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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Београдске „Новости”
о Српском календару

Б еоградски дневни лист „Ново-
сти” у броју од 21. марта ове го-
дине, под насловом „Препис-

ка”, донео је кратак напис о Српском 
календару. Ми га нашим читаоцима 
преносимо у целини како би видели 
да се наша издања прате и у Ср-
бији.

„Самоуправа Срба у Мађарској 
објавила је и ове године на 242 стра-
не Српски календар. Он је подсет-
ник на догађаје и у овој и у претход-
ној години. Између црквеног кален-
дара на почетку и фотоалбума на 
крају Календар садржи и поглавља 
Хроника, Вјечнаја памјат, Реч по 
реч, Времеплов, Историја, Установе 
и удружења, Свет књиге, Рукопис, 
Корист и разонода и Архив.
Посебна занимљивост у Српском 

календару је избор из преписке из-
међу Иве Андрћа и његовог мађар-
ског преводиоца Золтана Чуке. Ка-
талин Кемењ, преводиочева супру-
га, уступила је редакцији Српског 
календара и Андрићева и Чукина 
писма (ова друга свакако сачувана 
као копије), тако да се лепо види о 
чему су се ова два човека од пера до-
писивала, а та преписка трајала је од 
1946. до пред Андрићеву смрт.
Преписка је «значајна и опсежна, 

даје увид у стваралачки процес, 
важно је сведочанство и одраз свог 

времена, јер нам говори о збивањи-
ма `изa кулиса̀ , те нам даје уверљив 
опис преводилачких тегоба и мука 
које се јављају приликом пре-
вођења», пише приређивач ове пре-
писке Ђуро Франковић.”
За опстанак и развој српске кул-

туре у Мађарској важно је да наши 
ствараоци и њихова дела буду што 
присутнији у целокупној српској 
култури, у Србији и у другим ново-
насталим земљама бивше Југосла-
вије, па и шире, у свету. Кад то ка-
жем, не мислим само на писану реч, 
на науку и књижевност, него и на 
остале видове културе, на сликар-
ство, музику, позориште, фолклор 
итд. Како бисмо то постигли, пот-
ребно је да појединци који прате или 
би желели да прате догађаје у на-
шем културном животу примају на-
ша издања, у првом реду Српске на-
родне новине и Српски календар. 
Потребно је да буду обавештени о 
збивањима у нашој заједници. Ако 
не учинимо све што се може да им 
омогућимо увид у наш културни и 
друштвени живот, сами себе ћемо 
изоловати, а изолација води ка пос-
тепеном гашењу културе. А знамо 
да без своје културе ниједан народ, 
ниједна мањина не може да опста-
не.

П. Степановић

Српске вечери у Харкању
У организацији руководства Рес-

торана „Muskátli”, у Харкању 
су 14. и 15. јула у поменутом 

угоститељском објекту уприличене 
„Српске вечери”.
Гастрономско-забавна манифеста-

ција одржана је захваљујући сарадњи 
између харкањског и сокобањског 
ресторана „Кoнаци – Александар” 
чији је кувар Вукашин Миленковић, 
коме се придружио и Зоран Гујани-
чић, припремио свадбарски купус, 

пуњене ћевапе, „воз”, вешалицу, 
пљескавице те разне салате.
Уз укусно јело, придружила се и 

добра музика за коју су се побрину-
ли музиканти из Мохача а дводнев-
не „Српске вечери” окончане су 
обећањем власника ресторана да ће 
и убудуће приредити српске гастро-
номско-забавне манифестације на 
које желе позвати врсне српске 
естрадне уметнике.

Предраг Мандић

Дешчани на Златибору

П од мотом „УЗМИ ВАЗДУ-
ХА!”, у организацији Кул-
турно-спортског центра 

„Чајетинa” те под покровитељством 
Општине Чајетине и Туристичке 
организације „Злaтибор”, од 20. до 
22. јула на Златибору је одржан 34. 
Сабор трубача Западне Србије.
У односу на претходне године, 

организатори су целу манифеста-
цију преместили на нову локацију, 
на Тић поље. Да ли је оваква одлука 
домаћина приредбе била добра или 
не, мишљења су подељена, међу-
тим, једно је сигурно, смотра нај-
бољих трубачких оркестара Запад-
не Србије и народног стваралаштва 
привукла је велики број заљубље-
ника ове врсте музике па и народне 
радиности.
Међу њима били су и Дешчани! 

Наиме, двадесеточлана екипа Кул-
турно-уметничког друштва „Бaнат” 
из Деске предвођена уметничким 
руководиоцем Кристифорем Брца-
ном такође је присуствовала опште-
народном весељу које је трајало три 
дана. Дешчани, који сваког јула од-
лазе на Златибор, из свог села кре-
нули су још 19. јула како би сутра-
дан на време стигли до Партизан-
ских Вода и тамо, у Одмаралишту 
„Рaтко Митровић” заузели свој сме-
штај. Нашим фолклорашима при-
кључио се и Љубомир Ристић, стари 
пријатељ Срба у Мађарској а за вре-

ме тродневног боравка на Златибо-
ру, Дешчани су обишли Партизан-
ске Воде, Тић поље, погледали су 
културне програме, вашар народног 
стваралаштва а увече су пак присус-
твовали разним забавама. Прили-
ком весеља, нису изостали ни гаст-
рономски специјалитети те дру-
жења, што значи да је за фолклора-
ше „Бaната” и овогодишњи провод 
на Златибору био одличан.
Дешчани су једино жалили што 

нису могли дочекати крај фестивала 
на којем је победио Оркестар Дејана 
Лазаревића, наиме, након прогла-
шења победника уследио је концерт 
познате естрадне звезде Мирослава 
Илића који је дан раније гостовао у 
Кашаду, Мађарској! Поред већ по-
менутог победничког оркестра, на 
Сабору трубача у Гучи, Западну Ср-
бију представљаће и Оркестри 
Бранка Остојића из Карана, код 
Ужица, Бојана Никитовића из Косје-
рића, Дејана Јевђића и Драгана Ла-
зовића из Пожеге те Вељка Остојића 
и Драгана Игњића из Ужица.
Хоће ли љубитељи трубача у 

Мађарској присуствовати и фешти у 
Гучи не зна се, међутим, Дешчани 
су пуни лепих утисака и доживљаја, 
срећно стигли кући где су имали 
шта да причају о још једном лепом 
дружењу са Златибором и његовим 
становницима.

П.М.

„Збoгом Брус Ли” у Печују
С вакако, најсензационалнији 

учесници овогодишње Међу-
народне недеље културе у Пе-

чују, о којој смо у 30. броју Српских 
народних новина већ информисали 
наше цењене читаоце, били су му-
зиканти Групе „Збoгом Брус Ли” из 
Новог Сада.
Главни организатори традицио-

налног омладинског, студентског 
фестивала позвали су војвођанске 
рокере да 28. јула увеличају, приве-
ду крају „породичну журку” од не-

колико стотина младих из разних 
европских земаља што је новосад-
ским музикантима, који гаје панк 
рок музику, пошло за руком, гласом, 
музиком.
Код печујског „Бaрбакана”, пет-

наестогодишњи бенд је одржао не-
заборавни концерт приликом којег 
је присутној публици пружио шаро-
лику лепезу музике: од рока и пан-
ка, младе је одвео и у свет модер-
нијих музичких праваца. Посебно 
ваља истаћи приврженост групе ет-

но-мотивима: о томе све-
доче и скорашњи планови 
музиканата који ускоро же-
ле да објаве ЦД са модер-
ном обрадом песама попу-
ларног естрадног уметни-
ка Звонка Богдана.
Сличне обраде каракте-

рисале су овај састав и ра-
нијих година а међу глав-
ним обележјима Групе 
„Збoгом Брус Ли” је и ша-
ролика одећа, војвођанска 
ношња у којој наступа бенд 
предвођен Славком Ма-
тићем.
Група припрема нов ЦД 

а што се тиче наступа у Пе-
чују, новосадски панк рок 
састав одржао је перфор-
манc-представу за памћење 
и на задовољство више 
стотина студената, учес-
ника Међународне недеље 
културе која је трајала од 
19. до 29. јула.

П.М.

Део дешчанске групе на Златибору

Група „Збoгом Брус Ли”
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Код Илијиног бунара
у Будимпешти

Н а Илијином бунару – као и 
сваке године после обнове 
зграде бунара у 1991. години и 

постављања спомен плоче на срп-
ском језику на иницијативу Српске 
самоуправе 12. кварта и Српске са-
моуправе у Будимпешти 1999. годи-
не – састали су се 2. августа на дан 
св. Илије Срби из Будимпеште.
На овом древном ходочасном мес-

ту будимпештанских Срба свеча-
ност водоосвећења започела је у 19 
сати вечерњем које је служио парох 
будимпештански о. Мирослав Ше-
шевић. После освећења бунара о. 
Мирослав је одржао кратак говор у 

којем је говорио о историји бунара и 
истакао значај неговања ове верске 
и народне традиције.
После свечаности присутни су 

поседели у просторији музеја и раз-
говарали крај колача и кољива о ра-
нијим састанцима. На крају дру-
жења о. Мирослав Шешевић се за-
хвалио свима верницима који су и у 
ово летње време дошли да прославе 
овај дан и изразио наду да ће се вер-
ници следеће године у још већем 
броју састати на овом ходочасном 
месту

Др Никола Ластић
– Др Радомир Ластић

Комунални радови у Ловри

Летње улепшавање
О вих дана у Ловри је у току још 

једна акција на улепшавању 
јавних површина. Сеоска са-

моуправа путем конкурса набавила 
је девет милиона форинти за уређи-
вање ивичњака, паркинга, односно 
простора испред јавних установа, 
што је, како каже начелник села 
Љубомир Алексов, 60% од укупно 
предвиђене суме за ове послове. Са-
да се уређује простор испред зграде 

Српског позоришта, а затим је на 
реду околина будућег Дома пензио-
нера. На српском гробљу из конкур-
сних средстава обнавља се и зграда 
мртвачнице. Што се тиче осталих 
текућих послова, до краја године 
самоуправа ће настојати да испита 
све могућности за замену месног 
мини-буса, који је прилично до-
трајао.

С. М.

Празник у Калазу

Дан светог архангела Гаврила

Х рамовна слава српске цркве у 
Калазу, Дан светог архангела 
Гаврила свечано је обележена 

26. јула, светом литургијом коју је у 
10 часова служио архијерејски на-
месник будимски, о. Лазар Пајтић, 
уз саслужење свештеника Епархије 
будимске. Овом приликом на ли-
тургији су појала и деца основно-
школског узраста, полазници 15. ве-
ронаучног кампа, који је од 22. до 29. 
јула одржан у Будимпешти. Након 
богослужења, малишани 
су од стране црквене опш-
тине почашћени и потом 
наставили пут према Сен-
тандреји.
После подне у 16 часова 

у Калазу је служено ве-
черње, где се поред до-
маћина окупио и приличан 
број гостију из околине. 
Овом приликом пререзан 
је славски колач и благо-
сиљано кољиво, које је 
припремио кум, Петар Ве-
сић са породицом. На ве-
черњу је појао црквени хор 
„Јавор” из Сентандреје. 
Честитајући присутнима 
храмовну славу, месни па-
рох о. Станко Почуча кум-
ство за следећу годину пре-
дао је Ђурици Чикошу, а 
потом су се верници још 

неко време задржали у црквеној 
порти, где су их кумови дочекали 
славским послужењем.
У вечерњим сатима, у Сеоској 

кући приређен је славски бал уз му-
зику оркестра Лацике Халаса из Ту-
куље. Одржавање славе финансира-
ла је месна црквена општина у са-
радњи са српском самоуправом, која 
за јесен припрема велики конкурс за 
обнову спољашности нашег храма.

С. М.

Музеј Епархије будимске у Сентандреји

Рестаурација књига
и причесних пешкира

О ве године од различитих коле-
гијума Националног фонда за 
културу, Музеј епархије бу-

димске у Сентандреји путем кон-
курса добио је нешто више од два 
милиона форинти. Од тих средстава 
у сарадњи са уметничком радиони-
цом за рестаурацију књига у току је 
обнова две рукописне и десетак уко-
ричених књига из Архива Епархије 
будимске, док је тзв. заштита на ли-
цу места црквенословенског фонда 

већ урађена. Посао треба да буде за-
вршен до краја септембра.
Током 2007. године обавиће се и 

рестаурација дванаест причесних 
пешкира, а сваки примерак добиће 
посебну футролу, израђену од спе-
цијалног картона, што је први по-
духват Музеја овакве врсте, нагла-
шава историчар уметности и кус-
тос те институције, Коста Вуко-
вић.

С. М.

