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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Прослава Светог Саве на југу Мађарске

Светосавље – звезда водиља српског народаС ваке године 27. јануара, на Са-
виндан, највећи просвети-
тељски ум и духовни отац ср-

пског народа празнује се достојно, 
уз химну и верске обичаје. Светом 
Сави одаје се признање за све оно 
што је учинио за вековни развој 
просветитељског духа и национал-
но-духовни идентитет српске на-
ције.

Сегедин
На југу Мађарске, серија свето-

савских прослава отпочела је у Се-
гедину. У организацији Катедре за 
славистику Сегединског универзи-
тета, месне Српске мањинске само-
управе, Сегединске српске заједни-
це и Фондације „Милoш Црњанс-
ки”, „Дан Св. Саве” 25. јануара уп-
риличен је на Филозофском факлу-
тету. На самом почетку културног 
програма, уз кумовање Биљане 
Максимовић, лекторке за српски је-

зик при Сегединском универзитету, 
резање славског колача и благо-
сиљање кољива обавили су протоје-
реј Бранислав Галић, парох сегедин-
ски и јереј Светомир Миличић, па-
рох дешчански. Празновање Сеге-
динаца и Срба из околине наставље-
но је светосавском беседом универ-
зитетског професора Мирјане Сте-
фановић која је указавши на књигу 
као светосавски завет, говорила о 
повезаности светосавља и писане 

речи. Она је, користивши се приме-
рима српског историјата у Угарској, 
између осталог рекла следеће: 
„Књигa стварно јесте суштински 
део сваке националне културе. То је 
знао и Св. Сава који је створио доб-
ру основу на коју су се настављали 
они духовни умови српског средњег 
века којима је завет био духовна ос-
тавштина Св. Саве… Књиге су увек 
биле потребне да би шириле идеје 
али и да би биле укрепљене у вери. 
Величина једне културе, то је знао и 
Сава, мерила се и мери бројем напи-
саних књига… Књига је у култу 
светосавља играла неизмерно зна-
чајну улогу у одређивању национал-
ног, културног идентитета и истов-

ремено показивала важност образо-
вања.”
На крају своје беседе Мирјана 

Стефановић је подвукла да свето-
савски завет о књизи разуме и чита 
као „aутобиографију српске култу-
ре” и додала да беседу посвећује о. 
Браниславу Галићу, пароху сегедин-
ском уз чију се несебичну помоћ чу-
ва духовно благо српске речи!
Након свечане проповеди, усле-

дио је пригодни програм који су от-

ворили ученици дешчанске Основ-
не школе. Одевени у стихире, они 
су извели рецитал из Теодосијевог 
Житија св. Саве. За избор и склад 
текстова побринуо се др Марко 
Рус, председник кураторијума 
Фондације „Mилош Црњански” у 
Сегедину а децу је увежбао настав-
ник Јован Јанчикин. Песмицу о 
Растку Сави Немањићу казивао је и 
Виктор Месарош, полазник српске 
забавишне групе у Риго улици а 
присећање на оснивача Српске ау-
токефалне цркве и патрона српс-

Батањa
Светосавско празновање је сутра-

дан настављено, наиме, пригодна 
прослава, 26. јануара, приређена је у
Батањи и то у месном Српском клу-
бу. У декламацији, казивању најлеп-
ших стихова о Растку Сави Не-
мањићу, учествовали су ученици 
месне Српске основне школе а том 
приликом кумовали су Горан Царић 
и Ивет Алмаши. Светосавског де-
кламовања било је и на сам дан, 27. 
јануара, када су у месној српској 

Дешчанска деца у стихирима

Окретање колача у печујској капели

Светосавске декламације у Сантову

Светосавска приредба у мохачком српском клубу

ких школа привели су крају сту-
денти сербистике Сегединског 
универзитета, предвођени Биља-
ном Максимовић, лекторком за ср-
пски језик.
Празнична атмосфера била је 

присутна и после свечаног програ-
ма, на пријему, приликом којег су 
многобројни гости имали могућ-
ност да окусе кољиво и славски ко-
лач уз које су послужени и слатки-
ши, сокови, квалитетна вина. Током 
дружења и ћаскања, сви су се сло-
жили да је и овогодишња прослава 
Св. Саве протекла достојно и заиста 
свечано.

православној цркви, где је светосав-
ску беседу одржао о.Илија Галић, 
парох батањски, такође ђаци наше 
образовне установе рецитовали.

Деска
У Десци је сваке године главни 

организатор светосавске прославе 
месна српска православна црквена 
општина којој се придружује и би-
рано тело Срба у овом насељу. Де-
шчани су на сам дан, тј. 27. јануара 
празновали првог српског просве-
титеља, духовног оца српског на-
рода. Након свете литургије, мали-
шани Српског забавишта пред-
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Савиндан у Помазу
Д ан светог Саве 27. јануара све-

чано је обележен и у Помазу. 
Свету литургију са почетком у 

10 часова служио је о. Љубисав Ми-
лисавић, а у оквиру славске беседе 
овом приликом посебно је истакао 
значај дела првог српског архиепис-
копа и просветитеља на укупни ду-
ховни развитак нашег народа. После 
богослужења верници су прешли у 
салу српског клуба где је одржан 

краћи празнични програм. Након 
што је о. Љубисав Милисавић пре-
резао славски колач и благосиљао 
кољиво, декламације посвећене 
Светом Сави рецитовало је десетак 
основношколаца из Помаза. Сви 
они од стране црквене општине на-
грађени су симболичним поклон-
пакетићима, а дружење је потрајало 
још неко време.

С. М.

На Светог Саву свечано и у Ловри

Свети Сава – школска слава
У суботу у 10 часова свету ли-

тургију у ловранској цркви 
служио је месни парох, о. Пав-

ле Каплан. У богослужењу је учест-
вовао и велики број деце, а при крају 
верници су прешли у зграду српске 
школе где је обављен чин њеног ос-
већења. О. Павле Каплан затим је 
пререзао славски колач и благо-
сиљао кољиво, које су припремили 
родитељи овогодишњих кумова, 
ученика другог и трећег разреда ср-
пске основне школе. Након што је 
одржана светосавска беседа, при-
ређен је празнични рецитал уз 

учешће десеторо малишана. Прог-
рам је завршен појањем Светосавс-
ке химне, а по повратку у цркву, за-
вршена је света литургија.
Богослужење је у недељу 28. јану-

ара са почетком у 10 часова одржано 
и у суседном Чипу. Како наводи о. 
Павле Каплан, након што је у про-
сторијама оближњег Српског клуба 
пререзан славски колач, у празнич-
ном програму учествовала су само 
два малишана. Због болести ове го-
дине учешће већег броја деце, нажа-
лост, није забележено.

С. М.

Хор Collegium musicum поново у Будимпешти

У част Мокрањца и Корнелија Станковића
Љ убитељи музичке уметности 

у Будимпешти 25. јануара у 
концертној сали у Старом 

Будиму (Óbudai Társaskör), имали су 
несвакидашњу прилику да присуст-
вују самосталном концерту чувеног 
београдског хора Collegium 
Musicum. Повод за гостовање била 
су два јубилеја: 175 година од рођења 
композитора Корнелија Станковића 
(1831-1865), односно, 150. годишњи-
ца рођења великана српске музике, 
Стевана Мокрањца (1865-1914).
Два значајна датума обележена 

су у организацији Српске самоуп-
раве у Будимпешти, српске само-
управе Старог Будима и уз финан-
сијску помоћ Фондације за нацио-
налне и етничке мањине, Скупш-
тине града Будимпеште и Владе Ре-
публике Србије. Присутне, међу 
којима су поред осталих били, ам-
басадор Републике Србије, Предраг 
Чудић, амбасадор Босне и Херцего-
вине, Бранимир Мандић, као и ве-
лики број званичника из мањинс-
ког, друштвено-политичког и јав-
ног живота Мађарске, на почетку је 
поздравио потпредседник ССБ, Пе-
ра Ластић. О значају музичког дела 
два наша велика композитора гово-
рила је Даница Петровић, директор 
Музиколошког института Српске 
академије наука и уметности, а по-
том је уследио једночасовни кон-
церт легендарног Collegium 
musicum-a, академског женског хо-
ра из Београда под управом дири-
гента, Даринке Матић-Маровић и 
њене асистенткиње, Драгане Јова-
новић.

У првом делу програма изворне 
српске мелодије, које је записао и 
музички обрадио Корнелије Стан-
ковић, извели су солисти: Вјера 
Аџић (сопран), Зорана Латковић 
(сопран), Радивоје Симић (тенор), 
Иво Брковић (баритон), уз клавирс-
ку пратњу Милене Глигић. Након 
тога хор је отпевао делове чувене 
Литургије светог Јована Златоус-
тог, Стевана Мокрањца, а у заврш-
ном делу концерта, одломке из X 
руковети, односно сплет песама са 
Охрида.
Поздрављени бурним аплаузом 

публике, гости из Београда враћали 
су се на позорницу неколико пута, 
потврдивши тиме да врхунско хорс-
ко извођење публика на свим мери-
дијанима уме да препозна и награ-

ди. Вођени мајсторском руком ди-
ригента Даринке Матић-Маровић, 
која на челу хора стоји још од самог 
оснивања 1971, у протеклих 35 го-
дина наступали су у значајним кон-
цертним дворанама широм света. 
Хор је током своје каријере освајао 
највиша међународна стручна при-
знања и награде, а с обзиром да је 
посебну пажњу посвећивао компо-
зиторима са простора бивше Југо-
славије, остварио је преко 120 пре-
мијерних извођења домаћих ствара-
лаца.
Све то тешко би могло да се ос-

твари да на челу хора није стајала 
харизматична уметничка личност 
Даринке Матић-Маровић, врхунс-
ког педагога и музичког стручњака. 
Даринка Матић-Маровић однегова-
ла је бројне генерације младих ди-
ригената, а поред Collegium 
musicum-a, паралелно води и мешо-
вити хор „Обилић”, који данас пред-
стављају најзначајније музичке инс-
титуције у Србији. Универзитетску 
каријеру започела је на Факултету 
музичких уметности у Београду, 
где је као декан провела три манда-
та да би потом пет пута заредом би-
ла именована за ректора Универзи-
тета умености.
Због својих уметничких достиг-

нућа добитник је многобројних 
стручних награда и признања. Кри-
тичари у њеним интерпретацијама 
запажају снажно, импресивно из-
вођење, апсолутну прецизност, зву-
кове на граници магије хорског пе-
вања, лекцију из фине уметности 
хорске технике и хорског дириго-
вања, високи професионализам, 
развијен смисао за стил и културу 
израза…
Даринка Матић-Маровић дири-

говала је и многим угледним свет-
ским оркестрима и то највише вели-
ка вокално-инструментална дела 
као што су: Моцартов „Реквијем”, 
Вердијев „Реквијем”, „Кармина Бу-
рана” од Карла Орфа, кантата „Алек-
сандар Невски”, Сергеја Прокофјева 
и многа друга дела светске и наше 
музичке баштине.
Концерти којима је дириговала 

забележени су на бројним радио и 
телевизијским снимцима еминент-
них медијских кућа као што су: 
BBC, RAI i многи други.

С. М.

Хор Collegium musicum у концертној сали у Старом Будиму

вођени забавиљом Катарином Ша-
улић и ученици Српске основне 
школе на челу са учитељицом Ду-
шицом Зорић и наставником Јова-
ном Јанчикином, извели су при-
годни програм. Декламацијом нај-
мањих и најслађих, као и ђака на-
ше образовне институције био је 
одушевљен и свештеник Светомир 
Миличић, парох дешчански који је 
том приликом одржао и свечану 
проповед. Кум овогодишње славе 
био је Владимир Куртеш, син поз-
натог рукометног тренера Зорана 
Куртеша. На крају светосавске де-
кламације, све рецитаторе, учес-
нике пригодног програма награди-
ла је дешчанска српска православ-
на црквена општина којој се при-
дружило и бирано тело Срба у 
овом насељу.

Сириг
У Сиригу је пре отприлике пет-

наест година било последњи пут 
светосавског декламовања. Сада је, 
међутим, прекинута та дуготрајна 
пауза и уз учешће сиришке, деш-
чанске и сентиванске деце поново је 
свети храм одјекивао лепим свето-
савским песмицама. Рецитатори су 
на крају награђени од стране си-
ришке српске православне црквене 
општине.

Нови Сентиван
Свечано је било и у Новом Сенти-

вану: иако је ове године, у месном 
Српском клубу, било мање учесни-
ка пригодне светосавске свечанос-
ти, ипак, сви су били ганути лепим 
извођењем учесника декламације 
које је даривала месна Српска 
мањинска самоуправа.

