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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Седница Самоуправе Срба у Десци

Месечно по једна приредба

Н акон веома успешно приређе-
ног дочека српске Нове годи-
не, Самоуправа Срба у Десци 

је 19. јануара одржала своје засе-
дање на којем је поред сумирања 
већ поменуте приредбе, на дневни 
ред ставила и светосавску прославу, 
расподелу календара месном српс-
ком становништву и тачку „рaзно”.
Чланови бираног тела Срба у Де-

сци предвођени председником 
Кристифором Брцаном, нового-
дишњи бал, одржан 13. јануара, оце-
нили су веома успешним, наиме, 
окупило се 300 гостију па је на крају 
приредбе остало мало средстава. 
Осим тога, и путем томбола са-
купљено је 130.000 форинти, која 
свота је ради куповине најпотреб-
нијих ствари обезбеђена малиша-
нима Српског забавишта и ђацима 
Српске основне школе.
У наставку седнице говорило се о 

светосавском празновању прили-
ком којег и месна Српска мањинска 

самоуправа излази у сусрет декла-
маторима, пре свега колачима, соко-
вима и другим слаткишима. За уго-
шћење рецитатора најлепших песа-
ма о Растку Сави Немањићу из-
двојен је финансијски оквир до-
вољан за достојно гостопримство.
Самоуправа Срба у Десци била је 

великодушна и по питању расподе-
ле „Српских календара 2007”: одлу-
ком бираног тела је сваком српском 
дому у селу бесплатно обезбеђен по 
један примерак годишњака.
У „рaзном” највећа пажња је пос-

већена приредбама… Дешчанска 
 српска мањинска самоуправа је од-
лучила да од фебруара покрене 
клупске приредбе које ће се редовно 
одржавати сваког месеца. Пре свега, 
ради се о организацији књижевних 
вечери, научно-популарних преда-
вања, а пошто Сегединци већ прак-
тикују сличним клупским зани-
мањима, Кристифор Брцан, пред-
седник бираног тела Срба је најавио 
да ће приликом планирања разних 
форума консултовати са руководио-
цима сегединских Срба како не би 
дошло до подударања приредаба. У 
сваком случају, већ током фебруара 
предвиђа се прво клупско вече а гост 
Дешчана, највероватније, биће Пав-
ле Папулин, бивши лектор за српски 
језик Сегединског универзитета.
Све у свему, Самоуправа Срба у 

Десци је одлучна да својим програ-
мима још више мобилише и активи-
ра српски живаљ који је одувек ис-
пољавао велику заинтересованост 
за српску културу.

П. М.

Седница чанадске српске самоуправе

О овогодишњим плановима у Чанаду
И Самоуправа Срба у Чанаду је 

одржала своје прво ового-
дишње заседање. Предвођено 

председником Фрањом Коларом, 
бирано тело Срба у поменутом по-
моришком насељу је 29. јануара за-
седало и том приликом размотрило 
план рада и буџет за текућу годину.
Чланови месне Српске мањинске 

самоуправе су одлучили да током 
2007. улепшају сеоско гробље, пос-
таве нову ограду, достојно прославе 
своју храмовну славу и потпомажу 
учешће чанадских фудбалера на 
традиционалном турниру у малом 
фудбалу где се надмећу насеља на-
стањена српским живљем.
На то се надовезује веома радосна 

вест да је Штедионица из Апатфал-
ве одлучила да опреми фудбалере 
из Чанада: обезбедила им је осам 
комплета дресова.
На седици је размотрен и спора-

зум који је склопљен између већин-
ске и Српске мањинске самоуправе 
а односи се на пружање помоћи ло-
калне самоуправе бираном телу Ср-
ба. Поред обезбеђивања савета на 
пољу финансијског пословања, 
већинска самоуправа ће Самоупра-
ви Срба у Чанаду изаћи у сусрет у 
разним случајевима: приликом 

обављања телефонских позива, фо-
токопирања разне документације 
итд. Све то, како рече Фрањо Колар, 
председник месне Српске мањинс-
ке самоуправе, много значи погото-
во ако имамо у виду да је Чанад те-
кућу годину отпочео са буџетским 
дефицитом од – 40 милиона форин-
ти!

Наравно, бирано тело Срба ће на-
стојати да свој скромни буџет допу-
ни путем конкурсних средстава а то 
је, поред реализације планова, и за-
то важно јер у селу постоји заједнич-
ки Српско-румунски клуб чије ре-
жијске трошкове заједнички сносе 
две мањинске самоуправе.

Предраг Мандић

Седница Сегединске српске заједнице
и месне Српске мањинске самоуправе

Уведен интернет
у сегединском Српском клубу
Ч ланови руководстава Сегедин-

ске српске заједнице и месне 
Српске мањинске самоуправе 

остали су верни својим навикама, 
наиме, 30. јануара, у сегединском 
Српском клубу одржали су за-
једничко заседање.
Форумом је председавао Томис-

лав Роцков, председник Самоупра-
ве Срба у Сегедину а чланови двеју 
организација најпре су позитивно 
оценили овогодишњу светосавску 
прославу, одржану на Сегединском 
универзитету.
Посебна пажња посвећена је суд-

бини сегединске српске забавишне 
групе, наиме, због планиране из-
градње једног тржног центра на ло-
кацији где се налази образовна уста-
нова коју похађају наши малишани, 
доведен је под знак питања опста-
нак Забавишта у Риго улици.
Будући да и месна Српска мањин-

ска самоуправа има одређену улогу 
у решавању проблема, чланови би-
раног тела Срба су заузели став да 
ће испоштовати одлуку родитеља 
према којој, ако заиста дође до се-
лидбе, нова локација буде у Хуња-
дијевој улици. Од три могућности, 
које су понуђене, ова се сматра нај-
повољијом, међутим, остаје да се 
види шта ће донети сутра, тј. да ли 
ће заиста кренути радови изградње 
поменутог тржног центра…
У „рaзном” се највише говорило о 

плановима, програмима за 2007. го-
дину. Присутни су се сложили да се 
скупштинска седница Сегединске 
српске заједнице одржи 4. марта а 
одмах након поменутог заседања 
уследиће и прослава Дана жена. По-
себна пажња посветиће се традици-
оналним програмима као што су 
празновања храмовне славе Лeтњег 
св. Николе и „Дана српске културе у 
Сегедину” а неће бити запоставље-
не ни приредбе као што су „Дани 
мањина” и прослава „Дана града у 
Сегедину”.
Срби у Сегедину и ове године 

планирају реализацију бар једног 
поклоничког путовања, наиме, по-
хођење наших древних светиња, ма 
где оне биле, увек представља изу-
зетно важан, омиљени програм 
међу српским живљем у граду на 
Тиси. Баш зато, ускоро ће бити до-
нета одлука куда да се иде и какав 
буџетски оквир да се обезбеди за 
обилазак древних српских право-
славних богомоља.
Сегедински Срби ће се свакако 

укључити и у манифестације које 
приређује Дом народности, Друшт-
во пријатеља словенских култура и 
друге мањинске установе, организа-
ције… Још већи нагласак ће се 
стављати на сарадњу са српским 
мањинским самоуправама у Новом 
Сентивану и Десци, као и са там-
ношњим Културно-уметничким 
друштвом „Бaнат”.
Руководства Сегединске српске 

заједнице и месне Српске мањинске 
самоуправе су подвукла да што пре 
ваља унапредити сарадњу и са ма-
тичном нам земљом Србијом.
Томе, између осталог, може да до-

принесе и интернет који је уведен у 
сегедински Српски клуб. Светска 
мрежа обезбеђује многобројне мо-
гућности тешњег повезивања са Ср-
бијом а друга радосна вест је да су 
се сегедински Срби прикључили и 
на кабловску телевизију. Понуде ра-
зоноде су проширене, а то је и добро 
јер се одређени број женских члано-
ва месне српске заједнице редовно 
окупља, сваког четвртка, у клубу 
где води разговоре и жељан је да 
погледа видео филмове и ЦД-е на 
којима се налазе снимци овековече-
ни на поклоничким путовањима по 
Србији.
Сегединци су одлучили да и то-

ком ове године буду марљиви кон-
курсанти како би допунили свој 
буџет. На том пољу и прошле годи-
не били су веома марљиви па су пу-
тем разних фондова, задужбина до-
шли до додатна три милиона фо-
ринти – овом ставком задовољили 
би се и ове године.
На крају заседања, чланови двеју 

организација су се сагласили да се 
следећа заједничка седница одржи 
крајем фебруара како би се што 
боље припремила скупштина Сеге-
динске српске заједнице и прослава 
Дана жена.

П. М.

Кристифор Брцан

Фудбалери Чанада
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Српска самоуправа у Сентандреји

На државном буџету
С рпска самоуправа у Сентанд-

реји у овој години из градске 
касе по свој прилици неће до-

бити ни форинту, јер због крупног 
финансијског дефицита општина 
већ дуже време једва саставља крај с 
крајем. Како наглашава председник 
самоуправе, Коста Вуковић, реали-
зација овогодишњег плана рада ос-
лањаће се на загарантована државна 
средства (нешто више од 600 хиља-
да форинти), односно конкурисање, 
што самостално, а што у сарадњи са 
српским културним удружењем.
Намера наше организације јесте 

да поред традиционалних прире-
даба, обележавања Видовдана и 
Преображења, акценат стави на уч-

вршћивање сарадње са привредним 
и културним посленицима града 
Панчева. Током прошле године ус-
постављени су пословни односи та-
мошње привредне коморе са при-
вредном комором Пештанске жупа-
није, што би на дужи рок требало да 
има позитивне ефекте и на српску 
заједницу у Сентандреји. Планова 
дакле има, али њихова реализација 
пре свега зависи од материјалних 
средстава, којих за сада нема довољ-
но. У српској самоуправи се надају 
да ће се током године ситуација пос-
тепено поправљати и да ће зацртано 
на најбољи могући начин привести 
крају.

С. М.

Све мање пара за Музеј Епархије будимске
Т енденција смањивања буџета 

црквеног музеја у Сентандреји 
започета пре две године, по 

свему судећи наставиће се и у 2007. 
Наиме, са 16 милиона форинти сума 
је смањена на десет, што значи да ће 
једина црквено-уметничка инсти-
туција тог типа у Централној Евро-
пи, до краја године бити осуђена на 
пуко преживљавање.
Једна од шанси за опстанак, на-

глашава историчар уметности и 
кустос Музеја Коста Вуковић, јесте 
повећање броја посетилаца, тј. при-
хода од улазница, односно, макси-
мално ангажовање на конкурсима 
различитих фондација. Томе у при-
лог иде и вест да су на једном од та-

квих конкурса недавно добијена 
значајна средства за рестаурацију 
библиотечког фонда, а има обећања 
да ће се нешто моћи тражити и из 
интервентног фонда предвиђеног за 
ове сврхе.
Лепа вест је намера Музеја да уло-

жи максималне напоре како би се 
рестаурирала два платна Катарине 
Ивановић (плаштаница и портрет 
Катарине Догали), откривена пре из-
весног времена у Стоном Београду. 
Уколико би се у овај поступак укљу-
чиле и наше самоуправе путем одго-
варајуће материјалне помоћи, посао 
би могао да буде завршен у другој 
половини године када би се прире-
дила и свечана промоција. Друга фа-

за бављења делом наше чувене умет-
нице била би отварање њене спо-
мен-собе у Стоном Београду.
У сарадњи са Епархијом будимс-

ком Музеј ће конкурс који се односи 
на формирање регионалне црквене 
збирке у Печују и ове године посла-
ти норвешкој фондацији, где је лане 
постигнут веома значајан успех. На-
име, наш пројекат пласирао се међу 
првих седам, односно, пет у тој 
стручној категорији. С обзиром да 
то ипак није било довољно да се тра-
жена средства и добију, цео посту-
пак биће поновљен уз одговарајуће 
осавремењавање и допуну докумен-
тације.

С. М.

