћени су на 
српску литерарну сцену.” Сматрам 
да је министарство у томе имало 
кључну и водећу улогу и просто ми 
је срце пуно када помислим колико 
је само књижевника и људи дошло 

на наш штанд, који су спремни да 
сарађују не само са министарством, 
него са Удружењем књижевника 
Србије и свим културним институ-
цијама које се баве, третирају писа-
ну реч!”
Писаном речју се бави и Издавач-

ка кућа „Фoрум” из Новог Сада која, 
на читалачко тржиште пласира, пре 
свега, издања на мађарском језику, 

Добитници признања „Aрсеније Чарнојевић” са члановима жирија

Наступ Српског позоришта у мохачком центру „Батра”



ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (40)ИСТОРИЈЕ (40)

култура култура култура култура култура култура култура Култура култура

ПИСМАПИСМА ИЗВЕСНОЈИЗВЕСНОЈ
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
И тако даље. Песник М. је пре неколико го-

дина написао песму под горе наведним насло-
вом, и одлучио да је објави у најпопуларнијем 
књижевном листу Б, али је главни уредник од-
био њено штампање због могућих политичких 
последица, па ју је песник штампао у самизда-
ту и делио је по улици, на своју одговорност, 
међутим, пошто у граду Б. нико не чита песме, 
поготово не политичари, никаквих негативних 
(а ни позитивних) последица није било (такве 
последице у данашње време постоје само у 
машти и потајним жељама главних уредника 
књижевних листова), но бар је песма остала за-
бележена, одштампана масним словима на је-
фтином папиру, како то и доликује једном по-
литичком памфлету у поетском руху:

И тако даље
Онај што даје
Увек иде даље
ко за правила не хаје
тај се никад не покаје
док други пропада
он траје и траје
иде све даље и даље
свет је саткан
од шарене чоје
чврсте везе
и још чвршће воље
иде даље
ко га познаје боље
стари су то закони
дај па иди даље
најбољи савети деци
храњиви а не гоје
живот оном даје
који га познаје
и тако иде даље

Милан Степанов

СAНУ изабрала нове чланове
Српска академија наука и уметности 5. новем-

бра је у Београду одржала своју изборну скупш-
тину на којој је добила нове чланове. Једина тач-
ка дневног реда, избор нових чланова, резулти-
рала је следећим цифрама: САНУ је богатија за 
11 редовних и 13 дописних чланова. Гласало се 
тајно: укупно предложених било је 112 а од јуче 
САНУ броји 175 чланова, од чега је 107 редовних 
а 68 дописних.
Овако гласе резултати изборне Скупштине 

САНУ на којој је, тајно, гласало 126 од 138 акаде-
мика који имају право гласа – 78 редовних и 48 
дописних. Како се могло чути од неких академи-
ка непосредно после избора, многи имају право 
да буду незадовољни оваквим резултатима, јер је 
списак предложених кандидата практично пре-
половљен.
У Одељењу језика и књижевности Српске ака-

демије наука и уметности нови редовни члан је 
књижевник Милосав Тешић, а дописни члан је 
списатељица Светлана Велмар-Јанковић. За чла-
на овог одељења ван радног састава изабран је 
писац Давид Албахари.
Одлуком изборне скупштине у окриље САНУ 

примљени су сви номиновани инострани члано-
ви, а антиглобалистичко расположење нашег 
„дома бесмртних” види се у чињеници да је нај-
више гласова, чак 111, добио британски драмски 
писац Харолд Пинтер, познат по својој антиаме-
ричкој ангажованости.
Свакако у најинтересантније утиске спада од-

лука да се у Одељење друштвених наука, осим 
иностраног члана Масајуки Ивате, не прими ви-
ше нико. Нови редовни чланови Одељења исто-
ријских наука су Милош Благојевић и Динко Да-
видов, који су и били предложени.

Гост Београда Јиржи Менцл
Прослављени чешки редитељ Јиржи Менцл 

режираће у Народном позоришту у Београду 
Шекспиров комад „Веселе жене виндзорске”, 
најављено је 5. новембра у овом театру. Пробе по-
чињу 22. јануара, а премијера је заказана за 28. 
март наредне године.
Менцлу је 5. новембра по други пут уручен 

„Златни печат”, највише признање Југословенске 
кинотеке, јер је прво признање које је добио када 
је посетио Београд 1997. године загубио прили-
ком недавне селидбе.

„Менцлу успева да од значајних романа и ве-
ликих текстова од којих други аутори беже на-
прави себи својствене филмове, поштујући дух 
аутора текста био он Храбал или Шекспир, на 
филму или у позоришту”, оценио је Динко Туца-
ковић приликом сусрета са Менцлом који приво-
ди крају рад на новом филму „Служио сам енг-
леског краља”, поново по тексту Бохумила Хра-
бала.

26. „Борини позоришни дани”
Представа Београдског драмског позоришта 

„Лет изнад кукавичјег гнезда” у режији Жанка 
Томића, одлуком публике и стручног жирија, 
проглашена је најбољом на 26. „Бориним позо-
ришним данима”, док је за улогу Ренди Мекмар-
фија у овој представи Драган Бјелогрлић Бјела 
проглашен за најбољег глумца.
За десет дана трајања фестивала љубитељи по-

зоришне уметности у Врању и Пчињском округу, 
испунивши салу овдашњег Народног позоришта 
до последњег места, имали су прилике да ужи-
вају у представама Српског народног позоришта 
из Новог Сада, Београдског драмског позоришта, 
Звездара театра из Београда, Народног позориш-
та Републике Српске из Бањалуке, Народног по-
зоришта „Стерија” из Вршца, београдског позо-
ришта „Славија” и Народног позоришта „Бора 
Станковић” из Врања.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Зачетник династије
Несугласице између Немање и његове браће су с временом прерасле у 

отворени сукоб и завршиле се као оружана борба за великожупански пре-
сто. Појединости те борбе нису познате. Стефан Првовенчани каже да су 
Немању браћа – односно противници његови у договору «с најстаријим од 
браће његове « – ухватила, « и оковаше му руке и ноге, и вргоше га у пећи-
ну камениту…». По истом писцу, он се из тамнице избавио на чудесан на-
чин, помоћу светог Ђорђа, коме је из захвалности касније подигао цркву. 
Из борбе за престо је Немања изашао као победник, а његова браћа су пот-
ражила уточиште у Византији. Тачан датум тих догађаја се не може одре-
дити, али се поуздано зна да је 1168. Немања био на власти. Претпоставља 
се, међутим, да је велики жупан постао две године раније, то јест 1168.
Без сагласности византијског цара Немања се није могао одржати на ве-