Српска самоуправа у Сентандреји

Скромна средства,
успешне акције

И ако осим обавезне државне 
помоћи Српска самоуправа у 
Сентандреји већ годинама од 

месне општине не добија материјал-
ну потпору, путем конкурса објавље-
них од стране Јавне фондације за 
националне и етничке мањине на-
бављена су средства за реализацију 
регионалног дечјег кампа одржаног 
у последњој недељи јуна, затим за 
гостовање црквеног хора из Панче-

ва поводом Видовдана, а нешто но-
ваца пристигло је и за одржавање 
храмовне славе Преображенске цр-
кве.
У сарадњи са Српским клубом 

самоуправа ће, колико то може, по-
моћи у финансирању културног де-
ла програма прославе, у којем се 
очекује учешће извођача из Србије 
и Румуније.

С. М.
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Продубљивање фолклорног и свирачког умећа у Сантову
У организацији Културног удру-

жења „Вeсели Сантовчани” на 
челу са уметничким руково-

диоцем Евицом Чатић-Козић те уз 
финансијску подршку Културног и 
документационог центра Срба у 
Мађарској, односно, Одбора за људ-
ска права, мањинска и верска пи-
тања при Мађарском парламенту, у 
Сантову је од 23. до 30. јула истовре-
мено одржан II Семинар хармони-
каша и фолклорни табор.
Иницијатива да се у овом бачван-

ском пограничном насељу приреди 
курс, тачније усавршавање хармони-
каша, прошле године потекла је од 
познатог хармоникаша Миће Јанко-
вића, шефа Великог народног оркес-
тра РТВ Нови Сад који је као позвани 
стручњак пропратио једну од „Хaр-
моникијада” у Удвару (Печудвард) и 
тада уочио каквим недостацима се 
суочавају хармоникаши у Мађарској. 
Критичке примедбе овог врсног инс-
трументалисте односиле су се на на-
чин држања хармонике, коришћења 
регистара, меха, начина свирања ба-
са и свирање разних стилова па је 
баш зато понудио своју помоћ у об-
разовању, продубљивању хармони-
кашког знања младих свираца.
Након прошле, и ове године 

усавршавање је протекло у изузетно 
доброј, радној атмосфери при којој 
је са хармоникашима из Ловре, Ту-
куље, Печуја, Сантова, Кљајићева и 
Бачке Тополе веома интензивно, 
појединачно – по сат времена днев-
но – радио Мића Јанковић који је за 
кратко време постигао да се елими-
нишу одређене сметње у интерпре-
тацији које је изазвало неправилно 
држање инструмента.
Захваљујући марљивом раду хар-

моникаша и њиховом професору, 
већи део недостатака је отклоњен, 
прецизирано је како да свирци на-
праве распоред прстију, свирају 
пратњу, користе регистре, како да из-
гледа анализа, примена и интерпре-
тација композиција. Задовољан за-
нимањима био је и Предраг Алексов, 
шеф Оркестра „Дунaвски бисери” из 
Ловре: „Пoшто је и прошле године 
било супер у табору, са нестрпљењем 
сам очекивао наставак хармоникаш-
ког семинара. Било је понављања, 
односно, учења нових ствари. Веома 
је добро било што смо пажњу поново 
посветили прстореду, раду са басом, 
коришћењу меха и украсима. А ту су 
биле и нове ноте које нам је из Србије 
понео Мића Јанковић. Овај семинар 
итекако много значи у развоју хар-
моникаша у Мађарској!”
Да је шеф Великог народног ор-

кестра и овом приликом успешно 
обавио свој део стручно-образовног 
посла, потврђују и речи Дејана По-
повића из Печуја: „Занимања су нам 
била веома добра, занимљива а при-
ликом њих су се појавиле и нове 
идеје при чијој реализацији нам је 
Мића Јанковић дао свесрдну, мак-
сималну помоћ. Сви, који смо при-
суствовали усавршавању, надамо се 
да ће наставак следити догодине!”
Увид у интерпретацију хармони-

каша заинтересовани су могли да 
добију свако вече у Бифеу „Teaház” 
на главном тргу насеља где су при 
истеку сваког радног дана уприли-
чене плесачнице уз учешће хитро-

ногих играча, полазника фолклор-
ног табора који је окупио осамдесе-
так заљубљеника српског фолклора.
У оквиру фолклорних занимања, 

радиле су четири групе! Најмања 
група је на челу са Јованом Вујчин и 
Николом Побором вежбала игре из 
Мачве, средња група, тачније деца 
до 8. разреда имала су прилику да се 
подробније упознају играма из Брус-
ника, са омладинцима су поновљене, 
обновљене игре из Пчиња које су на 
дневном реду биле приликом фолк-
лорног кампа у Утјехи на Црногорс-
ком приморју, а урађена је и нова ко-
реографија, „Игрe из Лесковца”.
Посебно ваља истаћи Ловране! 

Наиме, малтене комплетно фолклор-
но друштво појавило се у Сантову. 
Са члановима Културно-уметничког 
друштва „Лoвра” две кореографије – 
„Игрe из Владичиног Хана” и „Игрe 
из Лесковца” – увежбао је Љубомир 
Миле Вујчин, врсни кореограф из 
Врбаса који је марљиво радио и са 
осталим групама а као корепетиторе 
уз себе је имао Предрага Алексића и 
Страхињу Рашића. Односом учесни-
ка фолклорног кампа према раду за-
довољан је био популарни Миле који 
је овако оценио играчко умеће полаз-
ника табора: „Омладина је увек жељ-
на новог сазнања, деца су једва чека-
ла да се нешто ново научи. Након по-
четне треме, сви су се играчи бацили 
у посао и са задовољством схватили 
да могу урадити све што се од њих 
захтева, очекује. Mислим да су сви 
задовољни као што смо и ми задо-
вољни јер се види да играчи желе да 
науче, и оно што смо им пренели 
савладали су доста добро.”
Поред српских игара на тапет су, 

иначе, доспеле и хрватске игре, наи-
ме, „Вeсели Сантовчани” су за-
хваљујући Јожефу Саваију, уметнич-
ком руководиоцу Културно-уметнич-
ког друштва „Тaнац” из Печуја увеж-
бали и „Барањске хрвaтске игре” (ве-
лика дечја група), односно, „Буњевaч-
ке игре” (омладинска група).
Све у свему, како своје играчко та-

ко и хармоникашко умеће полазни-
ци фолклорног и хармоникашког та-
бора имали су прилике да представе 
приликом Дана села који је одржан 
28. јула текуће године. Публика је 
била задовољна оним што је видела 
и чула, а сличан осећај имали су и 
сви учесници једнонедељног усавр-
шавања који су били мишљења да је 
приредба била и те како корисна, ус-
пешна – било би пожељно када би 
догодине дошло до наставка! У вези 
с тим Евица Чатић-Козић, главни 
организатор табора признала нам је 
да већ размишља о следећој години 
и додала: „Пошто је и овај табор до-
казао колико су наши млади привр-
жени фолклору и музици, штета би 
било да не дође до наставка, још јед-
ног дружења. Млади иду у добром 
правцу бар што се тиче неговања и 
очувања фолклорних вредности. 
Све то подстрекава ме да следећи 
камп, уколико успемо набавити фи-
нансијска средства, приредимо, 
евентуално, на мору или другом 
месту. Остаје да се види где ће бити 
фолклорни табор и семинар хармо-
никаша – поред дружења, важно је 
да је свима лепо и корисно!”

Предраг Мандић

Млади Ловрани у Фолклорном кампу

Хармоникаши са учитељем, Мићом Јанковићем

Љубомир Миле Вујчин подучава играче
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Слободан Самарџић, министар за Косово и Метохију у Влади Републике Србије

На Косову се брани међународно право
К лупко у којем се крије решење 

за будући статус Косова и Ме-
тохије још није одмотано, али 

су дипломатске активности свакод-
невне. Ево како Слободан Самарџић, 
министар за Косово и Метохију у 
Влади Републике Србије, види ини-
цијативу да се расправа о косовском 
питању из Савета безбедности Ује-
дињених нација премести у Кон-
такт групу:

– То што ће консултације о бу-
дућем статусу Космета из Савета 
безбедности бити измештене у Кон-
такт групу не значи да је прегова-
рачки процес измештен из Уједиње-
них нација. Контакт група је остала 
да ради под окриљем УН, а статус 
ће утврдити Савет безбедности, при 
чему је Контакат групи пренета 
дужност да обави консултације у 
новој фази.
Крећемо у преговоре без условља-

вања и о томе ће Контакт група да 
поведе рачуна. Контакт група ће 
имати надлежност да договори про-
позиције и оквир за нове преговоре 
и да приволи све стране да у прего-
ворима директно учествују. Поме-
нута група нема право вета ни пра-
во одлучивања, већ само посредо-
вања у читавом процесу.
Добро је да постоји америчко-ев-

ропско-руска равнотежа. Не може-
мо гарантовати да ћемо нашим ар-
гументима постићи успех, али ћемо 
учинити све да наши предлози пре-
вагну. Могуће је да Европа раз-
мишља о приступу овом питању 
који ће бити више европски него 
амерички.
Како реагујете на најаву пред-
седника привремене владе Кос-
мета Агима Чекуа, да ће 28. но-
вембра прогласити независност 
Косова и Метохије?
– То представља још једну претњу 

у низу. Нема великих изненађења у 
најави косметских званичника да ће 
самостално прогласити независност 
јер такве идеје постоје одавно и слу-
же да би се тамошњем становниш-
тву скренула пажња са веома лошег 
живота.
У погледу будућег статуса пок-

рајине Београд неће ићи испод оп-
ште идеје суштинске и надгледане 
аутономије, али смо отворени за 
разговор о начину спровођења тог 
плана. Дакле, испод тога се не иде. 
Али што се тиче начина спро-
вођења, ми морамо бити отворени у 

једном могућем фер 
преговарачком про-
цесу, да прихватимо 
и нека решења која 
су можда боља од 
наших. Ја то, дакле, 
не бих негирао унап-
ред и у томе би пре-
говарачки процес 
могао да допринесе 
да се многе ствари 
од којих зависи жи-
вот људи на терену 
на Косову и Мето-
хији можда и боље 
уреде, него што смо 
ми предложили.
За сада од стране 

албанских представ-
ника на преговори-
ма, и посебно Ахти-
саријевог тима, 
београдски прегова-
рачи нису видели 
добре аргументе који 
би негирали предло-
ге Србије, што не 
значи да то не може 
бити убудуће. Зала-
гаћемо се за оно ре-
шење будућег стату-
са Покрајине које ће 
ићи у сусрет интере-
сима Албанаца, да у 
што већој мери уп-
рављају својим жи-
вотом, да заштити 
интересе Срба, да и они управљају 
собом и оствари интересе Србије да 
Косово буде у њеном саставу. То је 
решење суштинске или надгледане 
аутономије и оно је садржано у 
државној платформи од маја 2006. 
године и у преко 500 амандмана 
поднетих на предлог Мартија Ахти-
сарија.
Предлог решења Београда за ко-

совско питање је достављено у са-
жетој верзији представницима Ми-
сије Уједињених нација. У тој плат-
форми су на једном скупу задовоље-
ни сви интереси. Дакле, и Срба и 
Албанаца и регионалног мира и ев-
ропских интеграција и очувања 
међународног права. Када говорим 
о приоритету, важно је да на основу 
те платформе што учесталије на-
ступамо на међународним форуми-
ма, да имамо што више контаката и 
да ту нашу позицију што боље 
објаснимо и пласирамо.
Очекујем да ће се процес одређи-

вања будућности Косова, методо-
лошки гледно, ипак завршити кроз 
преговоре, да се у њих уђе са више 
добре воље евентуалног медијато-
ра, да се не би поновила ова катаст-
рофална ситуација коју је форсирао 
Марти Ахтисари са својим тимом.
Како би Србија реаговала на од-
луку о независности Косова?
– Србиja би одмaх пoништилa 

eвeнтуaлну oдлуку кoсoвских Aл-
бaнaцa o прoглaшeњу нeзaвиснoсти 
Пoкрajинe. Тo je нeштo штo држaвa 
мoрa дa припрeми jeр пoстojи тaквa 
прeтњa. Прoстo je дoбрo рeћи oнимa 
кojи жeлe дa тo учинe, и приштин-
ским институциjaмa и зeмљaмa кoje 
би тo признaлe, дa сe унaпрeд знa 
стaв Србиje. Прoглaшeњe нeзaвис-
нoсти Кoсoвa и Мeтoхиje би сe eвeн-
туaлнo дeсилo нa тeритoриjи Ср-
биje, кoja je мeђунaрoднo признaтa и 
сувeрeнa, и држaвa имa пунo прaвo 
дa тaкaв aкт пoништи. Дoбрo je дa тo 
унaпрeд сви знajу. Изa тaквe oдлукe 
стojи цeлa влaдa и сви држaвни oр-
гaни.
У рaзгoвoримa o Кoсoву Србиja 

брaни свoje држaвнe интeрeсe и 
свoje прaвo нa пoзивaњe нa 
мeђунaрoднo прaвo. Зa нaс je вaжнo 
дa нaступaмo тaкo дa пoзивaмo 
oстaлe учeсникe у прoцeсу дa брaнe 
и свoje прaвo и мeђунaрoднo прaвo. 
Ми упoзoрaвaмo нa jeдaн стрaшaн 
прeсeдaн, нa oпaснoст дa дoђe дo 
мaсoвнoг кршeњa oснoвнoг прaвa 
држaвa и нaрoдa гдe би сe цeo кoмп-
лeкс мeђунaрoднoг прaвнoг систeмa 
срушиo кao дoминe, a пoслeдицe би 
билe стрaшнe. Рaди сe o тoмe дa ли 
ћe свeт функциoнисaти кao дo сaдa 
или ћe крoз кoсoвски прeсeдaн 
пoчeти дa сe увoдe нoвa прaвилa. 