Даринка Матић-Маровић

Радост певања
П оводом недавно одржаног кон-

церта чувеног београдског хо-
ра Collegium musicum у кон-

цертној дворани Старог Будима, за 
краћи разговор замолили смо дири-
гента, Даринку Матић-Маровић, 
дугогодишњег ректора Универзи-
тета уметности и једног од наших 
највећих музичких педагога. Да-
ринка Матић-Маровић на челу 
Collegium musicuma налази се од са-
мог оснивања, што значи тачно три 
и по деценије, а истовремено води и 
мешовити хор „Обилић”, који та-
кође спада у сам врх српског и ев-
ропског хорског певања:

– Без обзира што сам обишла цео 
свет, за мене је Будимпешта заиста 
значајан бисер, који ме увек при-
влачи, у првом реду због своје кул-
туре, као и свега осталог што пру-
жа и има. Као студент била сам 
чланица КУД-а „Бранко Крсмано-
вић” са којим сам као играчица 
обишла буквално цео свет. Та ра-
дост и оно што сам осетила дру-
жећи се у „Бранку Крсмановићу”, 
желела сам да пренесем младим ге-
нерацијама. То је оно што носи сва-
ког човека и одатле потиче мој ве-
лики ентузијазам. Много је брако-

ва склопљено у оба друштва, где 
обично сопран гледа баса, а тенор 
гледа алт и то су углавном бракови 
који су опстали све до данас. Чла-
нови „Обилића” су иначе студенти 
београдског Универзитета, којима 
је певање хoби. Они, међутим, про-
ђу такав репертоар који је понекад 
много већи него што то пролазе 
многи други, професионални ан-
самбли. Моји сусрети са бившим 
члановима веома су дирљиви, јер 
постоји њихова велика љубав пре-
ма мени, као и моја према њима и 
увек речи: „Професорка, Ви сте нас 
свему научили. Са Вама смо прове-
ли најлепши део живота и научили 
смо оно што нико други није могао 
да нам пружи.”
Да би се било и остало на врху мо-

ра много да се ради и мислим да је 
моја највећа срећа што сам била и 
остала скромна и што нисам уобра-
жена, барем тако људи кажу. Ника-
да се не задовољавам, увек радим 
даље и даље… Кад завршим један 
концерт одмах мислим на следећи, 
који мени и онима који слушају увек 
пружа једну нову, незаменљиву ра-
дост.

С. М.

Бал мањина у Сегедину
У сегединском Ресторану „PICK 

Klub”, 3. фебруара одржан је 
традиционални бал мањина. 

Након уводних поздравних речи др 
Иштвана Тота, председника Народ-
носног савеза у Сегедину и Ласла 
Кевера, председника Савета удру-
жења мањинских самоуправа у гра-
ду на Тиси, представници мањина 
до ране зоре су се веселили, дружи-
ли, играли, певали, разговарали о 
актуелностима које се тичу народ-
ности у граду, односно држави.

На приредби, поред добре музи-
ке, разоноде, сервирана је и укусна 
вечера, наступала је дама која је из-
вела трбушни плес, а они срећнији, 
захваљујући томболама, имали су 
прилику да са собом понесу вредне 
награде.
Бал народности одржаће се и 

следеће године, а месец приређи-
вања ове традиционалне манифес-
тације, по уходаном обичају, остаће 
фебруар.

П. М.

Гошћа из Крушевца на „Вогу”

Шест и по чуда на „Шареној барци”

У гостима глумица
Вишња Петровић

З амишљена као пријатна разоно-
да у зимским месецима, попу-
ларна дечја манифестација 

„Шарена барка” одржана прошлог 
викенда на будимпештанском бро-
ду „Вог”, поново је окупила наше 
клинце и клинцезе, увек жељне иг-
ре и добре забаве. Организатори су 
се и овог пута потрудили да прире-
де нешто ново и оригинално па су у 
госте позвали младу крушевачку 
глумицу Вишњу Петровић. Нашoј 
дечјој публици представила се јед-
ночинком „Шест и по чуда”, која је 
девојчице и дечаке не само насмеја-

ла, већ и натерала да у њој активно 
учествују.
Вишња Петровић иначе у Мађар-

ској борави други пут, а они нешто 
старији сећају је се из летњег језич-
ког кампа „Вук Караџић”. Иако пос-
ледњих година живи у Новом Саду, 
где тренутно игра у неколико пред-
става за децу и одрасле, Вишња ис-
тиче да је прве кораке на даскама 
које живот значе направила у род-
ном Крушевцу, где је о овој профе-
сији и највише научила. На сцени је 
већ читавих десет година иако је 
тек недавно постала пунолетна и 
формално закорачила у свет одрас-
лих.
Каријеру је започела на плесном 

подијуму, а глумом је, како каже, 
почела да се бави из ината. Попу-
ларни дечји глумац из актуелне до-
маће телевизијске серије једном 
приликом није хтео да јој да аутог-
рам, што је био довољан разлог да 
се мала Вишња зарекне да ће једно-
га дана она бити од њега популар-
нија. Њени дани у сваком случају 
тек долазе, а судећи по реакцијама 
публике у нашој средини увек ће 
бити радо виђен гост.
На „Барци” су иначе већ почеле 

припреме за сезону маскенбала, јер 
су деца уз помоћ Дијане и Милана 
Ђурића правила маске од папира и 
сунђера. Било је сокића, гибаница, 
добре музике и дружења, све до 13 
часова када је објављен „разлаз”, 
али само до следеће прилике.

С. М.
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Др Војислав Ластић, добитник овогодишње Повеље Светог Саве, ССМ

У малој заједници важе другачији закони
З а др Војислава Ластића, 

коме је ове године припа-
ла светосавска награда 

Самоуправе Срба у Мађар-
ској, с правом се може рећи да 
иза себе има веома бурну био-
графију, живот препун успо-
мена – лепих и оних које то 
нису. Разговор са лауреатом 
започели смо његовим при-
сећањем на доба најранијег 
детињства, које је било обеле-
жено честим селидбама, због 
природе посла његовог оца.

– Сећам се детињства у 
Сентивану, пошто је отац та-
мо био свештеник. Фамилије 
Путник и Ацков су имале де-
цу мог узраста, па смо се за-
једно играли. Затим смо пре-
шли у Мађарбоју, али сам 
први разред основне школе 
завршио у Ловри, која је тада 
била чисто српско село. Сви 
народни обичаји су поштова-
ни. Рецимо, ујутру на Божић 
смо морали да обиђемо сву 
ужу родбину и да им пожели-
ме све најбоље. Ми деца смо 
се утркивали ко ће пре да чес-
тита рођацима и увек смо би-
ли награђени с њихове стра-
не.
Затим смо мој брат и ја ишли у 

липовску школу, где смо такође бр-
зо упознали своје вршњаке. Било је 
проблема са превозом до школе, по-
готово зими, па су нас из околних 
српских кућа увек позивали унутра, 
да не бисмо зебли чекајући аутобус. 
Нажалост, у Липови сада има много 
мање Срба.
Чега се најрадије сећате из дела 
свог детињства проведеног у 
Мађарбоји?
– У Мађарбоји су нам у суседству 

били Соколовићеви, мало даље Ву-
ковићеви, који су такође имали де-
це, па смо ми тамо већ чинили једну 
малу дечју заједницу и често ишли 

на Карашицу. У то време у Мађар-
боји се у цркви није само одржавала 
служба, него су се славиле и славе, 
на Богојављење се светила водица, а 
толико је било деце да се и Врбица 
одржавала.
Мој отац је у Мађарбоји био па-

рох, а администратор у Илочцу, Ви-
лању, Великом Будмиру, тако да је 
мој старији брат обилазио са оцем та 
села као појац, а када би он био бо-
лестан, ја сам га замењивао. У Вели-
ком Будмиру је тада била само једна 
српска породица – Панто, тако су 
звали домаћина. На цркви су била 
три звона и увек би летело перје са 
торња када бих звонио. Међутим, 
служба се одржавала и поред тога 

Јака интелигенција оснажује заједницу
– За мене је част и велико задовољство што је ове године мени 

припало одликовање Самоуправе Срба у Мађарској – повеља Свето-
га Саве. Када човек добије одликовање одмах помисли зашто је до-
био и да ли је вредан тога. У образложењу одлуке стоји: зато што 
сам живео и радио у светосавском српском духу и активно учест-
вовао у животу српских заједница и организација. Све то у првом 
реду могу захвалити своме оцу и мајци, својој супрузи и кћерки, као 
и целој породици, која ме је у томе увек подржавала. Исто тако, у 
томе су имале значајну улогу и наша црква, вероисповедне школе 
које сам похађао и бројна шира родбина. Све то заједно је учинило 
да постанем добар Србин, да заволим наш језик, обичаје, културу, 
историју и да будем поносан на њих.
Са друге стране, као грађанин државе Мађарске, увек сам се тру-

дио да својим радом и поштовањем закона државе у којој живим 
допринесем поштовању и равноправности српске мањине на овим 
просторима. Као Србин-интелектуалац сматрао сам да је моја 
обавеза да помогнем нашем народу у расејању да и у неповољним ус-
ловима опстане и сачува свој идентитет. Мој рад и животни пут 
увек је био везан за крвоток и историју српске мањине у Мађарској 
и то потврђује колико је важна улога и донекле одговорност инте-
лектуалаца у очувању и развоју националног идентитета.
Зато и убудуће треба да нам буде важан циљ бројчано и квали-

тативно јачање наше интелигенције. Са великим поштовањем се 
захваљујем Самоуправи Срба у Мађарској, а преко ње и целој српској 
заједници у Мађарској што ми је доделила Повељу Светог Саве. То 
ме обавезује да и даље радим у духу Светог Саве и надам се да ће ме 
здравље још дуго послужити да у том раду истрајем.

што је била присутна само једна по-
родица. После тога се и она иселила, 
а црква је срушена.
Ишли смо и у Вилањ, где сам ја на 

велики четвртак клепетао, пошто се 
тога дана не звони. Шакићеви су ми 
дали једну велику даску у коју сам 
ударао. То је било велико изнена-
ђење за Швабе и остале, нису знали 
шта се то дешава.
Тих година такозвана оптација 
Срба из Мађарске је била у за-
вршној фази. Сећате ли се не-
ких од Срба који су заувек оти-
шли са ових простора?
– Тада је оптација била при крају, 

па је још увек постојала веза оних 
који су се иселили, са нашима у 
Мађарској. Венчавали су се једни са 
другима, па је било свадби са обе 
стране границе.
Многи Срби из Мађарске, на при-

мер из Илочца, имали су земљу у 
Краљевини Срба, Хрвата и Слове-
наца у време Хортијеве владавине. 
Они су имали дозволу да прелазе 
границу и обрађују имања, али су 
били обавезни да се кући врате пре 
мрака.
Под каквим околностима се ва-
ша породица преселила у Печуј, 
где сте ви наставили школо-
вање?
– Отац је отишао у пензију када је 

Епархија хтела да му да парохију у 
Шумберку. Он то није прихватио 
јер тамо не бисмо имали од чега да 
живимо. Пошто је званично престао 
да ради, преселили смо се у Печуј, 
где смо купили кућу на пери-
ферији града.
Тамо смо затекли неколико 

српских и македонских поро-
дица. Међу њима је најбоље 
стајао Богдан, па је он прихва-
тио да буде председник црк-
вене општине, коју су тада ос-
новали. Једно време су биле 
службе заједно са Бугарима, а 
када је наша црквена општи-
на добила новац из Шиклоша, 
купљен је један део зграде у 
којој се данас налази српска 
православна капела. Добили 
смо иконостас из Бешке цркве 
у Сентандреји и тако основа-
ли капелу.
Ви и ваша породица учес-
твовали сте у првом пос-
лератном друштвено-по-
литичком организовању 
Јужних и осталих Слове-
на у Барањи. Како је то 
практично изгледало?
– Крајем Другог светског 

рата у тај део Мађарске долазе 
југословенске и руске трупе, 
па је и у Печују основано 
одељење Антифашистичког 
фронта Словена. Отац је учес-
твовао у његовом организо-
вању, док сам ја по српским и 
хрватским насељима прода-
вао часопис „Слобода”, који је тада 
излазио. Продаја је ишла одлично, а 
за узврат сам добијао јаја, пошто та-
да новац није вредео скоро ништа.
Ипак, захваљујући Текелијануму 
који је у то време још живео, ус-
пели сте да наставите школо-
вање у Будимпешти?