ликожупанском престолу, а изгледа да Византији није одговарала оваква 
промена у Рашкој. Зато су Немањина браћа могла да рачунају на помоћ Ца-
риграда, где су прикупили најамничку војску и кренули према Србији. До 
одлучујуће битке је дошло у селу Пантина на Косову. Повела се жестока 
борба у којој је погинуо и један од Немањиних браћа, вероватно Тихомир, 
а његова војска је поражена. После ове победе Немањи је преостало још са-
мо да среди своје односе са царем Манојлом и да се онда коначно учврсти 
на великожупанском престолу у Рашкој.
Немањини претходници на власти нису само зато устајали против Ви-

зантије да би обезбедили формалну независност.Њима је сметало што је 
Византија одређивала не само политичке него и територијалне оквире њи-
ховог деловања, што је спутавало даљи развој земље. Многе богате терито-
рије где су живели Срби, налазиле су се под непосредном византијском вла-
шћу, што је народ који је тамо живео тешко подносио и тежио слободи. Ви-
ди се то и из једног описа путовања Хајнриха Лава у Свету Земљу. Када је 
саски херцег са својом пратњом ступио на византијско земљиште, прича не-
мачки хроничар, он је у Браничеву, по царевом налогу, примљен пријатељс-
ки од Грка. Али када је (марта 1172) стигао пред град Равно на ушћу Рава-
нице у Мораву (данас Ћуприја), не хтедоше становници, иако поданици гр-
чког цара, пустити херцега у град и крај свих опомена његових византијс-
ких пратилаца. Срби су – коментарише К. Јиречек преносећи ову епизоду – 
у великој гомили Немаца гледали само савезнике и пријатеље Грка.
Познавали су и византинци интересе Рашке, и знали су да је само пи-

тање прилике да се и Немања окрене против њих.
Предраг Степановић

Дародавац

Л истам ономад српску дневну штампу и поглед ми се заустави на руб-
рици Хроника. Није та њихова Хроника као ова наша, у којој пишемо 
ко је месио славски колач, ко правио кољиво, а ко возио аутобус. Тамо 

се под Хроником подразумевају неке мутне радње због којих се иде иза бра-
ве. У ћорку, рекли бисмо ми, пореклом из матице. У тој Хроници гостују 
галерије неких ликова који између вечери и јутра нису имали паметнија 
посла него обијали трафике и крали аутомобиле, а после силовали комши-
нице.
Али пре него ти кажем шта ме је запрепастило на тој новинској стра-

ници, морам да те замолим да вратиш свој филм у време када је наш пеш-
тански храм био пун верника, нарочито о празницима. Беше то у доба На-
то бомбардовања наше матице (које већина у њој зове ратом), а и пар го-
дина после тога. Окупљало се ту фино друштво. Многи су покушавали да 
у мађарској престоници оплоде или барем сачувају свој капитал, стечен у 
Србији крвавим радом – ко својим, ко туђим. Чини ми се да су се управо у 
то доба могла видети највећа доброчинства према нашој цркви. Господа 
из првих редова у црним капутима и лакованим ципелама, просто се утр-
кивала у својим „шушкавим” даривањима, утерујући комплексе нама који 
смо једва успевали да из џепова истресемо по коју кованицу за тас. Свејед-
но, ситуација је захтевала да при крају службе црквом убрзо почну да кру-
же три таса, уместо два (док СНН и ја нисмо били у немилости појединих 
припадника наше „божје администрације” још је тако било, а сада не 
знам). Међу верницима из првог реда се елеганцијом, стасом, а богами и 
шушкама, посебно издвајао господин о коме нисам знао ништа, сем да је 
један од наших виђенијих бизнисмена. Кад год сам био у цркви, био је и он. 
Мислим да сам га чак у једној анкети у пролазу упитао како му се свидела 
ђурђевданска прослава, или тако нешто. Срећа моја да нисам обавио ин-
тервју. Ко зна шта бих све сазнао. Можда баш оно што прочитах у спо-
менутим новинама: „З. З. (назовимо га на овом месту тако) ухапшен је у 
Београду на основу међународне потернице, због фалсификовања новца и 
формирања криминалне групе. Његово име везује се за кријумчарење вели-
ке количине дроге из Турске у западну Европу, као и за више од двадест 
убистава у европским земљама, укључујући и Мађарску и Србију”.
Ето, оде. И ко ће сад да нас дарује?

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Ахтисаријев предлог

Није уобичајено, али ћемо у овом броју као 
извор користити једне албанске новине са 
Косова. То су, уосталом, прошле недеље ра-
дили сви српски медији, па што не бисмо и 
ми.
Реч је о приштинском „Експресу”, који је 

први од свих објавио план тј. предлог специјал-
ног изасланика УН Мартија Ахтисарија за ко-
начни статус Косова.
У овом предлогу не помиње се појам „неза-

висност”, пише „Експрес”, и оцењује да је у 
питању ограничени суверенитет – без места у 
Уједињеним нацијама, без министра иностра-
них послова и без војске. Ахтисаријев косовс-
ки пакет од 53 странице, који је наводно још 
21. октобра послат на разматрање Контакт-
групи, садржи уводни део и 11 анекса. У анек-
сима су појединачно регулисане све области о 
којима је до сада преговарано у Бечу, почев од 
људских права и права националних мањина. 
Завршни анекс регулише организовање нових 
косовских избора након што Савет безбеднос-
ти да „зелено светло”. У преамбули Ахтисари 
не наводи појам независности, али се на осно-
ву компетенција које Приштина треба да до-
бије, изводи закључак да ће Косово имати ог-
раничену сувереност. Приштина ће моћи да 
закључује међународне уговоре и учлањује се 
у међународне организације. Према „Експре-
су”, Ахтисари планира да свој предлог пред-
стави Савету безбедности у јануару 2007. го-
дине.