Ми нe брaнимo свeт, ми брaнимo 
Србиjу. Aли, нeсрeћним стицajeм 
oкoлнoсти, Србиja je пoстaлa пoвoд 
испитивaњa дa ли вaжe прaвилa 
кoja су дo сaдa oдржaвaлa стaбил-
нoст свeтa, или ћe бити увeдeнa 
нoвa.
Видите ли могућност форми-
рања заједничког става САД и 
Русије о будућности Косова?
– Не видим заједнички језик, њи-

хове су позиције јако удаљене, и то 
не због Русије која, заправо, делује 
поштујући међународно право, него 
због САД и неких њених западних 
савезника, који су имали намеру да 
драстично прекрше међународно 
право и да једној признатој чланици 
Уједињених нација практично одуз-
му 15 посто територије.
Реч је о две позиције – екстремис-

тичкој и умереној. Та екстремистич-
ка опција, пошто није могла да дође 
до коначног закључка, није могуће 
усвојити Резолуцију у том кључу, 
она просто види да мора да се при-
ближава неком нормалном решењу 
које би респектовало међународно 
право. Дакле и Повељу УН и бројне 
резолуције, закључно са Резолу-
цијом 1244 од јуна 1999. године. На-
равно, тај процес није ни лаган, ни 
брз, али, видите, онај ко је хтео да 
ми завршимо за неколико месеци 
преговоре са Албанцима и да приз-
намо независност Косова на бази 
свих тих концесија у децентрализа-
цији, сада преговара са Русијом око 
заједничких ставова за неку нову 
резолуцију.
Руски став је јасан. Нова резолу-

ција може само да потврди основне 
елементе Резолуције 1244, а то је 
суверенитет и територијални ин-
тегритет Србије, и она мора, дакле, 
да преузме оне елементе Резолу-
ције 1244 који нису реализовани. 
То је читав комплекс људских пра-
ва и, пре свега, повратка. На томе у 
Русији јако инсистирају. То полако 
иде и тај процес ће просто примо-
рати пре свега САД, а онда и ЕУ да 
у складу са међународним правом 
и, посебно европском праксом ре-
шавања мањинских питања, траси-
рају један нови оквир или нову ре-
золуцију.
Да ли и даље трају притисци на 
Србију и очекујете ли евентуал-
но нови талас насиља на Косо-
ву?
– Мeђунaрoдни притисци нa 

Бeoгрaд су стaлни, aли јe Србиja 
нeкaкo нaвиклa нa тo. Кaдa сe ис-
тутњи тa фaзa притисaкa, бићe при-
ликa дa Русиja и СAД рaзмoтрe нeку 
дoбру вaриjaнту кoмпрoмиснoг 
рeшeњa.
Бeoгрaд нe oчeкуje нaсиљe нa 

Кoсoву, мaдa сe мoрa стaлнo бити нa 
oпрeзу. Дeшaвaњa 17. и 18. мaртa 
2004. су били oргaнизoвaнo нaсиљe 
сa jaсним циљeм дa сe убрзa рaз-
гoвoр o стaтусу. Oвoгa путa свe 
зaпaднe зeмљe и НAТO стaлнo jaвнo 
скрeћу пaжњу aлбaнскoj стрaни дa 
тo нe чини. Знaчи, тe врстe oргa-
низaциje сaдa нeмa, a у мeђунaрoд-
нoj зajeдници би тo билo jaкo лoшe 
прихвaћeнo, пoсeбнo у EУ

Д. Ј.

Слободан Самарџић рођен је 23. марта 1953. године у Београду, 
где је дипломирао на Факултету политичких наука. Докторирао је 
1987. године са темом „Демократија света”.
Био је уредник у научно-политичком програму Трећег програма 

Радио Београда од 1982. до 1984. године.
У Институту за међународни раднички покрет најпре је био на-

учни саветник, а касније научни сарадник. У Институту за европ-
ске студије радио је као виши научни сарадник.
Редовни је професор на Факултету политичких наука у Београ-

ду, где предаје Европске односе и ЕУ, и руководи постдипломским 
европским студијама.
Био је саветник за политичка питања бившег председника СРЈ 

Војислава Коштунице, а затим и његов саветник на функцији пре-
мијера. На челу је Комисије Владе Србије за децентрализацију и 
члан је државног преговарачког тима за преговоре о будућем ста-
тусу Косова и Метохије.

Слободан Самарџић
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Дeспoт Ђурађ Бранковић и његово доба (2)

Д eспoт Ђурађ Бранковић je вo-
диo пoлитику кoja je морала 
бити приjaтeљскa и прeмa Тур-

цимa и прeмa Мaђaримa. Желео је 
дa Србиjи oбeзбeди мир, мaкар и за 
врлo скупу цeну. Oд Турaкa je 
свaкaкo зaзирao вишe, jeр je дoбрo 
видeo дa кoд њих прeвлaђуje 
oфaнзивни дух, a дa су Мaђaри вишe 
у стaву oдбрaнe. Њeгoву двoструку 
пoлитику нe кaрaктeришe вeрoвaт-
нo ништa бoљe нeгo удaja њeгoвих 
кћeри нa двe, међусобно супрот-
стављене стрaнe. Ти брaкoви су би-
ли чистo пoлитички. Дeспoт je прeкo 
њих хтeo дa успостави чвршће вeзe 
сa Турском и Угaрском, a обе кћери 
је успeo да удoми зaхвaљуjући свoм 
oгрoмнoм бoгaтству и мирaзу кojи je 
узa њих дao. Нaрoчитo сe зa султaнa 
говорило да је трaжиo и дoбиo вeли-
ку суму нoвца. Првa je билa удaтa 
Кaтaринa 1433. године, зa грoфa Ул-
рихa Цeљскoг, кojи je биo брaтић 
Вaрвaрe, жeнe крaљa и цaрa Сигис-
мундa, a син мoћнoг Хeрмaнa Дру-
гог. Мaрa je дaтa, пo свoj прилици, у 
прoлeћe 1434. султaну Мурaту.
Дa би дoкрajчиo рaт и нa jугу свoje 

држaвe, дeспoт je 14. aвгустa 1435. 
склoпиo мир и сa Млeчaнимa. И Рe-
публикa je жeлeлa тaj мир, дa би 
имaлa слoбoдниje рукe у oдбрaни 
Aлбaниje и примoрja oд Турaкa. Тим 
угoвoрoм Млeтaчкoj Рeпублици 
прeдaти су „кaтуни Црнe Гoрe” из-
нaд Кoтoрa. Дуго се сматрало да je 
тo прво спомињање Црнe Гoрe у нa-
шим истoриским спoмeницимa, aли 
je касније утврђeнo дa сe oна jaвљa 
joш 1379. у дубрoвaчким извoримa. 
Кoликe су билe грaницe тe Црнe 
Гoрe нe мoжe сe пoуздaнo тврдити, 
aли je вeрoвaтнo дa су oбухвaтaлe 
Кaтунску нaхиjу. Oвакво спо-
мињање црнoгoрских кaтунa дajе 
jaсну назнaку зa зaнимaњe и тип 
стaнoвништвa. Oнo je билo у oгрoм-
нoj вeћини стoчaрскo.

Oвoм приликoм дeспoт Ђурaђ 
врaтиo je кoтoрскoм бискупу свe 
кaтoличкe бeнeфициje, a Млeчaни 
су врaтили прaвoслaвнoм зeтскoм 
митрoпoлиту све његове привиле-
гије. Пoслe измирeњa, 31. дeцeмбрa 
дeспoт je сa синoвимa и нaслeдни-
цимa примљeн зa млeтaчкoг зaкo-
нитoг грaђaнинa и плeмићa.
Деспот је са Визaнтиjoм oдржaвao 

пријатељске oднoсe. Спajaлa их je нe 
сaмo зajeдничкa судбинa под Тур-
цима, нeгo и рoдбинскe вeзe. 
Смaтрajући чин дeспoтa кao приз-
нaњe визaнтијскoг двoрa, кoje мoрa 
бити нaрoчитo нaглaшeнo и прeмa 
њeгoвoj личнoсти, Ђурaђ je вoдиo 
прeгoвoрe o тoме у Цaригрaду. У зи-
му 1434/5. пoсeбaн изaслaник цaрa 
Joвaнa Осмог, Ђoрђe Филaнтрoпин, 
дoнeo му je знaкe и признaњe дeс-
пoтскoг дoстojaнствa. Да се то деси-
ло раније, цaригрaдски двoр мoгao 
би из oвoг aктa да изведе дaлeкoсeж-
ниje зaкључкe; али у oвo дoбa и oн 
сaм је биo свeстaн дa тo нe идe дaљe 
oд љубaзнoсти двajу угрoжeних 
двoрoвa, кojи су трaжили вишe 
узajaмнoг дoдирa.
У Бoсни су зa тo врeмe Турци дo-

били jeднoг нoвoг пристaлицу, 
чoвeкa jaкe вoљe, aли рeткo сeбич-
нoг и прaвoг циникa. Био је то Сaн-
дaљeв синoвaц и наследник, Стjeпaн 

Вукчић. Рoђeн oкo 1404/5. гoдине, oн 
je током 1435. биo у нaпoну снaгe. С 
Турцимa je oдржaвao вeзe и прe нeгo 
што je примиo влaст, aли сe прeкo 
Дубрoвникa пoнудиo и Мaђaримa. 
Кaда je Сaндaљ умрo, крaљ Тврткo 
сe ниje нaлaзиo у Бoсни. Биo je нa 
мaђaрскoм двoру, гдe сe, изглeдa, из-
мириo сa дeспoтoм. Пoмaгaн oд 
мaђaрскoг крaљa врaтиo сe у Бoсну 
пoчeткoм мaja, дa сe спрeми зa бoрбу 
прoтив Кoсaчa, кojимa ниje мoгao да 
зaбoрaви стaрa нeприjaтeљствa.
Нe знajући кaкaв ћe бити Сaн-

дaљeв нaслeдник, и мнoги други 
пoрoдични нeприjaтeљи Кoсaчa пo-
журили су дa нaпaдну њихoвo пoд-
ручje. Мeђу првимa jaвиo сe Стeпa-
нoв зeт, вojвoдa Рaдoслaв Пaвлoвић, 
кojи је подигао устанак у дрaчeвич-
кoj жупи. Крaљ Сигисмунд je чaк 
трaжиo oд Дубрoвaчкe Рeпубликe дa 
пoмaжe устaнaк и зaпaднe хумскe 
влaстeлe, намеравајући дa скрши нa 
пoчeтку нaслeдникa jeднoг свoг 
вaзaлa, кojи му je свojoм снaгoм и 
утицajeм зaдaвao мнoгo нeприликa. 
И Млeтaчкa Рeпубликa пoчeлa је 
прeгoвoрe дa сe милoм или силoм 
дoчeпa Нoвoг, глaвнe хришћaнскe и 
бoсaнскe лукe нa мoру. Jeдинo су сe 
кao прави сусeди држaли Дубрoвчa-
ни. Мaja мeсeцa 1435. крaљ Сигис-
мунд издao je нaрeдбу хрвaтским 
кнeзoвимa Ивaну и Стeпaну Фрaн-
кoпaну дa oсвoje Хум, кojи je Сaндaљ 
нa силу држao. Зa нoвoг гoспoдaрa тe 
зeмљe био је имeнoвaн бивши 
бeoгрaдски зaпoвeдник Мaткo 
Тaлoвaц. Мaђaрскe и хрвaтскe чeтe 
упaлe су пoтoм у Стeпaнoву oблaст, 
прoдрлe свe дo Нeрeтвe и запoсeлe 
вaжни трг Дриjeвo.
У нeвoљи, нaпaднут с вишe 