– После гимназије примљен сам 
на Технички факлутет у Будимпеш-
ти и постао питомац Текелијанума. 
Зграда је у то време била оштећена, 
а питомци су боравили у две, три 
просторије. Пошто сам дошао пос-
ледњи, добио сам једну мању собу 
без прозора и било је хладно.
У Текелијануму је било ученика 

из свих крајева Мађарске и одмах 
смо почели да се дружимо. Заједно 
смо учили, понекад се проводили, 
ишли на утакмице… Имао сам 
срећу да је Текелијанум близу фа-
култета, па нисам морао да пеша-
чим. Било је и намирница, а оно што 
ми је требало набављао сам у Лов-
ри. Пошто сам имао стипендију, био 
сам обавезан да све испите поло-
жим у року, са најмањом просечном 
оценом – добар. То ме је мотивисало 
да за четири године завршим сту-
дије, што је био најбржи рок.
Сећате ли се какав је тада био 
режим живота и рада у задуж-
бини Саве Текелије?
– Имали смо директора Текелија-

нума, постојала је и библиотека из 
које сам користио неке уџбенике, а 
важио је и строги кућни ред. Пи-
томци су били цењени, имали смо 
послугу која је водила рачуна о на-
ма, а за празнике смо добијали и по 
чашу вина. Велика сала је служила 
за спортске активности и није било 
више обавезно учити појање.
Када је дошла резолуција Ин-

формбироа све је то укинуто и Теке-
лијанум је постао државна имовина, 

тако да сам ја припадао последњој 
генерацији његових питомаца.
Претпостављам да у то време 
није било неопходно дуго чекати 
на прво запослење?
– У Државном грађевинском уре-

ду пештанске жупаније запослио 
сам се 1950. године, али пошто је 

„У Мађарбоји су нам у суседству били Со-
коловићеви, мало даље Вуковићеви, који 
су такође имали деце, па смо ми тамо већ 
чинили једну малу дечју заједницу и чес-
то ишли на Карашицу.”

„После рата сам по српским и хрватским 
насељима у Барањи једно време продавао 
часопис „Слобода”, који је тада излазио. 
Продаја је ишла одлично, а за узрат сам 
добијао јаја, пошто тада новац није вредео 
скоро ништа.”
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плата била јако мала, прешао сам у 
држано пројектантско предузеће. 
Тада је у пуном јеку била обнова 
земље, тако да су грађевински ин-
жењери били потребни и ја сам имао 
прилике да се докажем у својој стру-
ци, посебно путем бројних инова-
ција, а и у области грађевинске еко-
номије коју сам касније завршио.
И даље сам имао везу са друшт-

веним животом наше заједнице, 
пошто је мој старији брати био у ру-
ководству омладине Демократског 
савеза Јужних Словена. Међутим, 
после резолуције Информбироа 
промењено је руководство, многи су 
позатварани и то је трајало све док 
се није појавио Имре Нађ, 1955. го-
дине. Касније је Кадаров режим 
постепено почео да се отвара, тако 
да је седамдесетих година покренут 
клупски живот Јужних Словена, у 
коме сам учествовао заједно са 
својим братом.
Колико је комунистичка пар-
тија у Мађарској, којој су у то 
време многи припадали, имала 
утицаја на верски живот својих 
чланова и неговање традицио-
налних народних обичаја?
– У Мађарској није био тако стро-

го забрањиван верски живот и одр-
жавање наших обичаја. Ако у граду 
то није увек било могуће, ишло се 
на село, где је то било слободно. Ка-
да је у питању фирма, један од раз-
лога мог преласка из грађевинског 
уреда у пројектантско предузеће је, 
осим материјалне стране, било и то 
што је политика почела да се меша 
са послом. Међутим, и у новој фир-
ми се показало да је припадање пар-
тији било потребно уколико се же-
лело напредовање у струци. Друга 

ствар је што су Мађари генерално, 
па и многи од оних који су припада-
ли партији, Русе сматрали окупато-
рима. Овде никада није заживела 
слепа послушност свих чланова 
партије, па је још Ракоши говорио да 
је довољно да међу њима буде само 
пет одсто тврдих комуниста, који ће 
држати остале.
Мој отац је био против подр-

жављења наших вероисповедних 
школа, па су га сменили. Био је про-
тив политике коју је у ДСЈС тада за-
ступао Антун Роб, па су га оптужи-
ли да је био и против те линије. Док 
су мог брата Љубомира затворили и 
осудили на десет година робије, ме-
не нису дирали, а једино моју гене-
рацију нису звали ни у војску.
Данас као пензионер живите у 
Чобанцу. Колико видимо, тамо 
сте наставили активности у 
мањинском животу?
– У пензију сам отишао 1988. го-

дине, мада сам још неко време радио 
у предузећу као саветник. Када је 
моја супруга наследила имање у Чо-
банцу, постепено сам прешао у то 
место. Мајка ми је из земљорадничке 
породице, па ми је ваљда то у крви. 
Обрађивао сам земљу и одржавао 
имање, а упоредо са тим био сам ан-
гажован у јужнословенском клубу.
Помогао сам заједници колико 

сам могао, али је много тога било ван 
наше моћи. Најпогубније по Србе у 
Мађарској је опадање наталитета и 
мешовити бракови. Број је толико 
опао да у тако малој заједници важе 
сасвим другачији закони него у нор-
малним приликама и све је теже.
Док су постојале вероисповедне 

школе, у Чобанцу је била обезбеђе-
на школска зграда чак и за десет 

Бурна биографија
У образложењу Самоуправе Срба у Мађарској за доделу ового-

дишње Светосавске награде, поред осталог се подсећа да је др Воји-
слав Ластић рођен у Бати 1928. године као треће дете Светозара и 
Наталије Ластић. Године 1935. уписује се у српску вероисповедну 
школу у Ловри, а после првог разреда школовање наставља у Липови, 
пошто у Мађарбоји где је породица тада становала није било срп-
ске школе, и похађа је све до четвртог разреда. Потом се породица 
сели у Печуј, где Војислав постаје ђак државне гимназије Сечењи.
После Другог светског рата, у тешким материјалним окол-

ностима наставља школовање и 1946. године са одличним резулта-
том полаже испит зрелости. Исте године примљен је на Технич-
ки факултет Универзитета у Будимпешти и постаје питомац 
Текелијанума. Након четири године апсолвира и добија диплому 
грађевинског инжењера.
Године 1950. запошљава се у Државном грађевинском уреду пеш-

танске жупаније, а после пар година, прелази у тада највеће пројек-
тантско предузеће у земљи. За време свог активног радног века за-
вршава и студије грађевинске економије и постепено напредује на 
професионалном пољу. Године 1988, као стручњак са бројним инова-
цијама, одлази у пензију са места главног стручног инжењера.
У овом периоду живота у више наврата бива одликован за свој 

рад. Добитник је Ордена рада III степена, златне и сребрне плаке-
те за иновације, а у два наврата му је додељено признање истакну-
тог грађевинара.
Отхрањен у српском духу, у традиционално православној породи-

ци, већ од малена активно узима учешће у животу своје заједнице. 
Крајем Другог светског рата помаже оцу у организовању и оснивању 
Бачког-Барањског друштва, а након тога државне организације Ан-
тифашистичког фронта Словена. Активно узима удео у друштве-
ном животу српске заједнице у Печују, у српским насељима у околи-
ни Будимпеште као и у активностима Текелијанумске омладине.
Са својим братом Љубомиром од самог оснивања учествује у ра-

ду заједничког Јужнословенског клуба, а од 2001. године до данас, 
председник је Српског културног клуба у Будимпешти. Члан је Срп-
ског демократског савеза, где је једно време радио као председник 
контролне комисије.
Др Војислав Ластић је три мандата за редом, од 1994. године, 

мањински посланик и председник Српске самоуправе у Чобанцу, где 
и данас живи са супругом Софијом.

ученика. Учитељи су имали 
кућу и земљу, а парохија је 
имала својих 35 ланаца. То 
смо видели у земљишним 
књигама када смо покушали 
да вратимо школску зграду. 
Нажалост, у томе нисмо успе-
ли, јер епархија није обратила 
пажњу на то, тако да је већ би-
ло касно када смо ми покуша-
ли. Сада школску зграду ко-
ристи наша самоуправа, а од 
недавно је тај објекат дом на-
родности. Осим српске само-
управе, од мањинских тамо 
постоје још о немачка и ром-
ска.
Који су данас приоритет-
ни задаци Српске мањинс-
ке самоуправе у Чобанцу, 
на чијем сте челу?
– Циљ нам је да радимо на 

очувању српског језика док 
год то буде могуће. Покрену-
ли смо ђачки аутобус да би 
они који то хоће, могли да по-
хађају нашу школу у Будим-
пешти. Осим тога, материјал-
но помажемо и цркву, пошто 
се тамо негује наш језик. 
Обезбедили смо једну при-
стојну суму да свештеник и 
појац буду награђени. Такође 
увек издвајамо средства за одржа-
вање гробља. У селу постоји један 
крст и изборили смо се да то место 
добије назив Српски трг, што је већ 
исписано.
У српску школу иде четворо ђака 

из Чобанца, а оних становника чија 
је национална свест српска има из-
међу тридесет и четрдесет. Осим 
њих ту је и двадесетак оних који се 
на неки начин везују за нашу заједи-
цу, било родбинским везама са на-
шим живљем или преко интересо-
вања за фолклор. Велики догађаји 
за нашу мањину у Чобанцу су 
окупљање на светог Илију и Дан на-
родности. То је потребно да би се 
већинском становништву и локал-
ној самоуправи показало да ми пос-
тојимо и да смо активни. Наше фи-
нансије и администација се обавља-

ју преко локалне самоуправе, иако 
ми имамо посебан подрачун. Учест-
вујемо на свим манифестацијама 
које организује земаљска српска са-
моуправа како би наша мала зајед-
ница што чвршће била повезана са 
великом.
Нашем заседању једном годишње 

присуствују председник локалне са-
моуправе и јавни бележник, јер нам 
је жеља да их упознамо са нашим 
активностима. Тада буде присутно 
по тридесетак наших мештана, који 
председнику и бележнику пос-
тављају актуелна питања везана за 
нашу мањину. Имамо и неколико 
омладинаца који су чланови Кул-
турно-уметничког друштва „Опан-
ци” из Помаза, па и њих помажемо 
колико можемо.

Драган Јаковљевић

Подаци за историју
Присећајући се почетака Српског културног клуба у Будимпеш-

ти, чији је данас председник, др Војислав Ластић каже:
– Клуб је основан 1972. године, пошто су биле обезбеђене просто-

рије за његов смештај у тадашњем издавачком предузећу на Тргу Фе-
ренца Листа. Приликом оснивања је била заступљена сва наша ин-
телигенција, а и Мађари који су се бавили мањинским питањима.
Касније смо добили место у Зичијевом дворцу у Старом Будиму. 

Тамо је посећеност била велика, а осим предавања било је и излож-
би, имали смо велику салу где су наступали школски хор и оркес-
тар. Одржавали смо везе и са клубовима у Тукуљи, Помазу, Чипу, 
Бати и другим местима. Било је и славских програма, кад се пева-
ло и веселило. Тада нам је и материјална ситуација била наклоње-
на па смо могли да будемо активнији у организовању разних програ-
ма. Окупљали смо се сваког четвртка или на састанцима или на 
неким приредбама. Близу је била приградска железница, па су нас 
често посећивали пријатељи из Калаза и Помаза. Сваких пар годи-
на мењало се руководство клуба, да не бисмо дошли у ситуацију да 
председник буде увек само из редова једне националности.
Потом смо у Дому културе „Мала круна” добили место у једном 

подруму. Пошто то није за нас било одговарајуће место, Цветко 
Недучић је издејствовао да нас у Градоначелничком уреду прими 
Габор Демски. Тада смо добили место у Центру за културу „Ланг”, 
у Рожњаји улици број 3. И даље је долазио један број Хрвата, наро-
чито Градишћанских, којима је у нашем клубу било добро. Ипак, 
пошто се већина Хрвата повукла, никако нисмо могли да састави-
мо руководство онако како смо то радили раније. После више без-
успешних покушаја да сместимо клуб под заједнички кров са Срп-
ском самоуправом у Будимпешти, у томе смо успели, тако да нам 
они сада покривају режијске и административне трошкове.