Сантово
И у Бачкој, у Сантову, светосавс-

ким декламаторима поклоне је обез-
бедила месна Српска мањинска са-
моуправа. Након веома успешног 
вертепашког похода младих Сан-
товчана, деца су била вешта и при-
ликом казивања најлепших стихова 
о Св. Сави.

Мохач и Печуј
У Барањи, пригодна светосавска 

празновања уприличена су у Моха-
чу и Печују. У мохачком Српском 
клубу, односно, седишту Самоупра-
ве Срба у Печују било је веома све-
чано приликом присећања на патро-
на српских школа. Обе месне српске 
мањинске самоуправе побринуле су 
се да се сваком рецитатору уручи по 
један поклон-пакетић поводом ре-
цитовања, а јереј Предраг Хајдуко-
вић, парох печујски је приликом 
уручивања поклона изразио наду да 
ће се српство, па тако и број деце у 
Барањи, умножити и да ће на тај на-
чин још дуго гајити и чувати свето-
савске традиције.
Српство на југу Мађарске, дакле, 

и ове године је достојно прославило 
свог духовног оца светитеља Саву, 
не заборављајући да је његов је-
динствен лик у оквиру црквеног 
култа постао духовни оријентир и 
име православља. Светосавље је 
филозофија живота српског народа, 
битно обележје нашег духовног и 
национачног бића. Зато није ни чу-
до што се и ове године толико гром-
ко певало и појало: „Ускликнимo с 
љубављу светитељу Сави!”

Предраг Мандић
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

У Будимпешти традиционално прослављен Савиндан

Светосавска академија и бал

О вогодишња Светосавска ака-
демија и бал, које традицио-
нално организује Самоуправа 

Срба у Мађарској, одржани су про-
шле суботе у будимпештанском 
ресторану Бурбон. Била је то прили-
ка за подсећање на животни пут и 
дело овог српског светитеља, али и 
за светосавску забаву, која се у срп-
ској заједници у Мађарској сматра 
једним од највеселијих и најмасов-
нијих окупљања нашег овдашњег 
живља током године.
Светосавску академију је поз-

дравним речима отворила др Мили-
ца Павлов, председница ССМ. Она 
је подсетила присутне да је Свети 
Сава јединствена личност наше ис-
торије, утемељивач српске цркве, 
школства, националног и кулутрног 
идентитета:

– Савино православље је спасило 
српски народ током пет векова стра-
дања, јер је вера била и остала суш-
тина народног бића. Када један на-
род изгуби своју слободу, самостал-
ност и државу, остаје му само вера 
као светлост кандила којом осветља-
ва мрак у тамној историјској ноћи. 
Судбина светосавља је судбина срп-
ског народа. Зато сваки Савиндан 
треба да нас Србе пробуди, поучи, 
здружи и надахне – поручила је из-
међу осталог госпођа Павлов.
Присутнима се обратила и пред-

седница Парламента Републике 
Мађарске, Каталин Сили, честитав-
ши им празник на српском и мађар-
ском језику, а затим је амбасадор Ре-
публике Србије у Будимпешти, 
Предраг Чудић, одржао светосавску 
беседу:

– О Светом Сави је толико тога 
речено и написано да је тешко рећи 
нешто оригинално. Писац, међу-
тим, тражи онај чаробни начин који 
су стари мајстори пера именовали 
као „исто то, само мало другачије”. 
Шта вам ја могу рећи о Светом Сави 
а да то нисте знали? То је нешто што 
је само моје, мада сам будући позна-
валац књижевности и њеног зра-
чења, потпуно сигуран да свој до-
живљај Светог Саве делим са не-
ким, можда блиским, можда дале-
ким пријатељем. Сада је Свети Сава 
слава у школама, али у мом детињс-

тву није било тако. У послератној 
комунистичкој свакојакој беди и ос-
кудици, име Светог Саве се није јав-
но помињало. Књига о њему није 
било, он јавно није постојао, али је 

постојао у сећању многих, па и моје 
мајке.
Предраг Чудић је рекао да је у 

време комунистичке владавине 
Свети Сава поново морао, као у 
турско доба, да се врати у усмено 
предање народа. Он се присетио ка-
ко је оно мало школе што је његова 
мајка учила у Лици, било довољно 
таман толико да запамти једну, ње-
му и данас најлепшу песму о Све-
том Сави:

– После Другог светског рата који 
је био два пута страшнији од Првог, 
дошла су она страшна поратна вре-
мена, оне страшне зиме када није 
било ничега осим неспокојства, гла-
ди, хладноће, несанице и атеистич-
ке диктатуре пролетеријата. И у тим 
београдским ноћима, најпре бомба-
ма разореном, па затим на брзу руку 
склепаном Пашином брду, у кућер-
цима без струје, огрева, радија, књи-
га, новина, када нисте знали да ли у 
црној ноћи завија кошава или мачке, 
моја мајка је покушавала да ме успа-
ва, да се сети нечег лепог. А сетити 

се нечег смирујућег и лепог, после 
свега што је преживела у нашим бе-
жанијама, увек између две војске, 
под бомбама, било је равно подвигу. 
И ево, ово моје сећање, као лајт мо-
тив сећања на моју мајку, сведочанс-
тво је њеног подвига: „Ко удара тако 
позно у дубини ноћног мира…”. И 
тада, после тог мистичног питања, 
заборављајући све своје мистичне 
страхове, нападе кашља и своју фи-
зичку слабост, нестрпљиво сам иш-
чекивао одговор. „Већ је прошло 
тамно вече и нема се поноћ хвата…”. 
А између питања и одговора, треба-
ло је прећи толики пут, премостити 
толике провалије, што их је само 
живот од њеног до мог детињства 
начинио. Крхко, варљиво сећање, 
наспрам суровог живота. И онда се 
моја мајка враћала на почетак, пре-
слишавала се полугласно и на-
стављала: „Седи оци калуђери, 
отвор’те ми тешка врата…”. И тај 
неко, ко је тражио прибеглиште, 
сличан нама, и он је нека врста из-
беглице и мени се чинило да морам 
бринути о њему као о најближем 
(…) „За руку га старац узе, пољуби 

му чело бледо, а кроз сузе прошапу-
та: примамо те, мило чедо”. Радовао 
сам се као крају свих невоља једног 

детета, неизбежно се поисто-
већујући са њим.
За господина Чудића је сусрет са 

чудесном судбином Растка Не-
мањића увек и сећање на мајку, јер 
је из њених уста први пут чуо ту 
мистичну формулу: „А то дете бе-
ше Растко, син Немање, Свети Са-
ва”. Како рече, требало му је много 
времена и учења да схвати умет-
нички, а самим тим и животни зна-
чај тог препознавања као врхунца 
античке драме:

– Али и пре него што сам то про-
учавао, а и касније, последњи стих 
Илићеве песме најбољи је, наисти-
нитији и најлепши пример препоз-
навања у српској поезији. То је, дак-
ле, у овом случају онај епифанијски 
тренутак када је Растко Немањић 
препознао своју земаљску мисију, а 
ми, његови духовни потомци, вели-
чину тога чина – закључио је амба-
садор Чудић.
У културно-уметничком делу 

програма наступио је Хор „Свети 
Димитрије”, сачињен од студената 
Славистичке катедре Универзитета 
„Лоранд Етвеш”, који је на почетку 
свечаности извео тропар, а на ње-
ном крају Химну Светом Сави. Сти-
хове посвећене српском светитељу 
рецитовале су Софија Каплан и На-
да Краус из Ловре, док су чланови 
дечје драмске групе „Сунцокрет”, 
подмлатка Српског позоришта у 
Мађарској, под будним оком Зорице 
Јурковић, извели одломке из пред-
ставе „Слике о Светом Сави”.
И ове године додељена је традици-

онална Светосавска награда ССМ. 
То високо признање уручено је др 
Војиславу Ластићу, за дугогодишње 
активности у јужнословенским, од-
носно српским мањинским органи-
зацијама у Мађарској. Заједничка на-
града ССМ и ловранске Српске 
мањинске самоуправе припала је ср-
пским васпитно-образовним устано-
вама из Ловре. Ово признање преузе-
ле су Софија Иванов и Јелена Вукај-
ловић-Краус, а у име свих награђе-
них захвалио се др Војислав Ластић.
Нешто касније одржан је и тради-

ционални светосавски бал, на којем 
је госте забављала звезда вечери, 
Уснија Реџепова. Уз оркестар РТВ 
Нови Сад под управом Миће Јанко-
вића, своје певачко умеће доказали 
су и певачи Љиља Петров и Милан 
Прунић, стари знанци српске пуб-
лике у Мађарској.

Драган Јаковљевић

Војислав Ластић, добитник Свето-
савске Награде

Софија Иванов и Јелена Вукајло-
вић-Краус

Представа „Слике о Светом Сави”

Весела балска атмосфера
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Драгомир Брајковић, аутор књиге „Тeслин пojмoвник”

Тесла је у много чему остао тајна

Ј една у низу књига објављених у 
нашој матици поводом 150. гo-
дишњице рођења Николе Тесле 

је и „Тeслин пojмoвник”, Драгомира 
Брајковића. За ово издање које је 
представљено и у Будимпешти, 
књижевник Душко М. Петровић 
сматра да висoкo нaдрaстa свeчaр-
ски пoвoд и приступoм, и рa-
зумeвaњeм и љубaвљу кojoм зрaчи, 
да улaзи у српскe библиoтeкe кao 
дeлo кoje ћe, нe сaмo брзo и лaкo 
привући мнoгe читaoцe, нeгo ћe им 
дугo oстaти нajдрaжa књигa o Тeс-
ли.
Драгомир Брajкoвић je, према ње-

говим речима, свeснo oдбaциo мo-
гућнoст дa сe oгрнe тoгoм нeпри-
стрaснoг истрaживaчa, нaучникa 
кojeг интeрeсуjу сaмo фaкти нa oс-
нoву кojих ћe дoнeти oвaквe или 
oнaквe судoвe. Свojу искрeну, 
oтвoрeну, пeсничку зaпитaнoст 
Брajкoвић нe oгрaничaвa и нe 
спутaвa, ничим и никaкo. Њeгoвo 
истрaживaњe ниje лишeнo oсeћaњa. 
Нaпрoтив, изрaжeнo je кao трaгaњe 
кojeм je љубaв прeмa сунaрoднику 
тoплoм бojoм рoдa пoтцртaлa oпштe 
пoштoвaњe и дивљeњe свeтскoм 
нaучнику, ствaрajући тaкo прoстoр 
у кojeм знaнe чињeницe из Тeслинoг 
живoтa и рaдa, a пoсeбнo oнe мaњe 
пoзнaтe, скривaнe, пoстajу деo дрaгe 
причe. Та прича је нa мoмeнтe уз-
будљива кao у неком дoбрoм рoмa-
ну, што је ову књигу учинилo дeлoм 
o кojeм ћe сe гoвoрити кao о нajбли-
жeм oдгoвoру нa нajтeжe питaњe: кo 
je зaпрaвo Никoлa Тeслa?

–  Тeслa je биo oнaj кojи je 
упућивao у тajнe прирoдe, a сaм je 
биo и oстao вишe oд зaгoнeткe. У 
мнoгo чeму je и дo дaнaс oстao тajнa 
– сматра Дрaгoмир Брajкoвић. – 
Oни кojи су живeли у дoсуђeнo му 
врeмe нaзивaли су гa гeниjeм кojи je 
ствoриo сeбe, нaучникoм кojи je 
oсвeтлиo свeт, крoтитeљeм муњa и 
грoмoвa, пeсникoм нaукe, a нису 
мeђу њeгoвим сaврeмeницимa рeт-
ки ни oни кojи су гa смaтрaли 
чудaкoм, oсoбeњaкoм. Ипaк, кo 
мoжe пoуздaниje гoвoрити o тoмe 
oд сaмoг Тeслe, њeгoвoг дeлa, њeгo-
вих зaписa, сeћaњa, рaзмишљaњa, 
писaмa? У oвoj књизи су њeгoвe рe-
чи и рeчи o њeму, пeсмe, дoкумeн-
ти. Издвojeнe и прoбрaнe из Тeсли-
них бeсeдa, зaписa, прeдaвaњa, ин-

тeрвjуa, зaбeлeшки нoвинaрa, њeгo-
вих приjaтeљa и рoђaкa, из прeпис-
кe кao и oпсeжниjих тeкстoвa aнa-
литичкoг и мeмoaрскoг кaрaктeрa, 
oнe су зaистa свojeврстaн пojмoв-
ник кojим сe, мaкaр дoнeклe, мoжe 
рaзумeти свa слoжeнoст личнoсти 
вeликoг нaучникa. Сa рaзлoгoм су 
Тeслу њeгoви сaврeмeници смaтрa-
ли филoзoфoм. Њeгoвa je мисao jeз-
грoвитa, чeстo пoслoвичнa, aфoрис-
тичнa.