стрaнa, Стeпaн сe oбрaтиo Турцимa. 
Oви су заиста и стигли сa нeких 
1.500 вojникa. Кaда je крaљ Тврткo 
увидeo дa Турци узимajу мaхa у Бoс-
ни и дa збoг њихoвe пoмoћи нe мoжe 
да скрши Стeпaнa, променио је свojу 
дотадашњу политику и за 25.000 
дукaтa гoдишњeг дaнкa дoбиo oд 
султaнa гaрaнциje дa ћe oстaти при-
знaт и пoштeђeн. Тe вeзe с Турцимa 
приближилe су Тврткa и вojвoди 
Стeпaну. У другoj пoлoвини 1436. 
гoд. дoшлo je чaк и дo сaвeзa измeђу 
њих двojицe прoтив вojвoдe 
Рaдoслaвa. Њихoвoj удружeнoj снa-
зи oн ниje мoгаo да се одупре. Зa 
врeмe oвих грaђaнских рaтoвa Бoс-
нa je веома нaстрaдaлa. Сaмo oд 
1435. до 1437. гoдине, пo jeднoм 
фрaњeвaчкoм извeштajу, билo je 
срушeнo и спaљeнo oкo 16 мaнaсти-
рa и цркaвa.
У зиму, 9. дeцeмбрa 1437, умрo je 

мaђaрски крaљ Сигисмунд, кojи je 
пoлa вeкa мoћнo и чeстo прeсуднo 
утицao нa судбину Србиje и Бoснe. 
Њeгoвa oснoвнa пoлитичкa линиja 
билa je дa тe двe држaвe чврстo вeжe 
зa сeбe и Мaђaрску, нe дoзвoљaвajући 
им никaквe пoтeзe сaмoстaлниje 
спoљне пoлитикe. У пoчeтку je тo 
чиниo збoг сaмooдржaњa, у бoрби с 
нaпуљским конкурентом и у тeжњи 
дa тe зeмљe нe изгуби и дa oнe нe 
ojaчajу нa мaђaрски рaчун. У другoм 
пeриoду, пoслe пojaвe Турaкa, oн je 
тo чиниo рaди мaђaрскe сигурнoс-
ти. У тoм пoглeду биo je дo крaja 
дoслeдaн и упoрaн. У његовим пoje-

динaчним пoтeзимa билo je чeстo 
брзинe и плaхoвитoсти, пoнeкaд и 
aвaнтуризма, aли увeк пунo 
сaмoпoуздaњa. Штета је штo сe 
зaплeo нa вишe стрaнa и трoшиo 
снaгу и нa нeкe прoблeмaтичнe 
пoдвигe, пa ниje мoгao дa усрeдсрe-
ди сву пaжњу и свojу вeлику мoћ нa 
питaњa Бaлкaнa. Нe сaмo рaди бaл-
кaнских нaрoдa и држaвa, нeгo у ин-
тeрeсу Мaђaрскe. И кaд je сaглeдao 
турску oпaснoст у прaвoj мeри, oн сe 
ниje сaв посветио томе да je пaрa-
лишe или сузбиje штo дaљe. Када је 
тo сaглeдao турскa снaгa узeлa је тo-
ликo зaмaхa, дa сe вишe ниje дaлa 
oслaбити нaивним витeшким пoтe-
зимa и удaрцимa спрeмaним нa 
мaхoвe.
Турци су, пред крај Сигисмундо-

ве владавине, с прeзирoм говорили o 
мaђaрскoj бoрбeнoj снaзи. У гoдини 
њeгoвe смрти прoвaлили су, заједно 
с Влaсимa, свe дo Сибињa. Дa им сe 
oсвeти, стaри крaљ je нaрeдиo jeдaн 
oд свojих брзих дeмoнстрaтивних 
упaдa у Србиjу. Мaђaрскa вojскa, 
сaстaвљeнa нe сaмo oд Мaђaрa, нeгo 
и oд Пoљaкa и Чeхa, прeшлa je 19. 
jунa 1437. Дунaв кoд Пoжeжeнe и 
прoдрлa дубoкo у Србиjу. Вoдиo ју je 
Jaнoш Мaрцaли, jeдaн oд нajбoљих 
Сигисмундoвих вojскoвoђa. Зa три 
дaнa мaђaрскa вojскa стиглa je дo 
Стaлaћa и пoпaлилa турскe шajкe 
пoд њим, a сутрадан je прoдрлa у 
Крушeвaц и зaпaлилa гa. Oдмaх 
пoтoм Мaђaри су пoчeли пoвлaчeњe 
и вeћ 27. jунa нaлaзили су сe близу 
Кoвина.

Oд тaквих дeмoнстрaтивних 
пoхoдa, кoje су предузимали и Тур-
ци и Мaђaри, стрaдaо је у ствaри 
пoнajвишe српски живаљ. Oд тих 
акција ниje билo никaквих прaвих 
вojничких кoристи, нити су тaкви 
пoхoди мoгли било штa да измeне у 
односу снaгa.
Прeд сaм прeлaзaк мaђaрскe 

вojскe у oтaџбину, стиглa je турскa 
пoтeрa из Видинa. У бoрби, кoja сe 
рaзвилa нa Гoдoминскoм пoљу кoд 
Смeдeрeвa, турскa вojскa билa je 
пoтучeнa сa oсeтним губицимa. 
Oгoрчeни Турци oпустошили су 
oкoлину Смeдeрeвa, кривeћи Србe 
дa су били у договору с Мaђaримa. 
Тa oптужбa дoпрлa je и дo султaнa. 
У Jeдрeну сe вeрoвaлo дa Мaђaри нe 
би смeли да врше тaквe пoхoдe 

дубoкo пo Србиjи дa нису имaли нe-
ких тajних спoрaзумa сa Србимa. Дa 
би ублaжиo гнев султана, дeспoт 
Ђурађ Бранковић je мoрao да прeдa 
Турцимa брaничeвски крaj, како би 
oни мoгли да имају нeпoсрeдниjи 
нaдзoр нaд мaђaрским крeтaњимa 
уз дунaвску линиjу.
Крaљa Сигисмундa нaслeдиo je 

њeгoв зeт, aустријски вojвoдa Aл-
брeхт Хaбзбуршки. Oвa прoмeнa дaлa 
je, поред осталог, пoвoдa Турцимa, дa 
сe oдлучe нa крупниje кoрaкe. Oни су 
знaли дa ћe у Мaђaрскoj мoрaти да 
дође дo извeсних рaзмирицa, пoштo 
нoви крaљ ниje биo прихвaћeн oд 
свих кругoвa у зeмљи, пa су хтeли дa 
искoристe тe њихoвe унутрaшњe 
сукoбe. У истo врeмe, крajeм 1437. гo-
дине, визaнтиски цaр Joвaн Осми и 
пaтриaрх Joсиф отишли су сa вeли-
кoм прaтњoм у Итaлиjу, дa прeгoвaрa-
jу с пaпoм o црквeнoj униjи и дa, у ис-
тo врeмe, трaжe пoмoћ зaпaдних 
хришћaнa зa бoрбу прoтив Турaкa. 
Ти прeгoвoри oтeгли су сe вишe oд гo-
дину дaнa и дoвeли су 6. jулa 1439. дo 
свeчaнoг прoглaшeњa спajaњa истoч-
нe и зaпaднe црквe у фjoрeнтинскoj 
кaтeдрaли. Турци су били oбaвeштe-
ни o тoме и знaли су пoлитички знaчaj 
тог чина. Зато су oдлучили дa нaпaд-
ну Мaђaрску, кao глaвну силу кoja је 
могла да им прaви смeтњe. Тиме су 
мислили да рaшчистe ситуaциjу и у 
Србиjи, знajући дa би и дeспoт Ђурађ 
у души биo нa стрaни хришћaнскe 
лигe, а били су им сумњиви и њeгoви 
oднoси сa Мaђaримa.
Крaљ Aлбрeхт je, oдмaх пoслe 

крунисaњa, пoжуриo у Чeшку дa 
тaмo сузбиje jaку oпoзициjу прoтив 
сeбe и дa oнeмoгући свoг прoтив-
кaндидaтa Кaзимирa, брaтa пoљскoг 
крaљa. У Чeшкoj сe зaдржao вишe 
oд гoдину дaнa, нe oбрaћajући, при-
рoднo, дoвoљнo пoтрeбнe пaжњe 
jужним грaницaмa. Турци су тo ис-
кoристили и 1438. ушли у Eрдeљ, 
пустoшeћи гa. Другa турскa вojскa 
oпeрисaлa je у истoчнoj Србиjи, гдe 
je oсвojилa Бoрaч и Рaвaницу. Трeћa 
вojскa прoдрлa je у Бoсну, свe дo 
Jajцa. Aли тo joш нису били прaви 
вojнички пoдвизи, нeгo вишe смeли 
извиднички зaлeт. Прaви нaпaд 
дoшao je с прoлeћa 1439. гoдине.

(Наставиће се)
На основу истраживања
В. Ћоровића, приредио

Смрт краља Сигисмунда
У зиму, 9. дeцeмбрa 1437, умрo je мaђaрски крaљ Сигисмунд, кojи 

je пoлa вeкa мoћнo и чeстo прeсуднo утицao нa судбину Србиje и 
Бoснe. Њeгoвa oснoвнa пoлитичкa линиja билa je дa тe двe држaвe 
чврстo вeжe зa сeбe и Мaђaрску, нe дoзвoљaвajући им никaквe 
пoтeзe сaмoстaлниje спoљне пoлитикe. У пoчeтку je тo чиниo збoг 
сaмooдржaњa, у бoрби с нaпуљским конкурентом и у тeжњи дa тe 
зeмљe нe изгуби и дa oнe нe ojaчajу нa мaђaрски рaчун. У другoм пe-
риoду, пoслe пojaвe Турaкa, oн je тo чиниo рaди мaђaрскe сигурнoс-
ти. У тoм пoглeду биo je дo крaja дoслeдaн и упoрaн. У његовим 
пojeдинaчним пoтeзимa билo je чeстo брзинe и плaхoвитoсти, 
пoнeкaд и aвaнтуризма, aли увeк пунo сaмoпoуздaњa. Штета је 
штo сe зaплeo нa вишe стрaнa и трoшиo снaгу и нa нeкe прoблeмa-
тичнe пoдвигe, пa ниje мoгao дa усрeдсрeди сву пaжњу и свojу вeли-
ку мoћ нa питaњa Бaлкaнa. Нe сaмo рaди бaлкaнских нaрoдa и 
држaвa, нeгo у интeрeсу Мaђaрскe. И кaд je сaглeдao турску oпaс-
нoст у прaвoj мeри, oн сe ниje сaв посветио томе да je пaрaлишe 
или сузбиje штo дaљe. Када је тo сaглeдao турскa снaгa узeлa је тo-
ликo зaмaхa, дa сe вишe ниje дaлa oслaбити нaивним витeшким 
пoтeзимa и удaрцимa спрeмaним нa мaхoвe.
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Прековремени рад

У граду Б. последњих година све више 
узима маха прековремени рад, потпуно се 
разуларио, избезобразио, и више не грицка 
само крај радног времена запослених, него 
прождире и ноћ и дан, људи више практич-
но и не излазе са посла, тамо доручкују, ру-
чају, вечерају, а све више њих тамо и спава, 
усели се на своје радно место, са патофнама, 
четкицама за зубе, медведићима и породич-
ним фотографијама, на послу се рађају љу-
бави, склапају се бракови, рађају деца, уну-
чићи, радно место је постало центар со-
цијалног живота, у којем једино не учест-
вују послодавци, богати власници фирме, 
који су, у ствари, и створили читав овај ша-
рени и ужурбани свет, и напунили га добро 
обученим, вредним и оданим људима, они 
све то посматрају са безмерних висина, као 
задовољни Створитељ своје успело дело, а 
поред њих седе и пијуцкају коктеле богати 
акционари, као старогрчки богови на Олим-
пу, и задовољно се смеше, сматрајући да су 
створили могући најлепши и најуспешнији 
од свих светова који круже васионом.

Кључеви од стана
Те вечери песник М. је узалуд претражи-

вао по џеповима, никако није могао да нађе 
кључеве од стана, па је одлучио да преноћи 
испред врата свог стана, склупчао се попут 
мачке на отирачу и заспао, а кад се пробу-
дио, схватио је да су кључеви од стана у 
вратима – на једином месту где није погле-
дао.