Пошто у то време Русија председава Саве-
том, постоји могућност да се ствар помери за 
фебруар, када дневни ред буде утврђивао на-
редни председавајући – Словачка.
Један од разлога непомињања независности 

јесте покушај Запада да се избегне руски вето. 
Сценаријо је следећи: укидање Резолуције 
1244, као једине преостале формалне везе Ко-
сова и Србије, усвајање новог устава у косовс-
кој скупштини, проглашавање независности, 
и ангажовање владе у Приштини на поједи-
начном признавању Косова.
Са друге стране, немачки дневник Франк-

фуртер рундшау, пише да Запад потцењује за-
оштравање до ког је дошло са новим уставом 
Србије, којим се отвара међународно-правни 
спор који би могао да буде „материјал за нови 
хладни рат”.
Оно што чини да се Косово уздигне изнад 

регионалног значаја јесте чињеница да Русија 
и Запад имају различите одговоре на ово пи-
тање. Реч је о томе како поделити сфере ути-
цаја, баш као у време хладно-ратовске кризе. 
За Косово нема другог решења, пише лист, 
осим независности, док Москва и Београд не-
мају смислену алтернативу. Отворено косовс-
ко питање остаје залог за могуће сукобе са Ва-
шингтоном, а Русија би могла да се етаблира 
као заштитница Србије. Београд више не би 
могао да се упушта у односе са ЕУ, а да не пи-
та Русе, а Брисел би могао да се конфронтира 
са Москвом када једног дана одлучи да у Унију 
прими Косово.
Србија би тако, као у време Милошевића, 

била брана за све европске амбиције на југоис-
току. Европска унија зато, закључује лист, мо-
ра нешто да понуди Србима, ако не жели да 
ова земља падне у Путинове руке.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Резултати референдума

Нови устав Србије је потврђен на референду-
му, показали су резултати Републичке изборне 
комисије (РИК) и ЦеСид-а. На референдум је, 
према РИК-у, изашло 54,19% бирача, а „за” је гла-
сало 52,31%, док је према ЦеСид-у одзив био 53,3 
док је њих 51,4% гласало „за”. Највећи одзив је 
био на Косову (90,1%), а најмањи у Војводини 
(45,9%). Председник Скупштине Србије најавио 
је да ће за недељу, 5. новембар, заказати седницу, 
на којој ће бити проглашен нови устав.

Дозвољени масакр
Карла дел Понте тврди да су међународни пос-

матрачи знали да се припрема масакр у Сребре-
ници и да нису ништа учинили да га спрече. У 
интервјуу француском недељнику „Пари мач”, 
главна тужитељка Хашког трибунала каже да је 
тим поводом бивши амерички потпредседник 
Ал Гор пристао да сведочи али да му Бела кућа 
то није дозволила. Она је изнела и сумње у вези 
са америчким изаслаником Ричардом Холбру-
ком, који је вероватно „нешто” понудио Радова-
ну Караџићу кад га је 1996. наговорио да се пову-
че из политике.

Најзад код куће
Бивши пилот ЈНА Емир Шишић, који је 1992. 

у Хрватској оборио хеликоптер ЕУ испоручен је 
Србији и смештен у затвор у Сремској Митрови-
ци. Шишић је у Италији прво осуђен на доживот-
ну робију да би му казна после била смањена на 
15 година. При обарању хеликоптера, који је из 
Мађарске ненајављен ушао у ваздушни простор 
под контролом ЈНА, налазило се пет дипломата. 
Преговори српских власти да Шишић казну од-
служи у својој земљи трајали су више година, да 
би коначно уродили плодом.

Берлускони поново оптужен
Бивши италијански премијер Силвио Берлус-

кони поново је суочен са оптужбама за још један 
корупцијски скандал, заједно са британским ад-
вокатом Дејвидом Милсом. Милански судија 
Фабио Папарела одлучио је да пред суд изведе 
Берлусконија и Милса због 600.000 долара које је 
бивши премијер платио британском адвокату да 
би, наводно, сведочио у његову корист на два 
суђења у вези са корупцијом. Суђење би требало 
да почне 13. марта следеће године. Тужиоци ка-
жу да могу да докажу да је овај новац, који је Бер-
лусконијева породична фирма „Фининвест” исп-
латила 1997, требало да наведе Милса да пружи 
лажне доказе на два суђења у вези са Берлуско-
нијевим пословним потезима.

Лула поново председник
Досадашњи председник Бразила, Луис Ина-

сио Лула да Силва, предводник левичарске Рад-
ничке партије, на прошлонељним изборима до-
био је комотну већину од 60 одсто гласова за 
други председнички мандат. Некадашњи фаб-
рички радник и синдикални вођа освојио је ви-
ше од 58 милиона гласова и већину у двадесет од 
двадесет седам савезних држава Бразила. Ни 
овога пута, као ни 2002, црвени талас није за-
пљуснуо највећу и најразвијенију област мегапо-
лиса Сао Паула, али ће зато за разлику од 
претходног мандата левичари контролисати Ба-
иау и Рио де Жанеиро, док су сиромашне државе 
попут Амазоније, највеће по површини а најређе 
насељеној, огромном већином гласова подржале 
Лулу. „Победа није моја”, рекао је Лула „Бразил 
је победио”.

Пад нигеријског авиона
Нигеријски авион у коме су биле 104 особе 

срушио се прошле недеље непосредно после по-
летања са аеродрома у Абуџи, главном граду Ни-
герије, за време јаке олује. Најмање шест особа је 
преживело удес. Авион је летео за град Сокото, 
на северозападу Нигерије.

Садам Хусеин осуђен
на смртну казну вешањем

„Смрт непријатељима!”
„Смрт непријатељима!”, могао би да буде мото 

дешавања у Ираку од уласка америчких трупа у 
ову земљу, гесло којег се придржавају све зараће-
не стране. Поред војних операција, крвавих улич-
них немира, масакра, атентата, егзекуција пред 
камерама, сукобљене стране сада прибегавају и 
новом методу слања противника у смрт: ирачки 
високи суд осудио је крајем прошле недеље бив-
шег ирачког председника Садама Хусеина на 
смртну казну вешањем због злочина почињених 
против хуманости.
Видно потресен бивши ирачки лидер узвик-

нуо је по изрицању пресуде „Алах је највећи” и 
„Нека дуго живи велика нација – смрт неприја-
тељима”. Садам Хусеин и седморица кооптуже-
них осуђени су због злочина почињених против 
хуманости, хапшења, тортуре, убистава и депор-
тацију 399 мушкараца, жена и деце, од којих је 
148 убијено. Садамов полубрат и бивши шеф оба-