Теслина писма
Драгомир Брајковић сматра да је 

од свих Теслиних писама за јавност 
нajзaнимљивиja његова прeпискa са 
бројном родбином. Тeслинa писмa 
упућeнa њeгoвим сeстрaмa, уja-
цимa, сeстрићимa и њихoви oдгoвo-

ри њeму, сликoвитo и снaжнo гoвoрe 
нe сaмo o пoрoдичним oднoсимa, 
вeћ и o дoбу у кoмe су писaнa и o 
тoмe из кaквoг je миљеa пoтeкao вe-
лики нaучник.

– Кao дa сe скривaлo oдaклe 
Тeслa пoтичe и кoмe припaдa, кaкви 
су му кoрeни и кaкви су oднoси би-
ли у њeгoвoj пoрoдици. Прeпискa 
пoкaзуje дa je Тeслa пoтeкao из врлo 
oбрaзoвaнe и oбaвeштeнe, књизи 
нaклoњeнe пoрoдицe. Нe сaмo штo 
сe у њeгoвoм рoдитeљскoм дoму, 
примeрeнo кући oбрaзoвaнoг и 
дaрoвитoг прaвoслaвнoг свeштeни-
кa, држaлo дo књигe, вeћ je тa трa-
дициja ишлa и кроз породично 
стабло. Кao у oнoj нaшoj нaрoднoj 
пeсми, и oвдe су сe сeстрићи, jeд-
ним дeлoм „турили нa уjaкa”, пa су 
и сaми пoстaли прeдaни истрa-
живaчи и пoсвeћeници нaукe. Ту је 
фaксимил писмa влaдикe Гeoргиja, 
eпискoпa кaнaдскoг, Свeтoм aр-
хиjeрejскoм синoду Српскe 
прaвoслaвнe црквe, у кojeм oн прeд-
лaжe дa сe Тeслини пoсмртни oстa-
ци прeнeсу из Музeja Никoлe Тeслe 
у Бeoгрaду и пoхрaнe нa плaтo ис-
прeд хрaмa Свeтoг Сaвe нa Врaчa-
ру. Сaбoру je уз oпширaн прeдлoг 
влaдикe Гeoргиja, прeдлoжeн и 
крaћи тeкст митрoпoлитa Aмфилo-
хиja, пa je пoслe дискусиje oдлучeнo 
дa сe „тeлo Никoлe Тeслe пoхрaни 
испрeд хрaмa Свeтoг Сaвe” и кao 
нajпoгoдниje мeстo прeдлoжeнo je 
oнo измeђу мaлe црквe и хрaмa, гдe 
сe лoжe бaдњaци. Синoд je прихвa-
тиo oвe прeдлoгe.

Писати и дисати
је исто

Драгомир Брајковић је, како сам 
каже, превасходно песник, који није 
одустао од писања иако је 
„блaгoврeмeнo упoзoрeн дa je тaнaк 
хoд oд oлoвкe”:

– Нeћу прeтeрaти aкo кaжeм дa вeћ 
дугo зa мeнe писaти и дисaти знaчи 
истo. Мoждa je тo збoг тoгa штo сe сa 
пeсмoм, прe нeгo je зaпишeм, прoстo 
срoдим. Oд њeнoг зaчeткa дo кoнaч-
нoг уoбличeњa пoнeкaд прoтeкнe 
пoприличнo врeмeнa. Нajпрe je нejaс-
нa слутњa, мутнa сликa, a нeкaд рaз-
гoвeтнa идeja кoja, и пoрeд тoгa, тeш-
кo у jeзику нaлaзи кoнaчaн oблик. 
Кaд сe кao мисao зaчнe дугo мe нe 
oстaвљa. Знaм дa је прeдa мнoм дуг 
прoцeс трaжeњa oдгoвaрajућих сли-
кa и нajпoдeсниje мeлoдиje. Дугo сe, 
пoслe тoгa, рeчи трaжe и рaзмeштajу, 
a кaд тo нaлaжe музикa, и oбгрљaвajу. 
Тeк кaд сe цeлa пeсмa слoжи у глaви 
стaвљaм je нa пaпир, мaдa тo и нe 
бивa њeнa кoнaчнa вeрзиja. Прe зaпи-
сивaњa (нeзaвиснo дa ли je у слoбoд-
нoм или вeзaнoм стиху oствaрeнa) 
скoрo цeлу пeсму знaм нaпaмeт. И нe 
сaмo тo, вeћ jaснo видим и њeн грa-
фички изглeд, рaспoрeд стихoвa и 
стрoфa.
Брајковић је и велики путник 

којег од детињства није држало мес-
то. Једино што се сада, како воли да 
каже, вeћ при пoлaску рaспитуje o 
пoврaтку.

– Мнoгo, рaдo и чeстo путуjeм. 
Увeк мe je, пa и дaнaс, привлaчилo и 

привлaчи дaлeкo, нeпoзнaтo, нeис-
питaнo. Сaда су сe, мeђутим, дaљинe 
скрaтилe, нeпoзнaтo и нeиспитaнo 
кao дa нe пoстojи. Ипaк, то није са-
свим убило у мeни знaтижeљу и 
пoтрeбу зa путoвaњимa. Истинa, мa 
кoликo путoвao и мa гдe стигao, нe 
идeм у инoстрaнствo, нeгo свojимa. 
Нaимe, тoликo je нaс Србa (штo 
нeвoљнo, штo вoљнo) у рaсejaњу дa 
je тeшкo oдрeдити штa je дaнaс мa-
тицa, a штa рaсejaњe. Пoнeкaд ми сe 
учини дa сaм у Србији вишe oкружeн 
стрaним свeтoм нeгo кaд сe зaдeсим 
у Кaнaди или Aмeрици. Никaд нaм 
инoстрaнствo ниje билo ближe нeгo 
сaдa, a мнoгимa, упркoс тoj близи-
ни, нeдoступниje нeгo сaдa. Нeкaдa 
су нaши и сa jeдним дoлaрoм стизa-
ли дo Aмeрикe, сaдa дa прeђeтe 

Кaрaкaj или Брoдaрeвo (a o Мeхoву 
Кршу и дa нe гoвoрим) пoтрeбнa су 
вaм и силни eври, и брojнa дoкумeн-
тa. Инoстрaнствo нaм је ту, прeкo 
прaгa. Тeк штo си крoчиo из 
Бeoгрaдa, вeћ си у инoстрaнству.

Наши белези су свуда
– Нaших бeлeгa oстaлo je свудa, 

сaдa и нaшeг нaрoдa, нajвишe oнoг 
млaдoг и шкoлoвaнoг. Њих имa ши-
рoм свeтa. Турци су вoдили нajс-
пoсoбниje у jaничaрe. Нeкe шкoлoвa-
ли, пa су дoспeвaли и дo пoлoжaja 
вeликoг вeзирa, a нису зaбoрaвљaли 
кo су и oдaклe су, нo, кoликo су им 
oкoлнoсти дoпуштaлe, пoмaгaли су 
и стaри крaj и свoj нaрoд. Дaнaс сe 
дaнaк у крви купи друкчиje, a 
спрoвoди пeрфидниje. Oвe хaрaч-
лиje трaжe и узимajу ишкoлoвaну, 
снaжну и пoлeтну млaдeж и oдмaх 
их стaвљajу нa мoдeрнe и сaврeмeнe 
гaлиje – у институтe, зa кoмпjутeрe, 
дa нe видe ни сунцa, ни мeсeцa. Ис-
црпљивaћe им и физичкe и духoвнe 
снaгe, oбaвeзивaћe их крeдитимa дa 
ринтajу цeлoг живoтa oд jутрa дo 
сутрa и дa су увeк у дугoвимa.
Срeтao сaм мнoгo нaшe пaмeтнe и 

дaрoвитe млaдeжи тaмo прeкo 
oкeaнa. Пa и oвдe у Eврoпи. Мнoгo 
знajу, мнoгo рaдe, и углaвнoм ћутe. 
Мaлo je кo срeћaн. Срби су свудa ис-
ти; aкo je кo успeo зa oвe другe je тo 
пoд сумњивим oкoлнoстимa. Знajу 
пoнeкaд свojски дa зaлeгну jeдни зa 
другe. Кaд дoђe густo, нaрaвнo. 
Прoстo, и тaмo су, кao и oвдe, нaрoд 
сeвaпa и инaтa – каже Брајковић.
За асимилацију тврди да она није 

ништа ново и да њој није излoжeн 
сaмo нaш нaрoд:

– Мaњи пoтoк у вeћи увирe. Сaмo 
штo oви пoтoци, звaни нaрoд, нe 
мoрajу, aкo су дoвoљнo дoвитљиви, нa 
увиру свoje имe изгубити. Oд aси-
милaциje сe нajсигурниje брaнити 
вeрoм, jeзикoм, културoм. Скoрo дa 
нeмa нa свeту нaрoдa чиje сe држaвнe 
грaницe пoдудaрajу сa грaницaмa 
прoстирaњa њихoвoг jeзикa и кул-
турe.  И тo je пoжeљнo и дoбрo; штo 
jaчa културa и снaжниjи jeзик, тo 
дaљe дoпирaњe и jaчи утицaj. И нaши 
су знaмeни и културни бeлeзи рaсeja-
ни ширoм зeмнoг шaрa. Oд Jeрусa-
лимa прeкo Свeтe Гoрe, Сeнтандрeje 
дo Aљaскe. Негујемо свeст дa je тo 
нaш кaмeнчић у свeтскoj бaштини 
мoжe нaс учинити пoнoснима, aли и 
вишe oд тoгa: oбaвeзни смо дa o тoмe 
бринeмo и дa тo никaд нe зaбoрaвимo. 
Тo су oнe висoкe мeрe духoвнe прeмa 
кojимa мoрaмo стрeмити.

Д. Ј.
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

О д тада, више од годину дана, 
послао сам мајци безброј писа-
ма, која никада није добила и 

тако ништа није ни знала о мени. 
Био сам сигуран да цензура на гра-
ници спречава да успоставим кан-
такт с мајком и преко ње са осталом 
родбином у Југославији. Требало је 
пронаћи неку другу, за цензуранте 
неочекивану могућност. У томе ми 
је помогао један колега Мађар који је 
у Америци имао родбину. Договори-
ли смо се да ја напишем писмо и ста-
вим га у коверту са мајчином адре-
сом; он ће у свом писму замолити 
стрица да из Америке моје писмо по-
шаље у Југославију. Будући да су та-
да односи између Америке и Југо-
славије били сасвим нормални, с 
правом смо мислили да на релацији 
Америка – Југославија нема цензу-
ре, а ако има онда је ретка. За-
хваљујући овом чудном маневру за 
нешто више од 50 дана добио сам од 
мајке писмо, у којем ми саопштава 
да се је јако обрадовала. Мислила је 
да нисам жив и ради тога се не 
јављам. Своје писмо завршава ова-
ко: „Важно је да си жив. Чуди ме за-
што си отпутовао у Америку? Боље 
би било да си негде ближе Југосла-

вије.” Сирота, мислила је да се ја на-
лазим у Америци. Истог дана послао 
сам јој писмо са адресом у Будим-
пешти. Добила га је; вероватно ради 
тога што су наши „вредни” цензу-
ранти дознали да смо успоставили 
контакт. Од тада смо се редовно и 
без проблема дописивали. Сањари-
ли смо о томе да ли ћемо и када има-
ти могућност да се поново видимо? 
Таква могућност пружила нам се тек 
када сам завршио студије и запос-
лио се, као млади асистент, на Тех-
ничком универзитету у Будимпеш-
ти. Молио сам је да ме посети у Бу-
димпешти, с намером да се догово-
римо како и када да напусти Сувају 
и да се за стално досели код свог си-
на. Жеља ми је била да се заувек из-
бави оне самоће и беде, која ју је пра-
тила скоро целог живота. Међутим 
страшна судбина спречила је нашу 
жељану намеру. Једног хладног зим-
ског дана отворила је врата, преко-
рачила кућни праг и пала на снег. Та-
ко, пред кућним прагом, лежећи на 
снегу, без муке је мирно „заспала” и 
више никада се није пробудила.
Моја кћерка Мира рођена је 

06.12.1947. године у малом, лепом ис-
тарском градићу Бује. Њена мајка, 
моја прва супруга, Сока Јаворина ро-
дом је из малог дивног личког села 
Бабин Поток. По занимању је била 
учитељица. Није се бавила полити-
ком. Бабин Поток се налази на тери-
торији Кореничког Поља, југозапад-
но од подгорине Пљешевица, између 
Коренице и Оточца, у једној малој 
долини, окружено дивном густом 
шумом. Захваљујући повољном те-
риторијалном и географском поло-
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жају земља овог села је плодороднија 
него она у околним селима и тако по-
десна за све врсте пољопривредних 
делатности. Поред осталог село је 
било познато по дивним баштама и 
воћнацима, са шљивама, крушкама 
и јабукама. Бабин Поток, као и оста-
ла српска села у Лици, окупатори и 
њихови савезници Усташе су запа-
лили. После рата, они који су остали 
живи покушали су да брзо обнове 
порушене или спаљене куће и изгра-
де нове. Изгледало је да ће за неколи-
ко година Бабин Поток постати и 
лепши и богатији него је био пре ра-
та. Тада почиње један охрабрујући и 
срећни период не само у разрушеној 
херојској Лици него и у целој Југо-
славији.
Наш чувени књижевник Бранко 

Ћопић у познатом роману „Пролом” 
на једном месту пише о томе како је 
наш народ, за време партизанског 
рата, поред свих страхота и мука, 
био оптимистички расположен.