Милан Степанов

Ужичко позориште
на Бијеналу у Венецији

Глумци ужичког позоришта учествовали су 
на чувеном Бијеналу у Венецији. Познато српско 
позориште је на овој престижној културној смот-
ри наступило 19. јула са копродукцијском пред-
ставом „Слуга двају господара”, у режији Ита-
лијана Андрее Паћота. Реч је о комаду Карла 
Голдонија, чијем делу је и посвећен овогодишњи 
Венецијански бијенале.
Позориште из Ужица је представу остварило у 

копродукцији са Бијеналом, Битеф театром, 
Офућина театром из Италије и Гранд театром из 
Холандије, уз подршку Министарства културе 
Србије, Италијанског института за културу у 
Београду и Скупштине општине Ужице. У пред-
стави играју ужички глумци Слободан Љуби-
чић, Вахидин Прелић, Дивна Марић, Владимир 
Курћубић, Тања Јовановић, Бојана Зечевић, Игор 
Боројевић и Горан Шмакић. Асистент редитеља 
Паћота је уметнички директор позоришта у 
Ужицу Немања Ранковић, Јован Ћирилов је ко-
мад превео и адаптирао заједно са Паћотом и Су-
зан Винакер, која је урадила драматизацију, ком-
позитор је Александра Ђорђевић, костимограф 
Снежана Ковачевић, сцена је дело Мие Давид-За-
рић, а сценски покрет Ферида Карајице. Елект-
ронску музику и видео-дизајн осмислио је Хо-
ланђанин Јан Клуг, светло је дизајнирао његов 
земљак Андре Пронк, а звук Ужичанин Никола 
Пејовић.

„Упорно и са пуно ентузијазма смо минулих 
неколико месеци радили на представи која је 
урађена по светским стандардима”, рекао је за 
„Политику” Немања Ранковић, уметнички ди-
ректор, пред пут у Венецију, додавши да је на-
ступ на Бијеналу велики догађај за културу Ужи-

ца и целе Србије, улази у анале српског театра, 
јер је први пут неко са српских простора добио 
ту част.

Издата књига
о српским филантропима

„Не мораш све потрошити што данас зара-
диш”, говорио је својевремено српски велетрго-
вац Никола Спасић иза кога су остале бројне за-
дужбине. Према многима најзначајнија концерт-
на дворана у Београду, такође је задужбина и на-
звана је по дародавцу Илији Милосављевићу Ко-
ларцу. У тестаменту официра Николе Чупића, 
пак, писало је: „Све моје имање нека се употреби 
на издавање моралних и научних књига”.
Ово су само неки од задужбинара које је Бран-

ка Павловић споменула у својој књизи „Поруке 
времена прошлих”. Поднаслов књиге у издању 
Балканског фонда за локалне иницијативе обја-
шњава на шта се конкретно поменуте поруке од-
носе: „Историја и традиција филантропије у Ср-
бији у 19. и 20. веку”.
Публикација „Поруке времена прошлих”, 

представљена недавно у Народном позоришту у 
Београду, настала је захваљујући иницијативи 
издавача који покреће много ширу акцију. Циљ је 
промоција филантропских идеја и повратак тра-
диције задужбинарства. Ауторка је дошла до по-
датка да пре Другог светског рата готово није би-
ло града или варошице у Србији без фонда за по-
моћ сиромашним ђацима и студентима. Балкан-
ски фонд књигом „Поруке времена прошлих” 
подсећа јавност да се некада бринуло о општом 
добру.

„Показали смо да је пракса остављања богат-
ства друштву и заједници била јако заступљена 
и да је могуће обновити је ради решавања со-
цијалних проблема у модерном, сложеном друш-
тву у Србији”, рекао је Синиша Ђурић, менаџер 
програма за филантропију Балканског фонда за 
локалне иницијативе, организације за помоћ уг-
роженим групама и широј заједници.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Почетак владавине цара Уроша
Ближе околности смрти цара Душана нису познате. Извори о раздобљу 

које тад почиње веома су оскудни и једнострани. Пошто је био приморан да 
се одрекне престола и да се замонаши, Јован Кантакузин је почео да пише ме-
моаре, али о почетку Урошеве владавине говори тек у последњим поглављи-
ма која је написао пред смрт, 1383. године, значи по сећању, скоро три деце-
није после збивања. Осим тога и он и други византијски хроничари пажњу 
посвећују „грчким земљама” Урошеве државе, а о осталим крајевима једва 
говоре. Захваљујући овим изворима, у историографији се уврежило мишљење 
да се Српско Царство распало одмах после Душанове смрти. Новија истра-
живања су, међутим, показала да се Урошева држава није почела распадати 
изнутра, него су унутрашњим нередима претходили спољни напади.
Први напад је извео византијски великаш деспот Нићифор Орсини. Он је 

искористио смрт кесара Прељуба, Душановог намесника у Тесалији, и у 
пролеће 1356. освојио Тесалију, а касније и јужни део Епира. Но ове облас-
ти није потчинио Цариграду него је владао самостално. И на источним гра-
ницама Српског Царства је створена једна мала независна грчка држава.
Матија Кантакузин, син Јована Кантакузина, упао је у Серску област, 

али је његова војска, састављена претежно од турских најамника, разбије-
на у првом сукобу са српским стрелцима које је тамо послао цар Урош. 
Турски најамници су се разбежали, а Матију Кантакузина су пронашли 
ловачки пси у једној бари где се сакрио.
Једини изузетак, када су унутрашње размирице претходиле спољном 

нападу, догодио се на северним границама где су се сукобила два српска 
властелина. Један од њих, вероватно из породице Растислалића, затражио 
је помоћ од угарског краља Лајоша I. Он је отворио пут угарској војсци која 
је продрла дубоко у српске крајеве, али је наишла на неочекивано јак отпор. 
Угри су се средином лета 1359. повукли а да нису постигли већи успех. Је-
дино што је српска држава изгубила Браничево, можда и Кучево, област 
којом су Растислалићи од тада управљали као вазали угарског краља.
На југозападу данашње Албаније, око Канине и Валоне, постепено се 

издвојила још једна област. Тамо је покушао да се осамостали ујак цара 
Уроша, деспот Јован Комнин Асен. Он се плашио да му деспот Нићифор 
Орсини не отме територију и пошто од српског двора није добио помоћ, 
све више се ослањао на Венецију.
Српско Царство су, као што се види, начели спољни напади.

Предраг Степановић

Извињење

О но из прошлог писма, а и ово из данашњег, тиче се једног извињења за 
које нико није сигуран коме је и у чије име упућено. Да би ти цело замеша-
тељство било јасније, наставићу где сам стао прошлог петка. У једном 

тренутку, почетком деведесетих, устaшe су пoнoвo постале aктуeлнe, 
пошто им је било мало бесмислено да се други боре за „лиjeпу њихoву” (мада 
ни помоћ тих других није била за бацање, што је у народу опевано са „Данке 
Дојчланд…”). Некако у то време пoнoвo су сe пojaвили и чeтници, сa вeрoм у 
Бoгa, поручујући му да буде прaвeдaн, иначе… Нису рекли шта, али се 
подразумевало: оде глава! Oдaвнo je пoзнaтo дa сe Срби, као небески народ, 
уздajу искључивo у Бoгa. То ти, упрошћено речено, значи да је Бог, када је 
стварао свeт, нaпрaвиo сaмo Србe. Oви oстaли су, ваљда, пaли с Мaрсa.
Нa прoстoримa моје бившe мajкe-дoмoвинe, с почетка се свaкo бoриo зa 

свojу зeмљу, a Срби стajaли сa стрaнe и глeдaли штa сe дeшaвa. То јест, 
штa ћe им oстaти. Бaр сaм сe ја тaкo пoнaшaо. Стoтинaк килoмeтaрa 
oд мeнe бeснeo је рaт, причaлo сe o нeким лoгoримa, убиjaњимa, силoвaњи-
мa, нajвeћим звeрствимa кoje чoвeчjи мoзaк мoжe дa смисли, a ja сaм 
нeпрeкиднo слушaо кaкo Србија није у рaту. Али сам зато сада дoживeо да 
се председник моје матичне земље, у моје име извињaвa. Вероватно није 
знао да ме јако нервира кад се нeкo извињaвa у имe нeкoг другoг. Кaкo сe 
тaj oсeтиo пoзвaним дa тo урaди, никaда ми нeћe бити jaснo. Нeкo рaтуje 
у мoje имe, цeпкa зeмљу као да му je дeдoвинa, руши и грaди, нaзивa je кaкo 
му дoђe и свашта још ради у моје име. На крају се неко други за све то из-
вини и у име оних којима горе споменуто ни у сну не би пало на памет.

Aли, пoштo је у Срба актуелан тренд извињавања, искористићу ову при-
лику да се и ја укрцам у тај помодни воз, па да се у име свих својих сународ-
ника дубоко извиним пингвинима и осталим поларним божјим створењима 
која су остала без станишта збoг прoмeнe глoбaлнe климe. Извињавам се и 
свим туристимa кoje су у Шпанији за дебеле паре испекле мeдузe; житeљимa 
Aфрикe нa кojимa Aмeрикaнци испрoбaвajу нoви лeк зa сиду; Ирaчaнимa 
генерално; Бушу штo су му дрпили сaт у oнoj aлбaнскoj сeлeндри; Пaрис 
Хилтoн штo joj нe дoзвoљaвajу дa вoзи пиjaнa; Виктoриjи Бeкaм штo мoрa 
дa oпeришe стoпaлa; Црнoгoрцимa штo ћe сe ускoрo звaти „Пoдмoскoвскa 
ЦГ”; а на крају и теби, што ми не дају више да набрајам.

tvojdragan@gmail.com

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (77)ИСТОРИЈЕ (77)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Споран потез шефа Унмика

Нема више куповине
Закулисна прича о подели Косова која је до 

сад живела само у теорији, а и тамо на стакле-
ним ногама, недавно је добила први одраз у ре-
алном животу. Агим Чеку, премијер привреме-
не владе Косова, позвао је Албанце да не про-
дају своје куће у северном делу Митровице јер 
куповину тих некретнина, наводно, финанси-
ра влада Србије!
Мада су београдске власти демантовале 

Чекуа, убеђујући јавност како иза 200 транс-
акција стоје заправо косовски Срби који су 
нешто јужније своја имања морали да продају 
Албанцима, специјални представник гене-
ралног секретара УН на Космету одлучио се 
на неуобичајен потез. Михаел Рикер, како се 
немачки дипломата зове, ставио је ван снаге 
једну уредбу према којој је Косовска агенција 
за имовину требала да решава имовинско-
правне захтеве који се односе на приватну не-
покретну имовину. Другим речима – заус-
тављене су све трансакције и онемогућен пов-
ратак Срба и неалбанског становништва на 
Косово!
Најновији потез шефа Унмика изазвао је 

огорчење званичног Београда као и косовских 
Срба. Он је чак оквалификован као „потез у 
циљу реализовања етничког чишћења које се 
десило на простору Космета 1999. и 2004. го-
дине, а све са циљем стварања албанске неза-
висне државе”.
Потез као потез представља „генијално” 

административно решење, јер уколико нема 
повратка имовине, што је једно од неприкос-

новених људских права, онда нема ни самог 
повратка. Рикер иде на руку албанским узур-
паторима који ионако нису имали велике му-
ке са бившим власницима јер се мали број 
Срба уопште усудио на повратак у етнички 
очишћена села и градове. Ово ће, сматрају 
косовски Срби, само допринети да се упла-
ши преостали живаљ, а они који су у ра-
сејању престану да се надају повратку. Потез 
Унмика и поновно стављање на страну Алба-
наца оштро је осудио и Милан Ивановић, 
председник СНВ-а северног Косова, који ка-
же да је ово „јасна порука Србима да се не 
враћају, јер немају где да се врате али и пору-
ка преосталим да ће Косово добити независ-
ност”.

– Шеф Унмика, добро познат албански ло-
биста, прејудицира статус и директно се 
ставља на владавину неправа, директно се 
супротставља међународном праву и опет 
стаје раме уз раме са Ахтисаријем, који је као и 
Рикер богато награђен од стране Албанаца, од 
прљавог новца који се у косовску касу слива од 
криминала, продаје белог робља и трговине 
наркотицима и оружјем – каже Милан Ивано-
вић, који је од Београда тражио да упути ошт-
ру ноту међународној заједници.
Питање је, међутим, колико било каква ре-

акција, политичка, дипломатска (неки су чак 
помињали и судску тужбу против Рикера) мо-
же да уздрма проалбански настројену мисију 
УН на Косову. Они ће се, декларативно, још 
гласније залагати за повратак Срба који су у 
пракси законски онемогућили.
Оно што је циницима најзанимљивије у це-

лој причи јесте да се уопште не ради о изуму 
међународне заједнице. Исти тај Свет негде 
деведесетих година, када је на Косову владао 
Слободан Милошевић, оштро је осудио један 
акт који је донела српска влада. Радило се о за-
брани продаје непокретности на Космету.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Политичка култура

Председник Србије Борис Тадић добио је пре-
стижну европску награду за политичку културу 
која се у Европској унији додељује сваке године. 
Ова награда, коју је прошле године добио пре-
мијер Луксембурга, има и свој новчани део од 
50.000 евра. Председник Тадић је одлучио да она 
оде у хуманитарне сврхе – изградњу породилиш-
та у Грачаници на Косову.

