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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Фишијада у Баји
Ф ишијада у Баји и даље се уб-

раја међу веома привлачне, 
популарне културно-забавне 

атракције, манифестације! Тради-
ционални „Фестивал рибље чорбе” 
и даље привлачи огромне масе не 
само из града и околине, већ и шире 
а тако је било и 14. јула када је град 
на Шугавици био преплављен гос-
тима, знатижељним туристима не 
само из Мађарске, него и из сусед-
них земаља па и других делова Ев-
ропе!
Град који иначе броји 40.000 ста-

новника, друге суботе у јулу про-
ширио се на насеље од 70.000 људи 
а и овом приликом љубитељи рибље 
чорбе могли су да удовоље својим 
кулинарским, гурманским љубави-

ма… За њих је простор обезбеђен на 
главном тргу Баје, односно, на Пете-
фијевом острву, но, многи су код 
својих кућа и испред стамбених 
зграда припремили омиљено јело 
чији се мирис осећао по целом гра-
ду. Према званичним подацима, ор-
ганизатори од стране Локалне само-
управе Баје поделили су 2100 дозво-
ла тј. обезбеђених места за котлиће 
где се кувала рибља чорба, но, пош-
то су се у гастрономску атракцију 
укључили и домови, по свему су-
дећи у преко 3000 котлића се пре 
или после припремио фиш!
Није био изузетак ни Регионални 

центар бачванских Срба, седишна 
зграда Самоуправе Срба у Баји и 
месне Српске православне црквене 

Лице и наличје БудвеУ Републици Црној Гори Будва 
се сматра једним од најста-
ријих насеља на Јадрану. При-

морски град има око 10.000 станов-
ника и омиљено је летовалиште 
многобројних туриста.
Центар црногорског туризма је 

познат и по идеалним плажама, 
ноћном животу. Током 2005. регис-
тровано је 250.000 гостију са 1,6 ми-
лиона ноћења што указује на чиње-
ницу да ово насеље спада међу нај-
популарније туристичке дестина-
ције… Тако је бар до сада било, 
међутим, последњи боравак у овом 
примор ском граду променио је вео-
ма позитивне утиске од пре две го-
дине…
Оно што је приметно јесте да је 

спласнуо број возила са иностраним 
регистрацијама: примера ради, ви-
дели смо мање аутомобила са мађар-
ским па и српским регистрацијама у 
случају којих je код неких опстала 
она „стара” у знак сећања на некада-
шњу заједничку Државну заједницу 
Србије и Црне Горе, док су је други 
већ заменили на актуелну…
Дуж обале, где се ређају угости-

тељски објекти, пре свега, рестора-
ни и клубови те продавнице, мање 
је гостију, штавише, мање је и про-
давача… Док су 2005. трговци све 
до будванског Старог града окупи-
рали један део шеталишног дела, 
ове године, није их било, као да су 
нестали: само је Сајам дочекивао 
потенцијалне купце који су, нарав-
но, радо куповали јер је често пута 
било сајамског попуста.
Ресторани и клубови… Тек они 

на гласу су били пуни, док су оста-
ли лебдели празни „измeђу воде и 
земље”. Ако су се неки од гостију 
ипак тамо нашли, морали су дебело 
наплатити (некако су морали надо-

враћен новац, добили су само по 
једно пићенце) а најгоре су прошли 
они који су очекивали унапред 
најављеног Џеја Рамадановског, 
према многима најсимпатичнијег 
Циганина на свету који, међутим, 
уопште није дошао на унапред 
најављену забаву!
Музика се, иначе, често пута није 

могла уживати јер су се угоститељ-
ски објекти такмичили ко ће бити 
гласнији па је на крају испало ис-
преплетено крештање на крају чега 
се чуло само „бум, бум, бум, бум”. 

Све на исти калуп који уме да про-
узрокује синтетисајзер и турбо, од-
носно, техно фолк…
Она стара, српска народна у пот-

пуности је ишчезла…. Тек једанпут 
се чула изворна тамбурашка музика 
а на једном другом месту свирци из 
Врњачке Бање су се потрудили да 
бар малчице ублаже потиснутост 
истинских вредности српског на-
родног мелоса. Штавише, кад су чу-
ли да смо из Мађарске, засвирали су 
нам „Az a szép, az a szép, akinek a 
szeme kék”…
Угоститељи су се према гостима, 

па тако и према нама, понашали раз-
личито! Једни су се фер, поштено 
понели, други су нашли различите 
изговоре како би могли повисити 
цене одређених услуга, док су трећи, 
без трептаја и икакве гриже савести 
наплатили нам примера ради пиће 
са повишеном ценом, иако су 
претходно рекли шта колико кош-
та…
На плажи, ситуација је слична… 

Испробали смо пет-шест локација 
како бисмо пронашли најидеал-
нију плажу са најидеалнијом услу-
гом… Било је места где нам је ко-
нобар, аико смо поштено исплати-
ли цену најмљења сунцобрана и 
лежајки, увредљиво добацио да је 
забрањено пити било шта што не 
потиче из њиховог бара. Други су 
без питања затворили сунцобран 
означивши тиме „фaјронт” иако 
смо још намеравали да останемо 
на плажи, трећи нам, ни након три 
позива, није пришао – идеалну 
плажу са идеалним послужењем 
пронашли смо пред сам крај лето-
вања: особље се, према нама, заис-
та потрудило да нам пружи макси-
малну услугу додавши на крају да-
на „да нас радо очекују и сутра-
дан”. И ми смо се, наравно, имајући 
у виду пажљивост и услужност, 
радо вратили.
Цене су, иначе, на Будванској ри-

вијери прихватљиве… Но, већ су за 
време нашег боравка најављене но-
ве повишице до којих је, у року од 
протекле две године, дошло погото-
во у ценама некретнина. Просто је 
невероватно, колико су Руси отку-
пили некретнина у Црној Гори. Та 
чињеница је проузроковала огром-
но поскупљење: док се један апарт-
ман у Будви од 60 м2 пре две године 
могао откупити за 50.000 евра, сада 
његова цена достиже звезданих 
200.000 евра!
Руси, иначе, нису јаки само као 

купци, него и као препродавци, бри-
гу воде и о што већој заступљенос-
ти, реклами на Црногорском при-
морју: један Рус ми је у руке дао из-
дање на чијој насловној страници 
стоји „Нaш руски Јадран”!
Јадран на Црногорском приморју, 

дакле, позива… Позива туристе од 
којих једни се одлучују за дестина-
ције у Црној Гори, док се остали од-
лучују за Хрватску. И наравно, оста-
ле туристичке дестинације.
Привлачне су све понуде… Међу-

тим, после уоченог у Будви, једно 
време, сигурно се нећу одлучити за 
поменути град… Вероватно ћу се 
определити за неке друге дестина-
ције а што се тиче Црногорског при-
морја, одлука ће, највероватније, 
пасти на Херцег Нови или Котор. 
Уосталом, нека свако одлучи по 
свом нахођењу.

П. М.

кнадити унапред планирани при-
ход који се никако није хтео оства-
рити)… Како би привукли публику, 
многи су ангажовали естрадне 
уметнике. Од њих, било је таквих 
који су поштено одрадили свој део 
посла (Неда Украден, Халид Мус-
лимовић, Дара Бубамара), било је и 
оних који нису испоштовали дого-
вор (Никола Роквић због малог 
броја публике није запевао, већ је 
након краћег времена напустио 
угоститељски објекат а онима који 
су унапред платили карту није 

општине, где је весело друштво 
предвођено Милошем Апићем, 
председником Бајске српске мањин-
ске самоуправе такође уживало у 
бајској рибљој чорби. Пошто уз уку-
сан фиш паше и добро пиће, на сто-
ловима бројних високих званица и 
гостију бајских Срба, међу којима је 
био и Љубомир Алексов, председ-
ник Самоуправе Срба у Мађарској, 
нашла су се и веома сочна вина.
За добро расположење присутних 

побринуо се Оркестар Иштвана Пе-
ти-Ковача старијег из Мохача, свир-
ца кога је 1996. године за краља там-
бураша у Мађарској „крунисаo” 
господин Арпад Генц, тадашњи 
председник Републике Мађарске.
Круну дванаесте по реду „Фи-

шијaде” у Баји значили су бројни 
културно-забавни програми, пре 
свега концерти који су приређени на 
разним локацијама града а уприли-
чен је и ватромет након којег је заба-
ва трајала све до зоре.
Све у свему, и овогодишњи Фес-

тивал рибље чорбе био је веома ус-
пешан а организационе припреме, 
за следећу годину, већ су отпочеле! 
И тада се очекује права навала за-
љубљеника фиша, кувара и гурмана 
подједнако: већ сада се у родном 
граду Јоакима Вујића и Богобоја 
Атанацковића кладе да ће друге су-
боте јула 2008. у Баји бити приређе-
но право општенародно весеље при 
којем ће доминирати укусна бајска 
рибља чорба.

 П. М.
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Чобанац, место од давнинаС ело Чобанац, надомак Будим-
пеште последњих деценија 
привлачно је како за оне који 

трајно желе да побегну од градске 
вреве, тако и за оне који у потрази за 
чистим ваздухом и нетакнутим 
природним амбијентом, ту проводе 
своје слободно време. Широј јавнос-
ти међутим није познато да су село 
након Велике сеобе основали Срби, 
а данас овде има једва десетак срп-
ских кућа. У намери да забележимо 
причу о Чобанцу некада, и ономе 
што за нашу малобројну заједницу 
у њему и око ње представља сада, 
посетили смо породицу Ластић. До-
маћица, г-ђа Софија, потомак чуве-
не чобаначке фамилије Шошић, 
пензионерске дане проводи у свом 
родном селу и живо се сећа легенди 
и прича о њему од којих неке поти-
чу још из времена насељавања:

– Кад су стигли испод Сентанд-
реје са Арсенијем Чарнојевићем, 
пастири су у даљини приметили ове 
планине. Био је и један поток који се 
уливао баш тамо у Дунав. Решили 
су да крену тим потоком, пошто је 
имао воде за овце, а у планинама ве-
роватно и пашњака, па су пошли по-
током према планинама. Кад су до-
шли до овога места где се сада нала-
зи Чобанац, решили су да се ту на-

стане. Пошто су већина били чоба-
ни, који су испред себе терали овце, 
место су зато назвали Чобанац.
Историјски подаци бележе да су у 

ово мало насеље испод обронака 
Пилишких брда недалеко од Пома-
за, Калаза и Сентандреје, након до-
сељавања Срба из Ресавског краја, у 
XVIII веку почели да долазе Немци, 
потом Словаци, Роми, а присуство 
значајнијег броја мађарског станов-
ништва забележено је тек после 
Другог светског рата.
У шематизму Будимске епархије 

из 1896. године наводи се да је у се-
лу било 70 православних домова, са 
укупно 315 житеља, а Срби су се ов-
де на почетку бавили воћарством, 
виноградарством и гајењем цвећа 
по чему су били надалеко познати. 
На позив Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца 1922. године, велики број 
српских породица кренуо је пут не-
кадашње домовине. О томе г-ђа Со-
фија Ластић каже:

– Српско становништво до опти-
рања стално је било овде. Женили 
су се и удавали у суседна села, у По-
маз, или Калаз и нико се из Чобанца 
није селио због нечега. Највише њих 

настанило се у Бачком Брестовцу и 
то су биле прве групе, а наши који 
су касније кренули, доспели су само 
у Аду. Земљиште што потпада под 
село, односно, град, било је пос-
тављено у једном правцу. Родитељи 