„У Текелијануму смо имали директора, 
постојала је и библиотека из које сам корис-
тио неке уџбенике. Важио је и строги кућни 
ред. Питомци су били цењени, имали смо 
послугу која је водила рачуна о нама, а за 
празнике смо добијали и по чашу вина.”
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Песмом овенчани догађаји у Сантову (1)

Сантовачка буна и прелазак у православље 1899. године
У 26. броју новосадског Браника, 4/16. марта 

1899. године, Тихомир Остојић је објавио 
чланак под насловом „Сантово у народној 

песми”. Он свој напис почиње следећим речима: 
„Ма како човек мислио, догађај у Сантову је не-
што необично. Мени је и сад чудновата цела 
ствар. Тамо сам био и својим очима видео и опет 
ми долази све као сан. Откинути се од великог и 
силног католичког колоса није мала ствар. А то 
учинише прости сељаци. И ради чега учинише? 
Ради тога, да сачувају свој језик. Све то показује 
да тај народ, који има идеала, народ који до сад 
живљаше у затишју, заборављен од свију, али 
који, када требаше, ломи свачим што му гази све-
тиње народне. Један красан и поучан пример за 
све Србе!”

Јединствен догађај у Сантову, самовољан пре-
лазак из католичке вере у православље, због на-
метнуте мађаризације у месној цркви коју је спро-
водио жупник Јанош Батори, одразио се и у пое-
зији. Драматична и крајње напета ситуација при-
сутна је како у народним песмама, тако и у стихо-
вима чији је аутор познат. Лирско дело сантовач-
ког народног стихотворца, Фрање Божића Шље-
риног, по свему судећи, настало је негде почетком 
1897. године као реакција на неуспели покушај да 
се у сантовачкој цркви миса поново служи на шо-
качком језику. (Хрватски календар, 1997.) Наиме, 
тадашњи калачки бискуп Ђерђ Часка није усли-
шио молбу трочлане депутације коју су чинили 
Јаша Проданов, Шандор Андрин и Живко Велин.

Тужна Госпа на небеса плаче,
издо нас је бискуп из Калаче.
Ричи наше оду му крај ува,
од њега је боља и маћува.
Неће бити у Сантову мира
док свећеник у срце нам дира,
док он гази наш језик примили
што су нам га стари оставили.
Њему дража бискупова плаћа,
па не служи шта му кажу браћа,
шта му каже Шокадија наша
која мољи млого Оченаша,
да свећеник и бискуп не гриши
да Бог драги молбу нам услиши.
(…)

Овај детаљ Божићеве песме одаје сву дубину 
огорчења и незадовољства Сантовчана. Но, врати-
мо се часком горе наведеном чланку Тихомира 
Остојића. Он je у свом извештају о догађајима у 
Сантову, између осталог, обелоданио и стихове 
чији је аутор непознат. На његово питање ко је 
саставио песму, девојке из Сантова су одговориле: 

„Ми саме.” У њој је опеван одговор Сантоваца на 
изазов који их је задесио. Истовремено, у песми се 
појављује мотив бунта, подсмеха, али и ината.

Црно слово бил папир
у Сантову није мир,
у Сантову буна здраво,
јел тражимо право.
Сантовачки Маџари
ала су насрађали,
Шокци су је одјурили,
а цркву откупили.
Сад Маџари говоре,
да продаду волове,
па да праву цркву нову
ко што ј’ у Ђакову.
На папиру три лота
је л’ ти попо срамота,
што у цркве свита нема,
ни људи ни жена?
Чита попа новину
баш на нову годину,
да ће бити Шокци мили
ко што су и били.

У следећим стиховима које је Остојић забеле-
жио слушајући младе Сантовкиње, наговештава 
се већ и могуће решење. Због незадовољства у 
окриљу Римокатоличке цркве, Сантовчани су 
спремни да учине одлучујући корак.

Маџари се силом омразили,
опет нису пола задобили.
Растаћемо се ми од Маџара,
да тражимо нашег патријара.

Још истог поподнева – а зацело ће то бити 12. 
марта 1899. на дан када је 1177 Сантовчана прешло 
у православље – у кући народног првака Јаше 
Проданова, извештача Браника чекало је изнена-
ђење. О томе Остојић пише следеће: „Наскоро сам 
добио у руке малу књижицу изленирану за рачу-
не, са натписом: Notesz könyv az 1898-dik évre. (…) 
У средини наиђем на песме, писане руком Бари-
шином. У какав се прозаичан стан сместише пес-
нички умотвори овога сеоског поете!” Остојић из-
ненађено чита песме Барише Продана, брата до-
маћина Јаше, о сантовачким догађајима који су 
претходили преласку у православну веру. Свеча-
ни чин је обављен чинодејствијем десетак српс-
ких свештеника на челу са протом Љубомиром 
Купусаревићем и синђелом Георгијем Видицким.

У хиљаду и осам стотине
деведесет девете године
у држави, зове се Унгарска,
У Сантову у вармеђи бачкој,
у Сантову, у тим благим селу,
сад морамо оставити веру
због неправде и браће Маџара
ми тражимо нашег патријара

јер у овој католичкој вири
ту се, Боже, неједнако мири,
неправди се одолит не може,
сад нас вичњи ти помози, Боже.
У другог се уздати никога
већ у тебе Бога великога.
Тко се у те узда и замоли,
десница га твоја благослови.
Ми мољимо тебе као дица,
да нас твоја помогне десница.
Благослови нашег патријара,
православној вири господара,
свећеника нашег великога,
јер у име влада вичњег Бога.
Сад се к њему оћемо придружит,
јер оћемо вичњем Богу служит.
Вичњи Боже, отвори нам пута,
да се народ у мрак не залута,
удили нам милост твоју свету,
да у труду нашем нас не смету,
јер поштивамо твоје свето име,
да те славит можмо свако вриме.
И покрипи нашег вођу благог,
јер у име ради Бога драгог,
у име Бога и његова сина
Исукрста свима господина.
Вичњи Боже, сад те сви мољимо,
тебе мољит и штоват волимо,
послушај нас православне нове,
благослови наш труд и послове.

У стиховима Барише Продана уочљиви су из-
рази католичке терминологије што се може ту-
мачити тек скорашњим упознавањем право-
славља и његове фразеологије. Он у својим сти-
ховима јавно, замало програмски, иступа у својој 
намери што се у потпуности подудара са колек-
тивном жељом Сантовчана. После поређења на-
пуштеног стада, с вером у Бога, сантовачки на-
род се опредељује за прелазак у православну ве-
ру.

Услиши нас, Боже троједини
који јесмо у суза долини
друга спаса народ наћ не може,
помози нам виковичњи Боже…
Дви године па јоштер и више
како пастир стадо оставише,
остави га па га купит неће,
издаље га слуша како блече.
Стадо блече и не има мира,
док не нађе правога пастира.
Па кад нови пастир скупи стадо,
он у срцу весели се радо,
стадо оће чувати до краја,
па у срцу он ужива раја.
И стадо, кад пастира угледа,
не боји се ни вука ни медведа.
Тако и ми сада, Боже мили,
дружимо се православној вири.

Драгомир Дујмов

Јединствена фотографија о прелазу у Сантову 12. марта 1899.

Сантовкиње, крај XIX века
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Љубав

Прелетање авионом изнад града Б. јесте 
прворазредни визуелни доживљај, поготово 
оних дана када на небу нема ни једног облач-
ка, па се одлично види све, градска кућа, 
градски парк, Велика река са мостовима, и 
возилима на њима, па чак и млада комшини-
ца која се таквим данима обично сунча на 
горњој тераси нашег солитера, помисли до-
кони и заљубљени песник М, и преко интер-
нета наручи јефтину авионску карту за по-
четак августа.

Мржња
У стану испод песника М. живи усамљени 

старац, који мрзи сва годишња доба и све 
временске прилике, па зими кука због хлад-
ноће, због превише снега или због његовог 
изостанка, лети због претеране жеге или 
због премало сунца, сунчаним данима при-
зива кишу, предвиђајући дуготрајну сушу и 
претварање околине града Б. у пустињу, а 
када коначно падне киша, он пада у очајање 
и тврди да су се небеса уротила против гра-
да, да је на помолу нови потоп и да ће се на 
ове просторе вратити некадашње море, ма-
гла и ветар су му најљући непријатељи, до-
живљава их као личну увреду, атак на њего-
ве реуматичне кости, поледица је за њега 
казна Божија, а топљење снега најодврат-
нија климатска појава, због бара се љути као 
да их је неко намерно просуо њему на пут, па 
му, чак, и дуга смета, јер му својом лепотом 
и раскоши одвлачи пажњу са добро увежба-
не мрзовоље.

Милан Степанов

75 година од отварања 
„Коларца”

У недељу, 4. фебруара, навршило се тачно 75 
година од отварања Велике сале Задужбине 
Илије М. Коларца, што ће бити прослављено 
концертом Клавирског ансамбла Бајнов из Не-
мачке. Реч је о пијанистичком спектаклу четворо 
уметника, а у том интернационалном друштву је 
и Марија Кремер-Вуковић. Поводом овога важ-
ног датума, 4. фебруара је на Коларцу одржана 
конференција за новинаре: са мало приче, мало 
филма и са великом тортом и шампањцем.
Председница Одбора Коларчеве задужбине Ол-

га Милутиновић подсетила је присутне на важну 
улогу коју је ова кућа имала у културном животу 
модерног Београда, напоменувши да је „Коларац” 
и више од музике са којом га најчешће идентифи-
кујемо. Новинарима су се обратили и челни људи 
институција са којима „Коларац” има дугу и ин-
тензивну сарадњу: Југоконцерта, Београдске фил-
хармоније, Музичке продукције РТС, „Кола”, Му-
зичке омладине Србије и Гитар арт феста.

Српски цртеж у Загребу
У великој дворани Српског културног друштва 

„Просвјета” у Загребу 1. фебруара отворена је из-
ложба „Савремени српски цртеж”, на којој је пред-
стављено 59 радова ликовних уметника из Србије. 
Пред бројном публиком изложбу је представио 
професор Милош Поповић, а у име домаћина и 
организатора, Већа српске националне мањине 
града Загреба, учеснике и посетиоце је поздравио 
председник тог већа Давид Д. Орловић.
Своје радове изложили су академик Душан 

Оташевић, професори Драган Лубарда и Алек-
сандар Луковић, Сава Стојков, Томислав Сухец-
ки, Момчило Антоновић, Јанош Месарош, Иван 

Миладиновић, Здравко Мандић, Љубомир Коко-
товић, Петар Ђурђић, Мирослав Бабић, Милан 
Тушовић, Жељко Ђуровић, Даница Николић, 
Драган Вишекруна, и други. Изложба се из Заг-
реба сели у Карловац, а затим у Ријеку, Пулу, Уд-
бину и друга места у Хрватској, где ће се задржа-
вати по две недеље.

Небојша Глоговац нападнут
У Загребу је, 2. фебруара у вечерњим сатима, 

нападнут београдски глумац Небојша Глоговац. 
Глоговац је тим поводом изјавио за „Слободну 
Далмацију”, да том инциденту не би требало 
придавати велику важност јер су „нападачи на 
њега будале каквих има и у Београду”. Глоговац 
је играо већ следеће вечери у представи „Хадер-
сфилд”, и добио је дуг и громогласан аплауз, као 
и изврсне критике.