Годишњица „Олује”
Удружења Срба из Хрватске обележила су 12. 

годишњицу акције „Олуја”, која је довела до ег-
зодуса више од 200.000 Крајишника. На протест-
ном окупљању испред хрватске Амбасаде у 
Београду прочитано је писмо у којем се од држа-
ве Хрватске тражи да Србима врати сва права 
која су им одузета након рата и да Срби не буду 
мањина већ конститутивни народ. После парас-
тоса у цркви Светог Марка, окупљени су се упу-
тили до Трга Николе Пашића, где је одржан 4. 
крајишки илинденски сабор.

Горица у пламену
У центру Подгорице већ неколико дана бесни 

пожар на чијем су гашењу ангажовани ватрогас-
ци из целе земље. Пожар на брду Горица прети да 
угрози истоимено насеље у којем своје виле има 
политичка и друга елита Црне Горе. Црногорска 
полиција је недавно ухапсила четири младића из 
Сарајева који су, враћајући се с мора, подметнули 
четири пожара у Црној Гори.

Само 383.000 евра
Судија Жан Клод Антонети, који у Хашком 

трибуналу суди Војиславу Шешељу, наложио је 
секретаријату трибунала да се Шешељу, који се 
сам брани, трошкови одбране надокнаде из сред-
става УН. Лидер српских радикала је за правне 
услуге својих адвоката од Суда тражио 6,395 ми-
лиона евра. Трибунал му је на то одговорио да је 
„горњи плафон за припрему одбране за предмет 
његове комплексности 383.000 евра”.

Погубљење Џенга Сјаојуа
Погубљење Џенга Сјаојуа, руководиоца ки-

неске Дирекције за храну и лекове, изазвало је 
посебно узбуђење у кинеској јавности. Као најод-
говорнија личност за контролу хране и лекова, 
Џенг је, немарним обављањем дужности, допус-
тио да у иностранство оду неисправни лекови, 
што је, према неким индицијама, проузроковало 
смрт десеторо људи. Дирекција за храну и леко-
ве, која координира инспекцијске службе четири 
министарства – здравља, пољопривреде, индуст-
рије и трговине – највиши је контролор квалите-
та прехрамбених и фармацеутских производа. 
Џенг је имао ранг помоћника министра и после 
три године први је високи владин функционер 
који је због корупције осуђен на смрт. Пре тога су 
због корупције стрељани један потпредседник 
Свекинеског народног конгреса (парламента) и 
два провинцијска вицегувернера.

Патријарх брани своје звање
Васељенски патријарх Вартоломеј Први одба-

цио је пресуду вишег турског суда који му оспора-
ва да се у свету представља као екуменски верски 
поглавар. „Ова титула датира још од шестог века. 
Њу признаје цео свет. Као што је познато, патријар-
шија у Истанбулу није национална, она је екумен-
ска”, рекао је патријарх Вартоломеј на међународ-
ној конференцији младих православаца која се од-
ржава у Истанбулу. Била је то његова прва изјава 
после недавне пресуде која је већ изазвала чуђење 
ван граница Турске. Да подсетимо, Виши суд у 
Анкари је крајем прошлог месеца – одлучујући по 
тужби једног бугарског свештеника који је избачен 
из Васељенске патријаршије због кршења правила 
понашања – пресудио да Вартоломеј није „екумен-
ски патријарх, већ само духовни лидер локалне гр-
чке православне заједнице”.

Страни герилци у Ираку

Саудијци најбројнији 
диверзанти

У америчкој штампи недавно је обелодањен 
занимљив – и за грађане САД вероватно шокан-
тан – податак да главнину страних герилаца на 
крвавом ирачком ратишту чине држављани Са-
удијске Арабије, која важи за једног од кључних 
савезника САД на Блиском истоку.
Према недавном извештају „Лос Анђелес тајм-

са”, који се позива на изјаве америчких званич-
ника, међу „експортованим” диверзантима који 
„у Ираку нападају војнике САД, локалне грађане 
и регуларне трупе”, чак је 45 процената Саудија-
ца, три пута више него Сиријаца, 15 одсто. Си-
рију Вашингтон службено сматра једним од 
својих највећих противника у том региону. Још 
око 15 одсто је „упадача” из Либана, а 10 одсто из 
северне Африке.
Ово је први пут, предочава поменути калифор-

нијски лист, да САД отворено указују на велику 
улогу Саудијаца у борбеним активностима ирач-
ких сунита, против тамошњих, нових власти – 
супротстављеног, шиитског, исламског крила. 
Грађани „петролејске краљевине”, додаје се, ма-
хом долазе као „бомбаши самоубице” и изводе 
нападе тог типа – у којима је, како се наводи, за 
последњих пола године убијено или рањено чак 
4.000 Ирачана. Саудијски герилци су, дакле, од-
лучни да се жртвују за „свету ствар” више него 
припадници других националности. По тим вер-
зијама америчких експерата, на пример, међу 
бомбашима самоубицама је свега 10 одсто Ира-
чана.

„Лос Анђелес тајмс”, уједно, подсећа на за-
плетеност америчко-саудијских стратешких ве-

за. Двор у Ријаду је, кажу, осамдесетих финан-
сирао муџахедине које су наоружавали Амери-
канци, за борбу против ондашњих совјетских 
инвазиониста у Авганистану. Међу тим фана-
тичним борцима за исламску ствар је био и Оса-
ма бин Ладен који се потом окренуо и против 
сопствене монархије и против САД, где је њего-
ва диверзантска мрежа, Ал Каида оптужена као 
организатор и извршилац атентата 11. септемб-
ра 2001. године, отетим путничким авионима, 
на Њујорк и Вашингтон. Петнаесторица од де-
ветнаест учесника у том терористичком удару, 
који је однео око 3.000 живота, били су Саудиј-
ци.
Званични Ријад, наравно, тврди да предузима 

„све потребне и неопходне мере” за сузбијање та-
кве своје нежељене илегале. Званични Багдад, 
међутим, сугерише да Саудијци не чине довољ-
но у том погледу па чак да, највероватније, под-
стичу активности којима би се супротставили 
претпостављеној подршци Техерана „братским 
шиитима” у Ираку.
Овако или онако, тек – криза у Ираку се шири. 

Званични Вашингтон и даље за то највише опту-
жује Иран и Сирију, али је карактеристично да 
америчка администрација има све више пробле-
ма са садашњим и својевременим савезницима. 
Свргнути и погубљени ирачки лидер Садам Ху-
сеин им је био партнер у сузбијању утицаја „ши-
итске теократије” Ирана, док се Бин Ладен, нека-
дашњи саборац против Совјета, изметнуо у не-
пријатеља број један чије је уточиште, мисли се, 
управо у Пакистану, држави која важи за једног 
од главних партнера САД у „глобалном рату 
против тероризма”.
Да читава прича биде још гора и компликова-

нија за Џорџа Буша млађег и његове сараднике,  
већина америчких законодаваца који су својевре-
мено гласали за ратни поход на Ирак, сада траже 
да се главнина америчких трупа повуче с тог 
„бесперспективног” фронта до следећег 1. апри-
ла. Време истиче, а видног напретка на ирачком 
ратишту ни даље нема.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Плећка црне мачке
Да ли сте чули за највећег српског масовног 

убицу Николу Радосављевића? Овај човек од 
својих 38 година, иначе гастарбајтер на при-
временом раду у Аустрији, убио је пре две неде-
ље у свом селу Јабуковцу надомак Неготина, 
девет комшија. Негде у исто време у самом 
Неготину десило се убиство које је остало у 
сенци сеоског масакра – тамо је неки момак 
убио пријатеља свог оца, одсекао му ноге да би 
чичу лакше сместио у буре, а онда га полио 
кречом и забетонирао. Нико не би ни сазнао 
пошто је двориште опасано зидовима, али 
отац није могао да чува тајну па отишао у по-
лицију и пријавио сина.
Можда ни у Јабуковцу не би било јаука, да је 

Николин отац отишао у полицију и пријавио да 
његов син, лечен у душевним болницама, има ло-
вачку пушку. Посвађао се баја са женом, па јој 
поломио нос, па онда истрчао напоље и скочио у 
бунар, али му комшија помогао да изађе. Онда 
Никола рекао комшији: „Баш ти хвала, ал сад 
бежи кући јер ћу све да вас побијем”. И онда 
Ниџа узме сачмару па крене низ сокак. И како је 
кога затекао. Две жене нешто џакале наслоње-
не на тарабу, а Николица трас! Па онда неки 
тинејџер у дворишту, а он: дум-дум! Истрчи и 
отац од клинца, а Никица опет: бум! И тако све 
док није стигао до циља, јер ових осам (односно 
десет јер се двоје извукло са ранама) нису били 
ништа друго до колатерална штета. Јер глав-
ни кривац за Николино лудило била је једна та-
шта, али не његова него његовог рођеног бра-
та! Е, па она се звала Аника, и врачала је.
Убица је, наиме, веровао да је „под утицајем 

влашке магије”, и да му је Аника Чогић, девета 
жртва масакра, радила о глави бацивши на ње-
га „факатури” (влашки назив за магију). Никола 
је имао и „доказ”, који је такође добио од једне 
врачаре. Ову другу факатуристкињу, Радо-
сављевић је неколико дана пре масакра посетио 
заједно са својим малолетним сином. Додатну 
потврду добио је на сам дан трагедије када га је 
факатури натерао да скочи у бунар. После тога 
Никола није имао куд него да крене на Анику.
Е, сад, има у Србији оних који верују да ма-

гија стварно може да поремети људе, а има и 
оних који мисле да је Радосављевић случај за 
лудницу. Шта је, међутим, са заједницом, од-
носно породицом, која је знала да је поремећен, 
а да у соби има пушку?
Мештани су знали с ким имају посла, јер им 

је сам Радосављевић причао да га „факатури” 
терају да се обеси, пуца на себе или да скочи у 
бунар. Причао им је да у тим тренуцима, кад 
га магија тера на самоубиство – жртвује 
своју стоку. У`вати свињче и обеси га. Некад и 
овцу, а некад само кокошку, зависи од напада.
И они су то мирно слушали!? Како је то мо-

гуће?
Могуће је јер се ради о источној Србији. Нај-

заосталијој Србији од свих заосталих Србија у 
окружењу. Тамо сви верују у факатури, зато му 
се нико није ни чудио. Тамо у сваком селу има 
бар једна врачара. И сви иду по савет, за напад 
или одбрану. Источни Срби односно Власи (неко 
ће рећи да нису ни Срби), верују у демоне који 
господаре природом: Водени дух Тартор, Вели-
ка мајка Мума Падури, Змај господар ватре 
Змау, као и у демона задуженог за болести по 
имену Чумирол. Срећа да од факатурија има 
ефикасна заштита. Треба вам само плећка од 
црне мачке, коју у поноћ усред густе шуме тре-
ба потопити у врелу воду. И онда си миран.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

На Вимблдону ми је пришла Грејс Џонс, коју у 
први мах нисам препознала јер је носила капу, а 
напољу је био мрак. Поздравила ме и рекла: „Оду-
шевљена сам тобом. Ти си једна од ретких тени-
серки која увек има налакиране нокте и сјај на ус-
нама. Свиђа ми се што си женствена, ти си мој 
тип!” Јелена Јанковић,

трећа тенисерка на свету

Добио сам неку крнтију од „аудија”, који је 
стар колико и ја! Потпуно је несигуран и опасан 
за вожњу! Плашим се кад кренем да ли ћу жив 
стићи тамо где сам наумио. Невиђен крш и 
гробље. И право да вам кажем, размишљам да 
га вратим. Велимир Илић,

министар за инфраструктуру

Нећу више да ме зезају како ми је фризура као 
Слобина. Ивица Дачић,

председник СПС-а

Не постоји проблем Косова и Метохије јер је 
покрајина саставни и неотуђиви део Србије.

Зоран Лончар,
министар просвете

Мислим да је велика срећа што нам је отац 
био четник. Да је био партизан био би 100 посто 
на Голом отоку, не би био жив и ја се не бих ро-
дио. Лука Караџић,

брат Радована Караџића

До сада сам мојој жени поклањао гардеробу, 
парфеме, накит, али ништа је није толико оду-
шевило као мотокултиватор. Ера Ојданић,

певач народне музике

Уверила сам се и да се људима који су према 
мени усмеравали негативну енергију, она врати-
ла као бумеранг – или су погинули, или оболели од 
тешке болести, или су финансијски пропали.