су ми причали да су прво били сала-
ши и после салаша је била земља, 
коју су као тзв. добровољачку земљу 
добили на коришћење. Мој тата је 
много пута имао обичај да каже да 
кад почне да звони подне на като-
личкој цркви, скрене на њиву и док 
стане звоно, тамо и стигне, а не да 
пешачи 30 километара као у Ади. 
Због тога су се вратили.
Чобанчани су почетком XX века 

добили и своју вероисповедну шко-
лу, коју су дародавци Евген и Петро-
нела Думча саградили одмах поред 
православне цркве у центру села. 
Зграда је подржављена 1945. године 
и све до оснивања система мањин-
ских самоуправа, овде је радила ку-
хиња мађарске основне школе, а по-
том и српска самоуправа. Древно 
здање, међутим и данас чува успо-
мене потомака некада чувених срп-
ских породица, који су овде учили 
да читају, пишу и рачунају. Зграда, 
доношењем закона о враћању црк-
вене имовине, стицајем околности 
није дошла у посед Епархије будим-
ске, а по завршетку реконтрукцио-
них радова који су управо у току, 
треба да постане седиште мањин-

Још једна прилика када се народ 
овде окупи у већем броју јесте хра-
мовна слава Сабор светог архангела 
Гаврила. Последњи свештеник који 
је живео у Чобанцу био је отац 
Ђурђевић, а после њега овамо дола-
зе свештеници из Помаза, прота 
Вујичић, о. Бешлић, па прота Јак-
шић, а сада о. Љуба Милисавић који 
у Чобанцу служи једном месечно и 
по потреби за време Васкршњих 
или Божићних празника:

– Веома се радујем да могу да 
дођем у ово место, јер овде се и на 
служби осећам мирно и опуштено. 
Размишљали смо чак и о томе да 
једном месечно служимо и јутрење, 
уколико се таква жеља јави. После 
литургије изађемо овде испред цр-
кве, окупимо се око стола и остане-
мо 15-ак, 20-ак минута, колико ко 
има времена. Увек сводимо те наше 
рачуне, ако има неко нешто да ка-
же, ако има нешто ново, или неко 
има потребу да нешто пита. Овамо 
долазим сваке седмице бар једном, 
или два пута и када служим и када 
не служим. Према томе, водимо ра-
чуна о томе да се порта одржава, да 
трава буде покошена, имамо и 
гробље које такође одржавамо. 
Увек настојимо да верници не 
осећају да су усамљени, или запос-
тављени.
На месту првобитне цркве брвна-

ре подигнуте непосредно после Ве-
лике сеобе, 1746. године саграђена 
је већа црква од камена и опеке. Ос-
ветио ју је епископ будимски Васи-
лије Димитријевић, а црквене мати-
це воде се од 1784. године.
На узвисини на крају села налази 

се брижљиво одржавано српско 
гробље. У њему се чувају успомене 
на српске породице од којих многе 
данас више не постоје, а оне које су 
остале расуле су се на разне стране. 
Најстарији су били Поповићи, 
најбројнији Шошићи, а најбогатији 
Карићи. Живели су ту у великом 
броју Деспотовићи, Ћурићи, Мајс-
торовићи, фамилије Башанин, Ве-
личко, Мишковић. У Чобанцу наи-
лазимо и на оронулу палату. Нагри-
жена зубом времена у првој полови-
ни XX века била је летњиковац не-
када чувене породице Бикар, чији су 
чланови овде долазили да се одмо-
ре.
Данас, десетак српских кућа у 

којима углавном живе старији ста-
новници села преко мањинске само-
управа покушава да очува оно што 
се очувати може, каже г-дин Воји-
слав Ластић:

– Наш циљ је одувек био да се у 
селу зна да су Чобанац основали 
Срби и да се то призна. Пошто смо 
имали неку мању материјалну ос-
нову, настојали смо да обезбедимо 
услове за наша годишња окупљања, 
на Бунарчићу, храмовној слави, да 
се наши споменици (црква, гробље, 
околина Бунарчића, Карићев крст) 
одржавају и буду у добром стању. 
Међутим, пошто је село већ година-
ма у тешкој материјалној ситуа-
цији, осим државне помоћи, не до-
бијамо ништа. Али, кад смо имали 
приредбе, увек су нам изашли у су-
рет, обезбедили смо да гробље до-
бије водоприкључак, а пошто је Чо-
банац донекле туристичко место 
важно је да се види да је и околина 
на том нивоу какав је у данашње 
време потребан.

С. М.

ских самоуправа у селу, рекао нам је 
између осталог председник српске 
самоуправе Војислав Ластић:

– Ми смо дали предлог да школу 
једанпут треба дотерати, јер је на 
употребу предата још 1906. године, 
па су инфраструктура и санитарни 
чвор били на нивоу од пре Првог 
светског рата. Да би смо зграду ипак 
успели да сачувамо предложили 
смо да ово буде Дом народности и 
да се зове Евген Думча. Средства у 
износу од око три милиона форин-
ти, прибавили смо путем конкурса, 
заједно са сеоском општином. Же-
лели бисмо такође да отворимо и 
мањи музеј у којем би били изложе-
ни експонати који се односе на поје-
дине мањине.
О постојању наше заједнице у Чо-

банцу сведоче и топоними: Мали и 
Велики Кевиљ, Конопља, Кланац, 
Реке, Шумице, Дуге њиве. На брди-
ма, превојима и чобаначким пашња-
цима, потоцима и њивама радило 
се, састајало и забаваљало, наставља 
даље причу о Чобанцу госпођа Со-
фија:

– Ми, Срби знали смо све језике. 
Говорили смо словачки, швапски, 
мађарски смо учили у школи и заба-
вишту, српски код куће. Сва деца су 
знала четири језика. Ишли смо јед-
ни другима у проводње, ми смо 
ишли у швапске, пошто су сем на-
ших само оне биле. Наше су нарав-
но биле најбоље, њих су још и Нем-
ци волели.
У дворишту породице Шошић-

Ластић налази се и најстарија кућа у 
селу за коју се верује да потиче из 
времена насељавања Срба на ово 
подручје. Некада су у њој били сме-
штени пушница и подрум, а што се 
овде ставило, кажу наши домаћини, 
тешко је могло да се поквари. Слич-
них грађевина у Чобанцу више нема.
Једно од најпознатијих места које 

се везују за Србе у Чобанцу је Бу-
нарчић, где Срби из села из околине 
сваке године 2. августа долазе са ли-
тијом на јутрење. Данас представља 
део националног парка, а иако се 
последњих деценија број верника 
смањује, увек има оних који на 
Илиндан на Бунарчићу захвате ле-
ковиту воду и поклоне се сенима 
предака проналазећи мир у готово 
нестварним природним лепотама 
овог краја.

Чобаначки фијакер

Др Војислав Ластић, председник СМС у Чобанцу
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Слава у ГрабовцуМ анастир Грабовац је за Србе 
у Мађарској од памтивека 
значио свето место, центар 

духовног окупљања када цело Срп-
ство у нашој земљи походи светињу 
коју су крајем 16. века подигли дра-
говићки монаси.
Тако је било и ове године, наиме, 

15. јула, на дан празновања манас-
тирске, петровданске славе, дошли 
су Срби из бројних крајева Мађар-
ске како би се поклонили и помоли-
ли у древном манастиру. Њима су 
се придружили и сународници из 
Хрватске и Србије па је молитвена 
реч из свих грла одјекивала у цркви 
где је уз саслужење свештенства 
свету литургију служио Његово 
Преосвештенство епископ будим-
ски Господин Лукијан који је уједно 
одржао и свечану славску беседу. 
Истакавши радост што је дошло до 
још једног празновања и окупљања 
у манастиру Грабовцу, преосвећени 
владика је између осталог рекао 
следеће: „Окупили смо се, пре све-
га, они који смо овде у храму да се 
помолимо Господу Богу, да захва-
лимо Господу Богу. Данас, имам и 
ја баш много да захвалим Богу а и 
Ви!”
У наставку своје проповеди вла-

дика Лукијан је подвукао да су неки 
из молитвених разлога, приврже-
ности Цркви дошли у манастир, не-
ки како би видели своје рођаке, док 
су поједини манастирску славу ис-
користили за пикник. Подсетио је 
да с године на годину опада број 
 српских православних верника који 
присуствују празновању Петровда-
на у древном православном средиш-
ту, но, истакао је и своје задовољс-
тво због присуства деце која ипак 
значе нашу будућност!
Окончањем славске беседе, усле-

дила је литија а затим и трпеза љу-
бави у гостопримници… Многи су 
славски ручак обавили на простр-
том ћебету на трави, постављеном 
столу у хладовини под дрветом а 
било је и таквих који су решење на-
шли на пртљажнику свог аутомоби-
ла. Избор хране, иначе, био је богат: 
једни су јели ћевапе, други прасети-
ну, трећи пасуљ док су многи од 
куће понели са собом укусне недељ-
не празничне залогаје.
И док је трајао славски ручак, у 

гостопримници се зачула музика: 
засвирао је Оркестар Богољуба 
Петровића из Белог Манастира, Ре-
публике Хрватске којем су се кас-
није надовезали и други гости из 
суседне нам земље, наиме, засвира-
ли су и заиграли чланови Култур-
но-уметничког друштва „Брaнко 
Радичевић” из Дарде. Они су изве-
ли Игре из Бачке а потом и Игре из 
Барање.
Кореографија за кореографијом, 

игра за игром и повело се славско 
коло на чијем челу се нашао о. Пав-
ле Каплан, опслужитељ манастира 
Грабовца. Игру је потом заменила 
песма па су запевали и Раде Сенић 
из Кнежева те Мицика Росић-Том-
пан из Батање…
Крај паузе за ручак означило је 

манастирско звоно које је вернике 
позвало на вечерње приликом којег 
се резао славски колач и благосиља-
ло кољиво. Можда и због несно-
шљиве врућине, овај празнични црк-
вени чин обављен је у цркви где се 
овогодишњим кумовима, Петру 
Крунићу и његовом зету Павлу Фе-

кете из Калаза, захвалио о. Павле 
Каплан, опслужитељ манастира 
Грабовца. Он је уједно саопштио да 
су већ три године унапред позната 
имена кумова а што се тиче следеће 
године, кумства су се примили 
Војин Ацков из Калаза и потписник 
ових редова.
Кум овогодишње славе Петар 

Крунић, коме ово није било прво 
кумство на манастирској слави, био 
је ганут: „Ми смo припремили све 
што у оваквим свечаним славским 
приликама ваља припремити: кољи-
во, колач и вино. Нама је то велика 
част била што смо се опет примили, 
јер смо и ранијих година кумовали 
на слави али то је увек један велики 
изазов за нашу веру, за наше славље, 
за наше Српство. Хвала Богу, сваке 
године долазим…Почетком сам са 
својим родитељима долазио а кад 
сам се оженио, основао породицу, 
онда са њима. Тако да увек смо ту, 
долазимо и надам се да ће нам дуго 
година Бог помоћи да дођемо и стиг-
немо. Лепше би било да је више нас, 
но, надам се да ће се све побољшати 
и да се сада ради само о привреме-
ном стању.”
Славским амбијентом задовољна 

је била и Нада Бунчић-Ђурић из 
Сантова која је, такође, подвукла 
значај доласка већег броја српских 
православних верника из Мађарске: 
„Зaдовољна сам славском атмосфе-
ром, међутим, жао ми је што нас је с 
године на годину све мање на ма-
настирској слави. То није добро. Не-
ка Срби из целе Мађарске дођу у 
Грабовац на тај један дан јер он 
представља својеврсно место 
окупљања нашег живља где се мо-
жемо дружити, разговарати. То тре-
ба да схвате људи да је манастир 
Грабовац место народног саборо-
вања!”
Јован Бертић из Републике Хр-

ватске, који редовито долази на хра-
мовне славе у Барањи, и ове године 
пријатно се осећао на слави: „Свaке 
године долазимо у Грабовац где нам 
је увек лепо. Славско расположење 
је одлично, заиста је пријатно ов-
де.”
Пријатне, веселе тренутке за срп-

ске православне вернике из Мађар-
ске, Хрватске и Србије, обезбедили 
су и чланови Културно-уметничког 
друштва „Брaнко Радичевић” из 
Дарде који су поново заиграли на 
пространом плацу пред црквом. 
Ређале су се све лепше и лепше ко-
реографије за које се потрудио умет-
нички руководилац Љубиша Бук-
вић којем је ово био први сусрет са 
манастиром Грабовцем: „Oчаран 
сам лепотом манастира а и овим 
светом који је дошао да прослави 
славу!”
Празновање заштитника древног 

светог здања потрајало је до касног 
поподнева када су и последњи гос-
ти, па тако и вашарџије, напустили 
манастир Грабовац у којем је одр-
жан још један црквено-народни са-
бор. Сабор који је пружио прилику 
за продубљивање саборности, ду-
ховности српског народа! А за срп-
ски народ у Мађарској манастир 
Грабовац значи својеврсни печат 
идентитета о чијем чувању и него-
вању брига ће се водити и убудуће 
јер он представља духовно средиш-
те и стециште потомака патријарха 
Арсенија III Чарнојевића.