вештајне службе Берзан Ибрахим ал-Тикрити и 
шеф бившег Револуционарног суда Авад Хамед 
ал-Бандар, такође, су осуђени на смрт вешањем. 
Заменик Садама Хусеина и бивши премијер Таха 
Јасин Рамадан осуђен је на доживотну казну за-
твора, док је бивши званичник Баас партије 
Дуџаилу Мохамед Азави Али ослобођен због не-
достатка доказа. Тројица званичника Баас пар-
тије у Дуџаилу, који су, такође, били оптужени за 
убиство 148 муслиманских шиита у том месту 
после покушаја атентата на Садама 1982, Абду-
лах Катим Руваид, Мизир Абдуах Катим Руваид 
и Али Дајих Али осуђени су на по 15 година за-
твора због тортуре и убистава са преду-
мишљајем.
Осуђени могу у року од 30 дана уложити 

жалбу апелационом већу, који је састављен од 
девет судија. Према ирачком закону, уколико је 
изречена смртна пресуда или пресуда дожи-
вотног затвора, аутоматски се рачуна да је под-
нета жалба у трајању од 30 дана чак и да од-
брамбени тим не упути жалбу суду. Пресуда 
мора бити извршена у року од 30 дана по исте-
ку рока за све жалбе, које могу бити упућене. 
Апелациони суд није у доношњу одлуке вре-
менски ограничен. Председнички савет, кога 
чине председник Ирака (Курд) и двојица пот-
председника (шиит и сунит) морају да ратифи-
кују сваку смртну пресуду пре него што она бу-
де извршена.
Садаму се одвојено суди и за геноцид против 

Курда у војној кампањи Анфал. Тај случај ће би-
ти прекинут само у случају да Садам буде по-
губљен по данас изреченој пресуди.
Током заседања суда, судија у процесу против 

Садама Хусеина и седморице оптужених изба-
цио је из суднице бившег америчког државног 
тужиоца Ремзија Кларка, који је био члан Сада-
мовог одбрамбеног тима. Суд је по изрицању 
пресуде Садаму прекинуо са радом. Садам Хусе-
ин је изјавио да жели да изађе пред стрељачки 
вод, а не да буде обешен.
Одмах по изрицању пресуде Садаму у север-

ном, сунитском делу главног града Багдада изби-
ли су оружани сукоби полиције и наоружаних 
мушкараца.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Томахавком
на Северну Кореју?

Американци убрзано разрађују планове 
за нападе на постројења у Северној Кореји, 
за која верују да су кључна у прављењу 
атомске бомбе, и појачавају своје нуклеар-
не снаге у том делу Азије. Иако се званично 
и даље даје предност дипломатском ре-
шењу те експлозивне кризе на Далеком ис-
току, експерти тврде да се Пентагон 
спрема на поменуте ударе – крстарећим 
ракетама „томахавк”, другим прецизно 
вођеним пројектилима и акцијама коман-
доса.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Попај сам ја…
Признајем да сам погрешио. Ја сам нечоек, 

ничија вјера, фукара, олош, издајник и пета ко-
лона. Кад сам био најпотребнији својој држа-
ви, ја сам је оставио на цедилу и понео се недо-
стојно. Уместо да изађем на референдум иза-
шао сам на терасу и блејао у шуме. Узалуд су 
ме звали, кад је већ постало фрка, и кад је сви-
ма било јасно да ће ствар пропасти, председ-
ник мој и премијер да изађем и гласам за спас 
Косова и Србије.
Зваше ме преко укључена радија, телевизо-

ра и веш машине, а ја, најгори од Адамових си-
нова, само их погледах са висине. И узех 
двоглед да боље видим регуларност изјашња-
вања на бирачким местима и поштовање про-
цедуре. Гласање за нови србски устав траја-
ше већ други дан, али гласачке кутије беху 
празне. Смејаху им се, мислим властима, кад 
одлучише да референдум има да буде и у субо-
ту и у недељу. Сад беше јасна њихова пророч-
ка процена. Мртво се море не да узбуркати у 
току једнодневна изјашњавања. Дадоше мору 
два дана, и опет ништа, рибама се не изла-
жаше на суво. И патријарха донесоше на би-
ралиште, први пут да гласа у животу. И сви 
се постидеше веома, који као ја грешник, 
трљаху руке над ватром државна неуспеха. У 
поподневним часовима људине из ЦеСида ре-
коше да нема шансе, и да би било право чудо 
да за неколико сати на биралишта изађе пар 
милиона гласача са правом гласа и гласа да се 
море усталаса. И државне службе онда обја-

више како је косовски премијер Агим Чеку 
најавио велико славље на улицама Приштине, 
и да ће он лично да части због неуспеха васце-
ле Сербије. И од тог момента са биралишта 
стадоше да пристижу другачије процене и 
резултати. А скојевци из Либерално-демок-
ратског савеза иђаху по биралиштима и на-
ивни се чињаху, па чланове бирачких комисија 
питаху могу ли гласати у туђе име. А ови од-
говараху да може (оно што се не смије). И он-
да заједно кршише закон а све за добробит 
Србије. И онда човечуљци из ЦеСида у ве-
черњим сатима изјавише како шансе постоје, 
јер ево 4% бирачког тела по сату излази и гла-
са, и сви се дивљаху. И у гласачким кутијама 
спремаху салату. И вина донесоше да се пије. 
Референдум је открио право лице Србије. А ја 
само гледам кроз двоглед, и немам снаге да 
сиђем у градове. Бојим се сабораца из доба 
Милошевићеве империје. Сад они постаху им-
ператори, а ја остатак сплачине. И маших се 
спанаћа из замрзивача, да као морнар Попај 
осликам мишиће са пет-шест бродова раза-
рача и кренем против Баџе да се бијем. Али 
спанаћ беше из 1999. и мимо рока, па се с те-
расе у блато скљоках.
И за крај циркуса нешто сасвим другачије! 

На суђењу бившем председнику Србије Милану 
Милутиновићу за злочине на Косову пред Хаш-
ким судом је сведочио очевидац масовног убис-
тва. Сведок Сабри Попај је рекао да је кроз 
двоглед са даљине од 200 метара посматрао 
како српски полицајци пуцају на групу од четр-
десетак Албанаца у кориту реке Белаја, пош-
то су их претходно опљачкали. Попај је затим 
отишао на место злочина и загрлио тела своја 
два сина и два брата.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Ако вама то ништа не значи, мени значи. 
Мислим да сваком Србину значи, а пошто је 
ово држава српског народа и осталих грађана 
који у њој живе, српски народ би волео да ус-
тав буде проглашен на Митровдан, и да се зо-
ве Митровдански устав. Не знам за шта да га 
вежемо ако га прогласимо у недељу 5. новемб-
ра, за Недељни устав?!