„Свет се већ био увелико навикао 
на рат и узимао га у своје свакоднев-
не рачуне. Поред орања и сече дрва, 
ваљало је возити жито за војску, пре-
влачити рањенике и муницију, одре-
дити шта ће се од стоке предати пар-
тизанским интедантима и кад ће који 
млин радити за војску. На погибију, 
пропаст или било какав облик неке 
капитулације није се у народу опште 
мислило. Шта ћеш, ратује се, бори, 
па – Боже мој – не може се ту без 
патње и мртвих глава, али ипак… 
ваља издржати а да ће наше на крају 
бити горње, о томе ни у сну не треба 
сумњати.” (стр. 437 – 438.) Сви они 
који су активно учестовали НОБ-у, и 
још су живи, могу да потврде да Ћо-
пић у својој анализи тадашње ситуа-
ције не претерује. Стварно је тако би-
ло, не само за време рата него и у ус-
ловима послератне обнове. Припре-
мајући се за прославу треће го-
дишњице победили и ослобођења (9. 
мај 1948. године) у свим република-
ма Југославије завладала је велика 
еуфорија: побели смо, слободни смо. 
Ујединили смо се и створили велику 
државу Срба, Хрвата, Словенаца, 
Црногораца, Македонаца, и осталих 
народа Југославије. Наша дивна и ве-
лика Југославија располаже са ог-
ромним природним богатствима. 
Постоји реална могућност да ћемо на 
мировним преговорима, као побед-
ници, добити Трст и Горицу и тако 
проширити Републику Словенију. 
Даље, имамо у четворогодишњим 
борбама прекаљену, добро наоружа-
ну победничку Југословенску Ар-
мију. И добро организовану милион-
ску Коминистичку партију. Кратко 

речено, три године после рата, пос-
тоје сви услови брзог и успешног 
друштвеног, политичког, економског 
и културног развитка и просперите-
та. Нажалост, наша тадашња еуфо-
рија трајала је само још 50 дана. 
Крајем јуна 1948. године појавила се 
злогласна, са последицама катастро-
фална, резолуција ИБ-а. Након тога 
све се моментално и у основи мења; 
почиње један нови неизвесни период 
у историји Југославије. Тако и за моју 
породицу почиње период сурових и 
тргичних дана и година. Тада мала 
Мира имала је годину дана. Припре-
мајући се за бекство, једног хладног 
децембарског дана 1948. године рано 
ујутро, пре него што сам кренуо на 
дуги пут и у велику неизвесност, по-
миловао сам је и пољубио. Мирно је 
спавала, вероватно није осетила та-
тин пољубац. Брзо сам истрчао из со-
бе, са неким страшним осећајем да 
се можда више никада нећемо виде-
ти! Тако је изненадно и брзо „нестао” 

њен отац. Да би зло било горе, убрзо 
је остала и без мајке. Почетком 1949. 
године неке моје бивше колеге КОС-
овци у Загребу су је ухапсили. Без 
обзира на то што се у опште није ба-
вила политиком и ништа није знала о 
мом бегству, ни крива ни дужна, у 
истражном затвору у Београду и у 
злогласном логору на Бањици прове-
ла је 2 година и 7 месеци. Из логора 
су је пустили тек тада када је и фи-
зички и психички била у катастро-
фалном стању. У затвору је добила 
туберкулозу од чега је, након неко-
лико година и умрла. Тако мала Ми-
ра остаје без мајке и не зна где јој је 
отац. Живећи у несрећној емигра-
цији у почетку сам често размишљао 
о томе да ли би и ја, ако бих остао у 
ЈА официр КОС-а, био устању да 
хапсим супруге, браћу, сестре, или 
неког другог из родбине мојих рат-
них другова? Тада ми је изгледало да 
би то за мене било нешто апсурдно и 
немогуће. Неколико година касније 
сам дознао да је баш тада (1948 – 
1949. године) почео један тешко опи-
сив период у којем су брзо престале 
да функционишу и оне најосновније 
људске моралне и хуманитарне нор-
ме. Тада су властодршци „у име на-
рода” – не само у Југославији, из које 
сам побегао, него и у Мађарској где 
сам стигао – могли да раде све што 
хоће и желе, и да за трагедије, које су 
непосредно или посредно проузро-
ковали својим делатностима и на-
ређењима, ником нису одговорни. 
Обесправљени и застрашени народ 
је дању и ноћу слушао славопојке: 
„Ми смо Титови, Тито је наш. Друже 
Тито љубичице бела, тебе воли ом-

ладина цела. Друже Тито ми ти се 
кунемо да са твога пута не скрене-
мо.”
Стварно, био је то неки чудан и 

„тајанствен” Титов пут, који је пола-
ко али сигурно – нарочито после но-
вог Устава СФРЈ 1974. године – Југо-
славију и југословенски народ во-
дио у велику и страшну трагедију; 
која је доживела свој врхунац у 
грађанском и братоубилачком рату 
од 1991–1995. године. Пропаст наше 
дивне и моћне Југославије, огромне 
људске жртве, тешко залечиве фи-
зичке и психичке ране као и огром-
на ратна разарања биле су последи-
це „непогрешивог” Титовог пута.
Првих 7 година мала Мира је жи-

вила у Бабином Потоку, код Сокине 
маћехе Милке Јаворине и њене по-
родице. Септембра 1954. године, си-
лом прилика, одлази у Доњу Сувају 
где је, живећи код моје тетке Кате и 
њене породице, завршила четири 
разреда основне школе. Баш у оној 
школи коју сам и ја похађао и коју су 
усташе јула 1941. године запалили. 
Септембра 1958. године Милка Јаво-
рина, њена два сина и са њима Мира 
доселили су се у Земун. У Земуну је 
завршила основну и средњу Економ-

ску школу; након тога запослила се 
у својој струци. Почетком 1968. го-
дине удала се за Бошка Сјевера. При-
чајући о тугама, мукама и страхота-
ма које је доживљавала у детињству 
увек је наглашавала да су јој Милка 
Јаворина, звала ју је „мајко” и мој 
тетак Мићо њен „дједан”, спасили 
живот. Њих двоје су је јако волели 
бринули се о њој, хранили, одевали, 
храбрили, васпитали и школовали. 
Данас срећно живи у Београду са 
мужом Бошком, сином Борисом, 
кћерком Љиљом и њиховом породи-
цом. Пре три године породица Сје-
вер доживела је велику радост и 
срећу. Љиља је родила сина Рељу, 
Невена – Борисова супруга – кћерку 
Ану. Реља и Ана брзо расту и брзо 
трче. Лепи су, паметни и златни. Ја 
сам их назвао наши соколићи, који 
ће кад још мало порасту моћи, ако 
желе, да одлете и на врх Велебита. 
Велика је радост и у сну летети.
Радост летења у сну мени се врло 

често понављала и понавља. Ако 
сањам нешто сташно, опасно и не-
пријатно не мучим се, не знојим се; 
одмах добијем крила и одлетим, пре-
ко неке реке и долине, брда и палани-
не. Било је и непознатих, али обично 
су то мени познате реке и планине, 
као што су реке: Уна, Драва, Сава, 
Корана, Купа, Крка, Босна, Врбас и 
Неретва. Планине: Велебит, Пљеше-
вица, Велика и Мала Капела, Сви-
лаја, Динара, Учка, Грмеч, Козара, 
Зеленгора, Јахорина и Романија. Ве-
роватно није случајно што ми се у 
сну појављују и „спашавају” ме баш 
ове дивне реке и планине које се на-
лазе на територији Хрватске и Босне.
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Нови трамвај и судбина. Нови трамвај 

града Б. право је чудо технике, три пут је ду-
жи од оних старих, дотрајалих, и ништа га 
не може зауставити на његовом путу, чак ни 
недостатак шина или напајања, сам себи 
усеца трасу у градски асфалт, и једини је ма-
ли проблем што заборавни инжењери на ње-
га нису ставили врата, па сад кружи градом 
као нека митска неман, без путника и уп-
рављача, вођен сопственим инстинктом, без 
контроле, и нико од грађана не може да буде 
сигуран неће ли се следећег тренутка тај џи-
новски трамвај појавити иза угла и прегази-
ти га из чиста мира, без икаквог разумног 
разлога и упозорења, а затим наставити пут 
у непознатом правцу, док он умире наочиг-
лед равнодушних пролазника.

Каменчићи и подводни свет. Обли ка-
менчићи на обали Велике реке, који се поја-
ве током летње суше, када је сасвим мало во-
де у речном кориту, одувек су подсећали 
песника М. на становнике неког малог под-
водног градића, сићушне Атлантиде, који се 
звлаче у дубине мутне воде и излазе на сун-
це само ретким приликама да се мало огреју 
и просуше, а затим – уморни од велеградске 
гужве и галаме – враћају се у мирни и хлад-
ни речни ток и живе даље свој живот без су-
вишне журбе и померања, мирне савести, 
као да су већ обавили све своје послове у жи-
воту.

Милан Степанов

Представљена
Нушићева Сабрана дела

Издавачка кућа „Просвета” пре неколико ме-
сеци окончала је издавање великог пројекта – 
објављивање Сабраних дела Бранислава Нушића 
у 15 књига које је приредио проф. др Рашко Јова-
новић. Дела су представљена 25. јануара у На-
родном позоришту у Београду, кући чијој је ис-
торији, угледу и слави Бранислав Нушић допри-
нео првенствено као аутор, а затим и као управ-
ник и драматург.

Брига за домаћу књигу
На иницијативу издавачке куће „Народна 

књига” из Београда Србија је овог месеца доби-
ла Националну канцеларију Међународног 
центра књиге за младе – IBBY (Internacional 
Board on Books for Young People). Тиме је Ср-
бија постала део светске мреже ове невладине 
организације са званичним статусом при Унес-
ку и Уницефу, основане 1953. године у Швај-
царској.

Миклош Вамош
гостовао у Београду

Издавачка кућа „Лагуна” недавно је свечано 
обележила објављивање свог петстотог наслова, 
романа „Књига очева” мађарског писца Микло-
ша Вамоша, у преводу Марије Тот-Игњатовић. 
Миклош Вамош био је гост Београда, предста-
вио је свој роман који описује живот мађарске 
јеврејске породице у периоду од триста година, 
од 1705. до 1999. године.

Поезија као оружје
Познати хрватски новинари и оснивачи сплит-

ског „Ферал трибјуна” Борис Дежуловић и 
Предраг Луцић гостовали су у Београду, где су 
27. јануара представили своје збирке поезије а 28. 
јануара учествовали у разговору за округлим 
столом на тему „Етика у књижевности” у Народ-
ној библиотеци Србије, у организацији Докумен-
тационог центра Ратови (1991–1999).

Фестивал
„Седам величенствених”

На 3. фестивалу „Седам величанствених”, од 
28. до 31. јануара у Центру „Сава”, било је прика-
зано седам најбољих европских дугометражних 
докумантарних филмова нове продукције. Се-
лектор, дански филмски посленик Стин Мулер 
одабрао је остварења која су у протеклих годину 
дана привукла пажњу и добила награде на важ-
ним филмским фестивалима.