Предраг Мандић
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Отац Далибор Миленковић, парох батски и администратор стонобеоградски

Остали смо без ичега, али не идемо из Бате
П ре неколико месеци српску 

јавност у Мађарској узнеми-
рила је вест да су свештеник 

Далибор Миленковић и његова по-
родица нападнути и опљачкани ус-
ред дана, у парохијском дому у Ба-
ти. Огорчење је појачала потпуна 
инертност локалне полиције у овом 
случају, због које су починиоци до 
данас остали неоткривени.
Оче Далиборе, како сте доживе-
ли ово разбојништво и како гле-
дате на чињеницу да починиоци 
још нису откривени, иако се ло-
повима ни најмање није жури-
ло?
– О томе ми је врло тешко да го-

ворим и не бих пожелео да се то би-
ло коме догоди. Усред бела дана, 
око 17 сати поподне, улетели су на-
оружани разбојници и отели нам 
све што су могли, од крштенице и 
новца, до аутомобила. Ауто је био 
потпуно нов и још дуго ћемо га от-
плаћивати, јер румунско осигурање 
не надокнађује крађу која се десила 
у иностранству. Остали смо без 
ичега, али је најстрашнија траума 
коју смо доживели ми и наше једно-
годишње дете. После свега тога 
нисмо у стању мирно да спавамо и 
трзамо се на сваки шум. Никада 
нисмо сигурни да ли ће се разбојни-
ци вратити и поново нас малтрети-
рати. Полицију сам обавестио док 
су лопови још били у дворишту, али 
је она стигла са великим зака-
шњењем. После два месеца су нас 
обавестили да истрага није дала ни-
какве резултате. Након овога многи 
су очекивали да ћемо се спаковати 
и отићи из Бате, али ми упркос томе 
остајемо, иако смо веома разочара-
ни у органе гоњења. Они нису пока-
зали никакво интересовање да про-
нађу криминалце.
И поред узнемирености и мате-
ријалних проблема које је произ-

вео овај догађај, ви настављате 
своју духовну мисију у Бати и 
Стоном Београду. У каквом је 
стању батски српски храм?
– Пре десетак година почели су 

радови на обнови храма посвећеног 
рођењу пресвете Богородице. Црк-
ва је реновирана само споља, а поп-
рављен је и торањ, који је био крив. 
Нажалост, црква изнутра изгледа 
исто као и када су је сазидали наши 
преци. Покушавамо да наставимо 
оно што је отац Јован Божић, који је 
пре неколико година изгубио жи-
вот несрећним случајем, започео са 
верницима у Бати и мислим да смо 
на добром путу. Успели смо да об-
новимо или набавимо све што је 
потребно за богослужења, а остало 
је још да обновимо фреске и ико-
ностас.
У сарадњи са рестауратотом из 

Београда желели бисмо да обнови-
мо један део иконостаса, пошто смо 
успели да добијемо нешто новца од 
градских власти. Са њима смо скло-
пили уговор на пет година којим се 
они обавезују да помажу цркву у 
складу са нашим потребама.
Столове, владичански трон и 

трон пресвете Богородице смо већ 
обновили. За све то је требало много 
труда и новца, и само ми са овда-
шњим Србима знамо колико је било 
тешко сакупити их.
На чему сте највише ангажова-
ни у Стоном Београду?
– У Стоном Београду смо поку-

шали да обновимо оно што се могло. 
Тамо је много тога било потребно, 
иако је црква била у много бољем 
стању него што сам очекивао. Једна 
је од најлепших у околини, а фреске 
које је радио исти мајстор као и у 
Српском Ковину, у добром су стању. 
Ми смо урадили сличне послове као 
и у Бати: позлатили утвари, купили 
тепихе, путире, литије, заставе, 
књиге. Црква сада изнутра изгледа 
прелепо, а и споља је у доста добром 
стању.

Парохијски дом нам је био већи 
проблем. После смрти оца Јована та 
кућа је остала празна, у њој се није 
живело. Али захваљујући црквеном 
одбору и трима српским породица-
ма које тамо живе, успели смо да је 
обновимо изнутра и споља. Купили 
смо и намештај, тако да нас сада 
није срамота да примимо било ког 
госта или делегацију, јер имамо где 
да их сместимо.
У наредних годину, две дана пла-

нирамо да обновимо и капелу на 
гробљу, коју смо наследили од наше 
ктиторке Катарине Ивановић. Има-
мо чврста обећања за помоћ од стра-
не истих људи који су нам помогли 
да реновирамо цркву и парохијски 
дом. Остаје нам још да поправимо 
наталитет, уз жељу да садашња црк-
ва постане мала за народ који ће до-
лазити да се моли Богу и да се диви 
лепотама које су нам преци остави-
ли.
Претпостављамо да у актив-
ностима које сте споменули са-
рађујете са месним српским и 
локалним самоуправама у ова 
два места?
– Сарадња са локалним властима 

у Бати и Стоном Београду је добра, 
јер од њих добијамо помоћ без које 
бисмо тешко могли да обавимо све 
што је потребно. Што се тиче са-
радње са српским самоуправама у 
та два места, и она тече веома добро. 
Сваку форинту коју могу да одвоје 
из својих буџета они дају цркви, за-
хваљујући чему смо успели да обно-
вимо ове наше храмове. То су добри 
и богобојажљиви људи и сваки све-
штеник би пожелео да има такве па-
рохијане.
Јесте ли задовољни резултати-
ма наставе веронауке коју изво-
дите у Бати и Стоном Београ-
ду?
– Искуство у веронауци стекао 

сам у Темишвару, а у Бати и Стоном 
Београду такође организујемо на-
ставу. Малишани имају вољу и 

жељу, то су показали и због тога се 
ја и трудим. Долазе у цркву, при-
чешћују се, посте, уче разне комаде, 
песме, Вертеп итд. На овај Божић 
смо били код преосвећеног владике, 
унели бадњак и објавили рођење 
Господа Исуса Христа.
За разлику од Бате, у Стоном 

Београду на веронауци имам само 
два малишана, али зато долази не-
колицина одраслих. Тамо уз верона-
уку учимо и црквено појање.
Чули смо да у Бати делује и црк-
вени хор. Ко су његови чланови?
– У црквеном хору имамо осам 

чланова између 17 и 35 година ста-
рости и могу да кажем да сам задо-
вољан, пошто је познато да у Мађар-
ској нема много српске омладине, 
поготову оне која одлази у цркву. 
Већ две и по године редовно долазе 
на пробе и поред свих пословних и 
породичних обавеза. За то кратко 
време имали су доста архијерејских 
литургија, наступали су на смотри 
у Десци, на међународном хорском 
фестивалу у Темишвару и другим 

О црквеном хору
„Кнез Лазар”

– У црквеном хору имамо 
осам чланова између 17 и 35 го-
дина старости и могу да ка-
жем да сам задовољан, пошто 
је познато да у Мађарској нема 
много српске омладине, пого-
тову оне која одлази у цркву. 
Већ две и по године редовно до-
лазе на пробе и поред свих пос-
ловних и породичних обавеза. 
За то кратко време имали су 
доста архијерејских литургија, 
наступали су на смотри у Де-
сци, на међународном хорском 
фестивалу у Темишвару и дру-
гим манифестацијама. Дружи-
мо се са малим хором из Будим-
пеште, који нам је долазио на 
крсну славу, а били смо и ми код 
њих. Задовољан сам пре свега 
због тога што се наши чланови 
не опредељују за кафане и друга 
места за забаву, већ радије до-
лазе на пробе хора „Кнез Ла-
зар”, који са пар чланова из 
Стоног Београда чини једну 
складну целину.

Отац Далибор Миленковић Разбојници нису 
откривени

– Врло ми је тешко да гово-
рим о разбојништву које нам се 
десило и не бих пожелео да се 
то било коме догоди. Усред бе-
ла дана, око 17 сати поподне, 
улетели су наоружани разбој-
ници и отели нам све што су 
могли, од крштенице и новца 
до аутомобила. Ауто је био 
потпуно нов и још дуго ћемо га 
отплаћивати, јер румунско 
осигурање не надокнађује крађу 
која се десила у иностранству. 
Остали смо без ичега, али је 
најстрашнија траума коју смо 
доживели ми и наше једного-
дишње дете. После свега тога 
нисмо у стању мирно да спава-
мо и трзамо се на сваки шум. 
Никада нисмо сигурни да ли ће 
се разбојници вратити и поно-
во нас малтретирати. Поли-
цију сам обавестио док су лопо-
ви још били у дворишту, али су 
они дошли на лице места са ве-
ликим закашњењем. После два 
месеца су нас обавестили да 
истрага није дала никакве ре-
зултате. Након овога многи су 
очекивали да ћемо се спакова-
ти и отићи из Бате, али ми 
упр кос томе остајемо, иако 
смо веома разочарани у органе 
гоњења. Они нису показали ско-
ро никакво интересовање да 
пронађу криминалце.

манифестацијама. Дружимо се са 
малим хором из Будимпеште, који 
нам је долазио на крсну славу, а би-
ли смо и ми код њих. Задовољан сам 
пре свега због тога што се наши чла-
нови не опредељују за кафане и дру-
га места за забаву, већ радије долазе 
на пробе хора „Кнез Лазар”, који са 
пар чланова чини једну складну це-
лину.