Томислав Николић,
потпредседник Српске радикалне странке

То је толико ирационално да ја сад могу да се 
зафркавам, па да кажем да више верујем Предра-
гу Марковићу, председнику Скупштине, пошто 
се човек бави звездама, па је улазио у Скупштину 
у три ујутру да би Србија била рођена у том и 
том хороскопском знаку. Вероватно је он и сад 
консултовао неке астрологе па је хтео да се ус-
тав прогласи 5. новембра. Осмог новембра је 
Митровдан, значи – хајдучки растанак у српс-
ком народу. Шта сад? Сад ће ови хајдуци да нам 
донесу устав, па сваки на своју страну да се раз-
бежи. Тиме се стварно треба зафркавати, ис-
мевати те људе који нас исмевају на тај начин.

Драган Бујошевић,
новинар НИН-а

Пошто ми је била симпатична реторика да је 
образложење за 8. новембар био Митровдански 
устав, да се мало нашалимо, можда су избори за 
Светог Саву, а нова влада тек за Ђурђевдан.

Славиша Орловић,
доцент на Факултету политичких наука

Чињеница је да је много војвођанских Мађара 
бојкотовало референдум о новом уставу Србије 
јер су схватили да он ништа не доноси мањина-
ма, а онда им је било свеједно да ли да гласају 
против устава или да у суботу и недељу остану 
код куће. Већина Мађара није потврдила устав 
због тога што у њему пише да је Србија држава 
Срба и осталих, а не свих њених грађана.

Карољ Дудаш,
потпредседник Савеза војвођанских Мађара

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Мађарска нафтна компанија
жели да купи НИС

Шел – не, МОЛ, Петрол
и Лукоил – да?

Нафтни холандско-британски гигант „Шел – 
глобал солушн”, у вези с којим се последњих не-
деља све више спекулише да би могао постати 
нови стратешки партнер Нафтне индустрије 
Србије, досад није уопште показао интересо-
вање за куповину српске националне нафтне 
компаније, пише дневни лист „Политика”, по-
зивајући се на категоричке тврдње званичника 
у НИС-у.
Једини разлог за прошлогодишњи улазак Ше-

ла у НИС, јесте да се преузме улога саветника и 
консултанта, који би својим деценијским искуст-
вом и знањем помогао да се вредност НИС-а по-
дигне уочи приватизације. То је од стране поје-
диних медија у Србији окарактерисано као при-
ватизација на мала врата.
Присуство Шела осетило се у производњи ди-

зела, која је од тада знатно повећана, а српске ра-
финерије су технолошки у могућности да произ-
воде довољне количине евродизела, који је ра-
није морао да се увози, јер је по квалитету дале-
ко одступао од европског стандарда.
Потврда да Шел никада до сада није био 

виђен за потенцијалног купца НИС-а јесте и 
уговор који је потписан са српском нафтном 
компанијом, а у коме недвосмислено стоји да 
холандско-енглески нафтни гигант није заинте-
ресован за куповину НИС-а. Чак и да јесте, до-
шло би до сукоба интереса.
На питање новинара „Политике”, у Агенцији 

за приватизацију су потврдили да на тендеру 
никако не би могао да победи онај ко је до јуче 
био саветник и консултант а сада би да постане 
стратешки партнер НИС-а. Због тога би тендер 
морао да буде поништен.

У прилог овој причи иде и потврда да Шел 
није поднео ни писмо о намери да учествује на 
тендеру за приватизацију НИС-а, које су друге 
нафтне компаније доставиле Агенцији за прива-
тизацију, а која је пре око месец дана расписала 
такав оглас. Како се сазнаје, папире су поднели 
грчки Хеленик-Петролеум, аустријски ОМВ, 
пољски ПКЛ и мађарски МОЛ.
Иако у Агенцији за приватизацију не желе ово 

да потврде, објашњавају да ово писмо о намера-
ма никако не значи да се по расписивању тендера 
не могу јавити и руски Лукоил, израелске нафтне 
компаније, као и други регионални играчи који 
још испипавају терен.
У нафтним круговима истичу да није искљу-

чено да највише шансе на тендеру има управо 
конзорцијум Лукоил-Петрол у коме је руски пар-
тнер доминантнији.
Међутим, како кажу, не треба се изненадити 

ако се укључи и мађарски МОЛ, за кога се, међу-
тим, последњих дана све више прича да губи тр-
ку. Највише због тога што ни после три године од 
куповине 25 одсто хрватске Ине нису кренули са 
улагањем у ову нафтну компанију, а српска вла-
да не би да ризикује да и НИС дочека ову судби-
ну.
На питање када су то руски Лукоил и МОЛ 

правили заједничке послове и да ли су негде већ 
заједно наступали – у овој мађарској нафтној 
компанији потврђују да имају заједничке посло-
ве у истраживањима нафте и гаса, али је тај по-
сао МОЛ са Русима радио више преко Словњеф-
та, у ком има акције.
Упућени тврде да је Лукоилу једино битна по-

зиционираност на овом тржишту, а да би слове-
начки Петрол и МОЛ радили на развоју мреже 
бензинских пумпи. МОЛ би из своје рафинерије 
Сасхаломбата у Будимпешти увозио врхунско 
квалитетно гориво, од ког је НИС на тендеру 
већ увозио евродизел.
Познато је да је словеначки Петрол својевре-

мено нудио НИС-у 50 милиона долара и приме-
ну знања и технологије која већ постоји на сло-
веначким пумпама, а која испуњавају све евро-
пске квалитете, што је руководство НИС одби-
ло.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Српски графити
Невероватно је колико брзо мењам мишљење. 

У ствари, није…

Толико је ружан да може да тражи одштету од 
родитеља.

Неко други ће морати да плати цех – ми овакав 
живот нисмо наручили.

Хенри VIII је баш знао како да убија досаду!

Изгубио сам сат, поштени налазач ће добити 
10 минута!

Врхунац глупости је када ти рођени отац обја-
шњава да си постао од мајмуна.

Помозите милицији, туците сами себе.

Шта би радили Ромул и Рем да је уместо вучи-
це наишао вук?

Највише људи умире у кревету, а најмање на 
железничким шинама.
Наравоученије: спавајте на шинама.

Толико сам се својски предао ничему, да ме 
већ помало и нема.