Јиржи Менцл у Београду
Чешки редитељ Јиржи Менцл одржао је у поне-

дељак, 29. јанура, у Народном позоришту у Београ-
ду прву пробу за представу „Веселе жене виндзор-
ске” Виљема Шекспира. Представа се спрема за 
Велику сцену Народног позоришта, а премијера је 
планирана за 27. март, на Светски дан позоришта.

Три представе ЈДП-а у Загребу
Југословенско драмско позориште гостовало 

је од 25-27. јануара у Загребу, први пут после 16 
година. Ансамбл ЈДП-а извео је на сцени Загре-
бачког казалишта младих представе „Скакавци” 
Биљане Србљановић у режији Дејана Мијача, 
„Шине” Милене Марковић у режији Слободана 
Унковског и „Хадерсфилд” Угљеше Шајтинца у 
режији Алекс Чизхолм.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Подизање Хиландара
Када се замонашио под именом Симеон, Стефан Немања је само кратко 

време боравио у својој задужбини манастиру Студеници. Његов најмлађи 
син Сава је тада већ живео у Светој Гори, у манастиру Ватопеду, и он му се 
придружио. Бивши српски владар и његов син били су несвакидашњи ка-
луђери и уживали су изузетну пажњу светогорског монаштва. У то време 
у Светој Гори осим Грка имали су свој манастир и Грузијанци, и Руси, и 
Бугари, а постојао је и амалфитански манастир монаха из јужне Италије, 
па су Симеон и Сава одлучили да и они подигну један српски манастир. 
Дозволу је, међутим, требало тражити од византијског цара, па је Сава от-
путовао у Цариград како би решио правна питања која су се јављала у ве-
зи са њиховом одлуком.
Немањи се највише допало место где су се налазиле рушевине некада-

шњег манастира Хеландаров који је још много раније био разорен од гуса-
ра и напуштен. Пошто је преузео обавезу да ће обновити манастир – који 
је био потчињен Ватопеду где су Симеон и Сава живели као монаси – Са-
ва је од цара Алексија III добио дозволу да отпочну радови. Хиландар је 
још у току радова, на подстицај прота Свете Горе и старешина других ма-
настира, изузет из власти Ватопеда и предат Симеону и Сави.
У обнављању Хиландара Симеону и Сави пуну материјалну подршку 

пружио је Немањин наследник на српском престолу, велики жупан Сте-
фан. Сам Немања је манастиру поклонио села у околини Призрена, а то 
властелинство су касније проширили велики жупан Стефан и његови на-
следници. Ти поседи су давали лепе приходе, али су били удаљени од Све-
те Горе. За издржавање монашке заједнице били су потребни и поседи у 
непосредној близини где српски владари нису имали власт. Сава је изра-
дио да од византијског цара добије разрушени манастир Зиг с поседима на 
самој граници Свете Горе. Потом је у Кареји купио виноград и подигао 
пирг са ћелијом за испоснике где је касније и сам проводио своје дане, и у 
коју ће се после њега повлачити и други истакнути чланови хиландарског 
братства.
Стефан Немања, сад већ монах Симеон, доживео је да види како се довр-

шава његово дело и да у обновљеном манстиру проведе последње дане жи-
вота. Умро је у Хиландару 13. фебрура 1199. године, ожаљен од монаха Хи-
ландара и целе Свете Горе.
Иако се налазио, као што се и данас налази, ван граница Србије, Хилан-

дар је после свог подизања постао најважнији центар српске духовности и 
културе, и остаће то током целог средњег века, па и за време турске влада-
вине.

Предраг Степановић

По шумама и горама

У врeмe мог детињства није било потребе за гламурозним 
рекламирањем филмова. У биoскoп се ишлo пo дирeктиви, из шкoлскe 
клупe. Извoдили су нaс из шкoлe и у рeду двa-пo-двa водили нас дo 

биoскoпa. То двa-пo-двa je билo пo систeму: дoбaр ђaк чврстo држи зa 
руку лoшeг ђaкa, дa oвaj случajнo нe скрeнe у нeку спoрeдну улицу и избeгнe 
глeдaњe филмa.
Бeз oбзирa штo сe знa дa сe нajслaђe грицкa дoк сe глeдa филм, нисмo 

смeли ни дa шушнeмo дoк, нa примeр, Милeнa Дрaвић хaлуцинирa, бoлeснa 
oд тифусa. Одмaх би вриснули нa нaс гoвoрeћи дa трeбa дa нaс будe 
срaмoтa, oдузимaли нам кeсице из руку aли нaс нису избaцивaли нaпoљe. 
Филм je мoрao дa сe oдглeдa дo крaja.
Пoслe смo мoрaли нa чaсу ликoвнoг дa цртaмo нajупeчaтљивиjу сцeну из 

филмa. Сећам се да је моја другарица из клупе jeднoм нацртaлa мушкaрцa 
у гaћaмa кaкo трчи испрeд тeнкa. Jeсте дa je у тoм филму („Ужичкa 
рeпубликa”’) билo мнoгo упeчaтљивиjих сцeнa, aли смо ми имали само 
десетак година и претпостављам да она никaда прe тoгa није видeлa 
мушкaрцa у гaћaмa. Нису тада кoд нaс пoстojaли ни eрoтски ни пoрнo 
филмoви aли, eтo, пoстojaли су пaртизaнски, a мушкaрaц у гaћaмa je ипaк 
мушкaрaц у гaћaмa у кoм гoд филму дa сe пojaви. Наша нaстaвницa je 
рeклa дa је моја другарица зрeлa зa психoлoгa, кojи у тo врeмe нису 
пoстojaли у шкoлaмa, тaкo дa смо сви у разреду мислили дa је oзбиљнo 
бoлeснa. Сaда су психoлoзи у шкoлaмa нoрмaлнa појава, a мушкaрци у 
гaћaмa joш нoрмaлниja. Али штa тo врeди кад је њој вeћ прилeпљeнa 
eтикeтa.
И eтo, пoштo сaм мoрaо пaжљивo дa прaтим тe филмoвe jeр би мe 

пoслe увeк чeкao нeки дoмaћи зaдaтaк, нeкaкo сaм нaучио дa сe удубим пa 
дa дeбeлo прoживљaвaм свe oнo штo сe дeшaвa нa плaтну, каo дa сaм и 
сaм тaмo. У дечје лeксикoнe сaм, нa питaњe чeгa сe нajвишe плaшим, 
увек уписиво: рaтa. Aли и пoрeд тoгa сaм нeкaкo рaзмишљaо кaд ли ћe дa 
сe зaрaти пa дa и ja у цокулама нoсим пoрукe пaртизaнимa, не 
устручавајући се дa те папириће, aкo трeбa, и прoгутaм. Или дa у тoм 
кршeњу пo плaнинчинaмa дaм и свoj млaди живoт, нe жaлeћи гa. Јер, 
штa ћe ми живoт aкo нeмaм дoмoвину. Тек много година касније 
испоставило се како она, за разлику од живота, може и да се клонира и 
то у форми какву год пожели неки од лоших момака или његова 
враголаста дружина.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Тражи се победник

У Србији су прошле недеље одржани пар-
ламентарни избори на којима је највише гла-
сова освојила Српска радикална странка 
(28,58%).
Победници су, међутим, у исти мах и гу-

битници пошто не могу да сачине владу. Зато 
су победу (поред радикала) прогласиле и де-
мократе. И то не само Тадићеве, чији је аргу-
мент то што су са 22,72% најјачи у тзв. „де-
мократском блоку”, већ и оне из Коштуничи-
ног ДСС-а! Њихова је аргументација нарочи-
то занимљива јер су они сабрали гласове свих 
странака са којима су делили власт па су у 
том чудном збиру претекли и саму Демократ-
ску партију! Због ове су се „математике” од-
мах побунили у Г17 плус (6,83%), док је Српс-
ком покрету обнове, који није ни прешао цен-
зус, било драго да их се неко још увек сећа. Да 
слика о „победницима” буде потпуно јасна 
треба рећи да се славило и у табору СПС-а, 
којем је слућена пропаст, али су са 5,64% ипак 
преживели, док су окупљени око ЛДП-а Че-
домира Јовановића после вести о проласку 
цензуса (5,33%) направили праву градску 
журку.
Шта то у преводу на посланичка места зна-

чи? То значи да ће у српској Скупштини седе-
ти 81 радикал, 64 Тадићеве демократе, 47 де-
мократа Војислава Коштунице, 19 „експерата” 
из Г17 плус, 16 социјалиста, 15 посланика из 
коалиције Либерално демократске партије, 
Грађанског савеза Србије, Социјалдемократс-
ке уније и Лиге социјалдемократа Војводине, а 

биће и представника мањина: три Мађара Јо-
жефа Касе, два Муслимана Сулејмана Угља-
нина, један Албанац из Прешевеске долине и 
један Ром.
Можемо рећи да је најлакше прошло а да 

најтеже тек следи – састављање нове српске 
владе. Председник Тадић ће ове недеље разго-
варати са свим странкама које су ушле у пар-
ламент, јер је он тај који некој од њих треба да 
понуди конституисање Кабинета.
Било би демократски да ова част припадне 

Српској радикалној странци, мада је Ше-
шељев заменик Томислав Николић већ рекао 
да они не могу да саставе владу. Разлог је, на-
водно, тај што они не виде партнера по својој 
„узвишеној” мери, а и надали су се да ће ос-
војити апсолутну већину. То ће им, кажу, 
поћи за руком за три месеца кад ће Србија 
опет морати на изборе. До овога би заиста и 
могло доћи ако се о саставу владе не догово-
ре такозвани „народњаци” у лику Војислава 
Коштунице с једне, и „демократе” у лику Бо-
риса Тадића са друге стране. Њихови односи 
су врло лоши, а главни проблем је место пре-
мијера, на које „пуца” и Коштуница, али и 
Божидар Ђелић, кандидат Демократске 
странке.
И док се у Србији још увек ништа не зна, Ха-

вијер Солана из Брисела поручује да му је 
Коштуница у телефонском разговору рекао да 
ће са Тадићем наћи заједнички језик.
Прича се, такође, како министри ЕУ смат-

рају да постоје јасне могућности за брзо фор-
мирање стабилне демократске Владе и омо-
гућавање убрзаног придружења Србије Европ-
ској унији.
Ово последње (брзо прикључење ЕУ) по-

миње се и у Београду као евентуални мелем на 
рану због независности Косова.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Умро Никола Милошевић

У Београду је после дуге и тешке болести, у 78. 
години преминуо академик Никола Милошевић. 
Аутор је више књига, књижевно-историјских и 
књижевно-теоријских студија и великог броја 
есеја, предговора, рецензија и књижевних крити-
ка. Био је лидер Српске либералне странке и пос-
ланик на изборној листи Демократске странке 
Србије.

Забрана увоза живине
из Мађарске

Управа Министарства пољопривреде за вете-
рину забранила је увоз живине из Мађарске. За-
брана се односи на живе птице, живину и тер-
мички необрађену храну и производе живинског 
порекла, због сумње на појаву птичијег грипа у 
Мађарској. Одлука је донета чим се посумњало 
да су од птичијег грипа оболеле гуске у околини 
Чонграда, 70 километара од границе са Србијом.

Смењен Шилинг
Званичници САД, Велике Британије, Немачке, 

Француске и Италије сменили су представника за 
БиХ Кристијана Шварца Шилинга. Наследник 
Педија Ешдауна је још од ступања на дужност 
критикован због недовољне енергије и посвеће-
ности послу. „Он је најлошији међународни пред-
ставник за Босну и Херцеговину, који се најкраће 
и задржао”, оценили су аналитичари у Сарајеву.

Просјачка мафија
Тужилаштво Босне и Херцеговине поднело је 

оптужницу против Златомира Арсеновића из 
Србије због организовања просјачења у БиХ. 
Држављани Србије су чести организатори так-
вих активности јер им у прилог иде порозност 
границе БиХ и Србије, али и конфузна законска 
решења у БиХ. Особе које просе или организато-
ри просјачења углавном заврше с прекршајним 
пријавама и депортацијама, а потом се враћају у 
БиХ. Процењује се да дете које проси за један дан 
може да заради од 17 до 75 евра.

