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И М Е  К О Ј Е  Ж И В О Т  З Н А Ч И

  НО В И Н А Р КА И КЊ И Ж Е В Н И ЦА МА РА КН Е Ж Е В ИЋ КЕРН

Зе ле но је 
но во црвено
Еко ло ги ја је, на жа лост, пос та ла бре-
нд ко ји про да је ро бу су м њи вог по ре-
кла и ква ли те та, а те р мин кли мат ске 
про ме не по слу жио је ко р по ра ти в ним 
пре да то ри ма да ра зви ју биз нис ве ка. 
Про па ган д ну ма ши не ри ју по кре нуо 
је на сво јој ка бло в ској ТВ про рок Ал 
Гор - кли ма то лог ама тер из Кли н то-
но ве ад ми ни стра ци је, обја вљу ју ћи 
до ку мен тар ни па м флет “Не по же љ на 
исти на”, ко јим на ја вљу је убр за но за-
гре ва ње пла не те и крај све та уко ли ко 
не што не пре ду з ме мо.   стра нe 4-5

Пла ни не, је зе ра, 
ви но гра ди...
На кон Сре ма и се ве р не Ба ч ке, на 
ред за пу то ва ње до ла зи и Ба нат. 
Иа ко је ма ло скро м ни ји од прет-
ход на два ре гио на, ни ка ко не мо-
же мо ре ћи да не ма шта да нам 
по ну ди. Пу ту је мо у ју жни Ба нат, 
на чи јем се по дру ч ју на ла зи мно-
штво ту ри сти ч ких мо ти ва. Вр ша-
ч ке пла ни не, Бе ло ц р кван ска је зе-
ра, Де ли блат ска пе шча ра, плод ни 
вр ша ч ки ви но гра ди и још мно го 
дру гих атра к ци ја су нам на ра спо-
ла га њу.   стра не 20-21
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  И С  П  Р А Ћ  А  М О  Т Е  Ш  К У  И  И З  А  З  О  В  Н У  2 0 2 0 .

Ка ко смо не ка да сла ви ли но ве године
Де ве де се тих го ди на, по угле ду на евро п ске ме тро по ле, до че ци су по че ли да 
се ор га ни зу ју на тр го ви ма и гра д ским ули ца ма, уз оба ве зан на ступ естра д-

них зве зда и ва тро мет у по ноћ. Та ко ђе, ула ском у но-
ви ми ле ни јум, но во го ди шње жу р ке ор га ни зо ва ле 

су се и по клу бо ви ма, ка фи ћи ма, ре сто ра ни ма, 
па се ова кав на чин сла вља на ста вио и тра је и 

дан-да нас. Тих го ди на уве ла се и но ви на, а 
то је ре при за Но ве го ди не, ко ја се про сла-
вља су тра дан, 1. ја нуа ра, на сли чан на чин. 
  стране 12-13
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Мој ути сак је да ве ћи на здра вље углав ном по дра зу-
ме ва, а тек ка да се про блем де си по ч не да се њим и 
ба ви. То је јед на од основ них гре ша ка - не до во љ на 
све ст о ва жнос ти пре ве н ци је. Упра во за то 
ми сва ке не де ље за јед но здра во ми сли мо и 
ме ња мо по гре шне на ви ке.  стра нe 2-3

       КА Т А Р И НА БА Ј ЕЦ, ЛЕ К АР И НО В И Н АР, 
О ЕТ И ЦИ У ОБЕ ПРОФЕСИЈЕ

О здра вљу 
бри не мо 
тек кад га 
изгубимо
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ДР KА Т А Р И НА БА Ј ЕЦ, АУ Т О Р KА ЕМ И С И ЈЕ “ЗД Р А ВО МИ С ЛИ”

Ја сам са мо ле кар ко ји је по же лео и до био при ли ку 
да све оно че му учи па ци јен те у ор ди на ци ји 
са да мо же да чу је и усво ји ви ше љу ди

Оштрим по лу кру жним 
скре та њем на пра ви пут

Н е по сред но шћу, 
п р е  по  зна  в а -
њем на ји н три-
ган т ни јих те ма 
и ла ко ће да и 

на ко м пли ко ва ни је ди ја г но-
зе, пре по ру ке и про це ду ре 
обја сни та ко да је јед нос тав-
но ра зу ме на ј ши ра пу бли ка, 
др Kа та ри на Ба јец се усе ли-
ла у на ше до мо ве. Спе ци-
ја ли ста оф та л мо ло ги је ко ја 
се у но ви на р ским ци пе ла ма 
сна ла зи као да јој је то при-
мар на про фе си ја скро м но 
ка же да јој гле дао ци по ру-
чу ју да је одав но гле да ју као 
свог ку ћ ног ле ка ра. Kа ко то 
по ве ре ње пра в да, шта је све 
пи та ју гле дао ци, али и ка-
ко да се чу ва мо то ком пра-
зни ка, за Бо р бу го во ри 
Kа та ри на Ба јец.

 За ко јим ло шим 
на ви ка ма смо 

по се гли од ло к дау на 
нао ва мо и ка ко да се 
са да с њи ма избо ри мо 
у но вим око л нос ти ма?

- Но ве око л нос ти до-
не ле су нам и “но во но-
р мал но”. А то је, из ме ђу 
оста лог, ма ње со ци јал-
них кон та ка та, рад од 
ку ће и неи зве  сност 
услед це ло ку п не си туа-
ци је. Има ју ћи то у ви ду, 
не чу ди што се мно ги 
жа ле на ма њак фи зи ч ке ак-
ти в нос ти, ви шак ки ло гра ма 
услед ве ће ко ли чи не, углав-
ном оне ма ње здра ве, хра не 
и је дан про ло н ги ра ни стрес. 
Ре кла бих да су то кљу ч не 
ства ри ко је нам је ак туе л-

на си туа ци ја до не ла. Бо р-
ба с њи ма кре ће из гла ве. 
Ва жно је здра во ми сли ти, 
пра ви ти здра ве избо ре и до-
но си ти здра ве одлу ке. Сва-
ко од нас по не кад “скре не 
с тог здра вог пу та” и то је 
пот пу но но р мал но. Али је 
вео ма ва жно на вре ме на ћи 
“по лу кру жно скре та ње” и 
вра ти ти се на здра ву ста зу.

 Од го вор ност ле ка-
ра је јед на стра на 

ме да ље, а ка ко на ла зи те 
ба ланс из ме ђу ле ка р ске 
ети ке и оне ме ди ј ске? Да 
ли ту пос то ји не ка вр ста 
ко м про ми са?

- Kа да је ети ка у пи та њу, 
ко м про ми са не сме да бу де. 
Сва ка ин фо р ма ци ја у ве зи 

са здра вљем мо ра да бу де 
за сно ва на на про ве ре ним 
и на нау ци за сно ва ним чи-
ње ни ца ма. Од то га ни ка да 
не оду ста јем. То је те ме љ. 
А он да се на ње га на до гра-
ђу је ин те ре сан т на и ши рем 

ау ди то ри ју му ја сна пре зен-
та ци ја и обја шње ње.

 Kа ко, ка да и за што 
сте на пра ви ли тај 

мост из ме ђу ле ка ра и но-
ви на ра?

- Би ло би вео ма не скро-
м но са мо је стра не да се бе 
на зо вем но ви на ром. То је 
озби љ на про фе си ја, ко ја за-
х те ва обра зо ва ње, та ле нат, 
ши ри ну и ко н стан тан рад на 
се би. Баш као и по зив ле ка-
ра. Ја сам са мо ле кар ко ји 
је по же лео и до био при ли-
ку да све оно че му учи па-
ци јен те у ор ди на ци ји са да 
мо же да чу је и усво ји ви ше 
љу ди. За хва љу ју ћи “Ју на ј-
тед ме ди ји”, у скло пу ко је 
је и Но ва С те ле ви зи ја, где 

се еми си ја еми ту је, гле-
дао ци и ја из не де ље у 
не де љу за јед но здра во 
ми сли мо, пра ви мо здра-
ве избо ре и до но си мо 
здра ве одлу ке. Мо ја 
же ља прои сте кла је из 
Хи по кра то вих ре чи, ко-
је су основ пре ве н ци је: 
“На ј бо љи лек од свих је-
сте учи ти љу де здра вљу 
та ко да им лек ни ка да 
не за тре ба.”

 Шта вас гле -
дао ци на ј ви ше 

пи та ју, ко је те ме “на-
ме ћу”?

- Те ме су ра зне и тру дим 
се да увек ослу шку јем ин-
те ре со ва ња гле да ла ца. Kроз 
ви ше од са да већ бли зу 20 
го ди на пра к се нау чи ла сам 
шта је то што љу де ко ји ни-
су у ме ди ци ни на ј ви ше бу-

ни, ства ра им страх или 
не ла го ду, као и ко је су 
гре шке ко је па ци јен ти 
на ј че шће пра ве.

Kа ко би сте оце ни-
ли од нос гра ђа на 

пре ма со п стве ном здра-
вљу?

- Мој ути сак је да ве ћи на 
здра вље углав ном по дра зу-

ме ва, а тек ка да се про блем де-
си, по ч не да се њим и ба ви. То је 
јед на од основ них гре ша ка - не-
до во љ на све ст о ва жнос ти пре-
ве н ци је. Упра во за то ми сва ке 

не де ље за јед но здра во ми сли мо 
и ме ња мо по гре шне на ви ке.

н Да ли сте не ка да има-
ли не ку вр сту фи д бе ка од 
сво јих гле да ла ца у од но су 

Здраво је очистити душу сузама

 У на шем на ро ду пос то ји изре ка “Су зе чи сте ду-
шу”, има ли исти не у њој?

- Ау тор на ј про да ва ни јег бе ст се ле ра Њу јо рк та ј м са “Љу-
бав во ли” Боб Гоф је на пи сао: “Оно што нас до ве де до су за 
одве шће нас и до бла го де ти.” И ја се пот пу но сла жем с 
њим. По не ка да је здра во “очи сти ти ду шу су за ма”.

Ве ћи на 
здра вље 
углав ном 
по дра зу ме ва, 
а тек ка да се 
про блем 
де си по ч не да 
се њим и бави

ДР KА Т А Р И НА БА Ј ЕЦ, АУ Т О Р KА ЕМ И С И ЈЕ “ЗД Р А ВО МИ С ЛИ”

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ
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Оштрим по лу кру жним 
скре та њем на пра ви пут

На ј бо љи лек 
од свих је сте 
учи ти љу де 
здра вљу 
та ко да им лек 
ни ка да не 
за тре ба, 
Хипократ

на не ку те му ко ју сте обра-
ђи ва ли у еми си ји?

- От кад је еми си ја кре ну-
ла с еми то ва њем, гле дао ци 
вео ма ак ти в но уче ству ју у 
сва кој те ми, што ми је до-
дат но под сти ца ј но јер је то 
знак да смо на пра вом пу ту 
и да за јед но ра ди мо до бар 
по сао.

 Да ли вас је не што 
у тим по ру ка ма и 

ко мен та ри ма по се б но ди-
р ну ло, на ве ло да дру га чи је 
ра з ми шља те о би ло ко јој 
те ми?

- Сва ка љу д ска су д би на 
ко ја има ве зе са здра вљем 
на ме ни оста ви траг. Не мо-
гу да за бо ра вим пи смо па-
ци јен т ки ње с ко јом сам и 
дан-да нас у кон та к ту, а ко ја 
је на кон од гле да не еми си је 
и мог де та љ ног обја шње ња 
ура ди ла са мо пре глед до ј ки 
и “на пи па ла чво рић”. У пи-
та њу је био ма ли г ни ту мор, 
сре ћом, на вре ме тре ти ран и 
она са да без бри жно ужи ва 
у ра дос ти ма жи во та. Ра ду је 
ме и то што еми си ју пра те 
све узра сне гру пе. Па та ко 
че сто, у по след ње вре ме, 
чу јем да сам се “усе ли ла 

у до мо ве и пос та ла по ро-
ди ч ни ле кар”. По се б но ме 
испу ња ва и то што гле дао ци 
са мном де ле сва ку здра ву 
про ме ну ко ју су на пра ви-
ли и, за хва љу ју ћи еми си-
ји, усво ји ли. Упра во та кве 
ства ри да ју сми сао мо јој 
ми си ји по ди за ња све сти о 
здра вљу и пре ве н ци ји на 
ви ши ни во.

 Пред на ма је дуг 
пра зни ч ни пе риод 

и за м ка да у за ме ну за ве-
ли ка оку пља ња по се г не мо 
за ве ли ким обро ци ма - на 
шта би тре ба ло да обра ти-
мо па жњу?

- Мој са вет је увек исти. 
Здра ве на ви ке не тре ба да 
има ју да не од мо ра. Оне 
тре ба да су увек с на ма. 
Ужи ва ње у до број књи зи, 
му зи ци и љу ди ма с ко ји-
ма пра зник про во ди те је 
ле ко ви ти је не го ужи ва ње 
у хра ни. Ма да, пот пу но је 
при хва тљи во до зво ли ти се-
би и ту вр сту ужи ва ња. Kао 
и за све у жи во ту, ва жно је 
са мо на ћи ме ру. Уме ре ност 
је кључ здра вља и фи зи ч ког 
и мен тал ног.
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Ма на стир Ту ма не и МС ФИ-
ЛМ про ду к ци ја пред ста ви ли 
су ду го ме тра жни до ку мен-
тар ни фи лм “Све до чан ства” 
на гра ђи ва не ре ди те љ ке Бран-
ке Бе ше вић Га јић. Фи л м ска 
при ча о ма на сти ру Ту ма не 
до жи ве ла је све т ску пре ми-
је ру у окви ру до ку мен тар ног 
про гра ма на Мос тар фи лм 
фе сти ва лу - фи л м ске глу ме 
20. 10. 2020, где је на ша про-
сла вље на ре ди те љ ка Бран ка 
Бе ше вић Га јић са ко ле га ма из 
ре гио на глу м цем Ми ром Бар-
ња ком и та лент-аген том Ани-
лом Га је вић била и у са ста ву 
стру ч ног жи ри ја у та к ми ча р-
ском игра ном про гра му.

Бран ка Бе ше вић Га јић је у 
окви ру фи л м ског фе сти ва ла 
одр жа ла ма сте р клас на те му 
игра ног фи л ма/фи л м ске ре-
жи је у ди ги тал ном ме ди-
ју, ина че ње ног до к то р ског 
уме т ни ч ког ра да, ко ји ће се 
реа ли зо ва ти под мен то р ством 
про фе со ра др Ива на Пра в ди-
ћа и др Со ње Ма ри н ко вић на 
Уни ве р зи те ту уме т нос ти у 
Бео гра ду.

При ча о ма на сти ру Ту ма не 
ко ја је угле да ла све тлост да на 
у Мос та ру је до ку мен тар но-
истра жи ва ч ки фи лм ко ји се 
ба зи ра на ствар ним ре ле ван-
т ним исце ље њи ма ве р ни ка 
ко ји по се ћу ју ку л т ну све ти-
њу ма на стир Ту ма не, ко ји се 
на ла зи у го лу ба ч кој до ли ни 
на са мој до ли ни истои ме ног 
по то ка, 12 ки ло ме та ра уда-
љен од Го лу п ца, по све ћен је 
Све том ар ха н ђе лу Га ври лу, 
а ње го во осни ва ње ве зу је се 
за Ми ло ша Оби ли ћа, за име 
ма на сти ра ве за но је не ко ли ко 

пре да ња про сла вље ног ко со-
в ског ју на ка.

Ми лош је ро ђен у обли-
жњем се лу Ко би ље, а имао је 
свој дво рац у обли жњем се лу 
Дво ри ште. При ли ком одла-
ска у лов не хо ти це је ра нио 
испо сни ка Зо си ма Си наи та, 
ко ји је пре би вао у обли жњој 
пе ћи ни.

Ка да га је по нео ви да ру на 
ле че ње, пу сти њак му ре че: 
“Ту ма ни, не ма ле ка, пу сти 
да ту умрем.” Да ока је грех, 
Ми лош по ди же за ду жби ну - 
ма на стир у ко ји по ло жи Зо-
си мо ве мо шти.

Док је зи дао ма на стир, сти-
же кне жев по зив да до ђе у бој. 
“Ту ма ни”, па до ђи на Ко со-
во. Од двос тру ког “Ту ма ни” 
ма на стир до би ја име Ту ман, 
љу ди га од ми ло ште зо ву Ту-
ма не.

У овом фи л му се тра га за 
све до чан стви ма ау тен ти ч-
них све до ка. Ма на стир Ту-
ма не је по знат ши ром све та 
без об зи ра на ве ру и на цио-
нал ност, а у све ти њу до ла-
зе љу ди тра же ћи спа се ње и 
оче ку ју ћи по моћ.

ФИ ЛМ “СВ Е Д О Ч А Н С Т ВА” БР А Н КЕ 
БЕШ Е В ИЋ ГАЈИЋ

Тума ни, тумани

за разговор

ФИ ЛМ “СВ Е Д О Ч А Н С Т ВА” БР А Н КЕ 

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ



р ве не ла м пи це 
по след њих го-
ди на упо зо ра-
ва ју ће бди ју над 
“зе ле ним” ко н-
це п ти ма, све су 

очи упр те у ини ци ја ти ве, 
ак ти ви сте, др жав на и на д др-
жав на ре ше ња ових го ру ћих 
про бле ма. Свет се, као уос та-
лом и у све му дру гом, по де-
лио у не по ми р љи ве та бо ре: 
кли мат ске про ме не не/пос то-
је, Зе мља и жи вот на њој би 
ио на ко ге не ри са ли ко ли чи ну 
ЦО2, с ко јом се да нас бо ри-
мо, до то га да је сав от пад ко-
ји је чо век ство рио пре ва зи-
шао те жи ну уку п ног жи во та 
на пла не ти... Ма ра Кне же вић 
Ке рн је књи же в ни ца и но ви-
на р ка ко ја се овим те ма ма ба-
ви кроз при з му ин те ре са и 
мо ра ла, те на шег по тро ша ч-
ког ка ра к те ра.

- Упра во сам обја ви ла ро-
ман “Фу ма ро ла”, ко ји се ба ви 
еко ло ги јом ду ше. Про ла зе ћи 
кроз па као про ле ћа 1999, на-
ме т ну ла ми се те ма ве за на за 
при ро ду зла, тра га ла сам за 
од го во ром на пи та ње шта НА-
ТО пи ло ти осе ћа ју док ба ца ју 
бо м бе - да ли то ра де ме ха ни-
ч ки, не ра з ми шља ју ћи, или у 
то ме ужи ва ју. Од го во ре сам 
по тра жи ла у но ћ ним раз го-
во ри ма са они ма ко ји су се 
и са ми но си ли са те мом зла. 
Ме ђу њи ма су: Ег зи пе ри, Ма-
ла пар те, Го р ки, Ку ци, Ка ф ка, 
Ан дрић... “Век ру жи ча сте бо-
је ло со са” - ка ко га је на звао 
Ма ла пар те - пред на шу ге не-
ра ци ју пос та вља но ве иза зо ве 
и тра жи но ве ве шти не - за Бо-
р бу раз го вор за по чи ње Ма ра 
Кне же вић Ке рн.