Јелена Карлеуша,
турбо-фолк певачица

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Балканске берзе иду напред пуном паром

Бум BELEX-а у првој половини 
године

Београдска и берзе у њеном окружењу, нарочи-
то Бањалучка, Македонска и берза у Црној Гори, 
оствариле су у последњих годину дана драмати-
чан раст и развој мерено повећањем индекса и 
броја трансакција, као и обимом промета. Прави 
бум српска берза доживљавала је од почетка ове 
године до првих дана маја, кад је индекс најлик-
виднијих акција, BELEX 15, увећао вредност за 97 
одсто, каже за београдски дневни лист „Политика” 
Владан Павловић из Одељења за истраживања и 
анализе брокерско-дилерског друштва Сензал а.д.
Овако брз раст тржишта условљен је очеки-

вањем добрих пословних резултата компанија, 
исплата дивиденди, преузимања, коришћења 
права прече куповине код докапитализација, све 
већег укључивања малих инвеститора у трго-
вање, као и појава нових великих институцио-
налних инвеститора. Делимично је раст био под-
стакнут очекивањима брзе зараде, што је подсти-
цало тражњу на берзи.
Најтраженије су биле акције банака које пос-

лују у Србији и које из године у годину имају све 
боље пословне резултате и незадрживо увећа-
вају профит. Уз то, на мети инвеститора су и пре-
дузећа која традиционално добро послују попут 
„Бамбија”, „Техногаса”, „Дијаманта”, „Путева 
Ужице” и „Енергопројекта”. Вредност акција 
ових предузећа се у релативно кратком року го-
тово удвостручила.
Слично се дешавало и на околним берзама, а 

генерални правци кретања тржишта у Босни и 
Херцеговини, Црној Гори и Македонији покла-
пају се с оним у Србији”, истиче Павловић. Тако 
се, на пример, у периоду када је Београдска берза 

имала највећи и најбржи раст, исто догађало и на 
берзама у Црној Гори, Македонији, Босни и Хер-
цеговини. Црногорски индекс NEX20 је од јану-
ара до почетка маја увећао вредност чак за 165 
одсто, босански SASE i BIFX увећали су вред-
ност више од 80 одсто, док је македонски MBI10 
у истом периоду порастао за 111 одсто. Нешто 
умеренији раст у истом раздобљу имале су За-
гребачка и Љубљанска берза.
И на тим берзама најатрактивније су биле ак-

ције добрих и великих компанија попут Телеко-
ма Српске на Бањалучкој берзи, Ине и Подравке 
на Загребачкој берзи, Плантажа, Будванске ри-
вијере, Луке Бар, Телекома – у Црној Гори, Алка-
лоида, Бетона у Македонији. Интересантно је, 
такође, да је корекција на тржиштима у Србији, 
Босни, Македонији, Црној Гори и Хрватској по-
чела готово истовремено у првој половини маја, 
што није био случај са Словенијом, једином чла-
ницом ЕУ од земаља некадашње СФРЈ чије тр-
жиште и даље расте, пратећи више трендове кре-
тања у Европи и Америци него на Балкану.

„Просечни дневни промет на Београдској берзи 
је у првој половини године износио око 8,5 милио-
на евра и више је него удвостручен у поређењу са 
истим периодом лане. Просечни дневни промет на 
NEX берзи је већи од три милиона евра, на Бања-
лучкој је око 1,5 милиона евра, на Загребачкој – 
око 45 милиона, а на Македонској је нешто већи од 
три милиона евра. Карактеристично је да је вред-
ност промета на свим берзама у окружењу у порас-
ту из године у годину”, нагласио је Павловић.
Када је у питању укрупњавање берзи у региону, 

саговорник „Политике” сматра да су први помаци 
учињени у Хрватској где су се спојиле Вараждин-
ска и Загребачка берза. Питање даљег спајања још 
неких берзи у региону за сада је само у сфери тео-
ријских расправа. „Стварање регионалне берзе, 
спајањем берзи из различитих држава региона, 
била би повољност посебно са становишта овда-
шњих инвеститора, јер би тиме добили могућност 
улагања у велики број компанија на једном месту 
и без баријера које проистичу из различитих регу-
латива”, тврди Владан Павловић.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Вицеви
Кад сам имао 14 година, много сам желео да имам 

девојку. Надао сам се да ћу је једнога дана наћи.
Са 16 година имао сам девојку, али ме она није 

баш волела па сам закључио да ми треба страст-
вена девојка пуна животног жара.
На факултету сам се забављао са страственом 

девојком, али је она била сувише емотивна. Било 
је то спектакуларно, била је краљица драме, оду-
шевљавала се и плакала, претила самоубис-
твом… Тада сам закључио да ми је потребна ста-
билна личност.
Са 28 година нашао сам веома стабилну девој-

ку, али је она била досадна. Била је потпуно пред-
видљива и никад се није узбуђивала ни око чега. 
Живот је постао толико досадан да сам закључио 
да ми треба мало узбудљивија девојка.
Са 32 године нашао сам узбудљиву девојку, 

али нисам могао да држим корак са њом. Јурила 
је од једне ствари до друге, никад се нигде не за-
државајући. Чинила је луде, изненадне ствари и 
чинила мене исто толико јадним колико и срећ-
ним. У почетку је била забавна и врло енергична, 
али сам на крају закључио да она једноставно не 
следи никакав правац у животу. И тако сам одлу-
чио да нађем девојку која зна шта хоће.
Кад сам напунио 35 година, нашао сам памет-

ну, амбициозну девојку, која је стајала чврсто на 
земљи и њом сам се оженио. Она је била толико 
амбициозна да се убрзо развела од мене и узела 
ми све што сам имао.
Сад сам старији и мудрији, па тражим што 

млађе плавуше са што већим сисама.
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15. јубиларни веронаучни камп Епархије будимске
Б лагословом Његовог преосве-

штенства Лукијана, епископа 
будимског, између 22. и 29. јула 

у Будимпешти је организован срп-
ски православни веронаучни камп 
за децу. Како смо сазнали од дирек-
тора кампа, протонамесника Павла 
Каплана, овогодишњи камп је по-
себно важан у верском животу наше 
заједнице. Наиме, овога лета се на-
вршила петнаеста годишњица од 
покретања првог веронаучног кам-
па Епархије будимске.
Број учесника јубиларног кампа 

износио је 26 полазника који су се 
пријавили у нади да се подробније 
упознају са учењем Српске право-
славне цркве и да усвоје црквено 
појање. Деца су дошла скоро из свих 
српских места у Мађарској, а неко-
лицина их је допутовала из Србије. 
Поред директора кампа о. Павла 
Каплана у раду су учествовали о. 
Светомир Миличић из Деске, о. Да-
либор Миленковић из Бате и ђакон 
Зоран Остојић из Будимпеште. Њих 
су свесрдно потпомагале Чарна Го-
луб из Помаза, Душица Зорић из 
Сегедина и Јелена Вукајловић Кра-
ус из Ловре. Оне су умногоме до-
принеле успеху јубиларног сусрета 
деце, приврженика црквеног учења 
и појања.
Полазници веронаучног кампа 

били су смештени у Српском ђач-
ком дому где их је првог дана посе-
тио и Драгомир Дујмов, управник 
колегијума.
Према речима о. Павла Каплана, 

по већ устаљеној традицији, за овај 
камп је такође одабрана тема о којој 
се посебно говорило и учило. Ове 
године је избор пао на Светог Саву 
као првог српског учитеља. Свеште-
ници су уложили много труда како 
би успели да деци приближе лик и 
делатност првог српског архиепис-
копа и учитеља.
Сваки дан је почињао светом ли-

тургијом у пештанском храму Светог 
Ђорђа. Потом су се одржавали часо-
ви веронауке и црквеног појања. Пос-

ле ручка у Српској школи учесници 
кампа су одлазили на чувени Се-
чењијев базен где су уживали у бла-
годетима веома популарне бање. На-
равно, нису изостале ни шетње по Бу-
димпешти, а деци се посебно допао 
програм Главноградског циркуса.
Вечерње се свакога дана служило 

у аули Српске школе која је том при-
ликом претворена у привремену ка-

пелу. После вечере полазници су се 
предали лепотама спорта у сали за 
физичку културу или на дворишту 
наше школе.
У уторак, 24. јула, организован је 

целодневни излет у Српски Ковин 
где су својевремено организована 
прва три веронаучна кампа. Овде је 
младе кампере дочекао јеромонах 
Андреј, настојатељ манастира Кови-

на и почастио их сладоледом и соко-
вима. После упознавања по много че-
му јединственог српског манастира, 
кренуло се пут Чипа где је одржан 
помен блаженопочившем о. Миро-
славу Мартићу који је пре петнаест 
година, благословом тадашњег епис-
копа будимског Данила, покренуо ве-
ронаучни камп и био његов главни 
организатор све до 1996. године.
У четвртак је био велики праз-

ник, Сабор светог архангела Гаври-
ла, храмовна слава српске цркве у 
Калазу. Учеснике веронаучног кам-
па поздравио је месни парох о. Ни-
кола Почуча а такође и Петар Кру-
нић, председник црквене општине. 
Овде посебно треба истаћи да су за 
време литургије сви полазници кам-
па појали и тиме, на велику радост 
Калазлија, доказали шта се све мо-
же научити за неколико дана. Цркву 
је озарио хор дечјих гласова и улеп-
шао славско богослужење. Младе 
љубитеље црквеног појања угости-
ла је и богато почастила калашка 
црквена општина. Још истога дана у 
поподневним часовима мала чета је 
кренула у Сентандреју. У прелепом 
градићу на обали плавог Дунава по-

лазнике је поздравио Коста Вуко-
вић, кустос Српског православног 
црквеног музеја. Он их је радо про-
вео кроз узане улице и мајушне тр-
гове Сентандреје упознавши тако 
приврженике црквене духовности 
са свим значајнијим српским знаме-
нитостима ове живописне вароши-
це. Наравно, није могла изостати ни 
вредна збирка српске црквене умет-
ности. Том приликом је кустос му-
зеја кампере упознао и са сталном 
поставком поменутог музеја.
Следећег дана припремљен је и 

одржан квиз са препонама, на осно-
ву чега се могла закључити ефикас-
ност рада овогодишњег веронауч-
ног кампа. Деца су доказала да су 
много тога усвојила о Светом Сави. 
Овде треба споменути да су сви по-
лазници добили вредне поклоне, а 
победницима је уручен скупоцени 
школски прибор и занимљива веро-
научна литература.
У суботу, 28. јула, о. Павле Каплан, 

директор кампа, отворио је изложбу 
фотографија из живота прошлих ве-
ронаучнх кампова. Поставци су при-
суствовали и бивши кампери који су 
се са задовољством присећали мину-
лих доживљаја. Том приликом полаз-
нике кампа је поздравила и дирек-
торка Српске школе Катица Рус.
Последњег дана, у недељу, сви су 

учествовали на литургији у пеш-
танском храму Великомученика 
светог Георгија. Тога сунчаног пре-
поднева окупио се велики број све-
штеника. Служили су о. Лазар Пај-
тић, о. Мирослав Шешевић, о. Да-
либор Миленковић, о. Никола По-
чуча и ђакон Зоран Остојић. Отац 
Павле Каплан и о. Светомир Мили-
чић помагали су за певницом да 
појање полазника веронаучног кам-
па буде беспрекорно. Том приликом 
су сви учесници примили свето 
причешће а веронаучни камп је за-
вршен заједничким ручком у оближ-
њем грчком ресторану.

Д.Д.
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Српска самоуправа у Зуглоу – Будимпешта XIV кварт

Галеријa „Перо” – Београд
у сарадњи са

Сентандрејским српским удружењем и клубом,
Српском самоуправом у Сентандреји и
Самоуправом града Сентандреје

Срдачно Вас позивају на коктел
који се приређује поводом почетка рада

XV сентандрејске ликовне колоније

у згради Српског клуба
(Сентандреја, ул. Паприкабиро 12)
13. августа 2007. (у понедељак)

са почетком у 18.00 сати.

Учесници колоније:
Данило Вуксановић, Горан Кнежевић, Душица Пејић,

Драгана Станковић, Томислав Сухецки, Димитрије Ћурчић
Александар Цветковић, Ђорђије Црнчевић (Србија)

Јанош Акнаи, Клара Вегше, Естер Ђери, Милан Ђурић,
Шара Ошђањи (Мађарска)

Државни спонзори:
Државна фондација за националне и етничке мањине,

Министарство културе Србије, Град Београд,
Град Сентандреја

Плесачнице у Културном центру
на тргу Алмаши

Сваког понедељка – Балканско клупско вече
свира оркестар „Тракија”- балканска музика и игре

Сваке недеље – грчка плесачница
свира оркестар „Сиртос” – грчка музика и игре

Чaсoпис „Улaзницa” oбjaвљуje књижевни конкурс

За необјављене приче, песме и есеје
Прaвo учeшћa нa књижeвнoм кoнкурсу УЛAЗНИЦА 2007. имajу 

сви aутoри кojи пишу нa српскoм jeзику.
Рaдoви сe примajу дo 15. сeптeмбрa 2007. гoдинe нa aдрeсу: Грaдскa 

нaрoднa библиoтeкa „Жaркo Зрeњaнин”, Трг слoбoдe 2, 23000 Зрeњa-
нин, сa нaзнaкoм – зa конкурс УЛAЗНИЦA 2007.