Драган Јаковљевић
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Стални гости умешне Златоруке Јуце
К рчма „Код златне руке” тешко 

би се могла назвати кафаном. 
Она је, пре свега, била обична 

биртија са једним прозорчетом у 
којој се окупљао најразличитији свет 
Табана. Са поносним петлом од пле-
ха на лименом крову, овај локал се 
налазио у вијугавој Улици златног 
певца и чинио неку врсту засебног 
ћошка који је пратио невидљиву, са-
мовољну линију узаног сокачета. 
Преко пута, видик је прекидала ста-
мена кућа, опасана високим 
белим зидом и засвођеном 
капијом. Ако бисмо излази-
ли из поменуте крчме, инс-
тиктивно бисмо кренули у 
лево, одакле се отварао 
омањи, безимени трг који је 
био једва толики да се на 
њему сакупља дечурлија 
играјући се мете. Истовре-
мено, то је било и омиљено 
место Федерика Вијезија, 
који је гурајући пред собом 
лепо украшена колица са 
два точка, продавао одли-
чан сладолед. Рецепат не-
превазиђене посластице, 
донео је из оних предела 
Царевине где су границе 
бечког ћесара ишчезавале у 
плаветнилу Јадрана.
Према натпису изнад

улаза, власник крчме „Код 
златне руке” требало је да
буде, извесни, Максими-
лијан Шкорка кога су сви, 
узимаћујући у обзир њего-
ву изузетну комоцију и ус-
пореност, једноставно на-
зивали – Макса Муња. Ис-
тини за вољу, биртију је 
водила његова супруга Јулијана
Сенковић, којој је Прока Паунов, 
звани Мућак, наденуо живописно
ругано име – Златорука Јуца.
Макса и Јуца нису имали деце. 

Тако је госпоја Јуца сву набујалу 
мајчинску љубав и бригу посветила
пудлици Мимики. Овај симпати-
чан створ није свакоме био по
вољи. Један од најжешћих против-
ника пудлициног присуства у бир-
тији беше Фортуна Јоца. Њега је 
Златорука Јуца, због сталног муд-
ровања, самоиницијативно назива-
ла: Мали паметник. Но, Јоцино
право име за многе је до краја оста-
ло непознато. Неки су се искрено
зачудили када су приликом њего-
вог спровода открили да је Форту-
на Јоца, у ствари, био крштен као 
Геза Маћуц. Било је и таквих који
су посумњали да је покојник заиста
њихов дугогодишњи познаник
Фортуна Јоца – Мали паметник – 
кога је, једном приликом, разјарена
пудлица угризла за нос.
Златорука Јуца је заслужено стек-

ла надимак по својој легендарној 
даровитости коју је недељно упраж-
њавала. Она је, наиме, имала тајни 
нотес у којем су се ређале адресе и
називи разних продавница. Свакога
четвртка прелазила би преко у Пеш-
ту и веома вешто крала кафу, шећер
и дуван по ситним дућанима. Том
приликом користила се разним, 
добро увежбаним, средствима. На-
чин би свагда зависио од продавца. 
Јулијана је била рођени психолог. 
Поседовала је урођену жицу да на 

први поглед препозна какартер. 
Увек је поступала инстинктивно. 
Умела је бити крајње шармантна, 
изазовна и заводнички урокљива. 
За то време вешто би осмотрила 
продавницу, а у себи нацртала пре-
цизну мапу. У случају угојених 
продавачица, најчешће се постави-
ла крајње безобразно и дрско. Већ 
при крају друге реченице, сусрет би
се за тили час претворио у жестоку 
свађу. Затеченост беше њено основ-

но оружје. Користећи тренутну не-
пажњу, Златорука Јуца би се послу-
жила својим несвакидашњим та-
лентом. Крала је хитро и непримет-
но. Опљачкане дућане би бележила
у свој малени нотес. У њих никада 
више није свраћала.
Без обзира на све лоше навике, 

Златорука Јуца је помно пазила да
се у њеној крчми точи најквалитет-
није вино. Под будним оком гос-
поје Јулијане, посебно бирано, ма-
настирско вино набављао је Прока
Паунов. О њему се говоркало да је 
извесно време чак био љубавник
умешне Златоруке Јуце. То је Про-
ка, из разумљивих разлога, сваки
пут жестоко оповргао, наглаша-
вајући да је међу пословним парт-
нерима незамислив било какав сек-
суални однос. Прока је, трудећи се
да избегне клевету, одмах почео да
оговара Мицу, супругу чувеног Ву-
ка Американца.
Када се Вучен Вуцеља, звани

Вуко Американац, након пет годи-
на проведених у челичанама Чика-
га вратио кући у Дрвар, није нала-
зио мир. Једног јутра, одлучи да
пође у Пешту, где је у младости 
служио војску. Овде се запосли у
елитном ресторану „Метеор”, а не-
што касније у „Њујорку”, као изба-
цивач. Кажу, био је најјачи човек у 
Будимпешти. Он се на то није мно-
го освртао. За њега то беше обична 
ствар са којом се не треба занима-
ти. Али је, зато, одушевљеним, по-
мало досадним дамама и господи
на лошем мађарском, каткад, умео 

рећи: – У мојој Босни сви су такви, 
а има и јачих.
Вуко Американац се касно оже-

нио. Праменови косе му већ попри-
мише боју мусавог снега. А пошто
је вазда понављао исту реченицу: 
„Нећу се, вала, ш њевом вјером
вјенчат.” тако, није могао много да
бира. Узео је оно што му је претек-
ло. Венчао се у будимском српском
катедралном храму са Милицом
Видаковић коју је од милоште нази-
вао Мицом. Међутим, Вуцеља ни
слутио није да се његова Мица, у
млађим годинама, бавила работом
сумњивог морала. За ову тајну знао
је Прока, звани Мућак. Он, наравно, 
није пропустио ни једну прилику а
да гласно, пред свима, не води нес-
лану шалу са њом: – Еј, Мицо! Че-
каш ли, да ти одапне Американац, 
па да му дођеш до пара? Или си ти
већ доста зарадила у Месечини? – 
дода заједљиво Прока, указујући на
најпопуларнију, риђим канделабри-
ма украшену улицу Табана.
У крчми „Код златне руке” игра-

ле су се тихе али напете партије до-
мина. Они који су се лаћали мађар-
ских карата, тонули би у непреглед-
не битке логике и блефа. Обожава-
оци домина играли су у шприцере
и беху потпуно безазлени. Међу-
тим, карташи су играли у новац. А
то је знало бити крајње опасно. У
њиховом случају страст је често
умела да надвлада разум. Тако су
многи до поноћи остајали без ијед-
ног бакреног новчића и очајни се
дизали од стола. Али то нису били
прави играчи. Професионалци су
навраћали касно у ноћ. Никада пре

десет сати. Тада би се узана биртија
Златоруке Јуце претварала у
најстраственији локал Будима. Иг-
рало би се у питомом и засењеном
сазвежђу петролејки. Владала је
тешка тишина. Ништа није смело
да наруши ову светињу надметања
и сујете. Циганска музика није оме-
тала позлаћени храм поклоника ча-
робне богиње страсти. У ваздуху се

назирао резак задах зноја који се 
такмичио са димом и опорим мири-
сом киселог шприцера. Није био ре-
дак случај да овим чувеним кар-
ташким двобојима присуствују и 
богата господа од којих су нека у
орману, на штављеној пасјој кожи, 
чувала племићке титуле са грбом. 
Један од њих беше седокоси помаш-
ки велепоседник, Петар Лупа, бив-
ши заступник Српско-православног 
народног сабора у Сремским Кар-
ловцима и посланик у угарском Са-
бору кроз чије је имање воз два са-
та пролазио. Називали су га „посла-
ником са ружама”. Лупа је поседо-
вао неуобичајене манире. Годишње 
је по неколико пута своје посланич-
ке другове изненадио струком руже 
из своје баште. Био је посебно упам-
ћен и по томе, што је на карташке 
сусрете свагда долазио на четворо-
прежним каруцама са обавезном 
ружом о реверу. Тада би се играло
на велико. Добијало се доста, а гу-
било непојмљиво много.
Сиви зидови бирцуза умешне 

Златоруке Јуце сећају се и случаја
српског проте из околине Сентанд-
реје који је ставио на коцку и рође-
ну жену. На њену срећу, проту је
послужила врашка срећа, па тако, 
попадија није требала да се сели 
код краљевског бележника Дежеа
Таполцаија.
Још се и данас памти како је је-

дан безимени гроф, исте ноћи, из-
губио чак две пештанске палате и
имање у Ердељу, а да није ни треп-
нуо. Међутим, било је и трагичних
случајева. Чувени земљопоседник 
Алфонз Јаблонцаи беше најстраст-

венији играч. Када је изгу-
био све, а на крају понудио
чак и реформатску цркву у 
једном од својих села, на-
домак Дебрецина, његови 
партнери – а међу њима и
Светозар Радашин, хоро-
вођа Српске будимске пе-
вачке дружине „Зора” – 
беху изненађени и затече-
ни. Устао је тешко као да 
плећима подиже кола за
сено чији се точак ненада-
но откачио и откотрљао у
јарак. Деловао је пијано, 
мада није попио више од
чаше излапелог кисељака. 
Мучно је уздисао, али се
суздржавао да не посрне. 
Брисао је капи зноја са пр-
са и потиљка. Тетурајући 
се напусти место сладуња-
вог изазова и грке пропас-
ти. Врата осташе широм
отворена. Утону у таму. 
Изненада, зачу се самотни
прасак револвера.
Било је таквих непред-

видивих догађаја. Но, без 
обзира на све, верни гости
Златоруке Јуце су и на-

даље, као уклети оклопници крс-
ташких битака, насушно долазили, 
предајући се погубним страстима. 
Љубећи вериге недокучиве судби-
не, лаћали су се карте и пића као
омађијани овисници зачараног све-
та, који се одвајкада дубоко клања
теразијама случајне среће и унап-
ред наслућене трагедије.

Драгомир Дујмов

Ерне Зорад: Улица златног петла

Ерне Зорад: Детаљ старог Табана
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Гроф и лубеница

Живео је некада давно у граду Б. један 
озлоглашени гроф, строгог израза лица и 
густих обрва, који је имао обичај да, с вре-
мена на време, зајаше свог бојног коња и у 
пуном оклопу пројаше кроз град, појури 
јадне грађане коју су му се случајно нашли 
на путу, и пробада их дугим копљем као 
сламнате лутке за вежбање, али је једнога 
дана налетео на човека који није хтео да бе-
жи, него га је мирно сачекао и са неколико 
метара удаљености из све снаге погодио у 
главу великом лубеницом која му се нашла 
при руци, те је гроф пао с коња, истог тре-
нутка сломио врат, и окончао бедно као 
што је и живео, савладан обичном лубени-
цом, чије се црвено месо разливало по ње-
говој кациги, док су његово мртво тело 
бојажљиво обилазили грађани, не 
усуђујући се да му, макар и у смрти, при-
ђу.

Двобој
Чаша воде најбоље утоли глад, помисли 

песник М, посматрајући свеже испечени 
бифтек на свом кухињском столу и опирући 
му се снагом воље, али се бифтек чинио ја-
чим, био је то део крупне и снажне живо-
тиње која се никада није плашила сукоба и 
навикла је да из сваког двобоја излази као 
победник, и умало да заиста савлада малак-
салог песника, али се онда М, нагло као не-
ки увежбани тореадор, одмакао у страну и 
побегао у своју радну собу, главом без обзи-
ра.

Милан Степанов

Промоција филма
„Коњи врани”

На недавно одржаном Филмском фестивалу Ср-
бије одржана је промоција филма „Коњи врани” – 
у којем се приказује судбина Срба у временима ка-
да је царица Марија Терезија одредила да њихова 
земља Банат буде тамница за нелојалне грађане 
Аустроугарске монархије. Глумачку екипу филма 
је на прес-конференцији након пројекције предво-
дио редитељ Љубиша Самарџић. Заједно са прота-
гонистима Миланом Васићем, Калином Коваче-
вић, Миленом Васић Ражњатовић, директором 
фотографије Миладином Чолаковићем и кости-
мографом Иреном Белојицом, он је говорио не са-
мо о Србији „као земљи препуној ненајављених 
трагедија, неочекиваних обрта, несрећних љубави 
и узаврелих емоција” већ и о откривању Војводи-
не, Баната и његовог Тораша као чуду природе.
Самарџић је, говорећи о продукцији свог ос-

тварења, која је реализована заједно са загребач-
ким „Јадран филмом”, изјавио да је за све филмо-
ве који се снимају у државама бивше Југославије 
излаз у копродукцији у региону, јер ниједна од 
новостворених кинематографија нема довољно 
финансијске моћи да сама снима сопствене фил-
мове. Редитељ је, поред приче о открићу Војво-
дине као узбудљивог простора, открио и како је 
пронашао свог глумца Милана Васића, поре-
клом са Косова. О Васићу је прочитао текст у 
„Политици”, аутора Мирјане Радошевић, позвао 
га, допао му се и – ангажовао га је за филм!