Изложба византијске 
уметности у САД

Мултимедијална изложба византијске умет-
ности, уз серију предавања најпознатијих визан-
толога из САД и концерт византијске музике, 
пружа јединствену прилику становницима и по-
сетиоцима америчке престонице да се упознају 
са овом, за њих мало познатом, културом. Из-
ложба је недавно отворена у Вашингтону, а 
трајаће све до почетка априла. Професор исто-
рије уметности на Принс Џорџ колеџу, Светлана 
Поповић-Мојсиловић, дошла је на идеју да се 
упусти у овај озбиљни и амбициозни пројекат и 
зато што је, у контакту са бројним студентима, 
схватила како је због удаљености и недоступнос-
ти неких од најлепше осликаних манастира ова 
уметност за млађе Американце потпуно непоз-
ната. Светлана Поповић-Мојсиловић верује да ће 
„прва велика изложба о Византији у политичкој 
престоници света допринети да се актери брзо-
метних домаћих и међународних одлука замис-
ле и предахну пред средњовековним фрескама 
Балкана”.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

После Немање
Прилично се мало зна о томе шта се дешавало у Србији оних година ка-

да су Стефан Немања, тј. монах Симеон и Сава обнављали, у ствари изно-
ва подизали Хиландар. Као зет византијског цара, велики жупан Стефан 
имао је пуну подршку Византије, али је та подршка због промена у одно-
сима снага значила све мање. Бугарска је у то време поново ојачала и врши-
ла снажан притисак на Византију којој је у Италији претио немачко-рим-
ски цар Хенрих VI. У исто време дошло је до промена и у српско-угарским 
односима. Исте године када је Немања предао власт своме сину Стефану, 
умро је краљ Бела III (1172-1196). Њега су наследили синови Емерик (Им-
ре) као угарски краљ и Андрија као херцег Далмације и Хрватске. Иако се 
не зна поуздано, изгледа да је до промене границе између Византије и Угар-
ске дошло већ на почетку владавине цара Алексија III (1195-1203). Вероват-
но је тада доспео Београд у угарске руке. Поуздано се зна једино толико да 
су Браничево, Ниш и Велбужд 1198. још били византијски градови. Веро-
ватно се у то време усталила граница између Србије и Угарске у планинс-
ком појасу који са севера затвара долину Западне Мораве (Рудник, Маљен 
итд.). Србија се граничила са Угарском и на другој страни, у пределима из-
међу Неретве и Цетине где су се српске покрајине Хум и Крајина граничи-
ле са Хрватском. На тој граници су непријатељства избила већ 1198. годи-
не, можда и нешто раније. Херцег Андрија је напао државу великог жупа-
на Стефана и у једној својој повељи се хвалио да је победио Рашку и Хум. 
Изгледа да су овај продор Угарске омогућили унутрашњи сукоби до којих 
је дошло између синова Немањиног брата Мирослава. Велики жупан Сте-
фан је подржавао кнеза Андрију, а његов супарник Петар је потражио по-
моћ у Угарској.
Пошто је моћ Византијског Царства незадрживо опадала, велики жупан 

Стефан је био принуђен да мења своју политику и да ослонац потражи на 
другој страни. Када је на папски престо дошао Иноћентије III (1198-1216) 
он је од њега затражио да му пошаље краљевску круну. Изгледа да је папа 
био спреман да изађе у сусрет Стефановој молби, али је због оштрог про-
тивљења угарског краља овај план тада остао неостварен.
С папом Иноћентијем је ступио у везу и Вукан кога су са римокатолич-

ком црквом повезивали приморски градови којима је владао. И он је затра-
жио круну од папе, иако је краљевску титулу носио од самог почетка када 
му је Немања поверио на управу „краљевство Далмације и Дукље”.

Предраг Степановић

Од Сутјеске до Памеле

Д а ти завршим оно сам започео прошле недеље. Дакле, у својим првим 
контактима са седмом уметношћу стрaшнo сам пaтио штo нeмaм 
брaтa кao штo je Љубишa Сaмaрџић пa дa, пoштo мe погоди немач-

ки метак, oнaкo нaричe зa мнoм, aли дa oдмaх зaтим стeгнe срцe и ухвaти 
сe у кoлo jeр je око Прoзoрa пao joш jeдaн дeo oкупирaнe нам дoмoвинe.
Прeлaзио сaм тако у својој машти и Сутjeску и Нeрeтву, свe дрхтeћи 

oд нeмaчких aвиoнa, мaдa сaм пoслe видeо дa ми ни нa крaj пaмeти нe би 
пaлo дa зaгaзим у Нeрeтву. Дa нe причaм кoликo сaм сe чудио штo ниje цр-
вeнa нeгo зeлeнa дa зeлeниja нe мoжe бити, и што Сутjeску мoжeш дa 
прeгaзиш где и кaкo хoћeш. Плaкaо сaм каo кишa кaд би нeкo дeтe на био-
скопском платну oстaлo сирoчe, свe мислeћи штa ћe бити сa мнoм и дa ли 
ми je мajкa joш нa свoм мeсту. Чeтникa сaм сe плaшио тoликo дa и дaн 
дaнaс тeшкo ступaм у кoнтaкт сa брадатима.

Aли, био сaм и пoнoсан. Стajaо сaм изнaд Сaрajeвa сав срeћан штo сaм 
и ja Вaлтeр и мрзeо сaм Нeду Спaсojeвић тoликo, дa ми сaд, кaд гoд видим 
њeну кћeрку у нeкoм филму, дoђe дa прoпaднeм у зeмљу oд срaмoтe. Моја 
другарица Славица је чак маштала како ће се, кaда пoрaстe, удати за Бa-
ту Живojинoвићa, свe дoк сe касније, у једном другом филму, овај ниje пoja-
виo у неким гaћaмa сa рoл крaгнoм и давао Штeфици Цвeк неке непристој-
не предлоге.
А први пут сам пoбeгао из ђачке кoлoнe „двa-пo-двa” кaда су нaс четвр-

ти пут вoдили дa видимo Кућу цвeћa, и oтишао дa шeтaм пo Кнeз 
Михaилoвoj. Ту кућу je обилазио цео свет, неки и по више од четири пута, 
али пошто су нас ђаке водили само по гробљима, мој желудац тo вишe 
ниje мoгao дa пoднeсe. Екскурзиjу у Јасеновац пaмтим пo тoмe штo сaм сe 
испoврaћaо усрeд сaлe у кojoj су нaм прикaзивaли ту jaдну, измучену дeцу. 
Нису ме пустили да изађем напоље, па су ме после сви гледали попреко.
Кaсниje сaм купoвaо кoмплeте кaрaтa зa Фeст и тaкo видeо дa пoстoje 

и нeки други филмoви и дa нe мoрa у свaкoм нeкo дa пoгинe, дa нe пoстoje 
сaмo пaртизaни и Нeмци нeгo и другe зaрaћeнe стрaнe и дa ja нисaм мoрaо 
баш увeк дa будeм Бошко Буха или Сирогојно. Сада сам, на пример, мoгао 
дa сeдим у Цeнтрaл пaрку и мaсирaм Памели Андерсон уморна стопала. 
Aли, тo je зa нeки други живoт. Aкo гa будe.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Сумрак Косова

Марти Ахтисари је био у Београду и српској 
држави предао свој „нацрт”, како је сам назвао 
за нас судбоносни документ. Сада је на потезу 
Савет безбедности, који треба да одлучи о ко-
начном статусу Косова. Ахтисари је, алуди-
рајући на Војислава Коштуницу (који је одбио 
да га прими) рекао и нешто на рачун „неодго-
ворних политичара” који не штите своје грађа-
не, па то уместо њих мора да ради међународ-
на заједница! „И то је један од принципа, а не 
само поштовање суверенитета држава”, нагла-
сио је специјални изасланик генералног секре-
тара УН.
За разлику од српског премијера, Ахтиса-

рију се смиловао председник Борис Тадић, 
који се сусрео са главним преговарачем УН. 
„Циљ решења је да постави темеље будућег 
Косова, стабилно и одрживо”, рекао је Ахтиса-
ри у уводном делу обраћања јавности после 
састанка са председником Србије. Предлог ре-
шења предвиђа посебне ставке за заштиту не-
албанаца, укључујући гарантовано пред-
стављање у влади, судству и скупштини, а од-
ређена самоуправа иде разним секторима, као 
што је, на пример, здравство. Културна добра 
су заштићене зоне да би Српска православна 
црква остала „жива и присутна”, стоји у доку-
менту.
Ахтисари је из Београда одлетео у Пришти-

ну, где је његов предлог прихваћен као једино 
праведно и могуће решење.
Из поузданих дипломатских извора сазнаје-

мо да ће билатерални разговори Београда и 

Приштине бити настављени 12. фебруара, ка-
да ће Марти Ахтисари поново представити 
свој предлог решења статуса Косова, и да ће 
трајати до 23. фебруара. Након тога следи пе-
риод разматрања до 2. марта, када ће бити одр-
жан и последњи састанак. Предлог решења 
статуса Косова потом ће, у марту, бити послат 
генералном секретару УН, да би у априлу или 
мају Савет безбедности УН донео нову резо-
луцију о Косову и Метохији.
Не треба посебно наглашавати да је званич-

ни Београд реаговао „бурно”, што се не може 
рећи за грађане, који су помало уморни од све-
га. Суштина је у замршеној дипломатској ло-
гици која каже да ће Косово (које је одавно 
фактички независно од Србије), добити зва-
ничну независност, али тек када се за то стек-
ну услови.
Сви који нешто значе у свету, од САД-а, пре-

ко НАТО, и ЕУ, држе да је време да оно и фор-
мално буде изузето из Србије. Са друге стране, 
српска мањина, како тај исти свет воли да под-
вуче, добија до сада невиђен степен аутоно-
мије.
Нешто ће, изгледа, добити и уцвељена Ср-

бија, за коју се посебно брину Словачка и 
Шпанија. Ове две чланице ЕУ, слажу се са 
Ахтисаријем, али такође кажу да „Срби треба 
да схвате да им је будућност у Европској 
унији”.
Званичници УН, САД и ЕУ планирају да 

Ахтисаријев план до краја марта буде усвојен у 
Савету безбедности и да онда почне прелазни 
период од три месеца, након којег би Косово 
постало де факто независно. Да све не иде глат-
ко потрудиће се Руси и Кинези, које Европља-
ни и Американци још нису успели да убеде да 
у Савету безбедности не блокирају усвајање 
плана.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Муке по Цеци

Власник телевизије „Пинк” Жељко Митровић, 
забранио је појављивање певачице Светлане 
Ражнатовић на програмима своје телевизије. 
Претпоставља се да је Митровић наредбу издао 
после сведочења Дејана Миленковића Багзија у 
Специјалном суду, у коме је овај навео да је Ар-
канова удовица својевремено предложила при-
падницима Земунског клана да отму Митровића 
„јер из земље износи паре у џаковима”.

Случајна грешка
Најмоћнија медијска кућа на свету, амерички 

CNN, упутио је извињење спској држави, јер је у 
споту којим се рекламирају туристички потен-
цијали Србије, направљена грешка. Американци 
су, наиме, уместо српске цркве снимили једну 
румунску богомољу, док музичка подлога није 
српска песма већ неки „народњак” из Казахста-
на!? CNN је обећао да ће за казну бесплатно еми-
товати двоструко више спотова, јер би српска 
страна могла да их тужи и добије много новца.

Увређени Турчин
Извесни Ермин К. из Бачког Новог Села ухап-

шен је због сумње да је писао националистичке 
поруке, неке и на зиду своје куће?! Како је саоп-
штила новосадска полиција, ухапшени је тако 
изазивао националну, расну и верску мржњу и 
нетрпељивост. Он је на више фасада стамбених 
кућа плавим аутолаком исписивао поруке ув-
редљиве и националистичке садржине. На кући 
Мухамеда М. написао је „Продати Балија” и 
„Продана душа”, на кући Злате К. „Турчини”, а 
на својој „Турчине” и „Балијо, умри”.

Путин без наследника
Руски председник Владимир Путин изјавио је 

прошле недеље на великој годишњој конферен-
цији за новинаре да неће он одређивати ко ће би-
ти следећи шеф руске државе него да ће о томе 
коначну реч дати руски народ. „Већ много пута 
сам одговорио на то питање: неће бити никаквих 
наследника, биће кандидата за функцију пред-
седника”, напоменуо је Путин уз опаску: „Ја не 
владам, ја, једноставно, радим.” Традиционалној 
годишњој конференцији за штампу, иначе шес-
тој по реду и највећој до сада, присуствовала су 
1.232 акредитована новинара, од чега 870 из Ру-
сије и 262 из иностранства.

Спор између Словеније
и Хрватске

Прошле недеље, један од словеначких посла-
ника обратио се грађанима своје земље апелом 
да не летују у Хрватској, због територијалних 
спорова између те две бивше југословенске ре-
публике. Други словеначки политичари упозо-
равају да је више Словенија потребна Хрватској, 
него обрнуто, јер Словенија одлучује о хрватској 
будућности у ЕУ. Хрватски председник Стипе 
Месић је тим поводом поновио познати став како 
Хрватска предлаже међународну арбитражу за 
коначно решење граничног спора на северном 
Јадрану и да ће Хрватска „признати сваки резул-
тат” такве арбитраже.

Европска хајка на агенте ЦИА
Обруч европских истражитеља стеже се око 

америчких агената ЦИА, и њихових европских 
помагача, који су у илегалним операцијама на 
тлу држава ЕУ киднаповали лица кад би по-
сумњали у њихову умешаност у ширење теро-
ристичких активности. После Италије, где је на 
захтев јавног тужилаштва у Милану покренут 
судски процес против двадесетак агената ЦИА, 
у Немачкој су расписане потернице за тринаес-
торицом лица, махом америчких држављана, са-
радника те агенције, за које се сумња да су били 
умешани у отмицу Немца либанског порекла Ка-
леда ал Масрија.