Музика му је променила живот – пао му је кла-
вир на главу.
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Песме и цртежи
Драгомир Брајковић

Штоно стари веле
7.
И над попом има поп,
Испод мире девет вире,
Велика риба малу ждере,
Само се једном умире.

Ко са псима леже с бувама устаје,
Већа глава више главобоље,
Докон за вријеме не хаје,
Ко ће боље – широко му поље!

8.
Свака је шала пола истине,
Од вишка глава не боли,
С туђа ата усред блата,
Тешко се лаж засоли.

Страх винограде чува,
Ваља се ко у блату прасе,
Тешко је наћи иглу у пласту,
За све зна, а не зна за се.

Недељко Терзић

Перун и Перуника
Ако је наш потоњи и свевишњи
 Перун
јако волео Перунику,
кога би онда волела Георгина?
Па, Георгија!
Кога би волела Вишња?
Па, Вишеслава!
Ако је наш потоњи и свевишњи
 Перун
јако волео Перунику,
кога би онда волела Љубица?
Па, Љубомира!
Кога би волела Босиљка?
Па, Бошка!
Ако је наш потоњи и свевишњи
 Перун
јако волео Перунику,

кога би онда волела
 Мајчина Душица?
Па, Душана!
Кога би волела Јоргованка?
Па, Рузмарина!
Ако је наш потоњи и свевишњи
 Перун
јако волео Перунику,
кога би онда волела Ружица,
Јасминка, Невена, Јелка,
Јагода и Дренка?
Па, зна се.

Давид Кецман Дако

Лево осметало
Где нам се одшетало
оно Лево Сметало?

Нигде да се смири,
свуд му носић вири.

Враг га неки тера
да за свачим звера.

Што замисли – бива тако.
Што учини – наопако.

Лево, десно шетало
па постало сметало.

Секула Петровић

Разговор
Разговарамо
Сунце излази из уста
Варамо разговор
Сновима

Разговарамо
Отровне стреле језик просипа
Разговор – варамо
Сузе и мук

Не – не реци никад
Да Ми нисмо рођени за Звезде
Воли – доћи ће дани Истине

За одржавање Света
Исто је важна Смрт колико и Рођење
А Сунце станује између
Јутра и Сумрака
Па зашто онда
Сузе не би најавиле Смех

Спремај се
Долазим по Тебе
Звезде чекају на Нас

Милан Мицић

На усни мог ђеда 
цигара завијена

Мој ђед Јован
новине је читао
док га је коњ
Путко на њиву
у Банату носио.

У новинама:
кризе, ратови,
салони, пријеми,
главе крунисане.

Освајање земље,
освајање свемира.
Револуције.
Атентати.

Филмске диве.
Брилијанти.
Цареви што
аута сто имају.

На усни мог ђеда
цигара завијена.
Дуг дан.
Прашина на срцу.

Занимљивости
Дана 21. новембра 1894. године на 

Аранђеловдан основана је Београд-
ска берза на основу српског закона о 
берзама из 1886. године. Била је то 
прва безра на Балкану.

Камење од пола тоне испаљивано је 
из великих топова које је током XV ве-
ка користила турска војска. Занимљи-
во је да је реч топ турског порекла и 
сем ње у српском не постоји други на-
зив за ову врсту тешког наоружања.

Цртежи ученика 
батањске

Српске школе
Кактуси

Ђенђи Њари, 6. разред

Да ли сте знали?
Плутон више није 

планета

Роберт Ваш, 6. разред

С унчев систем има поново само 
осам планета, закључено је на 
скупу Међународног астро-

номског савеза крајем августа 2006. 
године. Око 2500 астронома из 75 зе-
маља света дискутовало је данима у 
узаврлој атмосфери шта су својства 
планете и која до сада откривена не-
беска тела могу добити тај назив. 
Плутон, који је откривен у Лоуело-
вој опсерваторији 18. фебруара 1930. 
године, био је до сада сматран нај-
мањом планетом Сунчевог система.
На поменутом скупу научници су 

усвојили следећу одредницу планете 
која, између осталог, садржи и сле-
деће: „Небеско тело које је у орбити 
око Сунца, има довољну масу за 
сопствену гравитацију, заобљен об-
лик, орбита му се не преклапа са ор-
битама других планета”. И овде је на-
стао проблем. Наиме, Плутонова ор-
бита пресеца Нептунову орбиту, па је 
тако Плутону одузето звање планете. 
Према томе, планете Сунчевог систе-
ма су Меркур, Венера, Земља, Марс, 
Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун.
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Конкурс за стипендије
Српска Самоуправа II кварта расписује конкурс за средњошколске 

стипендије у 2006/2007. школској години. Конкурисати могу средњо-
школци и студенти, припадници српске националности.
Рок за предају пријаве: 20. новембар 2006.
Услови конкурса за средњошколце су следећи:
1. да је ђак Српске гимназије у Будимпешти
2. да има просек изнад 4,25
3. да учествује у ваннаставним и ваншколским активностима
4. да је активан члан и учествује у животу српске заједнице у Мађарској
5. предлог разредног старешине
6. препорука.
ИНФОРМАЦИЈЕ: Др Јованка Ластић, председница

Српска самоуправа у Будимепшти расписује

Конкурс за додељивање стипендија
за ученике Српске гимназије у Будимпешти и за студенте

Услови конкурса за средњошколце су следећи:
1. да има просек изнад 4.50
2. да учествује у ванчасовним и ваншколским активностима
3. предлог разредног старешине
Услови конкурса за студенте:
1. да је редован студент било ког факултета или високе школе
2. да је припадник српске народности у Мађарској
3. да је активан члан српске заједнице у Мађарској
4. да има просек изнад 4.00
5. да се у току стипендирања представи својим радом везаним за студије
Уз молбу и аутобиографију треба приложити потврде, фотокопије 
потребних докумената (да је редован студент, успех у последњем по-
лугодишту).
Додељује се 5 стипендија за средњошколце у трајању од 10 месеци, 
60.000,-Фт по особи; за студенте 5 стипендија у трајању од 10 месеци, 
80.000,-Фт по особи. Молба за пријаву се може тражити код секретара 
ССБ (Аните Берењи)

Рок пријаве: 26. новембар 2006.
Адреса: Српска самоуправа у Будимпешти

1055 Будимпешта, Ул. Микше Фалка бр. 3. Тел: 269-0633

Трибина у Српском клубу
Српска самоуправа седмог кварта и Српски културни клуб у 

Будимпешти, уз помоћ Фондације за националне и етничке мањине 
организују трибину под насловом:

„Срби у Темишвару и везе између Епархије темишварске и 
Епархије будимске”
Гост: Стеван Бугарски из Темишвара
Трибина ће бити одржана у уторак, 21. новембра у 17 часова, у 

просторијама Српског културног клуба, Улица Микше Фалка бр. 3.