„Последњи валцер у Сарајеву”
Први пут у историји кинематографије догодило 

се да један филм своју промоцију доживи седам-
наест година од завршетка снимања. Реч је о фил-
му „Belle Epoque или Последњи валцер у Сараје-

ву”, редитеља Николе Стојановића, који је пре пар 
недеља први пут приказан на затвореној пројек-
цији у новом биоскопском центру у Ужицу, а за-
тим учествовао на Првом филмском фестивалу 
Србије у Новом Саду, у званичној конкуренцији.
Основна сценаристичка нит филма је прича о 

Сарајеву пред Први светски рат и припреме за 
атентат на Франца Фердинанда. Истовремено, го-
вори се и о Антону Валићу, првом босанскохерце-
говачком сниматељу који је камером забележио 
аутентичне призоре убиства аустријског престо-
лонаследника. Политички догађаји су, међутим, 
само позадина за надахнуту „драмску комедију” 
са наглашеним елементима кабаретске забаве.
После скоро две деценије од почетка снимања, 

редитељ и сценариста ипак верује да су се, и без 
директних заслуга самих аутора, потврдиле 
вредности сценарија и конкретизовале алузије 
које повезују почетак и крај двадесетог века. За 
оживљавање овог пројекта који је 1989. године 
оцењен као један од најзначајнијих кинематог-
рафских подухвата, највеће заслуге има мала 
али агилна продуцентска кућа „Маја филм” из 
Ужица. Пројекцији филма у Ужицу, поред локал-
них политичара и представника Министарства 
културе Србије, присуствовали су и бројни глум-
ци, аутори и филмски радници који су учество-
вали у његовој реализацији.

„Римска ноћ”
у близини Костолца

На простору археолошког налазишта Вимина-
цијум у близини Костолца недавно је одржана 
манифестација „Римска ноћ” у оквиру које су 
гости, обучени у римске тоге, ишли у процесији, 
дефиловали у двоколицама, посетили остатке 
римског града и на крају слушали концерте кла-
сичне музике, наступ групе „Ван Гог” као и јавно 
извођење албума „EKV revisited”. „Римска ноћ” 
је била део светског пројекта „SOS Live Earth” 
који се реализовао музичким спектаклима на 
свих седам континената.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Рукописи Душановог законика
Оригинални, првобитни рукопис Душановог законика није сачуван, или 

ако се негде ипак крије, до данас није пронађен. Пронађена су, међутим, 
двадесет пет преписа настала у разна времена и на разним местима. Ти 
преписи се разликују међу собом јер су преписивачи често изостављали 
оне чланове који су им се чинили застарелим или из других разлога непот-
ребним. Наравно, што је старији један рукопис тим већу вредност има за 
науку. Рукописи су обично названи према месту где су пронађени или где 
се претпоставља да су настали. Пошто се на овако малом простору не мо-
гу изнети подаци о свих двадесет пет рукописа, ограничићу се на најста-
рије.

1. Струшки рукопис – Пронашао га је руски професор В. И. Григорович 
у манастиру св. Богородице у Струги, крај Охридског језера, 1845. године. 
Сматра се да потиче из око 1395. Данас се чува у библиотеци „В. И. Лењин” 
у Москви. 2. Атонски рукопис – И овај рукопис је пронашао професор Гри-
горович, у манастиру св. Павла на Светој Гори. Препис потиче из око 1418. 
године. Налази се у истој библиотеци где и Струшки рукопис. 3. Хиландар-
ски рукопис – Оцењује се да је то препис из XV века. Као и прва два, и овај 
рукопис је пронашао В. И. Григорович, у Хиландару, 1845. године. Налази 
се у рукописној збирци манастира Хиландара. 4. Студенички рукопис – 
Овај препис потиче из треће деценије XV века. Припадао је манастиру 
Студеници а касније је пролазио кроз многе руке. Данас се налази у архив-
ском одељењу Хрватске академије знаности и умјетности у Загребу. 5. Бис-
трички рукопис – Препис је из 1480. године. Настао је у Старој Србији, али 
је некако доспео у Влашку где га је 1840. у манастиру Бистрици пронашао 
руски професор Н. Надеждин. Данас се налази у Историјском музеју у 
Москви. 6. Барањски рукопис – Препис је из друге половине XV века, на-
стао је вероватно између 1479. 1499. Пронашао га је др Бошко Петровић 
1913. године у цркви у Вилању. Чува се у Универзитетској библиотеци у 
Београду. 7. Призренски рукопис – Настао је крајем XV или почетком XVI 
века. Пронађен је 1862. у близини Призрена. Чува се у Народном музеју у 
Београду. 8. Ходошки рукопис – Настао је око 1440. Налази се у Народном 
музеју у Прагу. 9. Шишатовачки рукопис – Настао је 1541. – налази се у ис-
том музеју у Прагу.
Остали рукописи потичу из XVII, XVIII, а два најмлађа су настала чак 

средином XIX века.
Предраг Степановић

Човек-ванземаљац

К ao студeнт сам имao свoj омиљени кaфић. Сада га немам. Зашто? 
Па… правих кафића у Будимпешти је тако мало. И мало коме су успут. 
А када ти нешто није успут, онда тамо мораш да одлазиш плански, с 

намером, некад и с предумишљајем. A то не волим. У том мом кафићу ника-
да није билa тoликa гужвa дa сe сa шaнкa ниje мoгao видeти излoг са друге 
стране улице и људи који пролазе тротоаром. Oкупљaли смo сe нeoбaвeзнo, 
нajвишe у кaсну jeсeн и тoкoм зимe. Сeдaли бисмо зa пoлукружни шaнк и по-
тезали разне причe, које би на крају увек прерастале у теорије.

Jeднa oд нaших oмиљeних друштeвних игaрa биo je чoвeк-вaнзeмaљaц. 
Никo ниje знao кo je oн и кoликo je стaр. Око педесет, рекло би се по изгле-
ду. Низaк, увeк у истoм oдeлу, a у хлaдним дaнимa у истом кaпуту. Никo гa 
никaдa ниje чуo дa рaзгoвaрa сa било ким.
Прoлaзиo je чeстo пoрeд излoгa кaфићa, тaкo дa сe сасвим јасно мoгao 

видeти сa шaнкa. И никaдa ниje журиo, кao дa je имao све врeмe oвoга 
свeтa.
Мало по мало, почели смо да се питамо ко је тај човек. И зaштo je увeк 

сaм? Зaштo никуд нe жури?
Свaко je рaзвиo свojу причу и нeкo je (ни дaнaс нe мoгу дa сe сeтим кo je 

тo биo) изнeo претпоставку дa je oн вaнзeмaљaц са ликом чoвeкa. Циљ му 
je дa шeтa, пoсмaтрa људe и шaљe својима горе инфoрмaциje o нама. Та 
прича нам се највише допала и брзо смо је промовисали у теорију. Научну!
Онда смо кренули да је рaзвиjaмo. Нeки су гa чaк и прaтили дa видe хоће 

ли сa нeким кoнaчнo пoрaзгoвaрaти.
Студeнтски дaни су oдaвнo прoшли и ja већ годинама не одлазим у свoj 

омиљени кaфић. А чoвeкa-вaнзeмaљцa кao дa je oднeo зaбoрaв.
Ипак, недавно сам га поново срео. Ја са кофером у руци, у журби на пеш-

тански воз, а он лагано, као некад. Мислим да је једино капут променио. 
Oстaрeo, aли и дaљe сaм.
Изненада сам пожелео да га упознам. Али, шта рећи? И ко би ми веро-

вао? Једино можда ванземаљац. Упитао сам га кoликo je сaти, али прe 
нeгo што ме је и погледао, схвaтих дa нe жeлим дa срушим тај мит. Један 
од ретких који су ми преостали из тог давног времена. Зaхвaлих сe брзо нa 
тaчнoм врeмeну и прoдужих. А ни данас не знам да ли је ишта рекао.

tvojdragan@gmail.com

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (74)ИСТОРИЈЕ (74)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Могућа и подела

Косова?
Изгледа да су се Американци и Европљани 

договорили да Француској препусте главну 
улогу у решавању косовског питања. На ову 
тему је француски председник Никола Сар-
кози прошле среде телефоном разговорао са 
руским председником Владимиром Пути-
ном. Већ сутрадан, нови шеф француске дип-
ломатије Бернар Кушнер допутовао је у 
Београд.
У међувремену је у Савету безбедности от-

пао и пети предлог америчко-европске резолу-
ције о Косову и Метохији. Шеф руске дипло-
матије Сергеј Лавров изјавио је да проблем 
унапред одређене независности није уклоњен 
и да се и у новом тексту „иза увијених фраза 
крије да ће после 120 дана, без обзира да ли су 
се Београд и Приштина договорили, фактички 
ступити на снагу план Мартија Ахтисарија”. 
Упорно одбијање руске стране да прихвати оно 
што Београд одбацује, натерало је самог Ахти-
сарија да изјави како би статус Русије у Ује-
дињеним нацијама требало некако „снизи-
ти”!?
Руси су овај израз очајања назвали „неумес-

ним”. Преговори између Срба и Албанаца се 
морају наставити без унапред одређеног ре-
зултата и временских ограничења, став је Мос-
кве који у потпуности одговара Београду. Ни 
друга страна, међутим, није спремна на по-
пуштање, па је гостовање Бернара Кушнера 
обележио наставак притиска на Србе да се од-
рекну Покрајине.

„Косово је за вас попут рака, болести. Пре-
станите да размишљате о томе као о поразу. 
Ако већ нисте хтели пораз, нисте смели да 
бомбардујете и да шаљете полицију и војску”, 
изјавио је, између осталог, шеф француске 
дипломатије пред својим домаћинима у 
Београду. Нова нота у том притиску тиче се ев-
ропских интеграција, које су до сада, бар де-
кларативно, биле одвојене од косовског пи-
тања. Кушнер, међутим, тврди да Србија неће 
ући у ЕУ ако претходно не реши проблем са 
Косовом (читај: призна независност).
Угледни немачки лист „Велт” пише да се ре-

шење у вези са статусом Косова помера „за нај-
мање годину дана”, у нади међународних акте-
ра да ће за то време наћи компромис између 
„америчког притиска и руског кочења”. Са 
овим се поклапа и Кушнерова изјава да је 
„Француска затражила још времена како би 
преговори могли да прораде”. Проблем је што 
Француска у Кушнеровом лику и даље ис-
трајава у томе да је у супротном (ако прегово-
ри не прораде) једино решење Ахтисаријев 
план тј. независност. Проблем је што овакав 
став потпуно демотивише Албанце, који треба 
само да опструирају преговоре и стрпе се још 
годину дана.
Занимљиво је да се у последње време говори 

о још једном решењу, за које се веровало да је 
одавно одбачено. Реч је о подели Косова. Во-
деће светске силе покушавају да се извуку из 
косовског проблема тако што би подстакле Ср-
бе или Албанце да предложе поделу, наводи се 
у најновијој анализи агенције Ројтерс. Западне 
дипломате сада хипотетички разматрају где 
би линија поделе могла бити постављена и која 
би међународна фигура или тело могло да од-
лучи о тако проблематичном питању, закљу-
чује британска агенција.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Ништа од приватизације ЕПС

„Не планира се никаква приватизација ЕПС. 
Када кажем приватизација желим да разјасним 
да се не планира да у предузеће које данас зовемо 
ЕПС уђе други капитал осим државног. У овом 
моменту ЕПС ће остати у стопроцентном држав-
ном власништву, али наравно не кажем да ће та-
ко бити вечно. Неопходно је, међутим, да се ЕПС 
реформише. Јер, без обзира на све досадашње по-
зитивне помаке којих је било и којих има, највећи 
број економских показатеља ове компаније је и 
даље лошији од сличних у окружењу. Уз рефор-
му, то јест појефтињење функционисања ЕПС-а, 
измену политике према великим потрошачима и 
корекцију цене струје, можемо да остваримо оно 
што је дугорочни план – да покушамо да напра-
вимо озбиљног регионалног играча који би био у 
државном власништву”, изјавио је у интервјуу за 
лист Политика српски министар рударства и 
енергетике Александар Поповић.