Извештај међународног научног тима УН
о глобалном загревању

Катастрофалне последице 
загађивања атмосфере

Глобално загревање је „несумњиво”, а кривац 
је за то „врло вероватно” човек. Глобална темпе-
ратура ће у следеће две деценије расти за нај-
мање 0,2 степена у просеку у свакој, а потом ви-
ше, што значи да ћемо до краја овог века имати 
климатски сасвим другачију планету. У међу-
времену, свет ће много чешће него досад бити из-
ложен поплавама и сушама, ураганима, и топ-
лотним ударима. Ово је срж прошле недеље зва-
нично објављеног извештаја међувладиног пане-
ла о климатским променама – групе од 2.500 
климатолога и других научника које су окупиле 
Уједињене нације. Тим је на извештају радио пу-
них шест година, коначни текст је усвојен кон-
сензусом и представља коначну реч коју наука 
данас може да саопшти о теми која је у завршни-
ци прошле и почетком ове године избила у сам 
врх глобалног дневног реда.
Поједини детаљи извештаја обелодањивани су 

и раније, а коначни текст – и пратећи резиме од 
око 20 страна – предочени су прошле недеље у 
Паризу, и били су главна тема у свим медијима. 
Коначно усаглашавање је било прилично му-
котрпно, а како износе неки британски листови, 
није протекло без притисака појединих влада да 
се неке формулације ублаже, па ни без понуда да 
се у извештају понешто измени, уз надокнаду из 
благајни великих нафтних компанија.
Компромис је по свој прилици формулација да 

је главни изазивач глобалног загревања „врло ве-
роватно” човек, то јест индустријско испуштање 
у атмосферу гасова који изазивају ефекат стакле-
не баште. На конференцији за новинаре у Паризу 
образложено је да се под „врло вероватно” под-

разумева „90 одсто вероватноће”. То уједно зна-
чи и да су научници данас много уверенији у то 
него што су били пре шест година: у извештају 
из 2000. стоји да је кривац „вероватно” човек – 
вероватноћа је тада измерена са 66 процената.
Извештај је, према првим реакцијама, ставио 

тачку на дебату да ли су климатске промене при-
времен или трајан процес и да ли глобално загре-
вање треба напросто игнорисати или нешто оз-
биљно предузимати. „Овај дан ће бити запамћен 
као дан када је глобално размишљање о климат-
ским променама померено од дебате ка акцији”, 
изјавио је Ејчим Штајнер, извршни директор 
Програма УН за природну околину. „Фокус ће 
сада бити померен од дилема шта изазива кли-
матске промене, на питање шта на земљи може-
мо да урадимо по том питању”.
Најсуморнији закључак извештаја је да ће се 

загревање наставити чак и у случају да се ис-
пуштање угљен-диоксида, главног кривца за 
„стаклену башту”, заустави на нивоу из 2000, за-
то што ће оно што је већ доспело у атмосферу та-
мо остати још веома дуго. Један од налаза је и да 
је утицај индустријских гасова на климу у пос-
ледњих 15 година порастао за 20 одсто.
Климатолози су понудили четири различита 

сценарија о томе шта ће се с климом догађати до 
краја овог века. По најблажем, до 2100. просечна 
температура ће порасти за 1,8 степени, по 
средњем за 4, а по најцрњем за 6 (разлика између 
данашње просечне температуре и оне из леденог 
доба је иначе 5 степени). Ниво светских мора ће 
због тога порасти између 15 и 58 сантиметара, за-
висно од сценарија који се обистини.
Можда је најреалнији коментар о свему дао 

Пол Валдез, професор физичке географије са 
Бристолског универзитета, учесник у овом про-
јекту: „Извештај показује да се промене у нашој 
клими збивају брже него што је очекивано, али 
није сувише касно. Биће зато од највеће важнос-
ти оно што ће се предузети у следећих неколико 
година. Могуће је смањити емитовање штетних 
гасова без угрожавања наших економија и 
мењања нашег начина живота, али у акцију мо-
рамо да кренемо одмах.”

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ



Будимпешта, 8. фебруар 2007. 9

мозаик мозаик мозаик мозаик мозаик мозаик мозаик мозаик Мозаик мозаик

КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Тражи се отац
Никада нисам разумео хируршки поступак 

којим су Срби одстрањивали део свог ткива 
одричући се Срба који су прешли у ислам. Тако 
смо уместо једне добили паралелне историје 
Срба „грчког, римског и турског закона”, како 
је свој народ звао Вук Караџић, европејац 
Ђинђићевске провинцијенције. Те су нам умно-
жене стварности и дошле главе јер никад 
нисмо знали ко смо и где су нам праве границе. 
Границе нашег идентитета и наше припадно-
сти. Увек смо мислили да смо неко други, а тај 
други је, опет, мислио да је самосвојан, па је 
бежао од нас, а ми смо га јурили, стизали, па и 
лизали.

„Коме ја припадам”, питала се сваког бого-
ветног дана Мерима Ф, запослена у Клиничком 
центру Сарајевског универзитета, на одсеку 
за абдоминалну хируригију. То је она што око 
себе вазда навлачи буљук разузданих сарајев-
ских хећима-хирурга.
Кад год би се клањала, ово би понављала, јер 

се много и са многим докторима ваљала, али 
ником од својих љубавника није довољно ваља-
ла. Сви су хтели да јој то раде, али незванично, 
док је она пристајала да јој то раде, надајући 
се формалном решењу статуса. Није јој ишло. 
Сви су били фини док им је било фино, али чим 
би се обукли, и бијеле мантиле на голо тијело 
навукли, одмах би устукли, а неки би је и тук-
ли, кад су били љути. Неки су били крути, а не-
ки мало уврнути.
Нису, међутим, мој балија, знали да је Мери-

ма нагазна мина, све док прошле недеље једно-

ме од њих није родила сина! Пошто беба сама 
по себи не вреди много, она је руководству 
Клиничког центра послала писмо у којем је на-
вела 20 имена потенцијалних „очева – љубав-
ника са којима је у критичном периоду одржа-
вала активне сексуалне односе”.
Тако да је то сада једна масовна брачна 

грозница да не кажем гробница. Јер то су ско-
ро сви доктори у болници. Није само Хасо, он је 
чо̀ ек старији, `нако у годинама, мада и он зна 
Мериму Фатаморгановић, их, ко не би знао 
Мериму, звану Мерино Овчица, кад ју је и он 
шишо, ал̀  давно: „Оне прве године кад је до-
шла, право из ђачке клупе, и намјестила, да 
простиш, оно њено дупе, право `вако на дох-
ват моје руке”. Хтео је он и следеће године, 
али је занемог̀ о. Али зато није лако Сабахуди-
ну, он ју је највише пардон замлаћив̀ о, а ту је и 
доктор Мујо, он ју је накив̀ о. Тако је и настала 
нова пјесма Елвиса Џи Куртовића: „Кује Мујо 
Мериму на Мјесецу Рамазану, размаз̀ о је по 
цијеломе стану”. Мустафа муфир̀ о, а Осман 
офир̀ о. Мехмед ју је мезетио, а Алија халалио. 
А шта јој је доктор Арсланагић радио, тај ју 
стварно наградио, и обором оградио, као крме 
у Техерану.
У писму је навела да ју је на масовни промис-

куитет натерао нерешени социјални статус, 
те да јој је сваки од потенцијалних очева 
обећавао „адекватан статус” у болници.
У ову су се аферу укључиле и одговарајуће 

државне институције Босне и Херцеговине, 
тужилаштво и полиција, које последњих дана 
испитују ДНК бројних лекара које је медицин-
ска сестра осумњичила као могуће очеве свога 
детета. Ово задње не разумијем. Па бар њима 
шеријат дозвољава потребу више жена у ок-
вирима загарантованог харема.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Влада у овом тренутку нема услова да рас-
правља о најважнијем питању за судбину и те-
риторијални интегритет Србије. С обзиром на 
чињеницу да су одржани парламентарни избори, 
овај састав владе не може да обавља функцију 
утврђивања и вођења политике. 

Из саопштења владе Србије поводом
отказивања састанка Ахтисари – Коштуница

Ахтисаријевим предлогом се насилно, против-
но вољи Србије, а тиме и Повељи УН, мењају и 
драматично померају садашње државне грани-
це са Проклетија на Панчићев врх на Копаонику 
и до самих капија Врања.

Из саопштења српског Министарства
иностраних послова

Независност Косова треба прогласити чак и 
ако Руси у Савету безбедности блокирају Ахти-
саријев план. Европске земље и Америка би у том 
случају једноставно требало да игноришу Русију 
и признају независност покрајине. Што се тиче 
Срба, њих треба смирити шаргарепом у виду 
перспективе пријема у Европску унију.

„Економист” (Лондон)

Ако ЕУ жели да нам одузме на незаконит на-
чин део наше територије, какву ми борбу онда 
водимо за ту Европску унију? Ко су нам „прија-
тељи” ако ће на један незаконит начин одузети 
једној сувереној држави део територије и дати 
неком другом? Ми смо озбиљна држава, а не ба-
нана држава, па да нам неко махне шаргарепом, 
а „ви нам дајте Косово”. Косово није на продају 
и нико од политичара нема легитимитет по Ус-
таву да било шта прихвати без референдума.

Велимир Илић,
лидер Нове Србије и министар у влади Србије

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Бум на Београдској берзи
Ценовни бум на Београдској берзи од почетка 

трговања у овој години, за последицу има брзи 
раст оба индекса акција, који из дана у дан пости-
жe нове историјске максимуме. Међутим, док 
берзански акционари са задовољством трљају 
руке, јер се вредност њихове имовине и капитал-
ни добици повећавају, аналитичари подсећају на 
то да је на српској берзи и раније било сличних 
ценовних еуфорија, након којих би долазило до 
наглог хлађења на тржишту.
Српско тржиште капитала, које је у експанзив-

ном развоју, још није довољно ликвидно, па је 
стога његов имунитет на евентуалне потресе 
слаб. Због оскудице квалитетних хартија и по ко-
личини и по асортиману понуда није довољна да 
подмири нарастајућу тражњу, па би у условима 
прегревања ценовника држава требало да подр-
жи иницијалне јавне понуде и изношење ново-
емитованих акција садашњих јавних предузећа 
на берзу, чиме би прикупила свеж капитал за њи-
хово реструктурисање и развој, утврдила њихову 
тржишну вредност и цену, и допринела  уравно-
тежењу понуде и тражње на тржишту капитала.
На загревање ценовника власничких хартија 

од вредности, према мишљењу стручњака, утиче 
више чинилаца, међу којима је први тај што ин-
веститори настоје да се докопају акција фирми за 
које верују да су профитабилно пословале у про-
шлој години. У настојању да дођу до добре робе 
пре крајњег рока за подношење извештаја о лањ-
ском пословању који истиче 28. фебруара, купци 
акција подижу тражњу, а тиме и цене финансиј-
ске берзанске робе. Питање је, међутим, колико 
раст цена реално одражава финансијске перфор-
мансе фирме чијим акцијама се тргује, због чега 
би инвеститори увек требало да сачувају трезве-
ност, имајући у виду то да тржиште увек испегла 
све екстреме у ценовницима и сведе их на еко-
номски оправдан ниво.