 С по че т ка пан де ми-
је пре пла вљи ва ле су 

нас “фо то гра фи је” по зна-
тих све т ских ме тро по ла у 
ко је су се вра ти ле жи во ти-
ње, са да ка да су се љу ди по-
ву кли. Ка сни је се от кри ло 
да су те фо то гра фи је би ле 
ла жне. Ка ко ви гле да те на 
то?

- Еко ло ги ја је, на жа лост, 
пос та ла бре нд ко ји про да-
је ро бу су м њи вог по ре кла 
и ква ли те та, а те р мин кли-
мат ске про ме не по слу жио је 
ко р по ра ти в ним пре да то ри ма 
да ра зви ју биз нис ве ка. Про-
па ган д ну ма ши не ри ју по кре-
нуо је на сво јој ка бло в ској ТВ 
про рок Ал Гор - кли ма то лог 
ама тер из Кли н то но ве ад ми-
ни стра ци је, обја ви в ши до ку-
мен тар ни па м флет “Не по же-
љ на исти на”, ко јим на ја вљу је 
убр за но за гре ва ње пла не те и 
крај све та уко ли ко не што не 
пре ду з ме мо.

“Гло ба ли стан ски” ме ди ји 
су - по др жа ни УН Па не лом за 
кли мат ске про ме не - си н хро-
ни зо ва но преу зе ли ка м па њу 
бо р бе про тив за гре ва ња пла-
не те, на кон че га је усле дио 
ста м пе до зе ле них ин ве сти-
то ра, на че лу са “фи лан тро-
пом” Би лом Ге ј т сом. Он је 
већ имао спре ман па кет ме ра 
за “хла ђе ња Пла не те”, пред-
ла жу ћи ек спе ри мен те за та-
м ње ња су н ца иза зи ва њем 
еру п ци ја ву л ка на, лан си ра ње 
ба ло на с пра хом гво жђа ко-
јим би за си пао океа не, ра се-
ја ва ње обла ка... У је ку опе ра-
ци је обја вље на је не при јат на 
ве ст: УН су 2007. ме ре њем 
утвр ди ле да Ал Го ров гра фи-
кон хо ке ја шког шта па не ма 
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На ј ве ћи за га ђи вач је во ј на ин ду стри ја, али се, 
шти те ћи ин те ре се ин ве сти то ра, то не изго ва ра, 
па су на ј ве ћи не при ја те љи пла не те, чо век и 
кра ве, исти че Ма ра Кне же вић Керн

Ци ви ли за ци ја 
оп сед ну та напретком

 За на ма је 2020, обе ле же на пан де ми јом. Шта 
оче ку је те у бу ду ћ нос ти??

- У увод ном де лу сво је књи ге ци ти ра ла сам Ге тео вог 
Вра че вог ше гр та: “Го спо де, не сре ћа је ве ли ка... Ду хо-
ве ко је сам про бу дио не мо гу ви ше да кон тро ли шем.” 
На дам се да ће овај пре дах до ве сти до бу ђе ња ци ви-
ли за ци је, оп сед ну те “на пре т ком” и “те х но ло шким 
ра зво јем”, и да ће мо при си л но успо ре ни ко на ч но 
утвр ди ти гра ни це ра ста.

Его нас је одр жао у хо р ди,
са да ра за ра друштво

Ц

МА РА КН Е Ж Е В ИЋ КЕ РН О ЗЕ Л Е Н ОЈ ПР О П А Г А Н ДИ И ИН Т Е Р Е С И МА КОРПОРАЦИЈА



5за разговор

МА РА КН Е Ж Е В ИЋ КЕ РН О ЗЕ Л Е Н ОЈ ПР О П А Г А Н ДИ И ИН Т Е Р Е С И МА КОРПОРАЦИЈА

ни ка кву нау ч ну вред ност и 
да је Зе мља у ме ђу вре ме ну 
по че ла да се хла ди. На ма то 
још ни ко ни је ја вио. Ка пи тал 
се од мах пре стро јио, уме сто 
по вла че ња ин ве сти ци ја фи-
лан тро пи су про ме ни ли ре то-
ри ку: “Бо ри мо се про тив кли-
мат ских про ме на” (ма шта то 
зна чи ло). И та ко је пу ту ју ћи 
ци р кус на ста вио да кру жи, 
ор га ни зу ју ћи кли мат ске са-
ми те, да би ка м па ња до би ла и 
сво ју зве зду - Гре ту Ту н бе рг, 
не би ли оме к ша ли ср ца не-
ве р ни ка.

А што се кли мат ских про-
ме на ти че, ср п ски астро ном, 
кли ма то лог и гео фи зи чар 
Ми лу тин Ми лан ко вић до-
ка зао је да кли ма на зе мљи 
за ви си од астро но м ских 
про ме на Зе мљи ног по ло жа-
ја у од но су на Су н це, чи ме 
је обја снио по ја ву ле де них 
до ба и кли мат ских про ме на 
у про шлос ти и бу ду ћ нос ти.

Да би зе ле ни им пе ри ја ли-
зам на ста вио ко ло ни за ци ју 
чо ве чан ства шоу мо ра да се 
на ста ви. На оп ту же ни ч ку 
клу пу је ста вљен чо век, оп-
ту жен што ди са њем изба цу је 
ЦО2 (без ко га не ма жи во та на 
Зе мљи), а уз ње га су стра да ле 
и кра ве “због еми то ва ња га-
со ва ста кле не ба ште”.

 Али све то пли ја ле-
та и зи ме и све за-

га ђе ни ја во да и ва здух су 
еви ден т ни, ко ли чи на ми-
кро пла сти ке та ко ђе. Не што 
од то га мо ра би ти та ч но?

- У књи зи “Вра чев ше грт” 
да  ла сам реч дру га чи јим 
гла со ви ма, нау ч ни ци ма и 
не за ви сним истра жи ва чи-
ма, ко ји су про зре ли на ме ре 
зе ле них пре да то ра што под 
ма ском бри ге за пла не ту ни-
чу као пе чу р ке по сле ки ше, 
умре же не еко-фре н дли ко р-
по ра ци је преу зи ма ју бри гу о 
на шој бу ду ћ нос ти, за во де ћи 
еко-ди к та ту ру. Они има ју и 
сво ју би бли ју - Аге н ду 21, 
бла го сло вље ну од УН, ко ја 
им да је по кри ће за све њи хо-
ве еко ци д не ко ме р ци јал не ак-
ти в нос ти. Ова аге н да са др жи 
ди ре к ти ве за ти ху, пу за ју ћу 
ко ло ни за ци ју чо ве чан ства.

Док се на кли мат ским 

са ми ти ма пре ти зе мља ма 
Тре ћег све та да ће мо ра ти да 
изне су на сво јим пле ћи ма цех 
пре ла ска на зе ле но, уво ђе њем 
еко ло шких та к си они ма ко ји 
сво ју ене р ге т ску не за ви сност 
за хва љу ју угљу, ен гле ска 
кра љи ца у Ба н гла де шу про-
ши ру је по вр шин ске ко по ве 
ру д ни ка угља у вла сни штву 
кру не, уни шта ва ју ћи по љо-
при вред но зе мљи ште, уз про-
те ри ва ње 200.000 ста ро се де-
ла ца са ве ков них ог њи шта. 
Али што је до зво ље но Ју пи-
те ру ни је до зво ље но во лу.

Иза зе ле не ма ске кра љи ца 
на ја вљу је уво ђе ње за ко на за 
за шти ту на ф т них ко м па ни-
ја, та ко зва ни фра ки нг за кон, 
ко јим се омо гу ћа ва нео ме-
та но испу м па ва ње га са из 
шкри ља ца. Еко ци д на фра-
ки нг те х но ло ги ја спро во ди 
се упу м па ва њем ено р м них 
ко ли чи на во де по ме ша не са 
хе ми ка ли ја ма, ко ја про ди ре 
у во до то ко ве, уни шта ва ју ћи 
изво ре пи т ке во де. С об зи ром 
на то да ову во ду не ма ју где 
да де по ну ју, фо р ми ра ју се 
то к си ч на је зе ра с на т пи сом 
“ку па ње опа сно по жи вот”.

Ка ко гле да те на на-
по ре по је ди на ца и 

ма њих гру па да се избо ре за 
здра ви ју жи во т ну сре ди ну? 
Има ли њи хов труд сми сла?

- Це ним на по ре по је ди-
на ца и гру па на ло кал ном 
ни воу, ме ђу ко ји ма су бор-
ци про тив изгра д ње ми ни-
еле к тра на, али је за мно ге 
по то ке већ ка сно. Ак ци ја је 
де ло твор на са мо у тре ну т ку 
усва ја ња за ко на, па је нео п-
ход но ослу шки ва ти шта се 
иза бр да ва ља с об зи ром на 
то да за ко ни у ка пи та ли з му 
на ј че шће шти те ин те ре се 
ин ве сти то ра. Еко-ак ти ви сти 
че сто за не ма ру ју еко ци д ну 
при ро ду ка пи та ли з ма, ко ја 
ло кал не успе хе чи ни са мо 

Док се Тре ћем све ту 
пре ти та к са ма за “пре ла зак 
на зе ле но”, ен гле ска 
кра љи ца у Ба н гла де шу 
про ши ру је по вр шин ске 
ко по ве ру д ни ка угља

Его нас је одр жао у хо р ди,
са да ра за ра друштво

при вре ме ним. Књи га Де ре ка 
Џе н се на “Endgame” мо же по-
мо ћи ак ти ви сти ма на ло кал-
ном ни воу у осми шља ва њу 
стра те ги је за бо р бу про тив 
ко р по ра ци ја.

Аме ри ка је до не ла за кон 
ко јим се ак ти ви сти - што се 
на те ре ну бо ре про тив еко ци-
д них про је ка та - про гла ша ва-
ју еко-те ро ри сти ма. У књи зи 
“Зе ле но је но во цр ве но” но-
ви нар Вил По тер упо зо ра ва 
на бу ђе ње ду ха ма кар ти з ма, 
с том ра зли ком што на ме ти 
ви ше ни су цр ве ни, већ зе ле-
ни. Пре ма за ко ну про тив те-
ро ри з ма (изгла сан на кон 9/11) 
- сва ко на ко га па д не су м ња 
да је те ро ри ста мо же би ти 
уха п шен и за др жан на нео-
дре ђе но вре ме, без ика квих 
до ка за и фер су ђе ња.

Ме ђу на ј ве ћим за га-
ђи ва чи ма на све ту 

сма тра ју се пре хра м бе на и 
те к сти л на ин ду стри ја. Шта 
је у то ме исти на, а шта фа-
бри ко ва ње но вих по тре ба 
и на ви ка гра ђа на-по тро-
ша ча?

- На ј ве ћи за га ђи вач на све-
ту је во ј на ин ду стри ја - њи-
хо ве ак ти в нос ти су та бу те ма 
за ор га ни за то ре и уче сни ке 
кли мат ских са ми та, на ко-
ји ма се оди гра ва фа р са око 
“зло гла сног” CO2.

Да би скре ну ли па жњу са 
од го вор нос ти во ј ног се к то ра 
за по сле ди це бо м ба р до ва ња 
оси ро ма ше ним ура ни ју мом, 
пра ће но за га ђи ва њем ре ка и 
зе мљи шта, хра не и ва зду-
ха, уз ко ла те рал ну ште ту у 
љу д ским жи во ти ма, они нас 
за ма ја ва ју про зи ва њем “на ј-
ве ћих за га ђи ва ча”, ме ђу ко-
ји ма су кра ве и љу д ска би ћа.

Шта је на сва ком по-
је ди н цу да учи ни да 

жи вот на пла не ти заи ста бу-
де здрав, одр жив, пра ве дан?

- Хо мо са пи је нс по сво јој 
при ро ди ни је спо со бан да 
успос та ви одр жив еко-си-
стем, што се ви ди на осно-
ву ка ра к те ри сти ка дру штва 
ка кво је ство рио. На ша ку л-
ту ра се пре ви ше осла ња на 
нау ку ко ја се не ба ви ети ком 
ни мо ра лом. Ако же ли мо да 
оп ста не мо, мо ра мо са вла да ти 
со п стве ну при ро ду - егои зам 
је био пре ду слов за оп ста нак 
у хо р ди, да нас је он узрок 
про па сти дру штва.

Уме сто то ле ра н ци је као по-
ли ти ч ког про је к та ко јим се 
про мо ви ше егои зам и ша ље 
по ру ка: “То ле ри ши га, али 
гле дај сво ја по сла”, уве ди мо 
по ј мо ве ко ји ма се под сти че 
ра звој атро фи ра них осо би-
на, као што су со ли дар ност, 
по ж р тво ва ност, скро м ност 
и спо соб ност да пре по зна мо 
по тре бе дру гих.

Але к сан дра Малушев

НО ВЕ КЊИГЕ

Осмица
Ру ме на Бужаровска

Бука
“Осми цу” чи не кра т ки одло м-

ци из жи во та же на ра зли чи тих 
жи во т них до ба, ин ти м ни уви ди 
у пси ху ли ко ва и дис кре т но по-
т ц р та не од но се мо ћи. Би ло да 
при по ве да о вр шња ч ком изру ги-
ва њу, не скла д ном бра ку, трау ма-
ти ч ном одла ску ги не ко ло гу или 
не ста ја њу со п стве ног ја под све-
кр ви ним кро вом, сва ка од при ча 
чи та се као на пе та дра ма ко ја хр-
ли ка та стро фи, емо ти в ном ра спа-
ду и кра ху по ро ди ч них од но са. 
Ру ме на Бу жа ро в ска осе ћа же ну, 
њен от пор и сла ма ње под при тис-
ком око шта лог па три ја р хал ног 
дру штва, а ње ни ли ко ви, не са мо 
же н ски, уве р љи ви су у сво јој љу-
д скос ти: упе ча тљи ви по сла бос-
ти ма и кр х кос ти, да ти у не ко ли-
ко по те за али вр ло жи во пи сно.

Ило на Страшна
Ни ко ла Моравчевић

Архипелаг
Мо ра в че ви ће ва “Ило на Стра-

шна” је ро ман о јед ном не до во-
љ но осве тље ном де лу ср п ске, 
ма ђа р ске и евро п ске исто ри је из 
пр ве по ло ви не 12. ве ка. По зна та 
у Уга р ској тог до ба и у ка сни јим 
пре да њи ма као Ило на Стра шна, 
Ило на је, за пра во, Је ле на Ву ка-
но вић, ће р ка ве ли ког жу па на Ра-
шке Уро ша И Ву ка но ви ћа, ко ја 
је уда јом за Бе лу Дру гог Ар па да 
пос та ла уга р ска кра љи ца. Сти-
ца јем не сре ћ них исто ри ј ских 
око л нос ти Бе ла се од на ј ра ни јег 
де ти њ ства на шао у сре ди шту ди-
на сти ч ких и пле ми ћ ких су ко ба 
и тр ве ња. Ње гов стриц Ка л ман 
Ар пад, уз по др шку ве ли ког де ла 
на ј зна ча ј ни јих уга р ских пле ми-
ћа, осле пео га је још као де ча ка 
да би га оне мо гу ћио да до ђе на 
пре сто. Али ка ко Ка л ма нов син 
кра љ Иштван Дру ги ни је имао 
де це, Бе ла је ипак успео да по сле 
Иштва но ве смр ти пос та не уга р-
ски кра љ. Због Бе ли ног сле пи ла 
Је ле на је од пр вог да на у Уга р ској 
би ла ње гов са вла дар.

при вре ме ним. Књи га Де ре ка 
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Ма те ма ти ч ка ги-
м на  зи ја, као 
јед на од на ј бо-
љих бео гра д-
ских сред њих 

шко ла, а мо жда и свих шко ла у 
Ср би ји и ре гио ну, још од 1966. 
слу жи као од ско ч на да ска на ј-
бо љим мла дим на да ма на да ре-
ним у обла сти при род них нау ка. 
Ипак, за им пре си в не ре зу л та те и 
сти пе н ди је на на ј пре сти жни јим 
све т ским уни ве р зи те ти ма ни је 
до во љан са мо ма те ма ти ч ки ген 
већ и мно го уло же ног тру да. С 
об зи ром на то да ђа ци ове шко ле 
од на цио нал ног зна ча ја у по след-
ње две го ди не са ме ђу на род них 
та к ми че ња до ла зе са ло во ри ка ма 
има ли смо сја јан по вод за раз го-
вор са пр вом же ном на че лу ове 
обра зов не уста но ве ди ре к то р ком 
Ми р ја ном Kа тић.

 Ма те ма ти ч ка ги м на-
зи ја је ове го ди не обе-

ле жи ла 54. ро ђе н дан. Шта је 
то што је издва ја од оста лих 
шко ла?

- Од са мог по че т ка иде ја је би-
ла да ово бу де ги м на зи ја у ко јој 
ће се шко ло ва ти де ца ко ја су 
по се б но та лен то ва на у обла сти 
при род них нау ка. Kа да је шко ла 
тек на ста ла, на жа лост, уо п ште 
ни је до бро при хва ће на, за то што 
је у то вре ме Ср би ја би ла со ци-
ја ли сти ч ка др жа ва, у ко јој би ло 
ка ква вр ста ели ти з ма ни је би ла 
дру штве но при хва тљи ва. Сма-
трам да је за са мо осни ва ње, као 

и за све пре пре ке то ком ра зних 
да љих про ме на у Ср би ји, би ло 
по тре б но мно го хра брос ти да би 
се одр жа ла по че т на иде ја, ко ја 
је за пра во и би ла глав ни мо тив. 
Јед на од есе н ци ја них ства ри ко је 

су са чу ва ле шко лу и одр жа ле је 
на ви со ком ни воу је сте чи ње ни-
ца да су мно ги мла ди љу ди из ове 
шко ле на ста ви ли пут нау ке, а он-
да су се с на до гра ђе ним зна њем 
вра ћа ли као ка дар упра во ов де 

где су и сте кли одли ч не осно ве 
за бу ду ћ ност.

 Ова шко л ска го ди на је 
би ла иза зов за уче ни ке 

и про фе со ре. Kа ко сте се ви но-
си ли са про ме на ма?