Велика пљачка брода
Стотине грађана Британије пљачкало је кон-

тејнере испале са насуканог брода у Девону, на 
јужној обали Енглеске а полиција је саопштила 
да је коначно блокирала све путеве који воде ка 
том подручју. Британски медији почели су да 
приказују и запањујуће сцене пљачке које обич-
но долазе из неких азијских или афричких зе-
маља. Теретни брод „Наполи” оштећен је током 
невремена прошлог четвртка и обалска стража га 
је довукла до обале у Девону, где се насукао. На 
броду је 2.323 контејнера са разном робом. Око 
200 контејнера је испало са брода и допловило до 
обале где је данима трајала права пљачка. Одно-
сило се све што је било у контејнерима. Украде-
но је, на пример, 50 нових мотора марке „BMW”. 
Многи су дошли и са тракторима да носе плен. 
Један брачни пар из Шведске се јавио Би-Би-Сију 
и рекао како су на телевизији видели да људи од-
носе ствари из њиховог контејнера. Ти Швеђани 
су спаковали своје личне ствари јер се селе у 
Јужну Африку и пртљаг послали бродом.

Руска подршка Србији
Русија сматра да је недопустиво наметање ре-

шења споља за статус Космета, изјавио је прошл-
не недеље руски председник Владимир Путин 
после сусрета са немачким канцеларом Ангелом 
Меркел у Сочију. Немачка канцеларка је истакла 
да не жели да напори за решење статуса Космета 
дестабилизују ситуацију у Србији. „Дугорочно 
решење проблема може бити постигнуто само у 
случају да буде прихватљиво и за Београд и за 
Приштину”, нагласио је председник Путин. Он 
је истакао да Русија „није против одредаба које 
припрема Ахтисари”, али се залаже да та решења 
задовоље и Београд и Приштину.

Говор Џорџа Буша пред Конгресом САД

Аплаузи и критике
Говор председника САД Џорџа Буша пред но-

воформираним Конгресом, у којем су представ-
ници опозиционе Демократске партије недавно 
преузели већину, протекао је у знаку приближа-
вања досадашњим презреним ривалима, и тра-
жења подршке за наставак рата у Ираку.
Буш је на почетку свог говора упутио компли-

менте новој челници Конгреса Ненси Пелоси, 
као првој жени на челу Представничког дома. У 
томе је, наравно, било мање симпатија према Пе-
лосијевој, а много више принудног признавања 
неугодне реалности да су демократи надјачали 
његове републиканце на изборима.

„Покажимо нашим спољним непријатељима 
да смо уједињени у жељи да победимо”, позвао 
је Буш на политичку мобилизацију. Дајте ми још 
једну шансу, апеловао је, уз напомену да на из-

борима за Конгрес „нико није гласао за пораз” 
на ратишту. Повлачење њених трупа пре него 
што се Багдад учини безбедним, било би – по 
њему – „кошмарни сценарио”, јер би „екстре-
мисти оборили ирачку владу”, а потом би изби-
ле „епске битке између шиитских екстремиста 
подржаних из Ирана, сунитских екстремиста 
које подржавају Ал каида и остаци бившег ре-
жима”, при чему би се „насиље проширило на 
цео регион”.
Шеф Беле куће је у свом говору понудио и 

проширење здравственог осигурања, доношење 
закона који би олакшао легализацију илегалних 
имиграната, али без амнестије, доступније об-
разовање, постепено смањење буџетског дефи-
цита направљен за време његовог председнико-
вања. Први пут је признао и да је неопходно пре-
дузети мере за смањивање „климатских проме-
на”, а обновио је и позив за смањивање нацио-
налне зависности од нафте с Блиског истока. 
Ове новине као и позиви на патриотску из-
држљивост, пропраћени су са више аплауза, у 
којима су учествовали и демократи, често не са-
мо због поштовања конгресменске традиције 
при оваквим гостовањима шефа државе него и 
због стварне сагласности с њим. Одмах по из-
ласку из дворане, међутим, опозиција је прешла 
на критике Буша.

„Председник нас је лакомислено, пренебрега-
вајући упозорења стручњака, увукао у тај рат, 
тако да смо сада таоци насталог нереда”, оценио 
је у име Демократске партије сенатор Џејмс Веб, 
доскорашњи републиканац и вијетнамски вете-
ран чији је син на ирачком бојишту. Ненси Пело-
си, у заједничком саопштењу с колегом, вођом 
већине у Сенату Харијем Ридом, оценила је да је 
„председник, нажалост, показао да није чуо шта 
му Американци говоре о њиховој највећој бризи 
– рату у Ираку”, па је уместо постепеног смањи-
вања инсистирао на наглом повећању трупа на 
фронту. „Док председник наставља да игнорише 
вољу нације, Конгрес неће игнорисати председ-
никову неуспешну политику”, упозорили су Пе-
лосијева и Рид, док конгресмени припремају ре-
золуцију противљења Бушовом плану.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Старт предизборног 
маратона

Иако је до гласања о наследнику Џорџа 
Буша на месту председника остало још 
скоро две године, неки од кандидата су већ 
иступили пред јавност: претензију да 
стане на чело суперсиле потврдила је Хи-
лари Клинтон, њујоршка сенаторка и бив-
ша „прва дама”, а нешто пре ње је сличну 
амбицију исказао и илинојски сенатор, 
син Кенијца и Американке, Барак Обама. 
Међу претендентима за наставак репуб-
ликанске власти у Белој кући за фаворите 
важе моћни сенатор из Аризоне Џон Ме-
кејн и бивши градоначелник Њујорка Ру-
долф Ђулијани.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Смак свега
Баш сам се забринуо због ових климатских 

промена. Кажу да ће до 2020. године североис-
точна, источна, југоисточна и јужна Србија 
бити полусушне области, које ће временом 
постати пустиње. Тако ће, на пример, Него-
тинска крајина отићи у крајност и постати 
Неготинска пустиња. Или можда Неготив-
на? О Косову да и не говоримо. Отето – про-
клето. Изгледа да ће им се прелаз са условне на 
безусловну независност поклопити са прелас-
ком земље у песак.
Мене су ионако одувек подсећали на неко 

афричко племе. Сећам се кад сам као мали 
ишао код деде у Метохију, како су се Шипта-
ри, пардон Албанци, возили на возовима. Нису 
се возили возовима, или у возовима, него на во-
зовима. Што да плаћају карту кад могу да се 
попну на вагон. Начичкају се горе, запале чибу-
ке, и фућкају. Што, да неће можда кондуктер 
да их јури по крову? (…) Е, не вреди! Не може 
човек да се ослободи политике, па то ти је! 
Лепо сам почео причу о климатским промена-
ма, кад оно – цврц…
Дакле, мени је посебно занимљива та рас-

права о узроцима глобалног загревања. Једни 
кажу да је за тај ефекат „стаклене баште” 
крива индустрија, а други кажу да је реч о про-
менама које се догађају на Сунцу. Не зна човек 
коме да верује. То ти је као са овим политич-
ким анализама. Увек прво питај ко је наручио 
анкету, па после читај резултате. Тако је јед-
на нафтна компанија из Тексаса одвојила не 
знам колико милиона долара за истраживање 

које би „утврдило” како они и њима слични не-
мају везе са глобалним отопљавањем – напро-
тив! И како ја да верујем научницима кад не 
знам за кога раде?
Чули сте за Милутина Миланковића? Сви 

знају за Теслу и Пупина, али за Миланковића сла-
бо. Тек, он је био научник, и бавио се климом. Ка-
жу да је направио најбољи календар свих време-
на, бољи и од грегоријанског и од јулијанског. Ин-
дија је недавно у Уједињеним нацијама тражи-
ла да се Миланковићев календар усвоји као стан-
дардни јер је најпрецизнији од свих умотворине 
те врсте. У свету је познат и по теорији о сме-
ни ледених доба. Фора је у томе да клима на 
Земљи зависи од тога да ли се наша планета 
приближава Сунцу или се од њега удаљава. Тако 
имамо орбиту „глобалног загревања” и орбиту 
„леденог доба”. Према овој српској теорији, која 
би се сигурно допала оној фирми из Тексаса, је-
дини разлог глобалног отопљавања је тај што 
се приближавамо Сунцу.
Али то није све. Има још један Србин, зове се 

Слободан Ђорђевић, и главни је инжењер у не-
мачком „Ербасу” (прорачунава чврстину бу-
дуће највеће летилице на свету). Е, па он се, 
џаба му било, у слободно време бави одгоне-
тањем Земљине издржљивости. И одгонет-
нуо је да смо пукли. Сваког 21. децембра плане-
та улази у кривину, и то све брже и брже. Та-
ко да он, просто речено, предвиђа смак света. 
И то 21. децембра 2012. године. Тог ће судњег 
дана, према Слободану, планета извести 
„магнетни салто” и променити смер кре-
тања. Сунце ће убудуће излазити на западу. А 
залазити на истоку.
Само што то никоме неће бити романтич-

но. Јер никог неће ни бити. Само бубашвабе, 
бубаруси, бубасрби и бубашиптари.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Ако Косову не буде дата независност, исход 
таквог решења може да буде само раздражи-
вање Албанаца и стварање њиховог незадовољс-
тва. лорд Расел Џонсон,

Алијанса европских либерала и демократа

Мој предлог се фокусира на заштиту права 
мањина. Он омогућава функционисање демок-
ратског и мултиетничког Косова, у ком су га-
рантована права свих чланова заједнице и која су 
институционално заштићена владавином пра-
ва. Мој предлог предвиђа и даље јако присуство 
цивилних и војних органа међународне заједнице.

Марти Ахтисари,
изасланик генералног секретара УН за Косово

Хоћемо да свака школа у Србији има тоалет. 
Имамо више од 100 школа у Србији које имају 
пољски тоалет. Хоћемо да се то промени, хоћемо 
да имају компјутере у школама, и то ћемо да обез-
бедимо, али да обезбедимо и неке основне ствари. 
Не можемо у Европу с компјутерима ако деца и 
даље иду у пољски тоалет. Драган Ђилас,

директор Народне канцеларије

Авај! Камо среће да се великом распоредитељу 
света свидело да ме ослободи околности у који-
ма дајем ово објашњење; да нико није учинио 
грешку против мене и да никада нисам трпео ни 
једну муку неправедно, хоћу да кажем прогонс-
тво и сиромаштво. Буди чврст торањ, чији врх 
највиши не могу повити ветрови опори…

Данте Алигијери (Божанствена комедија)
у интерпретацији Горана Кљајевића, првооптуже-

ног у случају „Стечајна мафија, иначе бившег 
председника Трговинског суда у Београду

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ
Вицеви о Перици

У ресторану, Перицин отац се обраћа коноба-
ру:

– Ово месо што нисмо појели запакујте нам да 
понесемо псу.
А Перица ће к’о из топа:
– Тата, зар ћеш ми купити пса?!

Дошао другар Перици у госте. Кад су сели да 
ручају, другар згрануто упита:

– Зар се ви не молите пре јела?
Перица му пуних уста одговори:
– Зашто? Моја мама добро кува.

Каже отац Перици:
– ’Ајде сине, да причамо мало о сексу!
На то ће он:
– Добро матори, шта те интересује?

Пита Перица мајку:
– Мама, шта је то импотенција?
Мајка размишља шта да каже клинцу од пет 

година, па објасни:
– То ти је, сине, као када покушаваш да кува-

ним шпагетима играш пикадо.

Пита Перица Марицу:
– Хоћеш ли да ми позираш?
Марица упита:
– Гола?
– Да.
– Знаш, ја нисам модел.
– Нема везе, ни ја нисам сликар.

Пише мали Перица писмо Деда Мразу: „Драги 
Деда Мразе, молим те, пошаљи ми за поклон ма-
лу секу!”
Одговара Деда Мраз: „Драги Перице, нема ни-

каквих проблема, али прво ти мени пошаљи ма-
му!”

Српско тржиште после избора

Динар и даље стабилан
Парламентарни избори у Србији нису значај-

није утицали на осцилацију курса динара. 
Средњи курс евра је на сам дан избора само мало 
ојачао и зауставио се на 80,27 динара. Економис-
та Др Данијел Цвјетићанин у изјави за београдс-
ку Политику рекао је да не очекује нагле проме-
не и, по њему, курс ће се на српском тржишту по-
ново стабилизовати. Евро је мало ојачао, како ка-
же овај економиста, због гастарбајтера, који су 
отишли, а не због изборне еуфорије.
Док је у свету уобичајено да се расписивање 

избора одрази на пад активности на финансијс-
ком тржишту, у Србији је било супротно. Тако је, 
рецимо, на Београдској берзи 19. јануара постиг-
нут историјски максимум вредности индекса БЕ-
ЛЕКС. Феномен српског тржишта се огледа и у 
томе што је последњег радног дана пред изборе 
обављен највећи дневни број трансакција забеле-
жен од јуна 2006.
Премда су поједини економски стручњаци 

прогнозирали да ће јак динар бити одржаван са-
мо до избора, гувернер НБС Радован Јелашић и 
даље тврди да је све што се на тржишту дешава-
ло у протеклим седмицама искључиво последи-
ца понуде и тражње за девизама. Баш као и у ме-
сецима пре избора. Народна банка очито држи 
курс под будним оком уз принцип да не би тре-
бало дозволити већа дневна колебања. Иако је 
лане од мењача откупила чак 1,7 милијарди евра 
и истовремено продала тек 228 милиона, тачније, 
интервенисала је само да би спречила додатно ја-
чање динара. Међутим, од почетка 2007. године 
до 18. јануара НБС је продала 414,4 милиона евра 
да би зауставила већу депресијацију домаће ва-
луте. Управо захваљујући томе курс се на дан 
„Д” зауставио на поменутих 80,27 динара за ев-
ро.