Адреналин за цене акција долази и из поли-
тичке сфере, а не само економске, сматрају 
стручњаци. После избора странци су поново ма-
совно почели да опседају српско тржиште капи-
тала, јер је након објављивања резултата јасно да 
је већина народа опредељена за наставак реформ-
ског курса и евроатлантских интеграција. За ин-
веститоре није без значаја ни најава докапитали-
зација и евентуалних преузимања неких до-
маћих банака, али ни то да се ускоро очекује ула-
зак првих домаћих инвестиционих и пензионих 
фондова који ће додатно повећати тражњу. У том 
случају ранија куповина акција би могла бити ве-
ома исплатив посао, јер обезбеђује сигуран капи-
тални добитак.
Због неразвијеног корпоративног управљања, 

које, између осталог, подразумева обавезу еми-
тента да редовно информише власнике и инвес-
тициону јавност о пословању фирме, али и о 
свему што би могло да утиче на инвестициону 
одлуку, акционари и купци на Београдској бер-
зи су принуђени да се често ослањају на бајате 
податке из Проспекта, информације из медија и 
на гласине, као и на инсајдерске вести из фир-
ми.
Аналитичари сматрају да више нема много ак-

ција чија је тржишна вредност потцењена, тако 
да увек постоји опасност да се, након усвајања 
годишњих извештаја, или после куповине на ос-
нову неформалних сазнања о наводној исплати-
вости улагања покаже да су робу купили по не-
реално високој цени. Ипак, велики број инвести-
тора се ослања на коцкарску срећу, у уверењу да 
је у берзанској коцкарници цена већине хартија 
још испод реалне и да је неминовно њихово пос-
купљење, а тиме и добит.
То уверење, барем до сада, показало се оправ-

даним у великом броју случајева, тако да су ула-
гачи и власници акција углавном профитирали, 
али је питање докле се могу ослањати на ћораву 
срећу у условима у којима је корпоративно уп-
рављање неразвијено, званично берзанско тржи-
ште, односно листинг још није прорадио, а реј-
тинг компанија не постоји, јер нема ни рејтинг 
организација.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Вицеви о Перици
Поп учи клинце веронауци и покушава их за-

интересовати за Божју креацију. Поп:
– Децо, ја ћу вам описивати ствари, а ви пого-

дите шта је то. Јел’ може?
Клинци:
– Можеееее….
Поп:
– Ево овако, има лепо смеђе крзно, живи у кро-

шњама дрвећа и закопава лешнике у земљу. Шта 
је то?
Клинци тупо гледају у попа, гледају се међу-

собно и слежу раменима. Поп:
– Ево, сад ћу мало боље описати: има лепо 

смеђе крзно, прелеп китњаст реп, слатке зубиће – 
секутиће, скакуће у крошњама дрвећа и закопава 
лешнике у земљу. Шта је то?
Клинци опет тупо гледају у попа, гледају се 

међусобно и слежу раменима. Поп:
– ’Ајде ти реци, Перице, шта ти мислиш, шта је 

то?
Перица устаје, несигурно гледа око себе и каже:
– Па… Ја знам да је тачан одговор Исус, али ми 

јако вуче на веверицу!

Звони поштар на врата и отвара му Перица са 
цигаретом у устима у флашом вотке у руци.
Поштар:
– Ћао, јесу ли ти родитељи код куће?
Перица:
– А шта мислиш?

Отац пита Перицу:
– Шта сте данас радили у школи?
– Па, на хемији смо учили о експлозивним ма-

теријалима.
– А шта ћете сутра радити у школи?
– У којој школи?
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Радови основаца из Будимпеште
На двору

Стефана Немање
После једног напорног дана, уве-

че брзо сам заспала. Нашла сам се 
испред једног великог, предивног 
дворца. Ушла сам и угледала разне 
просторије и огромне ходнике. Кре-
нула сам према дугачком ходнику. 
У ходнику је било много слика на 
зиду. Завирила сам у једну собу у 
којој је седео један мали дечак и чи-
тао књигу. Пришла сам му и питала 
како се зове. Није ми одговорио. 
Схватила сам да ме он иначе не чује 
и не види. Одједном се зачу женски 
глас: „Растко! Хајде, сине, да руча-
мо!”
Дечак је одмах устао и кренуо у 

трпезарију кроз дугачак ходник. 
Кренула сам за њим.
Када смо стигли у трпезарију, уг-

ледала сам још два дечака, једну ле-
пу жену и једног брадатог човека. 
Претпоставила сам да су то од Рас-
тка отац и мајка, а дечаци су били 
његова браћа.
Иза великог стола који је био пос-

тављен свакојаким јелом, видела сам 
један прелепи престо. На плафону је 
био златан лустер у којем су гореле 
свеће које су осветљавале целу про-
сторију. Кроз прозор сам видела љу-
де како иду да ору на њиву. Цело се-
ло је изгледало сиромашно. Било је 
пуно малих кућа. Одједном, зачух 
неки глас: „Милице! Милице!”
Прво сам се окренула да видим ко 

ме зове, али после сам схватила да 
ме мама буди. Брзо сам кренула у 
школу. На часу смо причали о Све-
том Сави и његовој породици. Сети-
ла сам се свога сна и сада сам већ ра-
зумела ко је био тај брадати човек, 
лепа жена, Растко и дечаци.

Милица Чичић,
5. разред

Свети Сава
Свети Сава је наша слава,
он је велики просветитељ
и најбољи учитељ.
Манастир је градио,
па се замонашио.
Све је могао,
али је највише хтео
да сви у Исуса верују.
Градио је деци школе
и учио да се Богу моле,
да се брат са братом мири,
да се наша вера шири.

Наталија Шефер,
5. разред

На двору
Стефана Немање

Једно вече сам био јако уморан и 
одмах сам заспао. Одједном сам се 
нашао на двору Стефана Немање у 
Расу, као слуга.
Тамо је свако имао неки задатак. 

Неко је служио краља, неко је чис-
тио, неко је кувао, неко се бринуо о 
дворишту и још тако много зани-
мања на двору. Ја сам био задужен 
да служим краља, краљицу и њихо-
ву дјецу. Кад ми је нешто требало 
мени би се обратили и ја бих им 
увијек донио све потребно. Тако сам 
ја живио и радио на двору Стефана 
Немање и били су јако задовољни 
мојим радом. Једног дана кад сам се 

пробудио у двору се чула галама и 
бука. Погледао сам шта се десило. 
Сви су били радосни и узвикивали 
су: „Роди се треће дијете Стефано-
во! Растко!”
Тако је тих неколико дана про-

шло у весељу и слављу, а касније је 
све било по старом, само што је сада 
краљевска породица постала пе-
точлана. Баш у том тренутку зазво-
ни сат и ја се сјетих школе…

Александар Богдановић,
5. разред

Боравак у царству 
Стефана Немање

У сну се свугде може отићи. Ја 
сам у сну једна принцеза, свугде пу-
тујем. Једне ноћи сам заспала.
Као и увек, у сну сам 

се нашла у мојим ко-
чијама. Мој кочијаш 
Никола ми је рекао да 
смо у 1160. години у Ра-
су. Идемо у двор Стефа-
на Немање. Стигла сам. 
Двор је био огроман. 
Било је све златно и 
сребрно. Кренула сам 
до великих степеница 
које су биле у средини 
собе. Поред мене су би-
ли златни стубови. На 
спрату ме је чекала јед-
на слушкиња. Рекла ми 
је да ме води у моју со-
бу. Док смо пролазили 
кроз ходник, видела 
сам много слика о дво-
ру, о владару, његовој 
жени Ани и о његовим 
синовима. Било је пуно 
врата, нека су била от-
ворена, тамо сам виде-
ла слушкиње како при-
премају кревете, перу 
одећу… Моја је соба би-
ла на крају ходника. 
Слушкиња ми је рекла 
да ту останем и да ћемо се видети 
ујутру. Ушла сам у собу. Соба је би-
ла као у најлепшим бајкама и у 
мојим сновима. Зидови су били 
крем боје, у средини собе био је је-
дан велики кревет, а над креветом 
је висила розе завеса. Спаваћица ми 
је била припремљена на кревет који 
је био покривен свилом. Поред кре-
вета је био један сто са огледалом и 
једном четком за косу. У левом углу 
собе био је један ормар, отворила 
сам га, био је пун хаљина, разнобој-
не су биле од жуте до сребрне боје. 
Онда сам легла. Ујутру сам се про-
будила, обукла сам се и кренула у 
трпезарију. Дуго сам лутала, али 
сам срела слушкињу – звала се Сан-
дра – она ми је показала пут. У тр-
пезарији је већ почео доручак. Тамо 
је била цела породица. Стефан Не-
мања ме је питао да ли сам лепо 
спавала. Ја сам му одговорила да је-
сам и да је предивна соба. На столу 
је било пуно хране: салате, јаја, све-
жи хлеб, грожђе, јабуке… После до-
ручка сам отишла напоље. Тамо је 
било све зелено. У средини двориш-
та било је једно језеро у којем су би-
ли лабудови. Била је и једна фонта-
на, код фонтане су били голубови. 
Тек за ручак сам ушла у двор. За ру-
чак смо јели печено месо, рибу, хлеб 

и грожђе. Сутрадан ујутру сам се 
рано пробудила, решила сам, пош-
то ми је то био задњи дан, да ћу про-
шетати и погледати шта све има. 
Прво сам отишла у кухињу. Овде 
затекох гужву. Све се нешто спре-
мало, вероватно за ручак. Погледа-
ла сам и остале собе. Оне су биле 
златне, сребрне, слушкиње су чис-
тиле. Онда је дошао Стефан Не-
мања са Исидором. Рекао ми је да 
ме води у ризницу. Дуго смо ишли 
низ степенице. Било је мало мрач-
но. Врата су била велика. А унутра 
било је такво нешто што ја никад 
нисам видела: злато, сребро, нарук-
вице, прстење и огрлице.
Онда смо се вратили горе у трпе-

зарију. Појавио се један слуга и шап-
нуо је нешто Стефану Немањи. Он 

се растужио и рекао ми је да мора да 
иде јер га чека Никола. Опростила 
сам се са њима. У кочијама сам Ни-
коли рекла да ми је ово путовање 
било најлепше.

Јована Вечић,
5. разред

На двору
Стефана Немање

Једног дана је тата мог друга 
смислио машину за путовање у вре-
мену. Мој друг, који се звао Душан, 
позвао је све своје другове да зајед-
но оду у будућност. И мене је поз-
вао. Стигао је тај дан када смо тре-
бали да путујемо. На крају је и пос-
ледње дете стигло.
Сви смо били све нестрпљивији. 

Хтели смо да видимо каква је бу-
дућност. Сели смо у ауто. Кренули 
смо. Осећала сам се јако чудно. Јако 
ми се вртело у глави и повраћало ми 
се. Сви су се радовали и нико није 
изгледао лоше осим мене. Погледа-
ла сам кроз прозор. Све је било свет-
ло око мене. Видела сам да су сви 
нестали. Јако сам се уплашила. Чу-
ла сам да ми звони телефон. Јавила 
сам се. То је био Душан. Рекао ми је 
да су стигли и да је баш добро. Пи-
тали су ме где сам нестала.

Чула сам да се спуштам, али још 
увек ништа нисам видела од јаке 
светлости и брзо сам спустила слу-
шалицу. Осетила сам да се ауто 
спустио. Око себе сам видела бес-
крајну ливаду. Погледала сам уна-
зад. Видела сам један диван стари 
дворац. Изашла сам на пољану. Пи-
тала сам чобанче да ли је ово три-
хиљаде седма година. Он је рекао да 
би то било добро и да је ово хиљаду 
сто осамдесет и пета година. Ја сам 
пала у несвест. После неког времена 
сам се пробудила. Непознати људи 
су ми рекли да сам у двору. Чула сам 
кораке. Видела сам неког брадатог 
човека. Имао је круну на глави и ду-
гачак плашт. Питала сам га ко је. Он 
је одговорио: „Ја сам Стефан Не-
мања. А ко си ти?” Одговорила сам 
и додала да сам дошла из будућнос-
ти. Он ме је једно време зачуђено 
гледао, а његово гледање је преки-
нуо глас из суседне просторије: „Та-
та, тата… Стигао сам!” „Како је би-
ло у школи?” – упитао је Стефан Не-
манања, затим се окренуо према ме-
ни овим речима: „Ово је мој син Рас-
тко.” Присетила сам се песмице и 
школског градива о Светом Сави, 
јер ће ускоро бити слава Светог Са-
ве.
Отишла сам из те собе у другу. 

Диван лустер са свећама од стакла 
је висио на плафону. Свеће су обасја-
ле трпезаријски сто. Отишла сам у 
собу где сам малопре била. Питала 
сам Стефана Немању зашто има јела 
на столу. Он је рекао: „Спремамо се 
за Растков рођендан. Хоћеш ли да 
будеш почасни гост?” Једно време 
сам размишљала, па сам рекла: „На-
равно!”
Размишљала сам и стигла сам до 

закључка. Ако бих могла да будем 
почасни гост на краљевској вечери, 
никако нећу пропустити ову шансу, 
па сам додала, да бих потврдила од-
говор: „Како да не!”
Слуге су ме одвеле у просторију. 