- Што се фо р мал не ор га ни за ци-
је ти че, мо рам би ти не скро м на 
и ре ћи да смо се одли ч но сна-
шли. Уче ни ци и про фе со ри ове 
обра зов не уста но ве, ка да се ра ди 
о ко ри шће њу са вре ме них ала та, 
осим зна ња, та ко ђе има ју и ве-
шти не и ко м пе те н ци је на вео ма 
ви со ком ни воу. За хва љу ју ћи на-
шим би в шим уче ни ци ма, успе ли 
смо у сва кој учио ни ци да обез бе-
ди мо на ј бо ље мо гу ће усло ве да 
се на ста ва ди ре к т но пре но си, а 
због мо гу ћ нос ти ин те ра к ци је ко ју 
ова кав тип пре да ва ња омо гу ћа ва, 
си гу р на сам да је у овим око л нос-
ти ма то за си гу р но на ј бо ље што 
уче ни ци ма мо же те по ну ди ти. 
На ј за х те в ни ји и на ј ко м пле к сни-
ји про блем ове те шке си туа ци је 
без су м ње је сте чи ње ни ца да не-
ма те увек пра ви и од го ва ра ју ћи 
од го вор на пи та ња сво јих уче ни-
ка. Су шти на до брог пре да ва ча 
пред ста вља ње го ву спо соб ност 
да од го во ри на ра зна пи та ња де це, 
не са мо на она ве за на за гра ди во 
и шко лу. У ова квим мо мен ти ма 
на ро чи то је не згод но на ћи пра ви 
од го вор, по го то во за то што су и 
мла ди вр ло осе тљи ви, упла ше ни 
и збу ње ни, та ко да бих то де фи-
ни ти в но издво ји ла као на ј те же.

 Ва ша уче ни ца Је ле на 
Ива н чић про гла ше на 

је за на ј бо љег же н ског та к ми-
ча ра на све ту. Чи ме се по се б но 
по но си те?

- Је ле на Ива н чић има по се б но 
ме сто у исто ри ји Ма те ма ти ч ке 
ги м на зи је, она је про шлог ле та у 

М И  Р Ј А  Н А  K А Т  И Ћ ,  П Р  В А  Д И  Р  Е  K  Т  О  Р  K А  М А Т  Е  М  А Т  И  Ч  K Е  Г И  М  Н  А  З  И  Ј Е  У  Б Е О Г РА Д У

за знање

Kа да де ца испред 
се бе има ју 
ви со ко ква ли те тан 
мо дел, она не са мо 
да га це не већ га и 
усва ја ју и нау че да 
се и она та ко оп хо де, 
ка же пр ва же на 
јед не од 
на ју спе шни јих 
шко ла у региону

НА ША ШКО ЛА ЈЕ 
сви ма на ма породица

М И  Р Ј А  Н А  K А Т  И Ћ ,  П Р  В А  Д И  Р  Е  K  Т  О  Р  K А  М А Т  Е  М  А Т  И  Ч  K Е  Г И  М  Н  А  З  И  Ј Е  У  Б Е О Г РА Д У

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ
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М И  Р Ј А  Н А  K А Т  И Ћ ,  П Р  В А  Д И  Р  Е  K  Т  О  Р  K А  М А Т  Е  М  А Т  И  Ч  K Е  Г И  М  Н  А  З  И  Ј Е  У  Б Е О Г РА Д У

за знање

Ен гле ској, на по след њој ме ђу на-
род ној оли м пи ја ди из ма те ма ти-
ке, од но сно на ј ва жни јем и на ј ве-
ћем ма те ма ти ч ком та к ми че њу на 
све ту, за Ср би ју осво ји ла злат ну 
ме да љу. Она је та ко ђе но си лац 
пре сти жног приз на ња ко је се 
због по пу ла ри за ци је ма те ма ти ке 
ме ђу де во ј ка ма од не дав но до де-
љу је искљу чи во мла дој де во ј ци 
са на ј бо љим ре зу л та том. Овим 
дос ти г ну ћи ма Је ле на је оси гу ра-
ла сво је ме сто као на ј бо ља уче-
ни ца Ма те ма ти ч ке ги м на зи је 
до сад, по свим кри те ри ју ми ма, 
и ап со лу т но за слу жу је да, осим 
ње них ро ди те ља, и це ла на ша за-
јед ни ца, па та ко и це ла Ср би ја, 
бу ду по но сни. По се б но мо рам 
да иста к нем да за нас ова 2020. 
ни је про шла са мо у зна ку KО-
В ИД ви ру са, већ и у зна ку мог 
уче ни ка До бри це Јо ва но ви ћа 
и ни за ње го вих фан та сти ч них 
успе ха. До бри ца је пре не ко ли-
ко да на осво јио злат ну ме да љу на 
Ба л ка ни ја ди из ма те ма ти ке, два 

ме се ца пре то га, на Ме-
ђу на род ној оли м пи ја ди 
из ма те ма ти ке, а ле тос 
злат ну ме да љу на Оли-
м пи ја ди из фи зи ке, на 
ко јој је Ср би ја пр ви пут 
уче ство ва ла, што ње гов 
успех ау то мат ски чи ни 
ве ћим. По но сна сам на 
све сво је уче ни ке, на њи-
хов ен ту зи ја зам, љу бав 
пре ма овим нау ка ма, 
као и на жар и же љу за 
уче њем и та к ми че њем и у ово 
по ма ло не згод но вре ме и вео ма 
сам им за хвал на на то ме јер они 
су на ша по кре та ч ка сна га.

 Kа ко да за др жи мо мла-
де нау ч ни ке и на де у 

Ср би ји?
- То је вр ло те шко пи та ње. То 

је ја ко те шко пос ти ћи у ско ри је 
вре ме, с об зи ром на то шта је на-
ша зе мља све про шла. Бо јим се 
да све т ски уни ве р зи те ти на шим 
уче ни ци ма у овом мо мен ту мо гу 
по ну ди ти не што ви ше од на ших. 

Они је су одли ч ни, али ми се чи-
ни да на ша де ца ми сле да им је 
ла к ши пут да пос ти г ну не што 
у све т ским окви ри ма уко ли ко 
ди ре к т но кре ну са пре сти жних 
све т ских уни ве р зи те та. С мо је 
та ч ке гле ди шта, то и ни је та ко 
стра шно. Сма трам да је мно го 
ва жни је да зна ју да чак и уко ли ко 
оду има ју где да се вра те. Сво јим 
но вос те че ним зна њем уна пре ди-
ће ово дру штво да бу де мно го бо-
ље и за њи хо ву де цу, али и за све 
оне ко ји ће се шко ло ва ти по сле 

њих. Да кле, ва жно је 
са мо да ти одла сци 
ни су ко на ч ни.

 Ва ши уче-
н и  ц и  с у 

и на кон одла ска 
из шко ле вр ло 
успе шни и ни жу 
приз на ња. Kо ја је 
по ва ма фо р му ла 
успе ха?

- Сма трам да је 
кључ у то ме што они 

Ма те ма ти ч ку ги м на зи ју осе ћа ју 
као свој дом. На ши уче ни ци су 
све сни да се ов де сви про фе со-
ри изу зе т но тру де, а искре ност 
и ре в но сност се увек пре по зна-
ју. Kа да де ца испред се бе има ју 
ви со ко ква ли-
те тан мо дел, 
они не са мо да 
га це не већ га и 
усва ја ју и нау-
че да се и они 
та ко оп хо де. 
Осим уче ни ка 
ко ји се по за вр-
ше т ку сту ди ја 
у инос тран ству 
вра ћа ју да ра де 
као ка дар у на-
шој ги м на зи ји, 
мно ги по ма жу и док их не за вр ше. 
На ј бо љи при мер за то де фи ни ти-
в но је Не де ља ма те ма ти ке, ко ју у 
де це м бру на ши би в ши уче ни ци, 
са да већ на пре сти жним све т ским 
уни ве р зи те ти ма по пут Је ј ла, Ок-
с фо р да и, на рав но, Прин сто на, 
не се би ч но ор га ни зу ју за сво је 
мла ђе ко ле ге и по ред то га што 
ме се ци ма пре ни су би ли у свом 
гра ду са по ро ди ца ма и за си гу р но 
има ју и шта дру го да ра де. Сто га 
за кљу чу јем да оно што мла де без 
су м ње по кре ће и вра ћа на ма је сте 

осе ћај за јед ни штва и при па д нос-
ти јед ној ве ли кој по ро ди ци.

 Kа кви су ва ши пла но-
ви и ци ље ви за сле де ћу 

го ди ну?
- Мо рам приз на ти да уо п ште 

ни сам скро м на. Имам вео ма ве-
ли ка оче ки ва ња и од се бе и од 
сво јих са ра д ни ка, али и од уче-
ни ка. Сва ке го ди не по же лим да 
нам пред сто је ћа го ди на до не се 
ма кар оно ли ко успе ха ко ли ко 
и прет ход на. Ствар је у то ме да 
ка да пос ти г не те не што ве ли ко, 
ван се ри ј ски, као што су До бри ца 
и Је ле на у прет ход не две го ди не, 
по ми сли те да је то, то и да не ма 
да ље. Пре ма то ме, на ј леп ше од 
све га је сте што вас сва ка сле де-

ћа го ди на по зи ти в но изне на ди 
и до не се не што но во. Пре све га 
же лим да сви бу де мо здра ви и да 
све ово што нас је за де си ло бр зо 
про ђе, а ја сам ро ђе ни оп ти ми-
ста, па ве ру јем да ће мо се у што 
кра ћем ро ку вра ти ти но р мал-
ном жи во ту и фу н к цио ни са њу. 
И за крај, по же ле ла бих да на-
ши уче ни ци оста ну од го вор-
ни и да на ста ве да га је љу бав 
пре ма при род ним нау ка ма и 
оно ме што но се у се би.

 ИВА НА ЗОРКИЋ

  Део сте Ма те ма ти ч ке ги м на зи је већ 
го ди на ма. Пр во као уче ник, по том 

про фе сор, а са да сте на че лу шко ле...
- Оду век сам же ле ла да се ба вим ма-
те ма ти ком, да бу дем про фе сор, али 
не мо гу да ка жем да сам пла ни ра ла 
да то бу де баш на овом ме сту. Има ла 
сам же љу да љу бав ко ју осе ћам пре ма 
ма те ма ти ци и пре ма овој шко ли пре-
не сем на де цу. Све сна сам свих ње них 
вред нос ти, али и ма на, ко је се, на рав но, 
тру дим да испра вим, али су штин ски ја 
осе ћам ову шко лу као свој дом. У вре ме 
ка да сам би ла уче ник, ко ли ко год да ни 
у клу па ма би ли без бри жни у др жа ви, 
на жа лост, ни су би ли и то па м тим као 

си ве обла ке ко ји су се на дви ја ли над 
на ј леп шим пе рио дом ов де. У вре ме 
про фе су ре на ј те же су ми увек па да ли 
по че ци и но ви иза зо ви јер су де ца пу на 
оче ки ва ња, ко ја сам се увек тру ди ла да 
испу ним, а у пе рио ду от кад сам ди ре к-
тор ове шко ле, си туа ци ја са ви ру сом ми 
је на ј про бле ма ти ч ни ја. На ј ве ћу ра дост 
до но си ли су ми упра во ти пре ло м ни 
мо мен ти. Дос ти г ну ће на ко је сам на ј-
по но сни ја је сте ка да сам пос та ла пр ви 
же н ски ди ре к тор у 53 го ди не ове шко ле, 
што је за ме не изу зе т но зна ча ј но јер да-
јем при мер сво јим ђа ци ма да је и те ка-
ко мо гу ће пос ти ћи све оно што же лиш 
и за шта се тру диш и би ти на гра ђен за 
свој на по ран рад.

Си ви обла ци над без бри жним данима

НА ША ШКО ЛА ЈЕ 
сви ма на ма породица

Kа да пос ти г не те 
не што ве ли ко, 
ван се ри ј ски, као што 
су До бри ца и Је ле на 
у прет ход не две 
го ди не, по ми сли те 
да је то, то

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ
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ЂО Р ЂЕ KА Д  И Ј Е В ИЋ, ИС Т О Р И Ч АР УМ Е Т Н О С ТИ, СЦ  Е Н А Р И С ТА, РЕ Д  И Т Е Љ И KРИТИЧАР

У вре ме ну по сле бо га 
ми не ма мо осе ћај 
од го вор нос ти, не ма мо
 ни осе ћај јед ни пре ма 
другима

Све до бре на ме ре не 
ује ди њу ју свет као зло
Ми смо до шли у јед но ста ње ап со лу т не 
нео д го вор нос ти, на рав но, она је да ле ко од 
сло бод не јер ми смо за пра во ро бо ви те 
нео д го вор нос ти и ску по пла ћа мо то што 
ви ше ни смо од го вор ни ни пред ким и ни 
пред чим, ка же Kадијевић

Био гра ф ске ре фе ре н це 
Ђо р ђа Kа ди је ви ћа су 
ме сто оп ште ку л ту-
ре. Он је исто ри чар 
уме т нос ти, ли ков ни 

кри ти чар, сце на ри ста... али 
ве ћи на нас ће се на кло ни ти 
ка да чу је да је баш он иза чу-
ве них фи л мо ва “Ле п ти ри ца” и 
“Све то ме сто”. Ње го во жи во-
т но иску ство је ин те ра к ти в на 
ен ци кло пе ди ја ко ја се сва ког 
тре ну т ка по пу ња ва, ми са мо 
тре ба да зна мо шта тра жи мо. 
Еки па Бо р бе је по ку ша ла да из 
овог ама л га ма изву че му дрост 
за ова, па, на ј бла же ре че но, иза-
зов на вре ме на.

 Kа жу да се упра во 
за вр ша ва јед на од 

на ј те жих го ди на. Шта ва ма 
се ћа ње ка же да ли смо, као 
дру штво, про шли и кроз ве ће 
иза зо ве?

- Љу ди са иску ством све га 
што су пре ту ри ли пре ко гла ве 

у том вре ме ну те шко мо гу да се 
одлу че и ка жу шта је заи ста на-
ј те же. Ми слим да би би ло исто 
ка да би по ку ша ли да ка жу шта 
је на ј бо ље. Али што се те жи не 
и му ке, не во ље и не га ти ви те та, 
де стру к ци је, иску ше ња и пат-
ње ти че, би ло их је то ли ко да се 
заи ста те шко одлу чи ти. Да по-
ђем од свог иску ства, ми слим 
да се у на ј го ре да не за мо га ве ка 
мо же убро ја ти Дру ги све т ски 
рат, ко ји сам имао при ли ке да 
про жи вим. Али зна те шта, за 
вре ме Дру гог све т ског ра та 
би ла је јед на апо ка ли п са, јед-
на стра хо та. Ми сви смо та да 
зна ли ка ко је тај рат по чео, ко 
га во ди, зна ли смо шта је да нас, 
а шта су тра мо же би ти и шта 
је би ло ју че. Зна ли смо да ће 
рат кад-тад би ти за вр шен, зна-
ли смо чак и то ко ће изгу би ти 
тај рат и да ће до ћи јед но дру го 
вре ме, ко је тре ба са мо са че ка-
ти. Ме ђу тим, у по след ње вре ме 

до жи вља ва мо на при ли ч ном 
вре ме н ском ра сто ја њу јед ну 
но ву апо ка ли п су, ко ја се би т-
но ра зли ку је од рат них стра-
хо та, ко је се, бар у мом иску-
ству, не мо гу по ре ди ти ни са 
чим. За ра зли ку од око л нос ти 
ве за них за су д би ну чо ве ка, ви 
мо же те пре жи ве ти је дан све т-
ски рат, то мо же да се де си, као 
што се мо же де си ти да га не 
про жи ви те, али ако сте га већ 
про жи ве ли, зна те ви, убу ду ће 
све што се до го ди пос та вља те 
у јед ну су пер по зи ци ју пре ма 
том иску ству и све те го бе и не-
сре ће ко је су се ка сни је до га ђа-
ле у по ре ђе њу са стра хо та ма 
Дру гог све т ског ра та не мо гу 
да издр же ко н ку ре н ци ју.

 Шта то да нас жи ви-
мо?

- Ми смо да нас суо че ни са ма-
сов ном, пла не тар ном за ра зом, 
ко ја има жр та ва та ман то ли ко 
да са на ј бо љом пе р спе к ти вом 
пре ти да на д ма ши жр тве Дру-
гог све т ског ра та. Ра зли ка је у 
то ме што ми за ову не во љу не 
зна мо узрок. Ни је ја сно да ли 
је кле ти ви рус иза шао из ла-
бо ра то ри је на ме р но или слу-
ча ј но или је при род на по ја ва. 
Ако по ми сли те да је при род на 
по ја ва, он да сте у си туа ци ји 
да чак и ако сте у ста рос ти и 
про жи ве ли сте пе риод жи во-
та ко ји ства ра ути сак пот пу ног 
иску ства о то ме шта је свет и 
шта је чо век и шта се до га ђа са 
љу д ским ро дом у вре ме ну, не 
мо же те пра ви ти ни ка кву ко м-
па ра ци ју. Ако сте ма ло поу че ни 
у ве зи с овим о че му го во рим, 
он да мо же те ре ћи да је ра ни је 
у све ту би ло ве ли ких пан де ми-
ја, да је то би ло вео ма те шко, 
мно го жр та ва, мно го бо л них 
тра го ва ко је за пра во ни кад не 
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ЂО Р ЂЕ KА Д  И Ј Е В ИЋ, ИС Т О Р И Ч АР УМ Е Т Н О С ТИ, СЦ  Е Н А Р И С ТА, РЕ Д  И Т Е Љ И KРИТИЧАР
Чо век без 
уто пи ј ских 
сли ка не мо же 
да живиСве до бре на ме ре не 

ује ди њу ју свет као зло

про ла зе. Се ћа ња на то шта је 
чи ни ла ту бе р ку ло за у 19. ве ку 
и шта је чи ни ла ку га или гу ба у 
прет ход ним епо ха ма, у вре ме-
ну ре не сан се и сред њем ве ку, 
та ко су те шка, да она пред ста-
вља ју бре ме исто ри ј ске све сти 
за све ге не ра ци је ко је су на ста-
ле ка сни је. Мо же мо по ку ша ти 
да обја сни мо ту по ја ву ти ме да 
да нас пос то је ко му ни ка ци је, 
хте ли не хте ли, где љу ди из јед-
не ре ги је до спе ва ју у дру гу, па 
у тре ћу, и то пред ста вља јед ну 
ди на ми ч ну ко рес по ден т ну це-
ли ну, ка кву ни кад ни је пред-
ста вљао у про шлос ти.