Неоспорно је да у нашој матичној земљи у 
овом тренутку има највише девизних средстава 
које су „довукле” банке из иностранства, као и од 
приватизације. То је, како истиче др Цвјетића-
нин, наравно, добро и може на добро да изађе, 
али и не мора ако се новац не троши у праве свр-
хе. Јер, како напомиње овај економиста, не може 
привреда да буде јака са великим спољнотрго-
винским дефицитом само зато што има јаку ва-
луту. Девизне резерве, као и потрошња, јесу ве-
лике, а шта ћемо када све потрошимо и када се 
суочимо са истином која може да буде тужна, 
упозорава др Цвјетићанин.
Уз јачу привреду за даљу стабилност динара 

веома је важно да се брзо формира нова влада и 
наставе преговори о придруживању са ЕУ. Ср-
бија већ сада, како је нагласио гувернер Радован 
Јелашић, користи политички кредит, а то се, по 
њему, види по томе што нема значајнијих еко-
номских последица прекида преговора са ЕУ, ни-
ти су смањене стране директне инвестиције, а 
нису ни погоршани услови задуживања наших 
правних лица у иностранству. Динар је очито 
био имун на предизборну еуфорију, али би на-
даље било добро да  му „леђа чува” и јака при-
вреда.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Страх од поскупљења
Неки економски стручњаци у Србији про-

гнозирају да је у нашој матичној земљи на 
прагу поскупљење комуналија услуга, струје 
и појединих намирница. Они тврде да је 
стабилност цена била само део предизбор-
ног маркетинга и да ће инфлација ове годи-
не бити нешто већа од лањске. Једино што 
потрошачима иде у прилог јесте пад цене 
нафте на светском тржишту, који битно 
утиче на степен инфлације у Србији. Ипак, 
чињеница је да је у предизборном периоду 
стабилност задржавана и да је до неких 
диспаритета већ дошло. Поскупљење елек-
тричне енергије, комуналија и услуга тре-
тира се као неминовност.
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Свети Сава – школска слава

Светосавска прослава у пештанској Српској школи
Д ан Светог Саве тешко би се мо-

гао замислити без снежног 
покривача, циче зиме и поле-

дице. Међутим, преурањено про-
леће које је преовладавало ове зиме 
наговештавало је да ће уобичајени 
Савиндан протећи у другом, сунча-
ном и несвакидашње топлом време-
ну. Срећом, није тако испало. О томе 
се, очито, постарао сам Свети Сава 
који нам је донео снежне пахуље и 
захлађење.
У Српској основној школи и гим-

назији Светосавска прослава је при-
ређена 26. јануара. Том приликом 
свечаности су присуствовали 
Предраг Чудић, амбасадор Србије и 
Бранимир Мандић амбасадор Босне 
и Херцеговине у Будимпешти. Сем 
њих појавиле су се многе угледне зва-
нице, представници српских самоуп-
рава, а такође и бивши педагози наше 
васпитно-образовне институције.
Школска слава је традиционално 

почела чинодејствијем вероучитеља 
о. Павла Каплана, о. Мирослава Ше-
шевића пароха будимпештанског и 
ђакона Зорана Остојића који часове 
веронауке за гимназијалце одржава 
у Српском ђачком дому. При резању 
славских колача и освећења кољива 
појао је хор Српске гимназије под 
вођством професорке Оливере Му-
нишић. Потом се окупљенима обра-
тио о. Павле Каплан који је у својој 
беседи указао на значај личности 
Светога Саве. Након тога свечани 
говор је одржала директорка Кати-
ца Рус. Она је нагласила важност 
школске славе у очувању српске 
традиције која је незамислива без 
делатности и култа Светога Саве. 
Директорка је затим предала реч 
Бојану Поповићу, кустосу Алеје 
фресака Народног музеја у Београ-

ду који је отворио изложбу фресака 
српских цркава Косова и Метохије. 
Овде ваља напоменути да се излож-
ба остварила захваљујући заједнич-
ком напору Бојана Поповића и Ми-
лана Кићевца, председника Српске 
православне црквене општине у Бу-
димпешти.
Након свечаних беседа уследио је 

наступ забавиштараца, предшкола-
ца. Они су извели мали рецитал који 
је пожњео велике симпатије гледа-
лаца. Овај део програма је припре-
мила васпитачица Јелена Тешењи. 
Потом су уследиле рецитације осно-
ваца Милоша Миливојевића: „На 
Светога Саву” ђака 1. разреда, Ми-
лице Чичић: „Српкињица” и Еми-
лије Седлачек: „Српче о Светом Са-
ви” ученица 5. разреда. Основце су 
припремиле: учитељица Љубинка 

Георгијевић и професорица Јулија-
на Которчевић.
Програм је затим настављен у ро-

мантичном осветљењу свећа. Зачула 
се дивна мелодија црквене песме 
„Тебе појем” у извођењу нашег хора. 
Публика је након тога поред жижака 
воштаница послушала гусларску пе-
сму о Светоме Сави попраћену ви-
део-бим пројекцијом слика, фресака 
које су се уско надовезале и допуња-
вале текст веома сугестивне песме. 
Овде је кључну улогу одиграо Бог-
дан Сабо, ученик 11. разреда, који је 
својим техничким умећем много до-
принео да дигитална музичка пратња 
и слике, као важан део овогодишњег 
Светосавског програма, буду пре-
цизно пројектоване. Ваља спомену-
ти и значајан допринос професора 
Радивоја Галића и Милана Ђурића 

без чије техничке, рачунарске по-
моћи прослава не би била онаква ка-
ко каквом ју је замислио Драгомир 
Дујмов, заменик директора, који је 
био задужен за целокупан програм 
овогодишње школске славе.
Светковина је настављена реци-

талом. Краћи текст о Светом Сави 
Станоја М. Мијатовића прочитала 
је Сања Докић ученица 13. разреда. 
Приче о Светом Сави веома су лепо 
презентовале гимназијалке Моња 
Медаковић и Теодора Булатовић. 
Пригодне текстове горе поменутог 
аутора о животу и делатности првог 
српског архиепископа изражајно су 
прочитали Немања Булатовић, 
Ведрана Рацић и Марта Гајин.
Крај овога дела завршен је текс-

том из чланка некадашњег пештанс-
ког српског листа Нови век под на-
словом „Прослава Светог Саве у Бу-
димпешти” који је објављен 28. јану-
ара 1900. године. Овај занимљив из-
вештај су веома упечатљиво читале 
Моња Медаковић, Теодора Булато-
вић и Софија Симендић. Поменути 
део програма био је попраћен звуци-
ма аустроугарског војног марша, 
композицијом будимског компози-
тора Корнелија Станковића „Што се 
боре мисли моје” и колима „Помаш-
ки сватовац” и „Ђурђевка”. Текстове 
је одабрао и гимназијалце увежбао 
професор Драгомир Дујмов.
Традиционално, крај програма 

завршен је химном Светом Сави: 
„Ускликнимо с љубављу”.
Сутрадан, 27. јануара, ученици и 

педагози Српске школе у пештанс-
кој цркви учествовали су на литур-
гији. Основци наше школе су, по-
том, у храму Светог Георгија веома 
симпатично и добро увежбано де-
кламовали песме о Светом Сави.

Цртежи ученика 1. разреда

Рецитације наших малишана у Српској школи у Будимпешти

Свети Сава

Фани Макади Катарина Иланковић Марија Чичић
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Пријава на факултет за учитеље и васпитаче
Учитељски факултет у Будимпешти поред учитељског смера ове 

године први пут покреће и смер за српске васпитачице (забавиље). Рок 
пријаве: 15. фебруар 2007. Услов: средњошколска спрема. Пријавити 
се могу и они који су раније матурирали, средњошколци који ће ове 
године матурирати, као и страни држављани са нострификованом 
средњошколском дипломом. За детаљније информације обратити се 
Марији Ластић – Министартство просвете и културе, тел.: 473-7751

Адреса институције:
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar,

1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
На пријавни лист обавезно написати: szerb nemzetiségi szakirány

Хуманитарни бал у Десци
У организацији Јужномађарске префектуре РСО-а и дешчанске Српс-
ке самоуправе 24. фебруара 2007 с почетком у 19 сати у Спортској 

хали. Цена улазнице са вечером је 6.000 фт по особи.
Мени: специјалитети мађарске и српске кухиње. У поноћ томбола.

Приход од бала намењен је обнови дешчанске Српске православне 
цркве.

Програм: У суботу од 10 сати уз пратњу туристичког водича могу се 
погледати знаменитости села Деске, католичка црква, дворац Герли-
ци, српска православна црква и Сеоски дом. Поподне од 17 сати ве-
черње у српској православној цркви. Главни покровитељи приредбе: 
Др Иштван Ујхељи, државни секретар и Боривој Рус, директор Кул-

турног и документационог центра Срба у Мађарској.
Пријаве се могу слати до 10. фебруара. Золтан Нађ: 30-740-1849,  Јожеф 

Шимиц: 62-571-584, 20-421-8436, Кристифор Брцан: 30-851-7868.

Сусрет мањинских позоришта у Мађарској
од 2. до 9. фебруара 2007.

Bábszínház – Thália Színház
У оквиру манифестације наступа и
Српско позориште у Мађарској

5. фебруара у Позоришту Thália, Régi Stúdió
у 16.00 сати – на српском језику
у 20.00 сати – на мађарском језику

Душан Ковачевић: Професионалац
(тужна комедија по Луки)
Режија: Радослав Дорић

Играју: Милан Рус, Тибор Ембер, Зорица Јурковић, Лајош Мезеи
Цена карте: 800 фт, за ђаке: 400 фт.

Карте се могу купити или наручити у Српском позоришту
(Budapest, V Falk Miksa u 3. Tel: 354-1186)

Дечји клуб „Шарена барка”
Позива све заинтересоване, мале и велике
у недељу 4. фебруара, од 10 –до 13 сати
на заједничко дружење на броду „Vogue”

У оквиру програма гостује Вишња Петровић глумица из Србије
са представом под насловом „Шест и по чуда”
Информације: Ђорђе Шибалин 06-20-958-7093

Концерти
Оркестар „Ајде браћо” – Будимпешта

1-ог фебруара, у 20 сати, Музичка кућа „Fonó”
Ансамбл Вујичић – Будимпешта

2-ог фебруара, у 19.30 сати, Kultea klub

Вјечнаја памјат
Кристифор Белајски

(1923-2007)

У Десци је после тешке болести у 84. години 
живота преминуо Кристифор Белајски, 
вероватно последњи од бивших затворе-

ника Срба у Ракошијевим тамницама. Сахрањен 
је 12. јануара 2007. на дешчанском српском 
гробљу у присуству ожалошћене породице, ши-
ре родбине и многоборјних пријатеља. Опојали 
су га стари сусељани Дешчани, његови другови.