Атентат на Мушарафа
Пакистански председник Первез Мушараф пре 

пар недеља избегао је смрт, пошто су пуцњи ис-
паљени ка његовом авиону промашили циљ. Иако 
је војска најпре демантовала вест о нападу, један 
обавештајни официр потврдио је Ројтерсу да су 
непознати нападачи покушали да убију председ-
ника, а фотограф ове агенције видео је један лаки 
противавионски топ и једну аутоматску пушку на 
крову зграде у близини војног аеродрома у Исла-
мабаду с којег је узлетео Мушарафов авион. Био је 
то трећи атентат који је овај генерал преживео от-
кад је војним пучем 1999. године дошао на власт.

Оптужница због заставе
Општинско јавно тужилаштво у Бујановцу по-

дигло је оптужницу против четири Албанца за 
постављање заставе Албаније на зграду Општи-
не Бујановац 28. новембра 2006. године. Оптуже-
ни су били у групи од петнаестак Албанаца који 
су ушли у зграду Општине и на балкону истакли 
заставу Албаније, а неки од њих су неколико пу-
та ударили у главу портира српске национал-
ности који их је, по службеној дужности, по улас-
ку у општински хол питао кога траже.

Застава због Маровића
На Цетињском манастиру, уместо досадашње 

српске тробојке са четири оцила, истакнута је за-
става црвене боје са двоглавим орлом и са златним 
обрубом. Према објашњењима из Митрополије 
црногорско-приморске Српске православне цркве, 
то није садашња застава Црне Горе него знамење 
Ивана Црнојевића, оснивача Цетиња и самог Це-
тињског манастира. Потпредседник црногорске 
владајуће ДПС Светозар Маровић недавно је поз-
вао митрополита Амфилохија да на Цетињски ма-
настир истакне и црногорску заставу, да би му се 
поверовало да је владика и Срба и Црногораца.

Џо продаје багер
Љубисав Ђокић, познатији као Џо багериста, 

одлучио је да прода багер, један од симбола ру-
шења режима Слободана Милошевића, 5. октоб-
ра 2000. На тај потез навело га је тешко мате-
ријално стање у ком се нашао. Багер који је ушао 
у историју тако што је помогао демонстрантима 
да заузму зграде тадашње Скупштине Југосла-
вије и РТС-а данас се продаје преко огласа на Ин-
тернету. Цена је 90.000 долара.

Напад на различитост
Током промоције кампање „Сви различи – сви 

равноправни” у Новом Саду група хулигана је 
насрнула на активисте. Док су учесници повор-
ке, анимирајући пролазнике, пролазили кроз Ду-
навски парк напала их је група од шест ћелавих 
момака. Насилници су једног од њих оборили са 
штула због чега је овај задобио повреде главе и 
руку, а још петоро учесника је лакше повређено. 
Кампања се, иначе, одржава широм Европе.

Прошле године у најбогатијој афричкој земљи 
убијено 19.000 хиљада људи

Јужноафричка Република
све опаснија за живот

Најбогатија земља Црног континента и до-
маћин Светског фудбалског првенства 2010. го-
дине, Јужноафричка Република је све опасније 
место за живот: прошле године је у земљи Рта 
добре наде убијено чак 19.000 људи, саопштио је 
недавно шеф полиције ЈАР Чарлс Нгакула и сам 
под истрагом Специјалне јединице службе без-
бедности („Скорпиони”) због сумњивих веза са 
организованим криминалом.
Злогласно насеље Кајелиша, надомак Кејпта-

уна, криминална је престоница Јужноафричке 
Републике. У приградској зони где на 43,5 квад-
ратних километара живи преко 1,6 милиона си-
ромашних мелеза (потомака једног белог и дру-
гог црног родитеља) прошле године  у крвавим 
обрачунима погинуло је 430 људи, силовано 
512 девојака и младића, док је полиција забеле-
жила најмање 1.510 случајева оружаних обра-
чуна и 2.168 пљачки. Јужноафрички председ-
ник Табо Мбеки недавно је признао да се над-
моћна већина међу 41 милион становника 
земље Рта добре наде свакодневно плаши за 
свој живот.
Најновији полицијски извештај о шокантном 

порасту опасног криминала у ЈАР изнет је пред 
јавност три месеца раније него што је то била ра-
нија пракса, потврђујући широко распрострање-
но уверење у ЈАР, али и међу страним инвестито-
рима, да је контрола криминала измакла из руку 
јужноафричким властима и цивилним службама 
безбедности.
Подаци о застрашујућем порасту најопас-

нијих облика криминала, пре свега у околини 

Јоханесбурга, Кејптауна и Дурбана, својеврсни 
су „шамар” за председника Табо Мбекија који 
2008. напушта кормило државе после два 
узастопна мандата. Наиме, ово је први пут отка-
ко је владајући Афрички национални конгрес 
дошао на власт 1994. да се Јужноафричка Репуб-
лика суочава са застрашујућим скоком броја 
убистава у мирнодопским условима (ЈАР има се-
дам пута већу стопу убистава од САД), дрских 
оружаних пљачки банака, домаћинстава, уз не-
бројена силовања и отмице људи и аутомобила 
усред белог дана.
Захтев јужноафричке опозиције шефу поли-

ције да сместа поднесе оставку, Чарлс Нгакула 
је јуче енергично одбио речима да ће учинити 
све да Јужноафричка Република спремно доче-
ка Светски фудбалски куп 2010. године. „Земља 
Рта добре наде је неправедно представљена као 
опасно место. После недавних бомбашких 
претњи у Лондону, да ли неко јавно сумња да је 
главни град Велике Британије подобно место 
за Олимпијаду 2012. године”, упитао је Нгаку-
ла на једном привредном скупу у Јоханесбур-
гу.
Јужноафрички председник Табо Мбеки за-

брињавајуће бујање опасног криминала обја-
шњава још неискорењеним социјалним разлика-
ма наслеђеним из периода 350 година дугог коло-
нијалног ропства и још веома високом стопом 
незапослености Јужноафриканаца (око 40 одсто 
радно способних нема стални посао). „Афрички 
национални конгрес није могао за 13 година да 
промени друштвено устројство стварано векови-
ма”, вели Мбеки.
Политички противници одлазећег председ-

ника, у опозицији али и унутар Афричког наци-
оналног конгреса и његових савезника Кому-
нистичке партије ЈАР и синдикалне уније КО-
САТУ, оптужују Мбекија да се исувише бавио 
интересима великог бизниса и „светским тема-
ма”. Борба против опасног криминала широм 
ЈАР биће једна од најважнијих ставки изборних 
програма следеће генерације јужноафричких 
лидера.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Дисциплина кичме
Укочио сам се. Ево ме с „космо-диском” на 

леђима. То је српски изум. Изгледа као пресова-
на кичма. И то окачиш низ леђа. И чекаш. Са 
тим спаваш, једеш, седнеш. Али није то прво 
што сам урадио кад ми се десило то са ко-
чењем. То је задње. Последњи покушај. Очај-
нички.
Прво нисам ништа урадио. Тог дана кад сам 

спуштајући дете на земљу, из, испоставило 
се, неприродног положаја, који би се могао на-
звати и балетанским, а ја балетан нисам, осе-
тих како ми се нека опруга у кичми одви. Ја се 
одмах вратих у претходни положај све у нади 
да ће се и опруга вратити, али се она, авај, не 
огласи. Шта ћу – како ћу, посегнем за лекови-
ма. И да видиш, пусти ме после 4-5 дана. Баш 
онај дан кад паде велика киша. Не могу то да 
схвате градска деца. Шта то за нас, децу при-
роде, значи. То значи да се у руке узме коса, па 
да се прво откује, па да се онда избруси, па да 
се онда ухвати правац и замахне, па после и 
откос „врати”. Косио ја тако два сата, оно 
милина једна, ветар пирка, дан облачан, ја се 
ознојио, а оно само лади ли лади. И кад се то 
добро оладило, негде у вечерњим сатима, хоћу 
ја нешто да устанем из кревета, ал̀  не мере. 
Ко бубашваба кад се нађе на леђима. Само мр-
дам ножицама, ал̀  да се преврнем нема шансе. 
Ау, реко̀ , што ме ово снађе, црнога кукавца! 
Морам код доктора, нема ми друге. Медицина 
је, међутим, сложена појава, и ту ти се одмах 
нађох у дилеми. Лечници се деле на две групе: 
уобичајене и алтернативне. Уобичајени се, 

опет, деле на државне и приватне. А алтерна-
тивни на видаре и на преваранте. Свестан да 
се у државним фирмама, ако ништа друго, а 
оно чека, одлучим да прво посетим приватни-
ка. Кад ми тамо рекоше колико ће лечење да 
ме кошта (једно двеста евра), мени одма̀  буде 
боље. Оног трена! Ето, рекох, и то ваља ис-
питати. Како финансијски стрес утиче на бол 
у крстима. Фала, тето, рекох оној госпоји, и 
запутих се код државних службеника. Тамо 
ми лекар опште праксе рече да не зна шта ће 
са мном. Искрено, нема шта! То ценим код на-
ших људи. Нема завлачења. Што сад да се ла-
жемо да ћу да те излечим, кад од тог посла 
нема ништа. Не умем. Не знам. Нећу. Не могу. 
Мала ми плата.
Гледа ме она тако. Гледам ја њу. Ако се још 

мало приближим могао бих да је ударим шта-
пом, онако, посред главуџе. Ал̀  шта ћу после. 
Стигли би ме већ у ходнику. Ови би ме пензио-
нери први саплели. Извините, кажем, доктор-
ка, молим вас да ми помогнете, како год ви 
хоћете, чудо ме снашло. Добро, каже она, знам 
шта ћемо. Даћу вам упут за специјалисту, а ви 
до тада, пошто се то чека минимум месец да-
на, пијте оно што сте пили до сад! По мом из-
бору? Па да!
И ја шта ћу – потражим алтернативног 

лекара. Те ме овај избоде неким иглама, и да 
видиш мени боље. Два третмана – 50 евра. Ја 
се одушевио! Поделио пријатељима његове ви-
зитке, хвалио га на сва уста. Све до јуче. Опет 
нешто око деце и ћао… Ако седнем не могу да 
устанем. Права болест за једног Црногорца. 
Тако да нисам имао куд. Морао сам да потра-
жим помоћ од превараната. И сад носим овај 
„космо-диск”. Изгледа глупо – али мене леђа 
више не боле.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Те оптужбе (о умешаности у шверц цигаре-
тама) треба да покажу да Црна Гора нема еко-
номски ни правни капацитет да буде независна 
држава. Прочитао сам резиме истраге вођене у 
Барију и слатко се исмејао. Ја ћу на сваком мес-
ту доказати да ниједан цент државног буџета 
није завршио у мом џепу, нити, уз моје знање, код 
било које друге особе. Црногорски државни орга-
ни морају заштити државу од оптужби да је 
обављајући послове на својој територији и по 
сопственим законима, крива за неспособност 
других држава. То је само моја, сада већ релакси-
рана, помало забавна битка, али други део на се-
бе морају преузети институције државе Црне 
Горе.