 Kа ко сто ји мо са ем-
па ти јом?

- Kо му ни ка ти в ност пред ста-
вља хо мо ге ни за ци ју по ј ма жр-
тве у од но су на чи тав на ра штај 
љу ди, на чи та во чо ве чан ство 
у овом тре ну т ку исто ри је. Не-
ка це ла та по пу ла ци ја жи вих 
љу ди да нас пред ста вља јед ну 
у не га ти в ном сми слу вр ло хо-
мо ге ну це ли ну. Ви ди те ка ко 
зло уме да хо мо ге ни зу је та ко 
ина че уда ље не и ра зли чи те љу-
д ске за јед ни це на пла не ти, за 
ра зли ку од до бра, ко је ни ка ко 
да се успос та ви. Све до бре на-
ме ре ни ка да ни су мо гле да хо-
мо ге ни зу ју чи та ву пла не тар ну 
по пу ла ци ју, а зло мо же.

Не га ти ви тет је увек ја чи од 
сва ког по зи ти в ног на сто ја ња. 
Ви мо ра те из те ме ља да ме-
ња те ту пе р це п ци ју. Ја са да у 
сво јој ста рос ти мо рам на че л но 
да ме њам ко м пле т ну сли ку о 

све ту, ви ди ма ј ку му, мо ра да 
има не што о че му ствар но ни-
ко ни шта ни је знао и да се по-
твр ди оно да на шње уви ђа ње, 
о ком су има ли иску ства љу ди 
у ан ти ч ко до ба. На ше је зна ње 
нео би ч но ску че но и ми ова ква 
изне на ђе ња по вре ме но до жи-
вља ва мо и тек ће мо их до жи-
вља ва ти у на ра шта ји ма ко ји ће 
до ћи по сле нас.

 Kа да при ча мо о при-
је м чи вос ти уме т ни-

ч ких де ла, шта ми сли те да 
ли љу ди ма ви ше од го ва ра да 
ви де реал ност или да у уме т-
нос ти на ђу бег од реал нос ти?

- То је вр ло ак туе л но пи та-
ње, чи ју ак туе л ност ни ко не 
тре ти ра, па он да испа да да је 
и она ап су р д на. Уме т ност има 
ве чи то ту ди ле му да ли ће се 
окре ну ти ка све ту, ка ствар нос-

ти, реал нос ти, оно ме што је у 
њој ор ди нар но или ће оти ћи 
у дру ги пра вац у ал те р на ти ву 
ме та фи зи ке, има ги на ци је, па-
ра ле л ног све та. За јед ну стра ну 

се ка же да мо же би ти ба нал на, 
три ви јал на и ти ме мо же да од-
би ја чо ве ка, то је ако се уме т-
ност ја ко за ле пи за ствар ност. 
Зна те она не мо же избе ћи он да 
та кве огав нос ти, као што је по-
ли ти ка или, ре ци мо, фе но мен 
ин те ре са. С дру ге стра не, у 
овој ме та фи зи ч кој ори јен та-
ци ји уме т нос ти пре ба цу је се 
да је су ви ше тран сце ден тал на 
да бе жи од све та од реал нос ти 
од жи во та, па го то во и од са ме 
се бе и да се пи та мо че му за-
пра во она уо п ште слу жи? Kао 
јед на есе н ци јал на уто пи ја. Ми 
да нас мо ра мо ре ћи да има мо 
до во љ но иску ства исто ри ј ског 
да чо век без уто пи ј ских сли ка 
не мо же да жи ви.

 Да ли уме т ност у овом 
тре ну т ку да нас вр ши 

сво ју фу н к ци ју и ка ко?
- Све је ма њи ин те рес за уме т-
ност и то је оно што је на ј те же 
про ту ма чи ти. Уме т ност не ма 
ви ше ау то ри тет, као што га не-
ма ни ре ли ги ја, за пра во ни шта 
што је до сад ува жа ва но с ве-
ли ким сло вом у на сло ву. Ово 
је та ко зва ни пос ти сто ри ј ски 
пе риод. Ово је вре ме без бо га. 
Ми смо има ли иза се бе јед ну 
епо ху ко ја је има ла ек ста ти ч ну 
пред ста ву о ви шем би ћу, о ап-
со лу т ној вред нос ти и о осе ћа ју 
од го вор нос ти пред њом. Да нас 

то га ви ше не ма. Жи ви мо у се-
ку лар ном све ту, ко ји ни је са мо 
ву л гар но атеи сти чан не го је за-
пра во опу сто шен што се ти че 
сва ке уто пи је. Ја не мо гу дру-
га чи је на зва ти ни ре ли ги ју ни 
уме т ност не го као јед ну вр сту 
вр ху н ске про ду к ци је уто пи ј-
ских ал те р на ти ва. Мо рам приз-
на ти да је чи та ва ег зи сте н ци ја 
про шлих ге не ра ци ја, чи та ва 
њи хо ва ку л ту ра, све што су 
пос ти гли, све го т ске ка те дра-
ле, Ба хо ва бо жи ћ на ми са, на ј-
бо ља ли те ра ту ра од Дан теа до 
То ма са Ма на, све је про же то 
ре ли гио зно шћу и есте ти з мом, 
од но сно љу ба вљу пре ма ле по-
ти и осе ћа ји ма од го вор нос ти. 
У нео ка пи та ли сти ч ком пос ти-
сто ри ј ском све ту у ком жи ви мо 
то осе ћа ње је изгу бље но, оно 
је по ти сну то. Ми же ли мо да 
жи ви мо у све ту сло бод не пре-
ду зи мљи вос ти у ком пос то ји 
са мо је дан кри те ри јум, а то је 
кри те ри јум ко н кре т не опе ра-
ти в не и, са мим тим, три ви јал не 
вред нос ти оли че не у ма те ри-
јал ној ра з ме ни ал те р на ти ва. У 
све ту без бо га (фи гу ра ти в но), 
у сми слу све есе н ци јал но, сје-
ди ње но у по ј му по зи ти в не ефе-
к ти в нос ти уто пи је ко ју чо век 
ства ра. У вре ме ну по сле бо га 
ми не ма мо осе ћај од го вор-
нос ти, не ма мо ни осе ћај јед ни 
пре ма дру ги ма. Ви ви ди те до 
ко је ме ре се ета бли рао кри ми-
на ли тет, на ј ву л гар ни ја по ли-
ти ч ка пра г ма ти ка, до ми на ци-
ја на ј пли ћег ин те ре са, са свим 
са су ше ног ли ше ног све га што 
је сме та ло, а то је пред ста ва о 
то ме да пос то ји не што ви ше од 
то га пред чим смо од го вор ни. 
Ми смо до шли у јед но ста ње 
ап со лу т не нео д го вор нос ти, на-
рав но, она је да ле ко од сло бо де 
јер ми смо за пра во ро бо ви те 
нео д го вор нос ти и ску по пла ћа-
мо то што ви ше ни смо од го вор-
ни ни пред ким и ни пред чим. 
НА С Т А В АK У СЛ Е Д Е Ћ ЕМ БРОЈУ
 МИ ЛИ ЦА ДРАШКОВИЋ

Гнев од скучености

 Шта би сте по ру чи ли мла ђем се би?
- Да нас су мла ђи љу ди ма ње за чу ђе ни од нас ста ри-

јих. Ми, ста ра га р да, у ко ју и ја спа дам, има мо јед ну ви зи ју 
све та у ком смо жи ве ли, ко ја је, до ду ше, увек не пот пу но 
истра же на, али, на не ки на чин, хо мо ге ни зо ва на, фо р ми-
ра на. Ми на кра ју жи во та смо ми сли ли да зна мо шта је 
свет и жи вот, а он да се ја вља ово чу до ко је по ка зу је да, у 
ства ри, уо п ште ни смо мо гли да са ња мо да је ова ко не што 
уо п ште мо гу ће. То ме не, зна те, на не ки на чин по га ђа, али 
не у сми слу стра ха или не ке по пла ше нос ти, не ког не га ти-
в ног чу ђе ња, не го се бу ди ду бо ки ре во лт у на ма. Ја осе ћам 
двос тру ку ин ди г на ци ју и то ми на ј те же па да. Пр во са оним 
зби ва њем ко је је узрок те ин ди г на ци је, а с дру ге стра не, и 
со бом са мим због ску че нос ти ко ју са да имам при ли ке да 
осве до чим и ви дим.
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„Свето место“

Сцена из култног хорора домаће кинематографије 'Лептирица'



Уред ник и во ди те љ 
гра д ског про гра-
ма ТВ Сту дио Б 
од 1996, ма ј ка пр ве 
мла де ам ба са до р-

ке Ср би је у гло бал ној ор га-
ни за ци ји Ин спи ри нг ги р лс, 
ве ли ки бо рац за пра во слав ну 
ве ру и пра во пис. Са ња Лу ба-
р дић је по за вр ше т ку сту ди ја 
ср п ског је зи ка и књи же в нос ти 
на Фи ло ло шком фа ку л те ту у 
Бео гра ду, а не по сред но пред 
по че так ка ри је ре ТВ но ви на-
ра, до би ла по зив Бо го сло в ског 
фа ку л те та на ме сто са ра д ни ка 
у на ста ви на ка те дри за сред-
њо ве ков ну ср п ску књи же в ност 
у кла си про фе со ра Ди ми три ја 
Ка ле зи ћа. Ту по ну ду је, упр кос 
аде кват ном зна њу из те обла-
сти, од би ла. За вр ши ла је спе-
ци ја ли сти ч ке обу ке у обла сти 
ме ди ја и ма р ке ти н га у Ср би ји и 
инос тран ству и члан је жи ри-
ја за но ви на р ска и дру штве на 
приз на ња.

Са ња уна пре ђу је са др жај и 
ко н це пт ју тар њег про гра ма, 
ин тен зи ви ра ко му ни ка ци ју са 
гра ђа ни ма и ин си сти ра на дру-
штве ној од го вор нос ти ме ди ја.

У по след њем бро ју Бо р бе за 
ову го ди ну укра т ко нам го во ри 
са мо о не ким го ре на ве де ним 
се г мен ти ма.

  Ка жу да се са мо успе-
шни и оства ре ни љу ди 

бу де у пет ују тру. Шта вас мо-
ти ви ше да сва ког ју тра уста-
је те, док чи тав град спа ва?

- Вре ме је на ј ску пља ствар 
на све ту. Ка да ра но уста нем, 
бо га ти ја сам за ви ше мо гу ћ нос-
ти да ура дим не што до бро за 
се бе и за оне о ко ји ма бри нем. 
Ако сам у до број фа зи, ра ду јем 
се бу ђе њу, као де те ро ђе н да-
ну, ако ни сам, под се тим се бе 
да мо рам да бу дем за хвал на 
што имам ра зло га да на ви јем 
ала рм и што сам не ко ме по тре-
б на. Али да исти тај жи вот не 
би пос тао ро би ја, здра во је да 
по не кад спа ва те и до под не, да 
са чу ва те илу зи ју да сте го спо-
дар свог жи во та.

   Да ли је за вас но ви-
на р ство стил жи во-

та или са мо про фе сио нал ни 
аспе кт?

- Не ве ли чам но ви на р ство 
као по зив ода бра них и ме ри-
ло ра зво ја дру штва. На ше је 
да пре не се мо та ч ну и ко ри-
сну ин фо р ма ци ју за јав ност 
на вре ме. Ни шта ви ше и ни-
шта ма ње. Са мо то је но ви на-
р ство, све оста ло што су да нас 
ме ди ји је су по ли ти ч ке игре, 
за ба ва, ин те ре си, ко ме р ци ја-
ла. За ба вља ме да по сма трам 

ка ко се љу ди из ме ди ја да ве у 
кла но ви ма, ли ч ним и про фе-
сио нал ним су је та ма, ка ко се 
пре це њу ју, ка ко се са мо хва ле. 
На дам се да ће јед ном пу бли ку 
не ко да пи та ко ко ли ко вре ди 
и ко ка ко ра ди.

Је сте ли се ика да 
за пи та ли ка ко би 

изгле да ли ваш жи вот и ка-
ри је ра да сте при хва ти ли 

по ну ду да уче ству је те у реа-
ли за ци ји на ста ве на Бо го сло-
в ском фа ку л те ту у Бео гра ду?

- Че сто. Во лим да преи-
спи ту јем сво је одлу ке. Био 
би то ми р ни ји и, што се ти че 
мо јих на ј ду бљих по тре ба и 
та ле на та, испу ње ни ји про-
фе сио нал ни жи вот. Али иа ко 
сам ја ода бра ла дру ги пут, на 
пот пу но дру га чи ји на чин, а 

10 за сцену

СА ЊА ЛУ Б А Р Д ИЋ АН Ђ Е Л К О В ИЋ О ТР Н О В И Т ОМ ПУ ТУ МЕ Д И ЈА, БЕ О Г Р А ДУ И ОПРЕДЕЉЕЊИМА

За ба вља ме да по сма трам ка ко се љу ди из ме ди ја прецењују,  
да ве у кла но ви ма, ли ч ним и про фе сио нал ним су је та ма. На дам 
се да ће пу бли ку јед ном не ко да пи та ко ко ли ко вре ди и ко 
ка ко ра ди, по ру чу је Са ња Лу ба р дић Анђелковић

СА ЊА ЛУ Б А Р Д ИЋ АН Ђ Е Л К О В ИЋ О ТР Н О В И Т ОМ ПУ ТУ МЕ Д И ЈА, БЕ О Г Р А ДУ И ОПРЕДЕЉЕЊИМА

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ

Бео град пу шта да 
ми сле да су га 
пре ва ри ли и 
по бе ди ли, а он да 
ла га но отре се са 
сво јих ши ро ких 
ра ме на све ко ји 

су фолиранти

Од еу фо ри ча ра до 
катастрофичара
 Од по че т ка мар та ни јед но “Ју тро” ужи во ни је 

нам про шло до кра ја по зи ти в но и по пла ну. Ви ше 
ни је пи та ње да ли ће не што не пре дви ђе но да се де си, 
не го са мо ка да ће. Та ко да смо сви у ти му са мном на 
че лу у пе р ма нен т ном ва ри ра њу из ме ђу еу фо ри ча ра и 
ка та стро фи ча ра. До бри Ју нг би имао мно го по сла са 
на ма... То нам је но ва но р мал ност. Ви ди мо се ују тру, 
по ру чу је Са ња сво јим пра тио ци ма на дру штве ним 
мре жа ма.

Ра ду јем се ра ном бу ђе њу,
као де те рођендану
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СА ЊА ЛУ Б А Р Д ИЋ АН Ђ Е Л К О В ИЋ О ТР Н О В И Т ОМ ПУ ТУ МЕ Д И ЈА, БЕ О Г Р А ДУ И ОПРЕДЕЉЕЊИМА
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не по слом, ве за на сам за Бо-
го сло в ски фа ку л тет и Ср п ску 
пра во слав ну цр кву до жи во т-
но и не ра ски ди во.

Да ли је за лош ква-
ли тет но ви на р ства 

сма ње на уло га еду ка ти в ног 
ка ра к те ра те ле ви зи је или 
ло ше но ви на р ство узро ку је 
сма ње ње ва жнос ти еду ка ци-
је пу тем ма лих екра на?

- Од би јам пре дра су де. Ни-
је но ви на р ство ло ше, ло ше су 
ве сти ко је пре но си. Но ви на ри 
су да нас неу по ре ди во спо соб-
ни ји, бр жи, ути ца ј ни ји не-
го ра ни је. Али су, на жа лост, 
због хи пе р по р ду к ци је ма ње 
пи сме ни, прео п те ре ће ни и 
сла би је пла ће ни. Ин те р нет је 
уби ца ква ли те та, а ин те р нет 
је све. Ми жи ви мо на ин те р не-
ту, глад за ин фо р ма ци ја ма је 
неу то љи ва и за то су но ви на ри 
под огро м ним при тис ком да 
стал но, што бр же, прои зво де 
но ве са др жа је, но ве атра к ци је, 
мно го кли ко ва и пре гле да. То 
има ви со ку це ну и пла ћа ју је 
но ви на ри.

Ко би ра шта гле да мо 
- уред ни ци, гле дао ци 

или не ко тре ћи?
- Ко пла ћа, тај и би ра. Вла-

сник, огла ши ва чи, спо н зо ри 
ра зних вр ста.

Шта по дра зу ме ва 
исто вре ме ни по сао и 

уред ни ка и во ди те ља еми-
си је?

- Огро м ну 
с и  г у  р  н о с т , 
спо соб ност, 
ути цај, сло-
бо ду јер сте у 
су шти ни мо ћ-
ни због зна ња 
и кон та ка та 
ко је  и ма те. 
Гле дао ци нам 
ве ру ју, ви де по 
го во ру и по кре ти ма, по пи-
та њи ма ко ја пос та вља мо, да 
ми на Сту ди ју Б ни смо са мо 
чи та чи и лу т ке ко ји ма дру ги 
пи шу те к сто ве.

Са иску ством ко је има-
те, у по слу се с вре ме-

ном сти че ру ти на. Ка да сте 
по след њи пут изба че ни из 
ко ло се ка?

- Са мо јед ном, пре две го ди-

не. Ка да ми је отац умро. Док 
сам би ла у сту ди ју.

 Ка ко реа гу ју гле дао ци 
и шта вас пи та ју ка да 

се спу сти те са 22. спра та Бео-
гра ђан ке и жи ви те свој “оби-
чан” жи вот?

- Је ди ни ра-
злог због ко-
јег оста јем и 
у овом по слу 
и на Сту ди ју 
Б је сте упра во 
тај од нос. Во-
ле нас Бео гра-
ђа ни, во ле нас 
љу ди из це лог 
све та, не сти де 
се да то по ка зу-

ју, чак и ка да се љу те на нас. 
Изли ви емо ци ја ко је ни су 
хе ј то ва ње, ни су мр жња ни 
ци ни зам, вео ма су ре т ки и у 
при ват ним од но си ма да нас. 
Он да мо же те да за ми сли те 
ко ли ко љу бав, по ве ре ње и 
по др шка зна че на по слу. Не-
ма тих па ра, али заи ста не ма, 
ко ји ма се то ли ка сре ћа и сми-
сао пос то ја ња мо же ку пи ти.

Ка ко вам изгле да 
град са те ви си не? 

Шта та да Бео град по ру чу је?
- Бео град је мно го иску сан и 

ма ло умо ран, та ј но вит и шме-
ке р чи на. За во дљив, а ћу тљив. 
Пу шта да ми сле да су га пре-
ва ри ли и по бе ди ли, а он да ла-
га но отре се са сво јих ши ро ких 
ра ме на све ко ји су фо ли ран ти. 
Бео град се не осва ја, Бео гра-
ду се пре даш и пу стиш да он 
осво ји те бе. Опи су јем га као 
не ког идеал ног му шка р ца са-
мо за то што га та ко и до жи-
вља вам. Мо же би ти да је наш 
од нос ди ја г но за, а мо же би ти 
и чи ста љу бав...