Промоција књиге „Водич Архива”
У организацији Епархије Будимске и Задужбине Саве Текелије

11. новембра (у суботу) 2006. са почетком
у 17.30 сати у згради Текелијанума одржаће се промоција књиге 

„Водич Архива” Српске Православне Епархије Будимске.
Аутори: Бошко Ђенић, Славица Тимотијевић, Вера Филиповић

(Адреса: Будимептшта, V кварт, Ул. Вереш палне 17-19.)

Изложба Милана Ђурића
Отварање изложбе сликара Милана Ђурића одржаће се

18. новембра, 2006. у 18.00 сати у грил ресторану „Кафана”.
Адреса: Budapest, V Sörház u. 4.

Обавештење
Српски културни клуб у Будимпешти обавештава да се гостовање 

Камерне сцене „Мирослав Антић” из Сенте најављено за 14. но-
вембар због изненадне болести глумице, Мирјане Савин отказује. 
Сви који су купили карте, могу их вратити у датом термину у просто-
ријама Српског културног клуба, када ће се одржати вече посвећено 
посети Срба у Хрватској.

Дечји клуб „Шарена барка”
„Шарена барка” срдачно позива велике и мале

на следеће дружење на броду „Vogue”
које ће се одржати 12. новембра, од 10 до 13 сати.

Организатори очекују све заинтересоване са разноврсним програмом.
Информације: Ђорђе Шибалин, тел: 06-20-958-7093

Дан Сеобе
Српска самоуправа у Будимпешти и Српска мањинска самоуправа
у Сентандреји срдачно вас позивају на свечано обележавање Дана 
сеобе које ће се одржати 18. новембра 2006. (у суботу). Учесници 

прославе се окупљају од 13.00 часова пред доком број 6
у Будимпешти на дунавском кеју – Парк Сент Иштвана

код трга Јасаи Мари.
Пригодни литерарни програм уз учешће глумаца Српског 

позоришта у Мађарској и музика на броду за време пловидбе до 
Сентандреје и назад. У Музеју Епархије будимске у Сентандреји у 
15.30 часова одржаће се представљање новокупљене слике чувеног 
сликара Стеве Тодоровића „Сабор у Призрену пре Косовског боја”. 
Предвиђени термин поласка из Сентандреје – 17.30 часова. Приступ 

бесплатан.

Црквена слава у Чипу
одржаће се 24. новембра 2006.

у 10.00 сати – Света литургија у месној српској православној цркви
у 15.00 сати – Вечерње, резање колача и освећење кољива
у 19.00 сати – Српски бал у просторијама Српског клуба

„Вук Стефановић Караџић”
За добро расположење побринуће се оркестар из Ловре
„Дунавски бисери” и воклани солиста Никола Скорић.

Очекују се стари и млади, улаз је бесплатан!

Прослава на дан табаснке српске славе
Српска самоуправа Будим-Града и Српско удружење „Зора” и ове 
године организује прославу на дан табанске српске православне 

славе 26. новембра, 2006. од 10 до 16 сати у просторијама ресторана 
„Márványmenyasszony” (Адреса: Budapest, I. Márvány u. 6.)

У програму наступају уменици Српског позоришта и КУД „Табан”.

Предавање
„Живот и дело Николе Тесле”

Позивамо вас на предавање
„Живот и дело Николе Тесле”

које ће се одржати 23. новембра 2006.године у Сегединском српском 
клубу (Улица Шомођи бр. 3, Сегедин). Предавање ће држати

Павле Папулин. Организатор манифестације је Сегединска српска 
заједница. Радо очекујемо све заинтересоване.

Кандидовање за Светосавску повељу
Сходно традицији, и ове године ће се доделити Светосавска повеља 
Самоуправе Срба у Мађарској заслужним појединцима, који су својом 
дугогодишњом делатношћу или појединачним значајним делима 
знатно допринели очувању и развоју српства у Мађарској. Молимо 
вас, да ваше предлоге писмено или путем факса доставите канцела-
рији земаљске самоуправе, како бисмо у припреми одлуке о награди 
могли узети у обзир и ваше предлоге.
Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Ул. Микше Фалка 3.
Тел: 331-53-45, факс: 269-0683 (Јадранка Драгојловић, Борис Бекић)

Исправке: У 40. броју СНН-а, на 6. страни, испод фотографије треба 
да пише: „… са Радетом Мрђеновићем – с лева”, уместо „с десна”, ка-
ко је објављено. У 42. броју СНН-а, на 6. страни, уместо „др економс-
ких наука”, треба да пише: „кандидат економских наука”. Редакција
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православље Православље православље православље православље православље
Николај Александрович Берђајев

О савршенству хришћанства и несавршенству хришћана (VII)

Х ришћанска вера нас позива да 
тражимо изнад свега Царство 
Божије и божанско савршенс-

тво. Али хришћанској вери су стра-
ни сањалаштво и утопија, стран, ис-
то тако, и лажни максимализам. 
Хришћанство је реалистично и све-
ти оци су увек позивали на духовну 
трезвеност. Хришћанска свест увиђа 
све тешкоће које прече савршени 
живот и та свест зна да мора себе си-
лити да би остварила Царство Не-
беско. Пре свега, хришћанство нас 
увек позива да идемо од унутра-
шњег ка спољашњем, а не од споља-
шњег ка унутрашњем. Никаквом 
принудом или спољним деловањем 
не може се достићи савршен лични 
жнвот, као ни друштвени. Неопход-
но је унутрашње духовно преобра-
жење, а унутрашње преображење је 
део слободе и благодати, никада 
нужности или присиле; савршени 
хришћанин и савршено хришћанско 
друштво не могу да се остварују на 
принудан начин. Неопходна је оз-
биљна и стварна измена у душама 
људи и души народа. Из чињенице 
да људи носе хришћанско име, шта 
више из чињенице да они испове-
дају хришћанску веру, још увек не 
произилази да су они достигли савр-
шен живот. Остваривање хришћан-
ског савршенства јесте бесконачан и 
тежак животни задатак; само мало-
бројни подвижници су се уздигли 
до врхунца савршеног хришћанског 
живота. Одбацивање хришћанства, 
утемељено на несавршенству и 
грешним својствима хришћана, зна-
чи у суштини непознавање и нера-
зумевање првородног греха. Само 
онај ко је спознао првородни грех 