Мило Ђукановић,
бивши црногорски председник и премијер

Убице мог оца су коначно добиле заслужене 
казне и сада нека труну у затвору. Једино недо-
стаје то што главни кривац није у затвору. Глав-
ни организатор се шири по Москви, а то је Мира 
Марковић.

Вељко Стамболић,
син Ивана Стамболића,

некадашњег председника Србије

Акција „Младића у Хаг” и „Наше године нису 
за губљење” почела је синоћ у 25 градова, али је-
дино је у Нишу дошло до инцидента када су шес-
торица младића напала наше активисте. Уда-
рили су једног младића у главу песницом, док су 
осталима отргли и исцепали плакате. Оно што 
је забрињавајуће је то што су становници окол-
них зграда аплаудирали, псовали активисте 
Иницијативе младих и гађали их јајима.

Андреј Носов,
представник невладине организације Иницијатива 

младих за људска права

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Савез самосталних синдиката Србије
критикује стање у Србији

Катастрофалне последице 
приватизације

Последице приватизације у Србији су катаст-
рофалне, јер је око 200.000 људи у последњих не-
колико година остало без посла чиме се број не-
запослених „попео” на милион, тврди Драган За-
рубица, потпредседник Савеза самосталних син-
диката Србије (СССС). Ово је био само један од 
повода да српски синдикалци затраже разговор 
са премијером Војиславом Коштуницом и зало-
же се за продужавање рока процеса приватиза-
ције.

„Захтевамо од владе да доследно спроводи ус-
војену стратегију привредног развоја и дефини-
ше стратегију приватизације јавних предузећа. 
Такође тражимо и да се представници синдиката 
укључе у рад Комисије за приватизацију и рест-
руктурисање јавних предузећа. Залажемо се и за 
јавно утврђивање тржишне вредности капитала, 
али и преиспитивање примене одредаба Закона о 
пољопривредном земљишту и доношење мате-
ријално утемељеног социјалног програма”, казао 
је Зарубица.
На листи захтева СССС налази се и пооштра-

вање контроле приватизације, али и да сви пуно-

летни грађани добију бесплатне акције. Дослед-
но спровођење купопродајних уговора, као и 
потписивање Општег колективног уговора који 
ће обавезати све послодавце у Србији да пош-
тују радничка права, такође су циљеви за које ће 
се борити Савез самосталних синдиката Ср-
бије.
На недавно одржаној конференцији за новина-

ре чуло се и то да су, без обзира на званичну ста-
тистику, стручне службе СССС дошле до пода-
така да број сиромашних грађана чини 30 одсто 
популације, а не 20, како се то иначе истиче у јав-
ности.

„Од обећања Александра Влаховића, тада-
шњег министра приватизације, да ће доласком 
страних инвестиција скочити број запослених, 
повећати се продуктивност и зараде – ништа 
није остало. Према нашим подацима чак трећина 
приватизованих предузећа не ради, а чак 200.000 
запослених ради а не прима плату. Да не причам 
о регресу и ситуацијама када су запослени ме-
сечно добијали по један динар на име топлог об-
рока”, истакао је Зарубица и томе још додао да се 
у приватизованим предузећима забрањују син-
дикалне активности, док радници раде по десет 
и више сати дневно.
Он је навео и то да послодавци често своје 

трошкове смањују отпуштањем запослених и за-
кидањем на платама, колективни уговори се не 
поштују, а број радника на црно се повећава.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Оставка Смиљанића
из здравствених разлога

„Миленко Смиљанић, доскорашњи пред-
седник СССС-а, поднео је оставку из 
здравствених разлога”, објаснио је на кон-
ференцији за новинаре Љубисав Орбовић, 
секретар већа ове синдикалне организа-
ције и заменик председника Смиљанића. 
Избори су најављени за септембар, а засад 
се још не зна ко су потенцијални кандида-
ти за председничко место.

Фонд за штрајкове
Представници СССС-а најавили су да је 

донета одлука о формирању штрајкачког 
фонда. Новац из овог фонда неће, као што 
је то обичај у западним земљама, бити ис-
коришћен за новчане надокнаде штрајка-
чима, већ ће, искључиво, бити намењен за 
техничку подршку протестима.

Вицеви
Каубој седи у бару и прилази му плавуша.
• Јеси ли ти прави каубој?
• Па да видим… цео живот живим на ранчу, 

терам стоку, спавам под ведрим небом… мислим 
да јесам. Извини, а шта си ти?

• Ја никад нисам била на ранчу, али сам зато 
лезбејка. Ујутро кад се пробудим, мислим на же-
не. Док једем, док се туширам или док радим, све 
време мислим на жене. Чак и кад спавам, сањам 
жене.
Плавуша одлази а на њено место долази црн-

ка:
• Хтедох да те питам… јеси ли ти стварно кау-

бој?
• До сада сам мислио да сам каубој, ал’ сам уп-

раво схватио да сам у ствари лезбејка.

Стално ми се чини да је данас петак.
• Па и јесте петак.
• Е, биће да је то због тога.

Прича игуманија како је било страшно за вре-
ме рата…

• Прво се наша војска повлачила. Прођу они 
овуда и силују све нас осим сестре Марије. Онда 
наиђу Немци, силују све нас осим сестре Марије. 
Онда пред крај рата Немци бежали од савезника, 
прођу овуда и силују све нас осим сестре Марије. 
Па онда наиђу Американци, силују све нас осим 
сестре Марије. Па онда најзад наши, радосни 
што се враћају у земљу, силују све нас осим сест-
ре Марије.

• Па, добро, а како су увек остављали на миру 
сестру Марију?

• Ах, знате њу… Она једноставно не воли те 
ствари!
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
Да се не заборави

Млади парламентарциН акон викенда одмора на ескур-
зијама, наш мали тим из Срп-
ске гимназије у Будимпешти 

се марљиво припремао за Европски 
парламент младих у Новом Саду 
који се одржавао од 18. до 20. маја 
ове године. Млади представници из 
Мађарске су били: Ванда Вађоцки, 
Маријана Скиба, Ведрана Рацић, 
Марта Гајин, Софија Симендић и 
професорка Јасенка Васић.
Након што смо добили улоге за 

симулацију, вредно смо проучавали 
дате материјале и трагали за најно-
вијим информацијама са интернета 
о земљи коју представљамо.
У четвртак, 17. маја, ноћним во-

зом смо се из Будимпеште упутили 
за Нови Сад. Тамо смо стигли око 
пет сати ујутро са групом ученика 
из Немачке са којима смо се дружи-
ли цело преподне. Поподне смо се 
сместили у Средњошколском дому 
у Николајевској улици који се нала-
зи веома близу центра и саме Скуп-
штине АП Војводине у којој се од-
ржавала игра-симулација правог 
Европског парламента.
У 17 сати је започело свечано от-

варање, након чега је уследила вече-
ра при којој смо се неформално 
упознали са осталим учесницима и 
европским амбасадорима. Нас пет 
смо биле јако узбуђене и радознале 
како и шта ће се дешавати у идућа 

ре – тимери, који су за целу игру би-
ли специјално припремљени у Не-
мачкој.
Треба знати да је ово била прва 

тако велика игра симулације која је 
одржана до сада. Ова манифеста-
ција је бројала чак сто шездесет 
учесника, а до сада су се овакве иг-
ре одржавале са четрдесетак учес-
ника.
Ипак, није сваки тренутак проте-

као радно. Имали смо и паузе за не-
формалне разговоре уз ручак или 
кафицу. Треба рећи и то да смо сва-
ко вече имали слободне изласке, та-
ко да се у Новом Саду тих дана осе-
тио прави дух младости.
У недељу је уследило завршно за-

тварање уз изношење одлука које су 
донете током игре у нашем Парла-
менту младих. Све идеје и сва пи-
тања су изнета пред политичаре 
који су нам давали одговоре и па-
жљиво су слушали наша излагања 
да би их даље проследили.
На крају свега, сви смо схватили 

како је време брзо прошло и да бис-
мо врло радо још продужили дру-
жење. Међусобно смо разменили 
адресе, телефонске бројеве, е-маи-
лове и лепе утиске. Изразили смо 
жељу да бисмо врло радо све то по-
новили.

Софија Симендић, Марта Гајин, 
Ведрана Рацић

два дана. У петак увече смо се пола-
ко загрејавале за сутрашња деша-
вања и то у веома пријатној и 
опуштеној атмосфери међу осталим 
учесницима.
Суботње јутро је освануло врло 

радно. Сви су се припремали као да 
су прави политичари, а неки су то и 
можда преозбиљно схватили. Игра 
је трајала од 9 до 20 сати увече. Бук-
вално цео дан и то тако да смо ради-
ли пуном паром. Треба да призна-
мо, постигли смо завидне резулта-
те. Сви смо имали одређени зада-
так. Тако је у Савету министара 
Марта Гајин била представник 
Мађарске, а Маријана Скиба пред-
ставница Кипра. У Европском пар-
ламенту Ведрана Рацић је пред-
стављала Немачку, док је Ванда 
Вађоцки била представник Малте. 
Све наведене иснтитуције, заједно 
са својим члановима, водили су 
жустре расправе о томе да ли треба 
примити Хрватску и Турску у Ев-
ропску унију.
Многа актуелна питања су се на-

шла на дневном реду међу којима је 
посебно занимљив био следећи про-

блем: да ли Србија треба да потпи-
ше споразум о стабилизацији и при-
друживању? Ваља признати да је 
све било одрађено у духу компро-
мисних решења.
Цео догађај је пратила група ме-

дија која је све вруће вести изнела 
пред јавност, понекад и пре време-
на.
Свака држава кандидат имала је 

по шест представника који су тре-
бали бити веома вешти како би зна-
ли адекватно одговорити на свако 
постављено питање. Сем тога, мо-
рали су образложити и уверити ин-
ституције како баш њихова земља 
одговара свим условима за пријем 
међу чланице Европске уније. Од 
наших учесника Софија Симендић 
је била представник и члан тима 
Хрватске.
Овде свакако треба напоменути 

да је овај догађај окупио младе из 
целе Србије, Хрватске, Мађарске, 
Румуније, Словеније и Немачке. 
Сви они имали су прилике да упоз-
нају рад европских институција и да 
изразе своје мишљење. У свему то-
ме су им помагали њихови вође иг-

Фотографије Дивне Филаковић
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Државни секретаријат одговоран
за међународне везе и националну политику

Уреда премијера
Расписује конкурс за коришћење
мањинског координационог

и интервенционог материјалног фонда
Циљ потпомагања:

Потпомагање се односи првенствено на мањинске нонпрофит 
организације, институције и мањинске самоуправе, које се налазе у 

кризној ситуацији због финансијских потешкоћа
Конкурисати могу:

мањинске образовне, културне, научне институције
мањинске самоуправе

мањинске друштвене организације
месне самоуправе, задужбине, друштва за јавно добро, црквене 

организације
Конкурисати се може: искључиво путем формулара
Рок предаје: континуирано до 15. новембра 2007.