Но ва го ди на нам се бли-
жи, хо ће те ли се 31. де-

це м бра у по ноћ ра до ва ти до-
ла ску 2021. или мо жда ви ше 
одла ску ове хао ти ч не 2020?

- Ди р љи во је што у на шој 
не мо ћи ве ру је мо да ће број на 
ка ле н да ру не што да про ме ни. 
Не ће. Све се на ста вља, дај бо же 
са мо да не бу де го ре. И да ми 
бу де мо бо љи.
 АЛЕ К САН ДРА ЂОРЂЕВИЋ

Ин те р нет 
је уби ца 
ква ли те та, 
а ин те р нет 
је све

НО ВА АУ Т О Р С КА ЕМ И С И ЈА 
МИ Р Ј А НЕ БО Б ИЋ МОЈСИЛОВИЋ

“Сре ћ на Ср би ја”
М и  р  ј а  н а  Б о  би ћ 

Мој си ло вић, по зна та 
но ви на р ка, књи же в-
ни ца, пе сни ки ња и 
сли ка р ка, на ТВ Пр ва 
во ди но ву ау то р ску 
еми си ју “Сре ћ на Ср-
би ја”, ко ја се еми ту је 
не де љом по под не.

Ми ра гле дао це во-
ди по гра до ви ма и 
ма њим ме сти ма Ср-
би је, упо зна је их са 
љу ди ма, оби ча ји ма, 
нео  би  ч  нос  т и  ма  и 
нео би ч ним ле по та ма 
у ср цу на ше зе мље.

- Мо ја еми си ја је 
н е  п р е  т е  н  ц и о  з н а , 
опу ште на, ра зба ру-
ше на. Кре ну ла је као 
иде ја да с при ја те љи-
ма одем не г де, на не-
ки излет у Ср би ји и 
да се та мо ле по про-
ве де мо, от кри ва ју ћи 
ње не ле по те и упо зна ју ћи 
ње не љу де. То ме не чи ни 
сре ћ ном, а ве ру јем да ће и 
гле дао ци ужи ва ти у то ме 
што ја на зи вам ма лом сре-
ћом или ма лим жи во том 
- изја ви ла је Бо бић Мој си-
ло ви ће ва с по че т ка еми то-
ва ња се ри ја ла.

Она сма тра да Ср би ја 
кри је мно го неи стра же ног 
бла га, “о ко ме не ма ју по ј ма 
ни ње ни жи те љи”.

- Го ди на ма пу ту јем по 
Ср би ји са сво јим књи га ма 

и по зо ри шним пред ста ва-
ма и увек се вра ћам ку ћи 
ус хи ће на ле по та ма Ср би је. 
Во лим и ње не не са вр ше нос-
ти и скри ве не или оби ч не 
де та ље ко ји има ју не ку сво ју 
при чу, а на ј ви ше љу де и њи-
хо ве ли ч не, жи во т не при че. 
У ову еми си ју уно сим и ли-
ч но оду ше вље ње, ра до зна-
лост и искре ну же љу да и 
да ље от кри вам ма ле и ве-
ли ке зна ме ни тос ти Ср би је, 
ма ле и ве ли ке при че наи-
зглед оби ч них љу ди - ре кла 
је Ми р ја на.

НО ВА АУ Т О Р С КА ЕМ И С И ЈА 

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ

Ра ду јем се ра ном бу ђе њу,
као де те рођендану
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Ако сте се не ка да 
за пи та ли шта су 
пре 100 го ди на 
Бео гра ђа ни ра ди-
ли у но ћи из ме ђу 

31. де це м бра и 1. ја нуа ра, од го-
вор је - спа ва ли су. У то вре ме 
31. де це м бар је био тек са свим 
оби чан дан, док је глав ни зи м ски 
пра зник био Бо жић. Пре Дру гог 
све т ског ра та у на шој зе мљи се 
Но ва го ди на про сла вља ла скро-
м но, тек у по не кој ку ћи, без не ке 
по м пе и ве ли ког сла вља.

Уместо “седмице” 
печено прасе

Но ва го ди на је зва ни ч но про-
гла ше на за др жав ни пра зник 
1955. и по чи ња ла је уз че сти т ке 
Јо си па Бро за Ти та, као и изве-
шта ва ње та да шњих ме ди ја о 
то ме ка ко су на ј ве се ли ју ноћ у 
го ди ни про сла ви ли пред сед ник 
и ње го ва су пру га. Сла вља су се 
углав ном ор га ни зо ва ла у ра д ним 

ор га ни за ци ја ма, до мо ви ма ку л-
ту ре, уз оба ве зан плес и бо га ту 
тр пе зу. Ве ли ку уло гу у ши ре њу 
пра зни ч не и но во го ди шње еу фо-

ри је сва ка ко су има ли и ме ди ји. 
На те ле ви зи ји су се еми то ва ле 
еми си је и ре по р та же, а у шта м па-
ним ме ди ји ма огла си и те к сто ви 

ИС Т О Р И ЈА ПР О С Л А В ЉА ЊА “НА Ј Л У ЂЕ НО ЋИ” У ГО Д И НИ У НЕ К А Д А Ш Њ ОЈ ЈУ Г О С Л А В И ЈИ И СРБИЈИ

Од оби ч не но ћи до ва ша ра и прапораца

Фе но мен Но ве го ди не по чео је у на шем 
дру штву да се пра ти тек на кон  Дру гог 
све т ског ра да. Пре то га су де ца до че ки ва ла 
Бо жић Ба ту и оста вља ла му ча ра пу или 
бро дић на про зо ру за скро ман дар: на ран џу, 
ша ку ора ха или, не ком сре ћ ни јем, игра ч ку

Но во го ди шњи времеплов
До чек 1954. пр ви до чек без дру га Ти та у зе мљи. Пло вио 
је “Га ле бом” и из Ка л ку те по слао те ле грам: “Ви ше оп ти-
ми з ма у но вој го ди ни”
До чек 1964. игра ло се ма сов но ко ло на Тр гу ре пу бли ке 
за јед но са сту ден ти ма из 83 земље
До чек 1974. ноћ ка да је у бео гра д ским кли ни ка ма ро ђе-
но око 60 бе ба, од ко јих ни јед на ни је има ла ма ње од 58 
цен ти ме та ра. В. Б., зу ба р ка из Же ле зни ка, ро ди ла је си на 
од чак 64 центиметра
До чек 1994. због штра ј ка ру да ра Ко лу ба ре ве ћи део зе-
мље остао је ту ноћ без струје

Они ко ји су оста ја ли код 
ку ће ве че су про во ди ли уз 
ра дио и но во го ди шњи 
про грам РТБ, уз за бав не 
еми си је, ко ми ча ре...

ИС Т О Р И ЈА ПР О С Л А В ЉА ЊА “НА Ј Л У ЂЕ НО ЋИ” У ГО Д И НИ У НЕ К А Д А Ш Њ ОЈ ЈУ Г О С Л А В И ЈИ И СРБИЈИ

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ

Скадарлија

Продаја јелки у 
Београду, 1960.

Дочек 
на улици

Зимски 
вашар 1979. 
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Де да Мраз, 
Бо жић Ба та, 
Све ти Ни ко ла...

.Лик Де да Мра за, до бро-
ду шног де ки це са бе лом 
бра дом ко ји до но си по кло-
не де ци, пос то ји у мно гим 
при ча ма и ле ге н да ма ши-
ром све та. Глав ну уло гу у 
ства ра њу ње го вог ли ка 
ка квог га да нас по зна је-
мо до не ла је ко м па ни ја 
“Ко ка-Ко ла” три де се тих 
го ди на про шлог ве ка. Не, 
ова ко м па ни ја га ни је из-
ми сли ла, већ за по тре бе 
ма р ке ти н шке ка м па ње 
по слу жио је као мо дел.

Сло ве н ски Де да Мраз 
на стао је у 19. ве ку у Ру си-
ји, на осно ву ве ро ва ња о 
злом ста р цу ко ји до но си 
зи му и мраз. Име му је 
би ло Дјед Мо роз и с вре-
ме ном је пре тво рен у по-
зи ти в ну ли ч ност, ко ја је, 
као и Св. Ни ко ла на за па-
ду, до но си ла до број де ци 
по кло не за Бо жић. Да нас 
је Де да Мраз на ј по зна ти ја 
фи гу ра, не г де га на зи ва ју 
Сан та Клаус, Сан та Ни ко-
лас, Бо жић Ба та, а, пре ма 
ле ге н ди, овај ве се ли чо век 
оста вља по кло не испод 
је л ке, спу шта ју ћи се низ 
ди м њак, сви ма ко ји су 
би ли до бри про те клих 12 
ме се ци. Ре т ки су они ко ји 
да нас у ал бу ми ма не ма ју 
фо то гра фи ју на ко јој као 
де те се де у кри лу Де да 
Мра за и у јед ној ру ци др же 
но во го ди шњи па ке тић.

ИС Т О Р И ЈА ПР О С Л А В ЉА ЊА “НА Ј Л У ЂЕ НО ЋИ” У ГО Д И НИ У НЕ К А Д А Ш Њ ОЈ ЈУ Г О С Л А В И ЈИ И СРБИЈИ

Од оби ч не но ћи до ва ша ра и прапораца

о про сла вља њу овог пра зни ка.
Ше зде се те, се да м де се те и оса м-

де се те до не ле су но ви тре нд. Све 
ви ше се за до чек одла зи ло у ка-
фа не, хо те ле, уз оба ве зне ве че р-
ње тоа ле те и оде ла, па је и та да, 
као и да нас, био пре стиж до че ка-
ти Но ву го ди ну у “Ме тро по лу”, 
“Ју го сла ви ји”, “Ма же сти ку” и 
“Мо скви”. Му зи ка за сва чи ји 
укус - ста ро гра д ска, рок, блуз, 
шла ге ри, а је ло се и пи ло јер ма-
кар те но ћи ни је се ште де ло ни 
на че му. Јед на од атра к ци ја би ла 
је и но во го ди шња лу три ја, па је у 
мно гим ка фа на ма глав на на гра да 
би ла пе че но пра се.

Они ко ји су за до чек оста ја ли 
код ку ће ве че су про во ди ли уз 
ра дио и но во го ди шњи про грам 
РТБ, уз за бав не еми си је, ко ми-

ча ре и во ди те љ ски пар, ко ји је 
од бро ја вао се ку н де до по но ћи. 
Ста ру го ди ну испра ћа ли смо 
уз оба ве зну је л ку, ку пље ну на 
ули ци, укра ша ва ли је бо м бо на-
ма, уз но во го ди шње па ке ти ће 
за на ј мла ђе, неи зос тав ну ру ску 
са ла ту, са р му и пе че ње.

Пред но во го ди шњи пра зни ч ни 
уго ђај у Бео гра ду упот пу ња вао 
је и ле ге н дар ни Но во го ди шњи 
ва шар. Од 1960. Бео гра д ски но-
во го ди шњи фе сти вал пос тао је 
ма ни фе ста ци ја за ба ве и ку по ви не, 
у по че т ку на ме њен на ј мла ђи ма, а 
ка сни је, за хва љу ју ћи но вим са др-
жа ји ма, у ње му су ужи ва ли и одра-
сли. Мно ги па м те ду га ч ке ре до ве, 
уше ће ре не ја бу ке, пље ска ви це у 
ле пи њи, ри н ги шпи ле, вр те шке и 
штан до ве са ра зним ђа ко ни ја ма.

Де ве де се тих го ди на, по угле ду 
на евро п ске ме тро по ле, до че ци 
су по че ли да се ор га ни зу ју на тр-
го ви ма и гра д ским ули ца ма, уз 
оба ве зан на ступ естра д них зве-
зда и ва тро мет у по ноћ. Та ко ђе, 
ула ском у но ви ми ле ни јум, но-
во го ди шње жу р ке ор га ни зо ва ле 
су се и по клу бо ви ма, ка фи ћи ма, 
ре сто ра ни ма, па се ова кав на чин 
сла вља на ста вио и тра је и дан-да-
нас. Тих го ди на уве ла се и но ви-

на, а то је “ре при за Но ве го ди не”, 
ко ја се про сла вља су тра дан, 1. ја-
нуа ра, на сли чан на чин.

Што те не 
докрајчи - понови

Али код Ср ба се но во го ди шње 
ра спо ло же ње ја вља још јед ном 
у то ку го ди не - 13. ја нуа ра, ка да 
се до че ку је Ср п ска но ва го ди на, 
ко ја је вр ху нац до жи ве ла упра во 

то ком де ве де се тих. У на шем на-
ро ду по зна та и као Ма ли Бо жић, 
Пра во слав на но ва го ди на се тра-
ди цио нал но по след њих го ди на до-
че ки ва ла на пла тоу испред Хра ма 
Све тог Са ве, уз по но ћ ни ва тро мет.

Пи та ње “Где ћеш за до чек” се 
на ј че шће мо же чу ти по че т ком 
де це м бра, али ове го ди не га ско-
ро ни ко не пос та вља. Иа ко нам се 
сви ма жу ри да што пре испра ти мо 
ову 2020, као и да нам се ни ка да не 
по но ви, пот пу но је ра зу мљи во да 
ће због епи де мио ло шке си туа ци је 
до чек 2021. са свим изве сно би ти 
дру га чи ји од свих до са да. На ј лу ђу 
ноћ ће мо, по све му су де ћи, про ве-
сти код ку ће, уз он ла јн ко н це р те и 
у на ди да ће нам на ред на го ди на 
би ти здра ви ја, бо ља и ве се ли ја.
 ЕЛЕ НА СТОЈАНОВИЋ

И та да је би ло пре стиж 
до че ка ти Но ву го ди ну у 
“Ме тро по лу”, “Ју го сла ви ји”, 
“Ма же сти ку” и “Мо скви”

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ

Новогодишњи 
програм РТВ 

Евергрин  1984.

Деда Мраз
 на улици
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Та да ће испли ва ти про шлост и 
суо ча ва ње са мо гу ћ но шћу евен-
туал ног по вра т ка у до мо ви ну.

Де јан Сто ји љ ко вић је мае-

страл но по ве зао при че о укле-
том је зе ру ко је у сво јим мра ч ним 
ду би на ма скри ва је зи ву та ј ну, 
до га ђа је на Ко со ву 1999. и ин-
ци дент ко ји је мо гао да иза зо ве 
тре ћи све т ски рат. Поп зве зде 
при ка зу је као пра ве хе ро је ко-
ји успе ва ју да тај рат спре че или 
оби ч не мо м ке из кра ја ко ји ужи-
ва ју у фу д ба лу, као сав оста ли 
свет. От кри ва нам и нео би ч не 
де мо н ске ин те р ве н ци је у све ту 
ро ке н ро ла, а упо зна је нас и са 
ма х ни тим се ри ј ским уби цом, 
же љ ним сла ве и по пу лар нос ти. 
У јед ној при чи пре но си ра д њу 

у вре ме ри м ског ца ра Клау ди ја 
Го т ског, док зби р ку за тва ра по-
тре сном па ра бо лом о бе зу мљу 
ра та и су д би ни по је ди н ца, сме-
ште ној у за ве ја ни Ле њи н град 
под на ци сти ч ком оп са дом.

Углед на про фе со р ка Ин сти ту-
та за те х но ло ги ју у Ма са чу се-
т су (МИТ) Ше ри Те р кл истра-
жу је ка ко бе к ство од раз го во ра 
по дри ва од но се ме ђу љу ди ма, 
креа ти в ност и про ду к ти в ност и 
ка ко по вра так раз го во ра ли цем 
у ли це мо же по мо ћи да се вра-
ти изгу бље ни ху ма ни сти ч ки 
ам би јент.

Три де сет дру ги број збор ни-
ка “Са вре ме на ср п ска про за” 
Ми ро сла ва То хо ља са др жи 
ау то ри зо ва на изла га ња 
уче сни ка истои ме них 
књи же в них су сре та, 
одр жа них про шле 
го ди не у Тр сте-
ни ку, у ор га ни за-
ци ји На род не би-
блио те ке “Је фи ми ја”. 
Збор ник је јед ним де лом 
по све ћен књи же в ном по р тре-
ту Ми ро сла ва То хо ља, а дру гим 
те ми “Идео ло шка ту ма че ња ср-
п ске књи же в нос ти”.

Ми ро слав То хо љ ак туе л ни је 
на че л ник оде ље ња за изда ва ч ку 
де лат ност Ме ди ја цен тра “Од-
бра на”. До би т ник је на гра да 
“Бран ко Ћо пић”, “Иво Ан дрић”, 
“Бо ри сав Стан ко вић”, “Све то зар 
Ћо ро вић”...

Пр ви ро ман Ми ла на Јо ва ни-
ћа “Ту ђи сан” изда ва ч ке ку ће 
“Ма г нус” пред ста вља при чу о 
по ку ша ју бе га глав ног ју на ка Бо-
г да на од са мог се бе, а ко ји се за-
вр ша ва у Аме ри ци. Бо г дан сво-
је вре ме про во ди ишче ку ју ћи 
ра д ну и бо ра ви шну до зво лу у 
ла жном бра ку са Аме ри кан ком 
ку бан ског по ре кла и ра зним за-
ни мљи вим ли ко ви ма, ма хом 
ми гран ти ма из Ку бе, Ср би је и 
Ки не. А он да га аме ри ч ке вла-
сти изво де пред исле дио ца због 
су м ње у исправ ност тог бра ка. 

Ада п ти ра на ве р зи-
ја пред ста ве “Гу-
ли вер” у ре жи ји 
Иси до ре Го н цић 
би ће изве де на у 

Ма лом по зо ри шту “Ду шко Ра-
до вић” 20. 12. од 11 ча со ва, 26. 
12. од 15 са ти и 27. 12. од 12.

За све оне ко ји же ле да по гле-
да ју но во го ди шњу пред ста ву 
“Гу ли ве ро во но во го ди шње 
пу то ва ње” из удоб нос ти сво га 
до ма по зо ри ште има и спре м ну 
он ла ве р зи ју!