Oткуцaни или oдштaмпaни рaдoви пoтписуjу сe шифрoм, a рeшeњe 
шифрe сa пoдaцимa, брojeм тeлeфoнa и aдрeсoм aутoрa шaљe сe у 
пoсeбнoм кoвeрту кojи сe прилaжe уз рaдoвe. Нeoпхoднo je пoслaти 
двa примeркa. Рукoписи кojи су пoслaти нa кoнкурс нeћe бити врaћe-
ни aутoримa.

Oдлуку o нaгрaдaмa кoje сe сaстoje oд нoвчaнoг изнoсa, диплoмe и 
oбjaвљивaњa рaдoвa у пoсeбнoм брojу чaсoписa УЛAЗНИЦA дoнeћe 
жири кojи ћe имeнoвaти рeдaкциja чaсoписa. Прoглaшeњe дoбитникa 
и уручeњe нaгрaдa oбaвићe сe нa зaвршнoj свeчaнoсти у Грaдскoj 
нaрoднoj библиoтeци „Жaркo Зрeњaнин” у Зрeњaнину, у пeтaк, 21. 
дeцeмбрa 2007. Тoм приликoм бићe прoмoвисaн брoj УЛAЗНИЦE у 
кoјем ћe бити oбjaвљeни нaгрaђeни рaдoви.
Зa ближa oбaвeштeњa oбрaтитe сe нa брoj тeлeфoнa: 00381-23-566-

210.

Конкурс за награду „Рaдoje Дoмaнoвић”
Фoнд „Рaдoje Дoмaнoвић” и Удружeњe књижeвникa Србиje рaс-

писaли су кoнкурс зa нaгрaду „Рaдoje Дoмaнoвић”, у кaтeгoриjaмa: зa 
изузeтaн дoпринoс рaзвojу српскe сaтирe, зa нajбoљу сaтиричну књи-
гу oбjaвљeну у 2006, зa мултимeдиjaлни дoпринoс сaтири (из oблaсти 
пoзoриштa, филмa, музикe, тeлeвизиje, ликoвних и музичких умeт-
нoсти), зa нajбoљeг сaтиричaрa у диjaспoри и зa мeђунaрoдни дoпри-
нoс свeтскoj сaтири „Eксeлeнциja сaтирe”.
Нaгрaдa сe сaстojи из плaкeтe и нoвчaнoг изнoсa oд 500 eврa. O дo-

битницимa нaгрaдe oдлучуje жири у сaстaву: Србa Игњaтoвић, Љу-
бивoje Ршумoвић, Прeдрaг Бoгдaнoвић Ци, Рaдoслaв Тилгeр и Aлeк-
сaндaр Чoтрић.
Нaгрaде ћe дoбитницимa бити уручeне тoкoм нoвeмбрa 2007, у 

oквиру „Дoмaнoвићeвих дaнa сaтирe”, нa свeчaнoсти у Кoлaрчeвoj зa-
дужбини у Бeoгрaду.
Прeдлоге и oбрaзлoжeњa зa нaгрaду треба слати дo 31. aвгустa, нa 

aдрeсу Удружeњa књижeвникa Србиje (жири зa нaгрaду „Рaдoje 
Дoмaнoвић”), Фрaнцускa 7, 11000 Бeoгрaд.

Oргaнизaциoни oдбoр „Невендана” рaсписуje

Кoнкурсе зa пoeзиjу и прoзу
a) Кoнкурс зa aнтoлoгиjу пoeзиje пeсникa у oтaџбини и рaсejaњу
Прaвo учeшћа имajу сви. Шaљу сe дo 3 пeсмe нa слoбoднe тeмe у 3 

примeркa. Конкурс је отворен дo 21. 9. 2007.
б) Кoнкурс зa aнтoлoгиjу прoзe писaцa у oтaџбини и рaсejaњу
Прaвo учeсћa имajу сви. Шaљу сe дo 3 причe нa слoбoднe тeмe, у 3 

примeркa дo 2 стрaнe нoвинaрскoг прoрeдa. Конкурс је отворен до 21. 
9. 2007.

Пeсмe и причe слaти нa aдрeсу:
ИП „БИСТРИЦA” (зa кoнкурс)

Бeoгрaдскa 7, 21131 Пeтрoвaрaдин
Рeпубликa Србиja

или нa имејл: stojan.simic.krpica@gmail.com

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 са расписаним конкурсом 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
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Протерали владику
Е пископ милешевски Филарет, 

кога је прошле недеље црно-
горска полиција спровела из 

Пљеваља до границе са Србијом, 
поднео је тужбу Међународном су-
ду правде у Стразбуру против 
МУП-а и Владе Црне Горе и против 
Хашког трибунала. Он сматра да су 
угрожена његова основна верска и 
људска права, као и права верника у 
епархији.

„Ово што се мени дешава није 
због Хашког трибунала, нити због 
Карле дел Понте. Позадина свега је 
да се Српској православној цркви 
узму цркве и манастири. Али ја им 
поручујем – борићемо се колико мо-
жемо, народ ће бранити цркве, а са 
Србима са севера Црне Горе није се 
играти”, рекао је владика Филарет 
новинарима.
Поводом храмовне славе Светог 

Пророка Илије на Илијином брду 
код Пљеваља епископ Филарет из-
вршио је канонску посету овоме 
храму и делу Епархије милешевске 
у Црној Гори. После одслуженог ве-
черњег богослужења владика је кре-
нуо за Србију. Одмах по поласку из 

црквене порте иза епархијског вози-
ла у ком је седео прикључило се во-
зило министарства полиције Црне 
Горе.
Приликом укључења на главни 

пут епархијско возило је зауставље-
но од стране полиције, која је захте-
вала да возило у ком је седео Пре-
освећени Владика Филарет прати 
полицијско возило до границе са 
Србијом што је и испоштовано. На 
граничном прелазу рампе су биле 
спуштене, а било је присутно петна-
естак полицајаца. Приликом долас-
ка Владике на гранични прелаз, је-
дан од полицајаца је пришао и упо-
зорио Преосвећеног Владику Фила-
рета, рекавши му да има забрану 
уласка у Црну Гору од стране Хаш-
ког трибунала. Владика га је тада 
питао да ли полиција може написме-
но уручити поменуту забрану. Од-
говорено му је да полиција не може 
написмено доставити забрану. На-
стала је краћа расправа у којој је би-
ло обостране препирке и претњи од 
стране црногорске полиције да ће 
приликом следећег уласка у Црну 
Гору бити ухапшен.

Распоп на одмору
П редседник Одбора за промо-

цију интереса канонски не-
признате „црногорске право-

славне цркве” Стево Вучинић наја-
вио је да ће самозвани митрополит 
те цркве Михаило, у народу позна-
тији као распоп Мираш Дедеић, 
крајем августа са својим пристали-
цама одржати скуп у цркви Светог 
Ђорђа у центру Подгорице.
Вучинић је на конференцији за 

новинаре у Подгорици данас пору-
чио да се „црквено питање не може 
ријешити погодбом политичара са 
београдском патријаршијом, нити 
употребом посебних јединица по-
лиције”.

„Да бисмо их у то увјерили, њего-
ва светост ће до краја августа, када 
се врати са краћег одмора, служити 
у цркви Светог Ђорђа у Подгорици” 
– рекао је Вучинић
Он је рекао да припадници „цр-

ногорске православне цркве не на-
мјеравају да изазивају напетост 
грађана ни ексцесе”, јер су 
„хришћанска црква”. „Јасно је да ће-
мо имати отпоре, али се надамо да 
ће јавност Црне Горе и политичари 
разумјети да нема те државне и по-
литичке мудрости која нас може 
надмудрити и увести под компетен-
цију Српске православне цркве” – 
додао је Вучинић.

Снови пусти
Н ајаве анатемисаног распопа 

Мираша Дедеића да ће у ав-
густу покушати да уђе у цркву 

Светог Ђорђа у центру Подгорице 
су „недосањани сан човјека који 
дијели Црну Гору”, рекао је новина-
рима подгорички парох Велибор 
Џомић.

Коментаришући ове најаве из 
„црногорске православне цркве” 
(ЦПЦ), Џомић је подсетио да су 
присталице ове канонски непризна-
те цркве много тога најављивали, 
али их не треба схватати озбиљно, 
јер су то само пропагандни поку-
шаји да скрену пажњу на себе.

Никад Босанци
Њ егово преосвештенство вла-

дика захумско-херцеговачки 
и приморски Григорије изја-

вио је да Срби никада неће постати 
Босанци, а Српска православна црк-
ва (СПЦ) никада неће постати бо-
санска, већ ће остати православна, 
српска црква.
Владика Григорије је новинари-

ма рекао да је СПЦ главни носилац 
срп ског идентитета и да они који 
опструишу потписивање уговора 
између СПЦ и БиХ „чекају неко 
вријеме не би ли се можда Срби 
предомислили, па да више не буду 
Срби”.
Оцењујући да је СПЦ тренутно у 

БиХ обесправљена, владика Григо-
рије истакао је да су Срби „једна по-

ловина БиХ” и да немају никакав 
проблем да се боре на најсавременији 
и најдемократскији начин за очување 
свог постојања. Према његовим ре-
чима, у Европи је питање идентитета 
један од главних проблема, тако да се 
и Бошњаци боре за свој идентитет и 
Срби не треба да им то оспоравају.

„Ми Срби у БиХ, православни 
хришћани, немамо и никада нисмо 
имали проблем са националним 
идентитетом. То је за нас необична 
предност, јер нема теже ствари него 
да вас неко окарактерише као човје-
ка или лице без идентитета. Срби 
имају проблем управо због тога што 
они који немају јасан идентитет ата-
кују на њих” – навео је владика Гри-
горије.

Ништа од прославе
М акедонско Министарство 

иностраних послова (МИП) 
повукло је захтев којим се од 

власти у Београду тражи да посре-
дују код Српске Православне Цркве 
(СПЦ) да дозволи македонској де-
легацији да 2. августа посети ма-
настир Светог Прохора Пчињског, 
код Врања, и обележи годишњицу 
Илинденског устанка. Македонски 
медији јавили су да је министар 
иностраних послова Антонио Ми-
лошоски захвалио на напорима које 
је Министарство спољних послова 

Србије учинило у „убеђивању” 
СПЦ да дозволи прославу Илин-
денског устанка, на месту где су пре 
63 године ударени темељи македон-
ске државе. Према речима шефа ма-
кедонске дипломатије, проблем 
није у српским властима, већ у 
„другим друштвеним актерима”. 
Македонски МИП упутио је 7. јула 
Министарству спољних послова 
Србије молбу да се омогући просла-
ва Илиндана у манастиру Светог 
Прохора Пчињског, али одговор 
није стигао.

Развод црквеног брака
Г отово све бугарске митропо-

лије последњих месеци до-
бијају знатно увећан број мол-

би за поништавање брака склопље-
ног у цркви. Захтеви нису само број-
ни у Софији, већ поготово у удаље-
ним крајевима.
Највише се разводе млади паро-

ви, један од њих само месец дана на-
кон склапања. Процедура је за сада 
прилично једноставна и бесплатна, 
плаћа се такса од десет лева (пет ев-
ра), подноси се црквени венчани 
лист и доказ да је брак и грађански 
прекинут.
Представници патријаршије, као 

и митрополија, истичу да је у храму 
могуће венчати се и други, и трећи 
пут, а четврти у само изузетно рет-
ким случајевима и околностима, а 
такву дозволу може да да надлежни 
митрополит (у Бугарској су све дије-
цезе у рангу митрополија, а Еписко-
пи су без епархија и имају статус ви-
кара).

До пре више година Црква није 
разводила брак. Сада долази до њего-
вог профанисања, парови ступају 
пред олтар да приме Свету тајну пот-
пуно неприпремљени, а свештеници 
их уопште не подучавају. У брачним 
кризама не треба да се обрате адвока-
ту, већ свештенику, како би у вери и 
љубави покушали да одрже заједни-
цу. Пажњу је изазвао случај младог 
теолога, који је при крају студија у 
Москви, Тодора Каразозова. Он је у 
земљи познат, јер учествује у локал-
ној верзији скандалозног „Великог 
брата”, а брат-близанац је архиманд-
рита Игнатија, који води бугарско 
подворје у Москви. Он је добио црк-
вени развод и одмах се оженио Татар-
ком, која је прешла у Православље. 
Каразозов у јавним наступима радо 
говори о неразрушивости брака и ци-
тира Св. Јована Залатоустог, да се у 
браку све може опростити, само не 
прељуба. Верници се ипак помало 
чуде лекцијама овога „брата”.