Рок конкурса: 31. децембар 2007.
Конкурс може да се преда:

Путем поште: адреса – 1357 Budapest, Pf. 2.
Лично: адреса – Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 

Főosztályának Titkársága, 1055 Budapest, Báthory u. 12.
Све информације у вези расписаног конкурса и формулар могу се 

наћи на интернет страници: www.meh.hu www.mnekk.hu
односно на тел. 06-1-441-2210, 06-1-441-2211

Мађарски институт за просвету расписује
Фото-конкурс под насловом

„Прошлост и садашњост наших народности”
Услови учешћа су:

1. категорије:
– документациона фотографија

– уметничка фотографија
– репортажна фотографија

2. може се послати максимум 15 фотографија, црно-беле или у боји
3. величина фотографије – 13х18 цм

4. на позадини сваке фотографије треба да пише редни број, име 
ствараоца, поштанска адреса

5. приликом конкурисања треба да се испуни формулар
Рок предаје фотографија: 30. новембар 2007.

Све информације:
Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus

1011 Bp. Corvin tér 8. Lukács Mária tel: 225-6043, 225-6041
www.erikanet.hu

e-mail:lukacsm@mmi.hu

VIII Весеље на дунавском корзоу
Сентандреја

од 21. до 22. јула 2007.
Породични програми на обали и на води

Лето на Ланчаном мосту – Будимпешта
21 – 22. јули, на Тргу Розевелт и Тргу Адам Кларк

Обрађена народна и традиционална музика
познатих група и извођача

Поред осталих наступа ансамбл Вујичић – 22. јула у 19 сати

XI Међународна недеља културе у Печују
од 19. до 29. јула, место: Baribakán várárok

28. јули у 19 сати – Е. Z. Basic, Zbogom Brus Li (Србија)
– алтернативна група

Концерти
Ансамбл Вујичић

22. 07. у 19 сати – на приредби Лето на Ланчаном мосту
28. 07. у 20.30 сати – Сентандреја, Градска кућа

Оркестар Шендерге
12. 07. у 20 сати – Сомбатхељ, Међународни Барток фестивал

14. 07. – Лондон, Southbank (гост вечери: Ферус Мустафов)
28. 07. у 19 сати – Művészetek völgye, Öcs-Kőfejtő

Веронаучни камп 2007.
Састанак за полазнике кампа

у недељу 22. јула 2007.
од 14.00 – 16.00 сати

у порти пештанског храма

Такође се позивају сви учесници ранијих кампова
на јубиларну изложбу

која ће бити приређена у суботу 28. јула у 15.00 сати
у аули Српске школе у Будимпешти

Захвалност
У име организатора овогодишњег Јужноалфелдског српског народ-

носног кампа одржаног у Батањи од 23. до 30. јуна, захваљујемо се на 
финансијској помоћи следећим организацијама:

– Фондацији за националне и етничке мањине у Мађарској,
– Сегединској српској самоуправи,
– Дешчанској српској самоуправи,
– Новосентиванској српској самоуправи,
– Рацалмашкој српској самоуправи,
– Батањској српској самоуправи,
– Будимпештанској српској самоуправи VI кварта,
– Будимпештанској српској самоуправи IX кварта,
– Будимпештанској српској самоуправи XVIII кварта,
– Српској самоуправи Будимпеште,
– Сегединској месној српској заједници.
На помоћи у организацији и реализацији захваљујемо се:
– Културном центру „Јожеф Атила” и уметничкој школи из Ба-

тање,
– Српској основној школи из Батање,
– Ђачком дому гимназије „Микеш Келемен”, као и особљу и шефу 

кухиње дома,
– Михаљу Жилки и особљу батањског штранда.
Захваљујемо се свима онима који су допринели да овогодишњи 

камп буде одржан и толико успешан и да буде од користи за све учес-
нике.
Организатор: Културни и документациони центар Срба у 

Мађарској

Слушајте Радио Срб
Једносатним информативним из-
дањем, састављеним од разних 
говорних прилога, јавља се Радио 
Срб – интернет радио српске за-
једнице у Мађарској. Радио Срб 
своје информативне емисије еми-
тује сваког петка од 17 до 18 часо-
ва, а можете их чути у било је које 

време на сајту:

www.szerb.hu
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Писмо патријарха Павла Коштуници
Њ егова светост патријарх срп-

ски Павле упутио је Воји-
славу Коштуници, председ-

нику Владе Републике Србије, 
писмо у коме тражи да Влада Репуб-
лике Србије покрене процедуру за 
доношење Закона о укидању пореза 
на додатну вредност за храну, одећу 
и опрему за бебе.
У писму се између осталог каже: 

„Ако се, пак, укидају или смањују 
исти ти порези за куповину првог 
стана, рачунарске опреме и многих 

других производа, што ми позд-
рављамо, онда Вас, Господине Пред-
седниче, молимо да учините све 
што је до Вас да се коначно укине и 
плаћање Пореза на храну, одећу и 
опрему за бебе. Имајући у виду, да 
је већина села у Србији опустела, да 
се школе и по градовима затварају, 
или раде смањеним капацитетом, и 
да нас бела куга сваке године опо-
миње, то сматрамо да би ово био 
конкретан допринос да се то зауста-
ви”, закључује српски патријарх.

Писмо српске омладине Путину
Председнику Руске Федерације
Господину Владимиру Владимировичу Путину

Поштовани господине Председниче,
Сабор српске омладине изражава Вам велику захвалност због подршке 

коју пружате Србији у борби за очување Косова и Метохије у њеном 
саставу.
Ваш принципијелан став по овом питању има огроман значај за одр-

жање међународног правног поретка, чиме дајете наду сваком народу да 
очекује равноправан положај у међународној заједници без обзира на своју 
величину. Свестан дубоких историјских, духовних и културних веза наша 
два словенска народа, Сабор српске омладине, као друштвена мрежа 
 удружења из Србије, Црне Горе, Републике Српске и расејања, наставиће 
да развија, обнавља и продубљује везе између српског и руског народа.
После трагичног 20. века за Русију и Србију, Ваша одбрана међународ-

ног права и препознавање принципијелних политика наша два народа у очу-
вању основних достигнућа европске и хришћанске цивилизације на почет-
ку новога века, символично представља могућност светлије и велике исто-
рије јединствених православних народа.

У манастиру Студеници
Сабор српске омладине

1. јула 2007.

350 година Гомирја
С рпски манастир Гомирје у Гор-

ском котару обележио је 350. 
годишњицу тапија које је цар-

ски Беч издао Србима на купљено 
земљиште у околини манастира.
Епархија горњокарловачка Срп-

ске православне цркве обухвата Ба-
нију, Кордун, Лику и Крбаву, Гор-
ски котар, северну Хрватску и Ис-
тру.
Ове просторе Срби насељавају 

још од 15. века, а нарочито од првих 
деценија 16. века, када духовни над-
зор над православним Србима овог 
подручја врше дабробосански мит-
рополити. Када су крајем 17. века од 
турске власти ослобођени делови 
Лике, Баније и Крбаве, основана је 
1695. године за ове крајеве посебна 
Карловачко-зринопољска епархија. 
Први архијереј ове епархије био је 
избегли дабробосански митрополит 
Атанасије Љубојевић (1696-1712).
Данас Епархију горњокарловачку 

чини пет архијерејских намес-
ништава – глинско, карловачко, кос-
тајничко-дворско, личко и плаш-
чанско.
Гомирје у Горском котару насеље-

но је Србима после пада утврђеног 
града Клиса у Далмацији 1596. го-
дине. После продирања Турака у 
ово подручје током 16. вeка крај око 

Гомирја потпуно је опустио. Преко 
посебних делегата Срби из Далма-
ције тражили су од надвојводе Фер-
динанда у Грацу дозволу за пре-
сељење и том приликом су насеље-
ни Гомирје, Врбовско и Српске Мо-
равице. Како су то били поседи 
Франкопана, а досељеници нису ни-
пошто хтели кметски однос према 
господарима, настали сукоб са 
Франкопанима решен је компроми-
сом – исплаћено им је земљиште у 
року од четири године, закључно са 
1657. годином, за 15.000 форинти. 
Манастир Гомирје градио се заједно 
са формирањем првих српских на-
сеља у Гомирју, Врбовском и Мора-
вицама. Према записима из 1772. го-
дине манастир су основали и подиг-
ли тројица монаха из манастира 
Крка 1600. године.
Данашњи храм подигнут је 1719. 

године. У Другом светском рату ма-
настир је пострадао, монаси су по-
бијени, а храм и конаци манастира 
запаљени. Поново је обновљен 1962. 
године. После трагичних година 
грађанског рата од 1991. до 1995. го-
дине манастир Гомирје са својих 
шест монахиња и духовником остао 
је једини центар православних Срба 
у Хрватској. Остали манастири су 
опустели.

Страдање Срба у Сребреници
П од покровитељством Владе 

Републике Српске у Братунцу 
и Сребреници је обележена 

15-та годишњица великог српског 
страдања у овом крају.
На Петровдан 1992. године јаке 

муслиманске снаге из Сребренице 
упале су у српско село Залазје где су 
починиле масакр, а затим и у села 

Сасе, Биљача и Загони. Тог дана 
убијено је 69 српских војника и ци-
вила, а више од 30 их је заробљено, 
од којих се 19 још воде као нестали.
Српска села су опљачкана, спаље-

на и потпуно уништена. Село За-
лазје још није обновљено и ту без 
струје и комуникације живи само 
једна двочлана старачка породица.

Сабор Јапанске православне цркве
У Токију је 7. и 8. јула одржан ре-

довни годишњи Сабор Јапан-
ске аутономне православне 

цркве. Сабор је почео митрополит 
Данило излагањем на тему „Манас-
тир и црквени канони”, у коме је 
владика учесницима сабора гово-
рио о канонским темељима мона-
штва, ступању у манастир и степе-
нима монаштва, установи старчест-
ва, а на крају је направио кратак ис-
торијски преглед руског монаштва.
Митрополит Данило велики зна-

чај придаје развоју монашког живо-
та у Јапанској Цркви. Тренутно у Ја-
пану постоји једна монашка зајед-
ница при токијском Саборном хра-

му којом руководи јеромонах Гера-
сим (Шевцов) који је у Јапан стигао 
из Тројице-Сергијеве Лавре.
Јапанска Црква данас броји 10.006 

сталних парохијана Јапанаца (про-
шле године их је било 9.921); за го-
дину дана је обављено 190 крштења 
(прошле године 166). Осим тога, 
храмове Јапанске православне црк-
ве посећују странци православне 
вере који живе у Јапану – Руси, Ср-
би, Румуни, Грци, Американци. У 
Јапанској Цркви служе два архије-
реја, 23 свештеника и 12 ђакона. На 
тај начин, Православна Црква у Ја-
пану се, упркос тешкоћама, развија 
и живи.

Претучени свештеници
Д војица православних свеште-

ника из Грузије нападнути су 
и претучени на североистоку 

Турске. Жртве напада су допутова-
ле у Турску у саставу једне турис-
тичке групе. Иако су били у цивил-
ној одећи, на њихову припадност 
Цркви указивали су крстови које су 
носили око врата. По наводима јед-

ног турског листа, свештеници су 
били у куповини у граду Борџку ка-
да су им пришла тројица мештана и 
претукли их. Напад на свештенике 
је прекинут тек када је стигла поли-
ција. Претучене свештенике су пре-
везли у болницу у град Артвин 
одакле су, након указане помоћи, 
отпутовали кући.