Мислила сам да ће ме обући у „cool” 
одело. Присетила сам се да је ово 
средњи век и да ћу изгледати као 
Дизнијеве принцезе које сам гледа-
ла када сам била мала. Обукли су ме 
у розе-наранџасту боју.
Сви су за столом чекали само ме-

не. Ја сам ушла у просторију. Вели-
ка прича се прекинула и сви су пог-
ледали ка мени. Сви су гледајући 
мене нешто шапутали свом суседу 
за столом. Било ми је непријатно 
јер није било ни једне столице где 
бих ја могла да седим. Слуга ми је 
донео столицу. Села сам. Растко је 
гледао у мене. Ја сам му се смеша-
кала. Допао ми се. После вечере 
отишли смо у његову собу. Тамо 
смо причали. Рекао ми је да му се 
свиђам.
Чула сам глас. Допирао је из собе. 

Питала сам Растка да ли он чује да 
ме неко зове. Он ништа није чуо.
Пробудила сам се. „Емилија… 

школа!” – чула сам мамин глас. Брзо 
сам се спремила и зачас стигла до 
кабинета историје. Тема је била: жи-
вот Светог Саве. Ушла је наставни-
ца. Она је говорила: „… И тако је у 
десетој години заволео непознату 
девојчицу која је једно вече нестала 
из његове собе и више је никад није 
видео…”
Схватила сам да она то говори о 

мени. Али, како је то могуће?
Емилија Седлачек,

5. разред

Свети Сава и Свети Симеон (Стефан Немања)
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Радио Срб
Дана 2. фебруара својим првим једносатним издањем, саставље-

ним од разних говорних прилога, јавио се Радио Срб – интернет радио 
српске заједнице у Мађарској. Радио Срб ће се, од сада, редовно јавља-
ти петком од 17 до 18 часова. Интернет радио српске зајенице у Мађар-
ској може се слушати на сајту: www.szerb.hu

БалканФест
БалканФест ће се по први пут у Мађарској, у главном граду Будим-

пешти одржати, 23. фебруара (петак) 2007. године у клубу „New 
Orleans Music Club” (1066 Budapest, Lovag u. 5.)
Програм:
• у 20.30 часова премијера македонског филма „Шампиони о Шут-

ка” (рекордери из највећег циганског града на Балкану).
• у 22.30 часова – „Кобра”, трубачки оркестар из Србије – победни-

ци Драгачевског сабора трубача у Гучи
• од 01.00 – 05.00 часова ЈУ-журка: „Dj Macsity”.
По повољним ценама чекају вас свежи бурек, црногорско вино, узо 

и коктели. Улазница: 1500 фт.

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 Срп-
ске 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.

Помажите са 1% дохотка наше институције, 
задужбине и културно-уметничка друштва

Називи и адресе:
Szentendrei Szerb Klub, Kulturális Egyesület

2000 Szentendre, paprikabíró u. 12.
Порески број: 195889286-11388531

Szerb Demokratikus Szövetség
1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Порески број: 191765166-2-42

Szerb Iskoláért Alapítvány
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
Порески број: 18154135-1-42

Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány
5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
Порески број: 188371677-1-04

„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.
Порески број: 1908472999-1-06

„Tabán” Szerb Folklórcentrum Egyesület
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
Порески број: 18062025-1-42

„Veseli Santovcani” Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 40.

Порески број: 18352773-1-03

„Opanke” Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület
2013 Pomáz, Wörösmarty u. 14/a.
Порески број: 18668102-1-13

Pomázi Szerb Kisebbségért Alapítvány
2013 Pomáz, Szerb u. 8.

Порески број: 18669316-1-13

Помажите своју Цркву
и најстарију српску задужбину

Српска православна Епархија будимска захваљује Вам на добро-
вољном прилогу који сте у виду 1% од Вашег пореза на лични доходак 
упутили нашој Цркви.
Поред духовно-богослужбеног рада, наша Епархија има и огромну 

одговорност када се ради о обнови и одржавању храмова који чувају 
велико црквено-уметничко благо и као талије сведоче о нашем исто-
ријском трајању на овим просторима.
Све то тражи далеко веће материјалне жртве него што је Епархија 

будимска у могућности сама да донесе.
Молимо, зато и ове године упутите 1% Вашег пореза на лични до-

ходак на име Српске православна Епархије будимске.
Сваки, па и најмањи прилог Црква ће примити са захвалношћу.

Thököly Száva Alapítvány – adószám: 18661208-1-13
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – technika szám: 0420

Балканска музика – плесачница
20. фебруара, са почетком у 20 сати

Музичка кућа „Fonó”. Свира оркестар „Право”
(Budapest, XII Sztregova u. 3.)

Плесачница, српска музика у Сегедину
14. фебруара 2007. од 18.00 сати

у Дому мањина плесачница под руководством Кристифора Брцана
свира оркестар „Банат”

Покладне буше у Мохачу
Приредбе од 15. до 19. фебруара, у центру Мохача

15. фебруара, од 15 сати – програми за децу
16. фебруара, од 16 сати – отварање изложбе у Уреду самоуправа
17. фебруар, од 14 сати – скуп буша, од 20 сати плесачница мањина
(хрватске, српске, босанске и мађарске игре)
18. фебруар, од 9 сати – вашар народне радиности, фолклорни прог-
рам. Поред осталих учествују: КУД „Јован Лазић” из Хрватске, „Весе-
ли Сантовчани” Ансамбл Вујичић.
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„Свети синод” ЦПЦ
С амозвана „Црногорска право-

славна црква” основала је свој 
синод и одредила седишта 

појединих епархија.
За седишта епархија ЦПЦ је одре-

дила манастире који су у саставу 
Српске православне цркве. Будући 
да тим манастирима управља Мит-
рополија црногорска Српске право-
славне цркве, Синод ЦПЦ је за се-
дишта епархија одредио привреме-
на седишта.

Пренета је порука ЦПЦ верници-
ма да буду стрпљиви у очекивању 
да се Српска православна црква „по-
вуче из узурпираних манастира и 
цркава”.
Црногорску православну цркву 

не признаје већина православних 
цркава, а признале су је пре више од 
десет година Украјинска православ-
на црква, Руска загранична црква, 
Италијанска православна црква и 
Бугарска православна црква.

Подвала и превара
П одгорички парох Српске пра-

вославне цркве Велибор Џо-
мић оценио је да обнављање 

синода Црногорске православне цр-
кве представља „још једну у низу 
превара и подвала”.

Он је рекао да се ради о „новој у 
низу од рашомонијада и покушаја 
да се Црна Гора од благословене 
земље претвори у сметлиште анате-
мисаних и проклетству предатих 
распопа”.

Агенти у мантијама
Ч ешка католичка црква, натера-

на скандалима у суседној 
Пољској, стидљиво се упушта 

у лустрацију својих свештеника.
Заједно са полицијом, тамошња 

црква формирала је комисију која 
треба да се обрачуна са агентима у 
мантијама.
Поглавар Чешке католичке црк-

ве, кардинал Милослав Влк, догово-
рио се са министром унутрашњих 
послова Иваном Лангером и исто-
ричарима о пројекту „Отворена про-
шлост”.
Црквени и лаички историчари у 

посебној комисији, по угледу на 
пољске, требало би да у досијеима 
бивше комунистичке тајне полиције 
СтБ провере прошлост свештеника 
и да ли су се, као четрдесеторица 
црквених великодостојника за које 
се зна, окаљали добровољном са-
радњом.

„Није свако имао дар да постане 
херој и многи су потписали сарадњу. 
Али СтБ је била врло сурова и сада 
треба да објективно проучимо на 
који начин су натерани на сарадњу и 
да ли су евентуално некоме нанели 
штету”, казао је кардинал Влк.
Чешка Бискупска конференција 

издала је недавно апел у коме је за-
тражила од Чеха да имају разуме-
вања за свештенике који су подлег-

ли СтБ-у и да они пре заслужују са-
жаљење.
Према проценама историчара 

који документују злочине комуниз-
ма, у Чешкој је са СтБ-ом сарађивао 
сваки десети свештеник, а најпозна-
тији је случај бискупа Франтишека 
Лобковица, који упркос прошлости 
агента одбија да напусти своју бис-
купију.
На помисао да је боље да црква 

сама разоткрије некадашње кому-
нистичке агенте у својим редовима 
него да то чине медији, чешке като-
лике навела је јануарска афера са 
бламажом око новизабраног вар-
шавског митрополита Стањислава 
Вјелгуса.
Њега је тек папа Бенедикт XVI 

натерао да поднесе оставку када је 
демонстративно у последњем тре-
нутку отказао његово устоличење 
због тога што је Вјелгус био кому-
нистички агент и лагао о томе 
Пољацима и Ватикану.
После тога сви пољски бискупи 

затражили су да посебна лустра-
циона комисија Пољске католичке 
цркве, основана прошлог лета, у 
сарадњи са Институтом памћења 
народа провери досијее о њима у 
архивима тоталитарне државне 
бебзедности и специјалних служ-
би.

Офанзива владике Артемија
Е пископ рашко-призренски Ар-

темије састао се у Бриселу с 
председником Европског парла-

мента Ханс-Петером Петерингом и 
том приликом му пренео да је за Ср-
бе „сваки облик отцепљења Косова 
од Србије апсолутно неприхватљив”.
Он је упозорио Петеринга да је 

нацрт резолуције о независности 
Космета, који се могао чути у евро-
пском парламенту, „провокативан и 
да не води ка решењу”, већ да дола-
зи „у најгорем могућем тренутку и 
да прејудицира то решење”. Пете-
ринг је са своје стране пренео нови-
нарима да је „за постизање решења 
неопходно чути све стране” и да је у 
том контексту „веома задовољан” 
што је имао прилике да чује ставове 
Владике Артемија.
Састанку су присуствовали и ор-

ганизатори посете из Института 4С 
и вашингтонског Америчког савета 
за Косово.

Директор Института 4С Предраг 
Ћеранић пренео је Петерингу оцену 
да би „усвајање резолуције о неза-
висности Косова имало изузетно 
лоше последице по европске интег-
рације Србије, јер би грађани Ср-
бије стекли утисак да је Европска 
унија та која стоји иза отимања дела 
српске територије”.

„Такође, неприхватљиво је да се 
Косову пружи независност да би 
имало приступ међународним фи-
нансијским институцијама и европ-
ским интеграцијама (…) То се све 
може урадити и с Косовом као де-
лом Србије”, нагласио је Владика 
Артемије.
На крају посете, 2. фебруара у 

просторијама Института 4С у Бри-
селу, одржана је конференција за 
штампу Владике Артемије, отворе-
на изложба „Косово – иди и види”, у 
организацији Православног центра 
из Беластока (Пољска).

„На изворима Европе”
Њ егова светост патријарх срп-

ски Павле примио је у Пат-
ријаршији у Београду аутора 

књиге „На изворима Европе” карди-
нала Томаша Шпидлика, поводом 
изласка из штампе српског издања 
ове књиге и њене промоције – саоп-
штено је из Српске православне цр-
кве.
У делегацији су, осим Шпидлика, 

који је дугогодишњи предавач на 
Источном факултету у Риму, били и 
папски нунције у Београду мон-
сињор Еугенио Сбарбаро и надбис-
куп београдски Станислав Хочевар.

„Дајући благослов за одржавање 
предавања у вечерњим сатима на 
Богословском факултету, патријарх 
Павле је пожелео свом госту добро 
здравље, молећи га да исто пренесе 
и папи Бенедикту Шеснаестом”, 
стоји у саопштењу СПЦ.
Кардинал Шпидлик је словенског 

порекла, из некадашње Моравске, а 
цео свој живот је, по сопственом ка-
зивању, посветио изучавању источ-

не духовности, како светих отаца 
Цркве, тако и савремених богослова 
и мислилаца Хомјакова, Соловљева 
и других, са жељом да предочи сав-
ременој Европи све богатство и 
вредности словенског духовног и 
културног насљеђа.
У књизи „На изворима Европе”, 

која садржи десет огледа, Шпидлик 
износи своју идеју, односно поруку 
и предлог Европи да, ако стварно 
жели да продише „са оба плућна 
крила”, мора неизоставно да про-
нађе сопствено срце, јер је у про-
тивном као целине никада неће би-
ти.

„Неће бити среће све док се од-
ржава у бити лажна супротставље-
ност наводно рационалног Запада и 
сентименталног Истока. Европи је 
потребна нова култура срца која не-
ће бити никаква емоционална сен-
тименталност, већ способност, слух 
за спознавање духовне стварности” 
– наводи Шпидлик у књизи, чије из-
воде преноси СПЦ.