- Обе ћа ва мо вам да ће те ужи-
ва ти у Гу ли ве ро вим но во го ди-
шњим пу то ва њи ма у да ле ке 
и нео би ч не зе мље: Ли ли пут, 
зе мљу ма лих љу ди и Бро б ди-
н г наг, зе мљу џи но ва. Би ло да 
смо у Ли ли пу та ни ји, где је све 
ма ло, па та ко и Гу ли вер на су ка 
свој бро дић у јед ној олу ји ци и 
на ђе се у пра вој пра в ца тој не-
во љи ци, или да смо у дру штву 
не баш на ј би стри јих џи но ва, 
где се Гу ли вер су ко бља ва са 
јед ном џи но в ском ку хи њ ском 
му вом, за јед но са Гу ли ве ром 
учи мо о то ме шта зна чи би ти у 
не во љи, а шта по мо ћи не ко ме ко 
је у не во љи. По моћ и опа сност 

мо гу до ћи из на ј нео че ки ва ни-
јег пра в ца: оно што се чи ни ло 
ве ли ким мо же би ти ма ло, а оно 
што се чи ни ло ма лим - ве ли ко! 
Гу ли вер кроз ову но во го ди шњу 
аван ту ру упо зна је но ве љу де, но-
ве ку л ту ре и учи да бу де бо љи 
пре ма дру ги ма. Има ли леп ше 
по ру ке за сре ћ ну 2021. го ди ну - 
по ру чу ју из по зо ри шта.

У ду ху пре вен ти в них ме ра 
про тив ко ро на ви ру са, али у пра-

зни ч ној ат мо с фе ри, по зо ри ште 
за на ј мла ђе при пре ми ло је Де да 
Мра за да се ја ви из сво је ку ће на 
Се ве р ном по лу и да ви део-по зи-
вом обра ду је де цу.

Шта су све ле по ура ди ла ове 
го ди не, де ца ће мо ћи да чу ју 
упра во од Де да Мра за, ко ји ће 
им на кра ју раз го во ра от кри ти и 
ве ли ку та ј ну ко ју сви же љ но оче-
ку ју. Где им је ове го ди не оста-
вио по кло не ко је су по же ле ли?

По зна ти ср п ски џез са к со-
фо ни ста, ко м по зи тор и ара-
н жер Јо ван Ма љо ко вић одр-
жа ће ко н це рт 26. де це м бра у 
21 сат на зва ни ч ном Ју тјуб 
ка на лу фе сти ва ла Џез фе ст 
Ва ље во (ht t ps://www.you tu-
be.com/cha n nel/UC R p x b d to g-
gjL4Hs4DW F w R Hw. Је дан од 
на ј плод ни јих ау то ра у Ср би ји 
ће те ве че ри пре ми је р но изве-
сти ну ме ре са но вог ал бу ма 
“Ре ка жи во та” у окви ру 36. 

Џез фе сти ва ла Ва ље во, ко ји 
ће ове го ди не пр ви пут би ти 
одр жан он ла јн.

Јо ван Ма љо ко вић је дан је 
од осни ва ча овог фе сти ва ла 
и ње гов ду го го ди шњи уме-
т ни ч ки ди ре к тор, а по во дом 
ово го ди шњег он ла јн на сту па 
је изја вио: “Ово го ди шњи Ва-
ље во џез фе ст одр жа ва се на 
је ди ни мо гу ћи на чин у овом 
тре ну т ку. Свим му зи ча ри ма 
вео ма фа ли ди ре к тан кон та кт 

са пу бли ком, али бо ље је и 
ова ко не го да се не дру жи мо 
уо п ште. По зи вам вас да по-
гле да те све ко н це р те ко је смо 
сни ми ли. Ве ро ват но сте већ 
чу ли да ми је, по че т ком де-
це м бра, иза шао но ви ал бум 
“Ре ка жи во та” и на овом ко н-
це р ту мој бе нд и ја пре ми је р-
но изво ди мо не ко ли ко пе са ма 
са тог ал бу ма. На дам се да ће 
вам се до па сти. Чу ва ј те се и 
слу ша ј те до бру му зи ку!”

Ми ро слав То хо љ, 
“Са вре ме на ср п ска про за 

Ми лан Јо ва нић, 
“Ту ђи сан” 

КЊИ ГЕ ЗА ПРЕПОРУКУ
 “Гу ли вер” за крај 2020.

Но ви ал бум Јо ва на Маљоковића

РЕ П Е Р Т О АР “НА Ј М Л А Ђ ЕГ” ПО З О Р И Ш ТА - “ДУ Ш КО РА Д О В ИЋ”

ВА Љ Е В С КИ Џ ЕЗ ФЕ С Т И В АЛ ПР ВИ ПУТ У ОН Л А ЈН ИЗДАЊУ

Де јан Сто ји л ко вић, 
“Нео н ски блуз”

Ше ри Те р кл, 
“Об но ви мо раз го вор”

КЊИ ГЕ ЗА ПРЕПОРУКУ

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ
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да го во ри мо о зе мљи, а не са мо о 
љу ди ма на сце ни.

 Је дан од на ј дра ма ти ч-
ни јих тре ну та ка је ка да 

пе ва те пе сму Џа нел Мо не у ко-
јој пе ва те име на цр на ца ко је је 
по ли ци ја уби ла. Пр во сте је пи-
та ли за до зво лу, што су ге ри ше 
да сте мо жда има ли не доу ми це 
у ве зи са тим пе ва њем.

- Пи тао сам је: “Шта ми слиш 
о бе л цу одре ђе ног узра ста ко ји 
изво ди ову ствар?” Био сам пот-
пу но спре ман да ка же: “Не, ов де 
се ра ди о иску ству цр на ца и не 
мо же те то изво ди ти.” Али ни је. 
Сма тра ла је да је то пи та ње љу-
д ско и да би би ло сја ј но кад бих 
се ја ти ме по за ба вио. Ина че, и ја 
сам оти шао код бе н да и пи тао 
сва ког од њих: “Шта ми сли те о 
то ме да ја изво дим ову пе сму Да 
ли вам је ОК?” Сви су се сло-
жи ли. И, сле де ћи њен при мер, 
сви наи з ме ни ч но пе ва мо име на 
љу ди ко ји су уби је ни. Сви до ла зе 
на фронт би не да би се се ти ли 
ових име на.

 У уво ду пе сме опи су-
је те је као “про те ст ну 

пе сму о про ме на ма”, а та ко ђе 
ка же те: “Сви се мо ра мо про-
ме ни ти. Та ко ђе мо рам да се 
про ме ним.”

- Да, то сам шва тио го ди на ма. 
У ку л ту р ној ре во лу ци ји пр во 
мо ра те по гле да ти се бе пре не го 
што по ч не те ма ха ти пр стом дру-
гим љу ди ма и го во ри ти им шта 
мо ра ју да ра де. Мо рао сам да се 
по гле дам и има мно го то га што 
тре ба по пра ви ти.

 Бо љи свет је могућ
Ни је мо гућ уто пи ј ски идеал, али тре ба по че ти од 
не че га. Пос то ји че жња за по бо љ ша њем и ра стом.
Ми слим да је им пу лс још при су тан, ка же Да вид Бирн

БИ В ШИ ФР О Н Т М ЕН TALKING HEADS О ВА Ж Н О С ТИ НА С Т У ПА И НАДИ

ске по др шке за ма ле ко н це р т-
не прос то ре, ко ји су пре су д но 
ва жан део еко-си сте ма му зи ке 
ужи во. Не мо же те то оду зе ти и 
оче ки ва ти да ће све би ти у ре ду.

Ваш фи лм “Аме ри ч ка 
уто пи ја” у су шти ни је 

хи м на жи вом изво ђе њу.
- Да, ми слим да се пе р фо р манс 

заи ста од но си на нас као на љу-
де. Био ло шки, то је оно што смо 
про гра ми ра ни да ра ди мо и да 
нас за ни ма. Фи лм го во ри о то-
ме ка ко по ме ра мо те ло, сви ра мо 
сво је ин стру мен те и са мо сто ји-сво је ин стру мен те и са мо сто ји-
мо испред вас. Ни је реч о спе ци-
јал ним ефе к ти ма или екра ни ма 
или ек спло зи ја ма, ко ји су та ко ђе 
узбу дљи ви, али љу ди су ти ко ји 
су на ју збу дљи ви ји еле мент. 

Ко рео гра фи ја еми си-
је ужи во би ла је та ко 

пре циз но ра зра ђе на, али 
ипак наи ла зи на вр ло спон-
та ну и не ве ро ват но ра до сну.

- Би ло нам је су пер, али тре ба-
ло нам је вре ме на да са вла да мо 
све. Би ла је то стр ма кри ву ља 
уче ња. На по че т ку се све ба ви ло 
испра вља њем ства ри - где тре ба 
да сто јим? Ка ко да се кре ћем? 
Шта сле ди? Где је мо ја ги та ра? 
Тре ба ло је вре ме на да ин те р на-
ли зу је те све те ства ри та ко да 
пре ста не те да ра з ми шља те о 
то ме и опу сти те се са мо у од-
но су са оста лим му зи ча ри ма.

 Аме ри ка је про шла кроз 
не ке не ве ро ват но бу р не 

до га ђа је у по след ње вре ме, а 
по ли ти ка је пос та ла не ве ро-
ват но по де љи ва. Да ли вас је 
то пси хо ло шки по го ди ло?

- Да. Ни сам био то ли ко изне на-
ђен због До на л да Тра м па - ми Њу-
јо р ча ни смо зна ли ка кав је он био 
пре не го што је иза бран. Изне на-
ђе ње је би ло ко ли ко је ре пу бли-
ка на ца у пот пу нос ти по шло за 
њим и ка ко се то бр зо до го ди ло. 
Иг но ри са ли су ра си зам, ми зо ги-
ни ју и лаж. То је би ло изне на ђе ње 
и не ка ко ми је сло ми ло ср це. Би ло 
је вр ло ра зо ча ра ва ју ће. Ла к ше ми 
је због ре зу л та та, али још ни сам 
спре ман да ско чим од сре ће.

 Фи лм се зо ве “Аме ри ч ка 
уто пи ја”. Ве ру је те ли у 

уто пи ј ски идеал?
- Не. Ни је мо гу ће, али тре ба по-

че ти од не че га. Пос то ји че жња за 
по бо љ ша њем и ра стом. Ми слим 
да је им пу лс још при су тан. Дав но 
је по ли ти ч ки ми сли лац Але к сис 
де То квил ре као да је Аме ри ка 
ек спе ри мент и да је то још увек 
слу чај. По не кад тај ек спе ри мент 
мо же про па сти, али има на де и о 
то ме је у осно ви фи лм.

 Да кле, бо љи свет је мо-
гућ?

- Да, ми слим да је та ко.
Пре ве ла и при ре ди ла 

 АЛЕ К САН ДРА МАЛУШЕВ

т ник, глу мац, ау тор, вла сник 
изда ва ч ке ку ће и фи л м ски ства-
ра лац. Био је је дан од осни ва ча 
и глав ни пе вач ути ца ј не пост-
панк гру пе То ки нг Хедс и имао 
је ду гу и ра зно вр сну со ло ка ри-
је ру, ко ја је по дра зу ме ва ла са ра-
д њу са Бра ја ном Еном и Сент 
Вин сен том. Фи лм Бе р но ве Вин сен том. Фи лм Бе р но ве 
хва ље не бро двеј ске сце н ске 
про ду к ци је ал бу ма “Аме ри цан 
Уто пиа 2019”, у ре жи ји Спа ј ка 
Ли ја дос ту пан је за ди ги тал но 
преу зи ма ње, а DVD ће би ти од 
11. ја нуа ра. Овим по во дом Бе рн 
је дао ин те р вју по зна том бри-
тан ском ли сту Га р ди јан.

Ка ко је на вас ути ца ло 
за кљу ча ва ње то ком 

пан де ми је?
- Ка да је би ло то пли је, мо гао 

сам да во зим би ци кл по Њу јо р-
ку са при ја те љи ма и чла но ви ма 
бе н да да би смо се бар мо гли ви-
де ти и истра жи ти де ло ве гра да 
ко је ни смо по зна ва ли. Још то ра-
дим по вре ме но, али са да је ма ло 
те же ка да пос та је хла д ни је.

- Ка да сам раз го ва рао с ва ма 
2012, ре кли сте да, чак и усред 
те х ни ч ког на пре т ка ди ги тал ног 
до ба, љу ди и да ље же ле “за јед-
ни штво иску ства ужи во.

- Да. Мно ги му зи ча ри ра з ми-
шља ју “шта ће мо са да”? У САД 
пос то ји вр ло ма ло фи нан си ј-

 Да ли је то на ја м би цио- Да ли је то на ја м би цио- зни ја еми си ја ужи во ко- зни ја еми си ја ужи во ко- 
ју сте ика да ура ди ли?

- Мо жда је, да, иза ку ли са је 
укљу че но мно го те х но ло ги је. 
Ко ри шће но је на ј ма ње 50 ра дио-
фре кве н ци ја и ко м пју те ри зо ва-
ни си стем за пра ће ње све тлос ти. 
Пос то ји чак и мо мак ван сце не 
ко ји ра ди све пе да ле за ги та ру. 
Те х ни ч ки се мно го то га до га ђа, 
али то ни је на ј ва жни је. Ни смо 

же ле ли да за сле пи мо љу де те-
х но ло ги јом.

 Не ке пе сме и ва ши уво- Не ке пе сме и ва ши уво- ди има ју по ли ти ч ку по- ди има ју по ли ти ч ку по- 
дло гу. Да ли се са да сма тра те 
уме т ни ком-ак ти ви стом?

- У изве сној ме ри. За кљу чио 
сам да не ка жем ни шта стра на-
ч ки. Дос та је та квих пре пу ца-
ва ња, па заи ста ни сам же лео да 
до дам то ме. За пра во се ра ди ло 
о то ме ка ко раз го ва ра мо о тим 
пи та њи ма без ула ска у по ли ти-

ку. Шва тио сам да то мо гу јер 
је мно го до ка за упра во на сце-
ни. Ако же ли те да раз го ва ра те 
о еми гра ци ји, са мо по гле да ј те 
на сце ну. Сви смо ими гран ти. Ја 
сам ими грант. Да је ими гра ци ја 
зау ста вље на, не би смо би ли ов-
де. Ми слим да пу бли ка шва та 

про ду цент, уме     про ду цент, уме     про ду цент, уме     
ДД

про ду цент, уме     
Д

про ду цент, уме     
Де ј вид Бе рн је Де ј вид Бе рн је Дје дан од ве ли-Дје дан од ве ли-Дк и х е ру д и  та Дк и х е ру д и  та Дпо пу лар не ку л-Дпо пу лар не ку л-Дту ре: му зи чар, Дту ре: му зи чар, Д

У ку л ту р ној 
ре во лу ци ји 
пр во мо ра те 
по гле да ти се бе 
пре не го што 
по ч не те ма ха ти 
пр стом дру гим 
љу ди ма

БИ В ШИ ФР О Н Т М ЕН TALKING HEADS О ВА Ж Н О С ТИ НА С Т У ПА И НАДИБИ В ШИ ФР О Н Т М ЕН TALKING HEADS О ВА Ж Н О С ТИ НА С Т У ПА И НАДИ

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ

Нема назад
 Да ли је за то сце на та ко го ла и ми ни мал но осве-

тље на да ни шта не одвла чи па жњу од пред ста ве?
- Да. То смо одлу чи ли вр ло ра но, али би ло је те шко за др-

жа ти га на ми ни мал ном ни воу. По зор ни ца је пос та ла све та 
те ри то ри ја. Не ма до дат них све та ла. Не ма тра го ва. Мо гу да 
тр чим уна зад и знам да се не ћу са пле сти о не што. Си гу р но 
се не мо гу вра ти ти на ста ја ње на сце ни са бе н дом и по ја ча-
ли мафи лм “Жи вот и де ла бе смр т ног во жда Ка ра ђо р ђа”.
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пу лар ни ја се ри ја 
на све ту “Да мин 
га м бит” го во ри о 
мла дој же ни ко ја 

из вр ло не по во љ ног со ци јал ног 
по ло жа ја осва ја свет ша ха. Ања 
Те ј лор Џој пос та ла је пла не тар но 
на ј по пу лар ни ја глу ми ца, ожи-
вља ва ју ћи уло гу мла де ша хи ст-
ки ње, ли ка ин спи ри са ног жи-
во том Бо би ја Фи ше ра. Вре ме 
Хла д ног ра та и дру штве не неи-
зве снос ти би ло је и дра сти ч ни је 
у он да шњој Ју го сла ви ји за Ве ри-
цу Не де љ ко вић (91), де во ј чи цу 
ко ја је из ма лог ме ста у бли зи ни 
Ча ч ка осва ја ла 64 цр но-бе ла по-
ља, да би пос та ла ве ле ма ј стор 
ко ји је узео кра љи цу мно гим 
зву ч ним име ни ма све та ша ха. 
У Вр ња ч кој Ба њи је од 7. до 13. 
де це м бра одр жа но Пр ве н ство 
Ср би је, а то нам је био по вод да 
са на шом кра љи цом ша ха раз-
го ва ра мо о ње ном узбу дљи вом 
пу те ше стви ју на иви ци спо р та, 
уме т нос ти и фи ло зо фи је.

БИ С Е Р НА НИ С КА 
УСПЕХА

- У те шко вре ме оку па ци је то-
ком Дру гог све т ског ра та нау чи-
ла сам у ча чан ској ги м на зи ји да 
играм шах. Ги м на зи ја је та да по-
чи ња ла по сле че твр тог ра зре да 
основ не шко ле. То ком оку па ци је 
ни је би ло та к ми че ња, а ни ша-
хо в ске ли те ра ту ре, та ко да сам 
са мо игра ла сло бод не ша хо в ске 
пар ти је с дру га ри ца ма. Мо гла 
бих ре ћи да је мо ја си туа ци ја у 
то вре ме би ла сли ч на са ју на ки-
њом се ри је - те шко со ци јал но 
ста ње, као и жи вот у ра ту, под 
бо м ба ма, али сам ипак, и по ред 
ба вље ња ша хом, ко ји ме је оча-
рао, пос ти гла да бу дем одли чан 
ђак и би ла осло бо ђе на по ла га ња 
и ма ле и ве ли ке ма ту ре. По сле 
ра та, упи сом на Ма шин ски фа-
ку л тет 1948, пре ла зим у Бео град 
и па ра ле л но са сту ди ра њем вр ло 
ак ти в но играм шах уч ла ње њем 
у ШК Цр ве на зве зда. Та да играм 
пр ва зва ни ч на та к ми че ња и 1950. 
пос та јем пр ва ки ња Ју го сла ви-
је, и то оства ру јем че ти ри пу та 
уза стоп но. На ме ђу на род ним 

ту р ни ри ма по чи њем да на сту-
пам од мах по сле то га и одли чан 
ре зу л тат пос ти жем на зна ча ј ном 
Зо н ском ту р ни ру 1954. у Хе р цег 
Но вом, где по бе дом у за па д ное-
вро п ској зо ни осва јам ти ту лу же-
н ског ин те р ма ј сто ра (у то вре ме 
на ј ви ша ти ту ла) и сти чем пра во 
уче шћа на Ту р ни ру кан ди да т-
ки ња за иза зи ва чи цу Све т ске 
пр ва ки ње. Оди гра ла сам уку-
п но че ти ри зо н ска ту р ни ра, на 
ко ји ма сам би ла по бед ни ца. Оди-

гра ла сам пет Ту р ни ра кан ди да-
т ки ња (ци клус се одви јао сва ке 
тре ће го ди не) и на ј бо љи успех 
сам пос ти гла 1959. у Пло в ди ву, 
где сам зау зе ла дру го ме сто, што 
је зна чи ло да сам на ј бо ља тре ћа 
игра чи ца на све ту. То је сте био 
мој на ј ве ћи успех, од но сно ус-
пех ју го сло ве н ског ша ха, али и 
да ље жа лим јер сам испу сти ла 
реал ну шан су да бу дем пр ва због 
не сре ћ ног по ра за од јед не про-
се ч не игра чи це из Че хо сло ва ч ке. 