разумева да недостојни хришћанин 
може само да потврди, а не да опов-
ргне, достојанство хришћанства. 
Наиме, хришћанство је религија ис-
купљења и спасења од греха, иако 
хришћанство објављује истину о 
греху: свет лежи у злу и људским 
гресима. Разна друга учења смат-
рају да је могуће достићи савршен 
живот без стварне победе над злом. 
Хришћанство не мисли тако: оно за-
хтева стварну, духовну победу над 
злом, духовни препород и поновно 
рођење. Хришћанство је радикал-
није од других учења и изискује 
много више.
Негирајућа страна хришћанства у 

историји готово да је сличила 
хришћанству као што су сувише 
много и многи носили спољашња 
хришћанска обележја и знаке али 
нису стварно припадали хришћанс-
тву. Нема, међутим, ничег одврат-
нијег од лажи, претварања и лице-
мерја – који и јесу изазвали против 
себе протест и приговоре. Држава 
се називала хришћанском, и носила 
је симболе и знаке хришћанства, 
али стварно хришћанска никада 
није била. Исто би се то могло рећи 
и о хришћанском животу, хришћан-
ској науци и уметности, о хришћан-
ском друштву и праву, о целокупној 
хришћанској култури. Све је имено-
вало себе хришћанским, али том на-
именовању не одговара стварно пре-
ображење и просветљење. 
Хришћанством се оправдавала чак 
експлоатација човека човеком у 
друштвеном животу, оправдавала 
се и заштита богатих и моћних у 
свем свету. Живео је, тачније, у 
хришћанском свету стари пагански 

човек у којем је кипела греховна 
страст, човек који је био призван на 
изградњу хришћанског живота. Цр-
ква је изнутра деловала на њега али 
није могла силом да победи његову 
стару греховну природу, јер је то 
процес унутрашње победе: сакри-
вен и невидљив, зато што Царство 
Божије долази неприметно. У 
хришћанском свету се накупило 
много лицемерја и лажи, много ус-
ловљености и реторике. Зато је 
хришћанство и изазвало против се-
бе најразличитије приговоре. Па 
ипак, приговори против хришћанс-
тва и отпадање од хришћанства чес-
то су били садржани једино у исти-
нитој жељи да све спољашње сличи 
унутрашњем. Ако у унутрашњем 
својству нема хришћанства то значи 
да га ни у спољашњости не мора би-
ти. Ако друштво, средина и култура 
нису изнутра хришћански онда их и 
не треба називати хришћанским, – 
не треба се, наиме, претварати и ла-
гати. Овакав протест је имао и своју 
добру страну: мржњу према лажи 
односно љубав према истини. Али 
истовремено с искреношћу и исти-
нитошћу, с протестима против ла-
жи и лицемерја, разоткрива се и но-
ва лаж и ново лицемерје, јер стано-
виште по коме и људи и друштво 
нису и правовремено хришћански – 
били су хришћански само споља, 
привидно и лицемерно – утврђује 
принцип по коме и само хришћанс-
тво јесте неправда и лаж. На тај се 
начин сравњује почетак људског зла 
са хришћанством и при том такво 
мишљење себе сматра вредним нај-
вишет ступња вредновања, вишег 
савршанства и исповедања тачнијег 

погледа на свет. Најзад, уместо 
хришћанског лицемерја створено је 
антихришћанско лицемерје. Про-
тивници хришћанства мисле да су 
они бољи од хришћанства, да су 
културнији и да боље знају шта јес-
те истина. У стварности они су заве-
дени светом који се одрекао Истине. 
И зато су они били поражени људс-
ким изопачавањем Истине, не са-
мом Истином, а зато што су изгуби-
ли осећање греха они су лошији од 
хришћана. Ниче је, на пример, 
страсно нападао хришћанство јер је 
видео једино изопачене хришћане, 
али Истину хришћанства он нити је 
видео нити разумео.
Хришћански свет преживљава 

кризу која га потреса до његових 
првобитних принципа. Хришћанс-
тво неискрености, лажно реторичко 
и оспољено хришћанство не може 
опстати, оно завршава свој век – као 
што више није могуће ни спајање 
обредног веровања са паганским 
лажним животом. Дошло је време 
истинског реализма када се разо-
ткрива почетна реалност живота и 
спадају сви спољашњи покрови, и 
када се душа човекова непосредно 
суочава с тајнама живота и смрти. 
Условности спољашњег постојања, 
политичке и друштвене форме, ус-
ловљености оспољеног морала, апс-
трактност идеолошких теорија – гу-
бе ранији смисао. Човекова душа 
хоће да проникне у дубину самога 
живота, хоће да спозна стварно и 
битно, хоће да живи у истини и 
правди. У наше време (прва полови-
на XX века, прим. ур), под утицајем 
свих искушења, рађа се душа која 
пре свега хоће неприкривену и не-
изречену истину. Човек је уморан од 
лажи, од усамљености, од спољних 
начела и форми који су заменили 
истинску реалност живота. И душа 
би човекова хтела да спозна Истину 
хришћанства без посредства тих ла-
жи, које су у ту истину унели 
хришћани, – хтела би да се присаје-
дини самом Христу. Због хришћана 
Христос је био заборављен и свет је 
престао да га бива свестан. Зато ће 
хришћански препород бити пре све-
га обраћање Христу, Христовој Ис-
тини, ослобођеној од људске изопа-
чености и људског прилагођавања. 
Сазнање о несавладивости прво-
родног греха неће ослабити у чове-
ку свест о сопственој одговорности 
за Христово дело у свету, нити пара-
лизовати енергију да служи том де-
лу. Реално испуњење хришћанства, 
Христове Истине и Христових заве-
та некада се људима чини претеш-
ким, безнадежним задатком. Али, 
томе нас и учи хришћанство које по-
казује да оно само људским снагама 
не може бити остварено у животу. 
Немогуће за човека могуће је за Бо-
га. Онај који верује у Христа зна да 
није сам, да је сам Христос са њим и 
да је он призван да Христову Исти-
ну оствари у животу заједно са са-
мим Христом, његовим Спаси-
тељем.