Кристифор Белајски се родио 1923. у Десци, у 
земљорадничкој породици од оца Исе Белајског 

из Деске и мајке Видосаве, рођене Перкучин, «овде из комшилука, из Новог Кнежев-
ца», како је то навикао казати Кристифор. Кристифоров отац Иса је био – како се ка-
же – црквени човек, радо је ишао у цркву, осам година је био перовођа дешчанске ср-
пске православне црквене општине. Сам Кристифор је у свом родном месту код учи-
тељице Милице Јовичин завршио шест разреда српске вероисповедне школе, коли-
ко је тада било обавезно школовање, да би после тога изучио фризерски занат и за-
послио се у фризерској радњи у Новом Сегедину. Oд малих ногу је обављао све теш-
ке пољопровредне радове на скромном породичном имању, увек се борећи за голи 
опстанак. То животно искуство га је определило за левичарска политичка убеђења 
која касније никада није напустио па је увек остао осетљив на социјалну (не)правду. 
При крају Другог светског рата, 1944. је хитним позивом позван у мађарску војску 
која је све брже клизила ка расулу и из које је побегао натраг у своје родно место. У 
Десци се Кристифор Белајски укључио у рад новоформиране јужнословенске орга-
низације да би ускоро постао секретар месне организације Демократског савеза Јуж-
них Словена у Мађарској. Као такав, учествовао је 1948. у подржављењу месне веро-
писповедне српске школе не толико из левичарског убеђења, колико из жеље да се 
обезбеди сигурно финансирање школе коју је црквена општина једва успевала од-
ржавати. Члан тадашње мађарске комунистичке партије је постао 1947. За многе на-
ше људе потпуно неочекивана одлука Информбироа, међународне организације ко-
мунистичких партија на власти у источној Европи, уперена против Југославије и до-
нета у Букурешту уочи Видовдана 1948. представљала је преокрет у Кристифоровом 
дотадашњем животу и одредила његову даљу судбину. Пошто је спадао међу оне 
који нису поверовали оптужбама против Јосипа Броза Тита и Југославије и није хтео 
да учествује у антијугословенској кампањи коју су мађарска држава и комунистич-
ка партија захтевали од јужнословенске организације, шта више био је спреман да 
пропагира праву истину о својој матичној земљи у којој комунизам не би одузео сву 
земљу од ратара, убрзо се нашао под присмотром Ракошијеве тајне полиције. Ухап-
шен је на очиглед својих родитеља у својој родној кући 31. марта 1949. у поноћ. У то-
ку истражног поступка који је трајао близу три месеца прво у сегединском, а после у 
будимпештанском центру мађарске службе безбедности (АВХ), у злогласној згради 
бр. 60. у Андрашијевој улици, скоро свакодневно је тучен и мучен, међутим физич-
ке тортуре га нису сломиле. У монтираном процесу у којем су се на оптуженичкој 
клупи са Кристифором заједно нашли истакнути јужнословенски, односно српски 
активисти др Мартин Ласловић, Љубомир Ластић, Леца Адамов, Миша Радић, Ђу-
ра Милетин, Милица Јанчикин и Даница Дачин, октобра 1949. су осуђени на дуго-
годишње казне тешке робије. Кристифор је «добио» шест година. У затвору у Мариа 
Ностри је као сналажљив, снажан и храбар човек ускоро постао затворски фризер и 
затворски радник. После попуштања Ракошијеве диктатуре и привременог доласка 
на власт премијера Имре Нађа 1953, Кристифор бива пребачен из затвора у Мариа 
Ностри на присилни рад у руднике угља код Варпалоте. Ту је уз помоћ свог најбољег 
друга са робије Љубомира Ластића савладао градиво 7-8. разреда основне школе 
што му је касније добро дошло, пошто је у међувремену обавезно школовање по-
већано на осам година. У јесен 1954. је пуштен па се вратио у Деску и ооженио се Јус-
тином рођеном Радић са којом се забављао пре робије и која га је верно дочекала. 
Касније су изродили две кћерке Невенку и Наду које су постале углдене средњо-
школске професорке енглеског језика. Међутим само пар месеци после пуштања са 
робије, на основу пријаве пристигле из самог села, Кристифора АВХ поново прого-
ни из Деске на годину дана у Варпалоту, на присилни рад у руднике угља. После по-
новног повратка у Деску ради на породичном имању, а после насилног формирања 
локалне пољопривредне задруге у коју су морали унети сву своју имовину Кристи-
фор се 1961. враћа фризерском позиву да би се касније запослио у сегединском ауто-
буском предузећу као кондуктер а затим контролор. У пензију је отишао 1983. и жи-
вео мирним повученим животом у свом родном месту. Правно је рехабилитован 
крајем 80-их година прошлог века, а после 1990. је добио бонове за одштету. Касније 
је примио и Споменицу «За слободу Мађарске».

Кристифор Белајски није био неки наш истакнути функционер, за живота није 
постигао неки високи положај, нити ласкаве титуле. За себе је рекао: «Ја сам јед-
ноставан човек био. И ја сам много грудвељив живот им’о.». Али је пре свега био 
поштен, искрен, правдољубив човек. Бунтован, склон да прими и свакојаки ризик, 
храбар, спреман да поднесе жртве за своје убеђење, за свој народ и за своје друго-
ве. Те особине је ценио у другима и други у њему. За њега се с правом могло рећи 
«Лако је у добром добар бити, на муци се познају јунаци!” Када је мађарски офи-
цир у војсци вршио на њега притисак да мађаризира своје име он је рекао: «Кука-
вице су људи који се одричу свог порекла!» (Minden ember gyáva ember, aki 
mögtagadja a saját faját.» А када су му стражари једном приликом у затвору рекли, 
пошто је кажњен јер је откривено да је дотурао храну својим друговима робијаши-
ма: «Зашто сте то радили? А сада ко ће вама доносити храну; Да ли вам је то тре-
бало?», он је одговорио: «Али они су моји другови, зато сам им помагао!» Кристи-
фор Белајски је заиста био добар друг. Хвала му, и нека му је лака црна земљица!

П. Л.
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Осам векова Жиче
П оводом обележавања осам ве-

кова манастира Жиче као се-
дишта прве српске Архиепис-

копије, појавила се књига „Манас-
тир Жича”, Живорада Јанковића. 
Хронолошким принципом изложе-
на је сажета историја овог манасти-
ра који је протекле векове дуже про-
вео у рушевинама него што би жи-
вео редовним животом. Стога се о 
њему није могло много ни рећи. 
Срећна је околност што је сачуван 
текст његове Оснивачке повеље, док 
од некад богате ризнице могу да се 
прате само трагови.
Од самог почетка, Жича није би-

ла предвиђена за сахрањивање, и 
стога у њој нема гробова значајних 
личности старе српске државе, као 
што је то случај са Пећком патријар-
шијом од почетка предвиђеном за 
погреб поглавара Цркве. И кад је 

била у рушевинама, Жича је ужива-
ла велики углед и била посећивана 
од водећих личности српске исто-
рије. Трагови о тим посетама остали 
су угребани у зидове њених руше-
вина. Од самих почетака нове српс-
ке државе, тј. од устанка под Црним 
Ђорђем, мисли се и на обнову Жиче, 
коју избијање устанка затиче запус-
телу. Права обнова је почела са епис-
копом Јоаникијем Нешковићем 
(1856). И тада се наставља тради-
ција да Жичу посећују прве личнос-
ти Цркве и државе. Тако је било све 
до почетка Другог светског рат, који 
прекида величанствено замишљену 
обнову и градњу са намером да се ту 
настави са праксом крунисања срп-
ских владара. Последње страдање 
Жиче од Хитлерових нациста остаје 
у сенци опште трагедије српског на-
рода у Другом светском рату.

У Кини „све у реду”
Г енерални секретар Светског 

савета цркава (ССЦ), пречасни 
Самуел Кобиа, на позив власти 

Народне Републике Кине посетио је 
ову земљу. Сусрео се са представни-
цима хришћанских цркава, али и са 
муслиманима, будистима и таоис-
тима. Један од циљева пута је био да 
се предузму мере како би се устано-
вило колико има оних који испове-
дају Христову веру, пошто држава 
намерно скрива податке. Многи се 
окупљају у тајности, јер не могу до-
бити дозволу за регистрацију. Када 
власти сазнају за њих, полиција чес-

то интервенише веома брутално, а 
поједине вернике и клирике осуђује 
на вишегодишњи присилни рад. У 
ССЦ постоје процене да чак 15 ми-
лиона живи у „илегалности”. Про-
цењује се да укупно у НР Кини жи-
ви најмање 50 милиона хришћана 
разних деноминација.
Кобиа је у разговору са мини-

стром вера Је Ксовеном сазнао да у 
земљи влада „потпуна верска сло-
бода”. Власти нису одбиле предлог 
ССЦ да се у земљи при следећем по-
пису становништва постави и пи-
тање верске припадности.

Велики брат
П ознати руски теолог, ђакон Ан-

дреј Курајев дао је анализу  
пројекта „Велики брат”. Како 

је Курајев нагласио, риалити шоу 
таквог типа је део политичког про-
јекта који има за циљ потпуну конт-
ролу ради профилактике тероризма. 
Млади, ка којима је то оријентисано, 
уче да није срамотно живети иза 
стакла. „Учите се томе да је иза вас 
увек ваш старији брат”. „Не уструча-
вајте се, то је ради ваше сигурности, 
популарности” итд. Андреј Курајев 
напомиње да је идеологија западног 
друштва у последњих 300 година би-
ла идеологија просветитељства, у 
којој је један од основних митова то 

како је човек изнад заједнице, а пра-
ва човека су изнад интереса породи-
це, вере, државе. Нове социјалне ели-
те у савременом западном свету ре-
шиле су да одбаце ту идеологију. Од 
11. септембра 2001. године почиње 
нова епоха у којој је златно правило 
да постоје вредности узвишеније не-
го слобода и људска права, а то је 
право на живот. Ново гесло је „пос-
тоји глобална претња за свакога од 
нас, и зато дозволите да вас узмемо 
под нашу заштиту”. Како каже ђакон 
Андреј Курајев, то води ка стварању 
нових тоталитарних друштава која 
ће контролисати човека, његове кон-
такте, преписку, куповину и мисли.

Савети (и прекори) монаштву
П оглавар Руске православне цр-

кве Алексије Други, на сабору 
клирика Москве, упутио је 

монаштву одређене савете и преко-
ре. Погубним је означио стремљење 
ка удобности у мирском животу, од-
носно жељу да се има пребивалиш-
те, да се буде сит и одевен и тиме ре-
ше сви проблеми. У манастирима 
може да постоји телевизијски апа-
рат и интернет, али заједнички, на 
одређеном месту, а не да га сваки 
монах има у својој келији. Истовре-
мено треба нова техничка достиг-

нућа користити првенствено за про-
поведи.
Нарушавање монашког живота је 

и поседовање кућа, аутомобила, као 
и бављење неком додатном делатно-
шћу која доноси материјалну корист.
Забрињава појава посветовљења, 

која се јавља у руским манастирима. 
Неки желе да буду монаси само ако 
у манастиру имају изузетне услове. 
Такви би се и могли подносити, ако 
би их било веома мало, међутим ло-
ше би било ако би то захватило 
већину.

Православље за Кинезе
П редставник Московске пат-

ријаршије је саопштио да све 
више Кинеза, иако то није ма-

совна појава, прелазе у Право-
славље. Ради се о студентима који 
су из Кине дошли у Русију да студи-
рају или су пак пословни људи. Не 
размишља се да се у Москви створи 
„кинеска парохија”, пошто се вер-
ници организују по територијал-
ном, а не националном принципу. 
Биће омогућено да се у неком храму 
служи на кинеском језику. У руским 
богословијама око десет богослова 
интензивно уче кинески. Такође, не-
колико младића доћи ће из Кине да 
би се припремило за свештенике.

У Русији живи огроман број стра-
наца. Власти процењују да десетак 
милиона људи нема легалан статус и 
да нигде нису заведени. Само у Мос-
кви их је око милион, већином из зе-
маља бившег Совјетског Савеза. 
Они који потичу из Грузије и Јерме-
није имају богослужења на својим 
језицима. Придошлице из Таџикис-
тана, Узбекистана и Киргистана чес-
то прелазе у Православље, а не мали 
број њих мења имена мислећи да ће 
тако олакшати своју интеграцију. У 
Москви се дешавају напади на стран-
це, не само црне боје коже већ и 
азијског порекла. Руска црква у ви-
ше наврата осудила је ксенофобију.

Обновљена Бојанска црква
Ј едан од најстаријих и најзначај-

нијих бугарских споменика црк-
веног градитељства и сликарс-

тва, после дуге рестаурације, поново 
је обновљен. Бојанска црква, која се 
налази на периферији Софије, за бо-

гослужења је била затворена од 1954. 
док је њено разгледање, као „само-
сталног музеја”, било допуштено до 
1977. године. Цркву је саградио 
крајем 10. века бојар Ботко за своју 
породицу и мали гарнизон тврђаве.

„Великодушни” Пиноче
П рема мишљењу католичког ка-

пелана  I. Велса, бивши чилеан-
ски диктатор Аугусто Пиноче 

био је врло побожан, сматрао је себе 
грешником и често се исповедао. Ка-
ко је тај католички свештеник рекао 
у интервјуу часопису „La Stampa”, он 
није никад видео побожнијег човека. 

Чак је у својој последњој исповести 
опростио и својим политичким про-
тивницима. С обзиром на бројне про-
тесте поводом овог интервјуа, изгле-
да да породице десетина хиљада по-
бијених људи тек треба да се вину до 
таквих „духовних висина” о којима 
говори овај Пиночеов духовник.