Та да сам то до жи ве ла као пра ву 
ка та стро фу јер пр во ме сто је ди-
ре к т на бо р ба за све т ску кру ну, 
док је дру го ме сто за ме не пред-
ста вља ло пад у про ва ли ју. Ти ме 
сам оста ла са мо на ко рак до на ј-
ве ћег до га ђа ја - ме ча са све т ском 
пр ва ки њом, та да Је ли са ве том 
Би ко вом. У то вре ме убед љи во 
на ј ја че ша хи ст ки ње у све ту су 
би ле пред став ни це СС СР, та ко 
да сам би ла на ј бо ља игра чи ца 
све та ван СС СР. На Све т ској 
ша хо в ској оли м пи ја ди у Спли-
ту 1963. пос ти гла сам ре ко р д ни 
ре зу л тат са 12 по бе да из 12 пар-
ти ја. На сво јој пло чи при па ла ми 
је злат на ме да ља, док смо ти м ски 
зау зе ли дру го ме сто и осво ји ли 
сре бр ну оли м пи ј ску ме да љу, 
што је и да нас на ј ве ћи ти м ски 
успех на шег же н ског ша ха. Но-
ва на ј ви ша ти ту ла у же н ском 
ша ху уве де на је 1977. - ти ту ла 
же н ског ве ле ма ј сто ра, ко ја ми 
је од мах приз на та за прет ход но 
пос ти г ну те ре зу л та те - за по чи ње 
раз го вор Ве ри ца.

Већ приз на та ша хи ст ки ња про-
на шла је срод ну ду шу у ша хо-
в ском ин те р ма ј сто ру Сре ћ ку 
Не де љ ко ви ћу и уда ла се за ње га 
1953. Ро ди ла је два си на и 1962. 
пре шла из ЈРБ да ра ди на Ма-
шин ском фа ку л те ту у Бео гра ду. 
Па ра ле л но је игра ла шах, али је 
по сле Ту р ни ра кан ди да т ки ња у 
Су бо ти ци 1968. ре ши ла да пре-
ста не са ак ти в ним ба вље њем 
ша хом и ви ше се по све ти по ро-
ди ци и про фе си ји.

- По сле то га за ШК Цр ве на зве-
зда оди гра ла сам ви ше ме че ва у 
клу п ским пр ве н стви ма др жа ве, 
где смо углав ном осва ја ли пр во 
ме сто, па сам од Спо р т ског дру-
штва Цр ве на зве зда 2016. до би ла 
изу зе т но дра го приз на ње На гра-
ду за жи во т но де ло. Пре то га за 
пос ти г ну те успе хе до би ла сам 
бро ј на приз на ња - Ор ден за слу га 
за на род 1972, На цио нал но спо р-
т ско приз на ње 2007. и мно штво 
пла ке та и дру гих приз на ња.

У по гле ду пар ти ја са на ј ве ћим 
умо ви ма све та по се б но су ми у 
се ћа њу ме че ви са на ј ја чим ша-
хи ст ки ња ма СС СР ко ји су се 
одр жа ва ли сва ке го ди не наи з-
ме ни ч но у СС СР и Ју го сла ви ји. 

У Бео гра ду 1961. пос ти гла сам 
на ј бо љи ре зу л тат до тад пос ти-
г нут у ме че ви ма про тив со вје т-
ских игра чи ца са пет осво је них 
пое на из ше ст пар ти ја! При том 
је пе ша ч ка за вр шни ца пар ти је 
ко ју сам до би ла про тив та да шње 
ша м пио н ке СС СР Ла ри се Во љ-
пе рт ушла у уџбе ни ке ша ха. Ат-
мо с фе ра у Бео гра ду је би ла пу на 
по ле та и ен ту зи ја з ма, пу бли ка је 
ма сов но пра ти ла иста к ну те ве-
ли ке де мо н стра цио не ша хо в ске 
та бле на мно гим ме сти ма у гра ду 
где су се пре но си ле пар ти је из 
Ко ла р ца, ко ји је био ду п ке пун. 
У пар ти ја ма сам увек би ла узбу-
ђе на, али сам у се би има ла си гу-
р ност у сво је ра су ђи ва ње, као и 
ја ку же љу за по бе дом. Рес пе к то-
ва ла сам њи хо во зна ње и ти ту ле. 
Игра ла сам са све т ским пр ва ки-
ња ма Би ко вом, Ол гом Ру п цо вом 
и Но ном Га при н да шви ли ви ше 
пу та, али сам би ла ма к си мал но 
ко н цен три са на да пру жим на ј-
бо љу игру. И по сле пар ти је узбу-
ђе ње ни је пре ста ја ло, би ло кад 
се по бе ди, би ло кад се ре ми зи ра 
или изгу би. Ана ли зе оди гра них 
пар ти ја оби ч но су тра ја ле по це-
лу ноћ и мно го су ми по ма га ле да 
да ље играм ква ли те т ни је - учи ла 
сам на гре шка ма и сво јим и ту-
ђим - при се ћа се Ве ри ца.

Ка же да је има ла сре ћу и да су 
је ро ди те љи од де ти њ ства по-

По раз од про се ч не 
че хо сло ва ч ке игра чи це 
до жи ве ла сам као ка та стро фу
 јер пр во ме сто је  ди ре к т на 
бо р ба за све т ску  кру ну, док 
је дру го за ме не пред ста вља ло
 пад у провалију

Са ња ла сам сва ки 
по гре шан потез
И да нас, кад на то по ми слим, узбу дим се и за тре пе рим. 
На рав но да бих га са да ла ко дру га чи је изве ла и до би ла ту 
пар ти ју, по ру чу је Ве ри ца Не де љ ко вић, велемајстор

ВЕ Р И ЦА НЕ Д Е Љ К О В ИЋ, НАШ ША Х О В С КИ ВЕ Л Е М А Ј С Т ОР, О ЖИ В О ТУ, УС П Е С И МА И ПОСВЕЋЕНОСТИ

Верица - јули 1948.

Верица 
-Корнарковска

ВЕ Р И ЦА НЕ Д Е Љ К О В ИЋ, НАШ ША Х О В С КИ ВЕ Л Е М А Ј С Т ОР, О ЖИ В О ТУ, УС П Е С И МА И ПОСВЕЋЕНОСТИ



17дурбин

Ф
О

ТО
ГР

А
Ф

И
ЈЕ

: П
РИ

ВА
ТН

А
 А

РХ
И

ВА

др жа ва ли да игра шах, по го то-
во што је би ла до бар ђак, а и на 
сту ди ја ма је све оба ве зе са вр ше-
но ускла ђи ва ла. Та ко ђе, ко ле ге 
на по слу су би ле пу не по др шке, а 
ни на ви ја ње ни је изос та ја ло, али 
приз на је да и дан-да нас ра з ми-
шља о по те зи ма ко је би во ле ла 
да је дру к чи је изве ла.

- Сва ке но ћи сам са ња ла по-
гре шан по тез у пар ти ји ко ју 
сам спо ми ња ла, а ко ја је би ла у 
пре т по след њем ко лу и ди ре к т но 
ми је од не ла мо гу ћ ност осва ја ња 
пр вог ме ста. И да нас, кад на то 
по ми слим, узбу дим се и за тре-
пе рим. На рав но да бих га са да 
ла ко дру га чи је изве ла и до би ла 

ту пар ти ју - одлу ч на је ве ле ма-
ј сто р ка.

ШАХ ЈЕ ШАХ
Уз оне по бед ни ч ке, Ве ри ца има 

и сво је оми ље не бра ву ре и тре-
ну т ке ко ји су јој по се б ни.

- На ро чи то у одлу чу ју ћим пар-
ти ја ма са на ј ја чим игра чи ца ма 
све та. Пред изво ђе ње та квих ко-
м би на ци ја по те за узбу ђе ње по се-
б но ра сте, као и од го вор ност за 
та чан про ра чун, оби ч но у огра-
ни че ном ра спо ло жи вом вре ме-
ну. Ипак, на кра ју, издво ји ла бих 
за вр шни цу ко ју сам спо ме ну ла 
јер она пред ста вља тра ј ни траг у 

све т ским ша хо в ским ен ци кло пе-
ди ја ма из ко јих сви игра чи све та 
сти чу ма ј сто р ско зна ње - от кри-
ва Ве ри ца.

У ње но вре ме до ми ни ра ли су 
и би ли по пу лар ни со вје т ски ша-
хи сти Бо тви ник, Та љ, Пе тро сјан, 
Ко р ч ној и ша хи ст ки ње Би ко ва, 
Ру п цо ва, а на ро чи то Но на Га-
при н да шви ли.

- Ни кад их ни сам сма тра ла по-
се б ним идо ли ма, већ вр ху н ским 
ша хи сти ма су пар ни ци ма. Го во-
ри ло се да Ко р ч ној и ја ли чи мо 
“као две ка пи во де” и да смо на 
тај на чин оства ри ли “по бра ти м-
ство”. Ка сни је, по ја вом Ро бе р та 
Фи ше ра, ко га сам и ди ре к т но по-

зна ва ла, има ла сам си м па ти је за 
ме че ве ко је је играо и про ла зио 
сли ч не про бле ме у бо р би са на ј-
ја чим ша хи сти ма све та из СС СР.

Иа ко се шах сма тра спо р том, 
ја сно је да ова ве шти на но си не-
ке узви ше не осо би не и не мо же 
се “на би л до ва ти”. За Ве ри цу је 
шах, пр ве н стве но, љу бав кроз 
цео жи вот, та к ми че ње и спо р-
т ско и ми сао но.

- Обе ле жио ми је и рад и по-
ро ди цу и оба ве зе и ужи ва ње и 
ра дост и ту гу. И, на кра ју, да ци-
ти рам све т ског пр ва ка Ми хаи ла 
Та ља: “Шах је шах” - по ру чу је 
ша хи ст ки ња.

Шах јој је до нео мно го и ка же 

да је за хвал на што је део жи во та 
по све ти ла то ме, те да не сма тра 
да је ишта жр тво ва ла, већ да би 
во ле ла и да је ви ше вре ме на по-
све ти ла ша ху.

Ипак, има Ве ри ца и дру гих љу-
ба ви, на ро чи то да нас.

- Шах ре дов но пра тим, на ро чи-
то ша хо в ски до да так у По ли ти-
ци, ко ји ве ле ма ј сто р ски уре ђу је 
Ма р јан Ко ва че вић, и ту ре ша вам 
ша хо в ске про бле ме. Та ко ђе, та к-
ми ча р ски дух ко ји сам сте кла за-
хва љу ју ћи ша ху и да ље не гу јем 
пра те ћи те нис ке ме че ве и све т-
ску бо р бу Но ва ка Ђо ко ви ћа, и то, 
ако тре ба, не спа ва ју ћи це лу ноћ!

                                  А. МАЛУШЕВ

То ком 
оку па ци је ни је 
би ло та к ми че ња,
 а ни ша хо в ске 
ли те ра ту ре, 
та ко да сам са мо
игра ла сло бод не
 ша хо в ске 
пар ти је са 
другарицама

ВЕ Р И ЦА НЕ Д Е Љ К О В ИЋ, НАШ ША Х О В С КИ ВЕ Л Е М А Ј С Т ОР, О ЖИ В О ТУ, УС П Е С И МА И ПОСВЕЋЕНОСТИ

По вра так ша ху 
ли цем у лице

 Ова го ди на, у ко јој сам 
у се п те м бру про сла ви ла 
91. ро ђе н дан, заи ста ми је 
те шко па ла због ове ве-
ли ке све т ске епи де ми је. 
Тра ди цио нал ни 13. ша хо-
в ски ту р нир Тро феј Ве ри-
це и Сре ћ ка Не де љ ко ви ћа, 
чи ји сам по кро ви те љ и 
ко ји пред ста вља фи на-
ле ша хо в ског пр ве н ства 
сту де на та и сту ден т ки ња 
Уни ве р зи те та у Бео гра ду, 
у ор га ни за ци ји про сла-
вље ног све т ског су ди је 
Не бо ј ше Ба ра ли ћа, а у ко-
ме углав ном игра ју и ре-
пре зен та ти в ци Ср би је, 
мо рао је да бу де одло жен. 
Та ко ђе, с об зи ром на изо-
ла ци ју, ни сам има ла при-
ли ку да оди грам ни не ку 
пар ти ју са си но ви ма, уну-
ци ма и прау ну ци ма, ко ји 
сви во ле да игра ју шах. 
У сле де ћој го ди ни би ме 
обра до вао пре ста нак ове 
те шке си туа ци је спа сом 
од за ра зе и бо ле сти и по-
вра так но р мал ним жи-
во т ним ак ти в нос ти ма, 
на ро чи то ша ху ли цем у 
ли це - по ру чу је Ве ри ца 
Не де љ ко вић.

Вис 
венчанје Верица - Нона
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КА КО ПРА ВИ Л НО ДА АНА ЛИ ЗИ РА ТЕ ПА КО ВА ЊЕ КАФЕ

Та м но зр но за бо га ту 
го р чи ну, све тло се 
ла к ше испија

Си гу р но же ли те да приу-
шти те се би ужи так у 
до број ка фи код ку ће. 

Али где ку пи ти ка фу? Ка ко 
да по ред си л них ин фо р ма ци-
ја ко је се на ла зе на па ко ва њу 
иза бе ре те та ч но оно што ва ма 
од го ва ра? Не бри ни те, у на ста-
в ку ће те про на ћи обја шње на за 
не ко ли ко ста в ки ко је се углав-
ном на ла зе на ам ба ла жи пе че-
не ка фе.

БЛ Е НД ИЛИ 
ЈЕ Д И Н С Т В Е НО ПОРЕКЛО
Пр ва и основ на ствар ко ја се 

на ла зи на ам ба ла жи је сте име 
ка фе. На зив ка фе је де фи ни сан 
по ње ном по ре клу. Оно мо же 
би ти јед но или ви ше. У слу ча ју 
јед ног по ре кла, на ам ба ла жи 
ће пи са ти име др жа ве (Ко лу-
м би ја, Етио пи ја, Бра зил...). У 
слу ча ју да су по ме ша на зр на 
из две или ви ше ре ги је, на ам-
ба ла жи ће пи са ти Бленд

Ка фе је дин стве ног по ре кла 
исти чу ква ли тет прои звод ње 
и обра де из одре ђе не др жа ве. 

Бле н до ви су креи ра ни да би се 
на пра вио ба ланс у уку су из ме-
ђу две или ви ше вр сте.

АР А Б И КА И РОБУСТА
Та ко ђе на па ко ва њу, тик по-

ред на зи ва, углав ном пи ше и 
бо та ни ч ка со р та ка фе. Али 
ка ко да зна те шта ва ма од го-
ва ра? У све ту се на ј че шће ко-
ри сте ара би ка или ро бу ста тј. 
ка не фо ра. Што се уку са ти че, 

ара би ка је аро ма ти ч ни ја, сла ђа 
и ки се ли ја. Док је ро бу ста го р-
чи ја и са др жи ви ше ко феи на. 
Та ко да у за ви снос ти од оно га 
што тра жи те, са да ла к ше мо-
же те да до не се те избор ка да је 
у пи та њу со р та ка фе.

НА Д М О Р С КА 
ВИСИНА

На овај по да так, ако се на ла зи 
на па ко ва њу, тре ба обра ти ти 
по се б ну па жњу. За што? Јед-
нос тав но ре че но, што је на д мо-
р ска ви си на ве ћа, ка фа ће вам 
би ти ква ли те т ни ја. Из ра зло га 
што плод има ви ше вре ме на 
да са зри.

НИ ВО ПЕЧЕЊА
Ни во пе че ња је ла ко пре по-

зна тљив. У за ви снос ти од бо је 
зр на, мо же те да оче ку је те одре-
ђе ни укус. Све тли је пе че не ка-
фе има ју сла би је те ло, ла к ше су 
за испи ја ње и ки се ли је су. Али 
ка ко се та гра ни ца по ме ра ка 
та м ни јем, мо же те да оче ку је-
те го р чи је, пе че ни је, па чак и 
опо ри је уку се.

Сле де ћи пут ка да се про на-
ђе те испред обли жње ка фе те-
ри је или са мо по слу ге, до бро 
прос ту ди ра ј те па ко ва ње да 
би сте иза бра ли оно што вам 
истин ски од го ва ра. На дам се 
да ће вам ови са ве ти по мо ћи у 
по бо љ ша њу ју тар њег ужи т ка.
 ЛУ КА ЈАКШИЋ

“ЛЕ ВАЧ” У СР ЦУ ГЛЕ ДИ Ћ КИХ ПЛАНИНА

Упо знај ви но 
да би уживао

У бр до ви том кра ју из ме ђу 
обро на ка Гле ди ћ ких пла-

ни на и Ју хо ра, испре се ца ном 
мно гим ре чи ца ма, и у ба ј ко ви тој 
при ро ди ле жи ви на ри ја “Ле вач”. 
На ста ла дав не 1952, име но си по 
кра ју Ле вач, за ко ји мно ги сма-
тра ју да је име до био по ле в ку 
јер гле да но с око л них пла ни на 
има тај облик. Крај је по знат 
по сред њо ве ков ном утвр ђе њу 
Жу па њац, мно гим ма на сти ри ма 
по пут Ка ле ни ћа, Пре ра до в ца и 
Ден ко в ца, али и по ви но гра ди-

ма ко ји се на ла зе на 400 ме та-
ра на д мо р ске ви си не. Ов де се 
до ла зи због при ро де, ви на и 
исце ље ња. Ви на ри ја “Ле вач” 
ба ви се прои звод њом гро жђа, 
ви на и ра ки је. По се ду је ви но-
гра де са ква ли те т ним со р та ма 
гро жђа, као што су ша р до не, 
ита ли јан ски и ра ј н ски ри зли нг, 
га ме, ка бе р не и со ви њон. Љу би-
те љи до брог ви на сва ке го ди не 
то ком да на отво ре них вин ских 
по дру ма до ла зе на де гу ста ци ју 
на ј бо љих ле ва ч ких ви на. На ђе 
се и по ко ји спе ци ја ли тет овог 
кра ја, као што су бо бо ве пи х-
ти је, вод њи ка, ме ља ни па су љ 
и гру ва ни ца, ко ји одли ч но иду 
уз ча шу ви на. Пре не ко ли ко 
го ди на у ви на ри ји “Ле вач”, на 
на го вор вла сни ка, по кре ну та 
је прои звод ња ви на од ја го да. 
Сам те х но лог је био ске п ти чан 
по пи та њу прои звод ње ви на од 
ове во ћ ке. Пре ко на ч ног пу ње ња 
сви су до шли на де гу ста ци ју тог 
ча роб ног, али сла т ког на пи т ка. 
Про ба је пре ра сла у ве се ље, из 
ви на ри је се ори ла пе сма.

Љу би те љи овог на пи т ка ка жу 
да мо ра те ви но до бро да упо-
зна те да би сте на пра ви на чин 
ужи ва ли у ње му.
 НА ТА ША ЈОВИЧИЋ

БР ЗИ ДЕ Т О КС ЗА ЦЕ ЛУ ГОДИНУ

Пе р шун и ли мун 
за здравље

Се зо на сла ва и но во го ди-
шњих пра зни ка и у ре дов ним 
око л нос ти ма по дра зу ме ва 
унос ви ше не здра ве хра не. 
Ове го ди не ће ве ћи на нас по-
се г ну ти за не ким за ло га јем 
ви ше и због то га што ће мо због 
ан ти пан де ми ј ских ме ра се де ти 
код ку ће. Ка ко би смо и ту оста ли 
здра ви, тре ба има ти на уму да у ку хи-
њи већ има мо ско ро све са сто ј ке за брз опо ра вак ор га ни з ма.

За јед ну осо бу вам треба
 је дан ма њи краставац
 по ла ве зе пе р шу но вог листа

 је дан лимун
 па р че н це све жег ђумбира

Исце ди те ли мун, очи сти те кра ста вац и ђу м бир, до да ј те пе-
р шун у бле н дер. До да ј те око де ци ли тар во де. Избле н да ј те и 
пи ј те на кон по след њег обро ка, ма кар два са та пред спа ва ње, 
у тра ја њу од на ј ма ње две не де ље. По мо ћи ће вам да очи сти те 
ор га ни зам од ви шка ма сно ћа, али и да се на фи гу ри не ви ди 
баш сва ки но во го ди шњи за ло гај.

КА КО ПРА ВИ Л НО ДА АНА ЛИ ЗИ РА ТЕ ПА КО ВА ЊЕ КАФЕ
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Ср п ска пра во слав-
на цр ква оста ла 
је про шлог ме се-
ца без свог оца и 
по гла ва ра. Иа ко 

до ма ћа јав ност и ре гион с не-
стр пље њем ишче ку ју ко је ће 
од већ по зна тих нам име на 
зау зе ти па три ја р ши ј ски трон 
СПЦ (што ће мо зна ти с про-
ле ћа, на кон за се да ња Си но-
да), Бо р ба под се ћа на са мо 
не ке де та ље из жи во та по-
чи в шег па три ја р ха Ири не ја.

Ири неј Га ври ло вић ро ђен 
је у се лу Ви до ва, код Ча ч ка, 
1930, од оца Здра в ка и ма ј ке 
Ми ли ја не. На кр ште њу је до-
био име Ми ро слав.

У род ном се лу за вр шио 
је основ ну шко лу, а по том 
ги м на зи ју у Ча ч ку. По за вр-
ше т ку ги м на зи је упи сао је и 
за вр шио Бо го сло ви ју у При-
зре ну, а за тим и Бо го сло в ски 
фа ку л тет у Бео гра ду. По за-
вр ше ном фа ку л те ту одла зи 
у вој ску.

По по вра т ку из вој ске убр зо 
би ва пос та вљен за су плен та 
При зре н ске бо го сло ви је.

Пре сту па ња на ду жност 
про фе со ра ок то бра 1959. 
у ма на сти ру Ра ко ви ца, од 
Ње го ве све тос ти па три ја р-

ха ср п ског Ге р ма на при ма 
мо на шки чин, до би в ши мо-
на шко име Ири неј.

Истог ме се ца на дан Све-
те Пе т ке, 27. ок то бра 1959, у 
Цр кви Ру жи ца на Kа ле ме-
г да ну би ва ру ко по ло жен у 
чин је ро мо на ха. Док је као 
про фе сор у При зре н ској бо-
го сло ви ји слу жбо вао, би ва 
упу ћен на пос т ди пло м ске 
сту ди је у Ати ну. За управ ни-

ка Мо на шке ско ле у ма на сти-
ру Острог пос та вљен је 1969, 
ода кле се вра ћа у При зрен и 
би ва пос та вљен за ре к то ра 
При зре н ске бо го сло ви је.

Са те ду жнос ти 1974. иза-
бран је за ви кар ног епис ко па 
Ње го ве све тос ти па три ја р ха 
ср п ског са ти ту лом епис ко-
па мо ра ви ч ког. Го ди ну да на 
ка сни је, 1975, иза бран је за 
епис ко па ни шког.

На Све том ар хи је реј ском 
са бо ру СПЦ 22. ја нуа ра 2010. 
иза бран је за ар хие пис ко па 
пе ћ ког, ми тро по ли та бео гра-
д ско-кар ло ва ч ког и па три ја-
р ха ср п ског. На ред ног да на 
оба вљен је чин усто ли че ња 
на све тој ар хи је реј ској ли ту-
р ги ји у Са бор ном Све тоа р ха-
н ге л ском хра му у Бео гра ду.

Па три ја рх Ири неј пре ми-
нуо је од по сле ди ца ко ро на-

ви ру са 20. но ве м бра 2020. на 
ВМЦ Kа ра бу р ма, а за ње гов 
жи вот су се бо ри ли на ј бо љи 
ср п ски и ру ски ле ка ри.

Па три ја рх Ири неј је 45. па-
три ја рх СПЦ у исто ри ји ове 
ин сти ту ци је и, на кон па три-
ја р ха Па вла, био је 11 го ди на 
на че лу СПЦ.

У ја нуа ру ове го ди не СПЦ 
је обе ле жи ла 60 го ди на ње-
го ве мо на шке слу жбе, 45 го-
ди на епис ко п ске и 10 го ди на 
на ме сту ње ног по гла ва ра.

СУ Н ЧИ ЦА НИКОЛИЋ

Од ча чан ског де ча ка 
до ср п ског патријарха

По ми ри те љ 
и неимар
 Па три ја рх Ири неј би ће 
за па м ћен као по ми-
ри те љ у вре ме чи јег 
слу же ња су ра до ви 
на Хра му Све тог Са ве 
на Вра ча ру у Бео гра-
ду при ве де ни кра ју. 
Он ипак ни је сти гао 
да ужи ва у бла го де ти-
ма хра ма ни ти да га 
осве шта, али је пр ви 
по гла вар СПЦ ко ји је са-
хра њен у кри п ти овог 
зда ња уз при су ство 
др жав ног вр ха Ср би је, 
пред став ни ка ре гио на 
и све ште н ства СПЦ.
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Н а кон Сре ма и 
се ве р не Ба ч ке, 
на ред за пу то-
ва ње до ла зи и 
Ба нат. Иа ко је 

ма ло скро м ни ји од прет ход-
на два ре гио на, ни ка ко не 
мо же мо ре ћи да не ма шта да 
нам по ну ди. Пу ту је мо у ју жни 
Ба нат, на чи јем се по дру ч ју 
на ла зи мно штво ту ри сти ч ких 
мо ти ва. Вр ша ч ке пла ни не, 
Бе ло ц р кван ска је зе ра, Де ли-
блат ска пе шча ра, плод ни вр-
ша ч ки ви но гра ди и још мно го 
дру гих атра к ци ја су нам на 
ра спо ла га њу.

Бе ла Цр ква је на се ље у ју-
жним де ло ви ма Ба на та и 
бро ји не што ма ње од 9.000 
ста нов ни ка (це ла оп шти на 
има око 19.000 ста нов ни ка). 
Гра дић са со бом но си дух ба-
ро ка, при ка зан на фа са да ма 
зна ме ни тих згра да, а ка ра к-
те ри ше га бо га та и очу ва на 
при ро да. Глав не при род не 
мо  ти ве чи не Бе ло ц р кван ска 
је зе ра и ре ка Ду нав, док чи-
тав пе ј заж упот пу њу ју ре ке 
Не ра и Kа раш, као и ка-
нал Ду нав-Ти са-Ду нав. 
За пот пун до жи вљај 
за ду же ни су и ср-

да ч ни ме шта ни, ко ји ће вас 
ра до спро ве сти кроз град и 
упу ти ти у глав на де ша ва ња.

Бе ло ц р кван ска 
језера

Бе ло ц р кван ска је зе ра, ве ро-
ват но, је су глав ни мо тив ве ћи-
не ту ри ста за до ла зак у Бе лу 
Цр кву и за то сам одлу чио да 
пу то ва ње за по ч нем упра во ов-
де. На ла зе се по ред глав ног пу-
та, ко ји из пра в ца Па н че ва во-
ди ка гра ду и, уко ли ко вам ово 
ни је био глав ни мо тив по се те, 
сво јом при ро дом ће вас ова је-
зе ра си гу р но заи н те ре со ва ти 
да се зау ста ви те и на пра ви те 
кра т ки пре дах. Због ску пи не 
је зе ра (уку п но се дам), Бе лу Цр-
кву че сто на зи ва ју и Ср п ском 
Ве не ци јом, али и Гра дом је зе-

ра. Сва ко од 
ових је зе ра 

има не што 
што ће те 
з а  в о  л е -
т и .  Н а 
мно ги ма 
мо  же  т е 
про на ћи 
ми р не и 
са  кри-

ве не пла же, до бру за ба ву, на 
не ки ма мо же те ужи ва ти у ча-
ри ма ри бо ло ва, а ва ша де ца 
мо гу по ха ђа ти шко ле пли ва ња 
или ро ње ња. Та ко ђе, ка жу да је 
ово рај за су р фе ре и је дри ли-
ча ре због ја чи не ве тра.

Је зе ра су на ста ла пре ви ше од 
јед ног ве ка. Ве шта ч ког су по-
ре кла, а на ста ла су при иско па-
ва њу шљу н ка за ин ду стри ј ске 
по тре бе. Да нас пред ста вља ју 
на ј ве ћу атра к ци ју оп шти не Бе-
ла Цр ква и мо же мо ре ћи да су 
осно ва ту ри з ма у овом кра ју. 
На ј по пу лар ни ја је зе ра су Гра-
д ско (Глав но) је зе ро, Вра че в-
га ј ско, Ша ран ско и Шљу н ка-
ра. Пос то је још три ма ња, ко ја 
ни су у тој ме ри ур ба ни зо ва на 
и углав ном пред ста вља ју рај за 
пе ца ро ше и ро нио це, ко ји су и 
глав ни по се тио ци тих је зе ра.

Му зеј и 
исто ри ј ски ар хив 

Са да већ дав не 1877. до ла зи 
до осни ва ња На род ног му зе ја 
у Бе лој Цр кви. Осно вао га је 
Фе ли кс Ми ле кер, ко ји је био 
и ку стос са мог му зе ја. Ово је 
на ј ста ри ји му зеј на те ри то-
ри ји АП Во ј во ди на, због че га 

је ње го ва вред ност огро м на. 
Сме штен је у глав ној ули ци, 
у згра ди ко ја је про гла ше на за 
спо ме ник ку л ту ре, ка ко и при-
ли чи јед ној ова квој ин сти ту-
ци ји. И са ма згра да се убра ја у 
на ј ста ри је на те ри то ри ји да на-
шње оп шти не. Уко ли ко по се-
ти те му зеј, мо же те ужи ва ти у 
стал ној пос та в ци у окви ру ко је 
су пред ста вље ни пре д ме ти из 
ли ков не, исто ри ј ске, ет но ло-
шке и ар хео ло шке зби р ке. По-
се та На род ног му зе ја би ло ког 
гра да увек је на ј бо љи на чин да 
се упо зна те са исто ри јом не ког 
гра да и ње го вог на ро да.

Од мах до згра де му зе ја сме-
ште на је згра да Исто ри ј ског 
ар хи ва. Осно ван је пре ви ше 
од 70 го ди на, а ње го ва основ на 
фу н к ци ја је да чу ва и пре зен-
ту је исто ри ју, не са мо оп шти-

не Бе ла Цр ква већ и оп шти на 
Вр шац и План ди ште. Иа ко је 
осно ван дав но, још 1946, тек 
2006. Исто ри ј ски ар хив до би ја 
и изло жбе ну фу н к ци ју, ка да је 
с ра дом по че ла изло жбе на са ла 
Исто ри ј ског ар хи ва. Ина че, за-
ни мљив је по да так да се у овој 
згра ди не ка да на ла зио хо тел 
“Kод гро зда”.

Са крал ни објекти
Бе лу Цр кву ка ра к те ри ше хе-

те ро ген ет ни ч ки са став, због 
че га ће те би ти у при ли ци да 
по се ти те ра зли чи те са крал не 
обје к те. Пра во слав ни храм је 
по све ћен Све тим апос то ли ма 
Пе тру и Па влу и да ти ра из ду-
ге по ло ви не 18. ве ка. На ме сту 
да на шње цр кве на ла зи ла се 
ма ња, др ве на цр ква изгра ђе на 

Ма ни фе ста ци ја на ко ју су ме шта ни вео ма по но сни 
је Бе ло ц р кван ски кар не вал. Одр жа ва се сва ке 
го ди не по след ње не де ље ју на. Иа ко тра је се дам 
да на, при пре ме тра ју мно го ду же, бу ду ћи да се 
ек спо на ти, кос ти ми и дру ги ре кви зи ти при пре ма ју 
ме се ци ма, и то спе ци јал но за овај кар не вал

Ср п ска Ве не ци ја, 
Евро п ска Са ха ра и 
Бе ло ц р кван ски карневал

Католичка 
црква
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сре ди ном истог ве ка. Про во би-
т на цр ква од др ве та је за ме ње-
на но вом цр квом од чвр шћег 
ма те ри ја ла јер је пос та ла ма ла 
и те сна услед по ве ћа ња бро ја 
ста нов ни ка оп шти не. Да на шња 
цр ква је изгра ђе на у сти лу ба-
ро ка и као та ква је ста вље на 
под за шти ту др жа ве, као спо-
ме ник ку л ту ре од ве ли ког зна-
ча ја. Не ма мо до ка за за то, али 
пос то ји ве ро ва ње да се у овој 
цр кви, на кон смр ти Ха ј дук 
Ве љ ка, ве н ча ла Чу чук Ста на 
са чу ве ним гр ч ким ју на ком. 
Та ко ђе, пос то ји по да так да је 
ова цр ква би ла за јед ни ч ка за 
Ру му не и Ср бе све до изгра д ње 
Ру му н ске пра во слав не цр кве.

У пр вој по ло ви ни 18. ве ка у 
Бе лој Цр кви је осно ва на Ри-
мо ка то ли ч ка цр ква, по све ће-
на Све тој Ани. Ме ђу тим, ова 
цр ква ни је ду го оп ста ла јер је 
на кон 39 го ди на изго ре ла у по-
жа ру. На сву сре ћу, по че т ком 
19. ве ка је изгра ђен но ви храм. 
Ве ле ле п ни храм до ми ни ра на 
Тр гу ру ских ка де та и гран дио-
зним изгле дом (бар са пред ње 
стра не), при вла чи па жњу по се-
ти ла ца. Мо рам би ти искрен и 
на гла си ти да, уко ли ко про ше-
та те око хра ма, тај ве ле ле п ни 
сјај, на жа лост, не ће те за те ћи 
јер се тра го ви вре ме на ви де на 
фа са ди ове цр кве.

Осим по ме ну тих гра ђе ви-
на, мо же те по се ти ти и Ру ску 
пра во слав ну цр кву, изгра ђе ну 
из ме ђу два све т ска ра та (1931. 
го ди не) и по све ће ну Све том 
Јо ва ну Бо го со ло ву, као и Ева-
г не ли сти ч ку цр кву, изгра ђе ну 

у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Бо-
го слу же ња се у Ева н ге ли сти ч-
кој цр кви не одр жа ва ју већ го-
ди на ма услед сма ње ног бро ја 
ева н ге ли ста. Још је дан зво ник 
при вла чи па жњу по се ти ла ца 
у са мом цен тру гра да, а то је 
зво ник Ру му н ске пра во слав не 
цр кве, изгра ђе не у дру гој по ло-
ви ни 19. ве ка.

Мно го ви ше 
од видиковца

Мо жда сте не ка да и чу ли за 
ви ди ко вац Три кр ста, ода кле 
ће те це лу Бе лу Цр кву (али и 
во ј во ђан ску рав ни цу) ви де ти 
као на дла ну. На ла зи се на са мо 
не ко ли ко ми ну та хо да од цен-
тра гра да, а да би сте до шли до 
ви ди ко в ца по тре б но је да са-
вла да те “са мо” 300 сте пе ни ка. 
Труд се испла ти јер ће вас го ре 
до че ка ти фан та сти ч на па но ра-
ма и чи ст “пла нин ски” ва здух.

Ме ђу тим, ово ни је оби чан 
ви ди ко вац за ме шта не, ода кле 
мо же те ужи ва ти у пре ле пој па-
но ра ми, већ је при ча мно го ду-
бља. Три кр ста су пос та вље на 
кра јем 18. ве ка, као по мен на 
Хри сто во стра да ње на Го л го ти. 

Не ма ч ки до се ље ни ци су пос-
та ви ли 130 сте пе ни ка, ко ји су 
во ди ли до са мог ви ди ко в ца. 
Не ко ли ко пу та је ме сто стра-
да ло, а пр ву ре стау ра ци ју је до-
жи ве ло већ 1820. То ком Дру гог 
све т ског ра та је до би ло пот пу-
но дру га чи ји ка ра к тер, ка да је 
стре ља но 100 ба нат ских гра ђа-
на. Три ста ра кр ста су по че т ком 
овог ве ка за ме ње на но вим.

Не про пу сти те 
да посетите

Уко ли ко оби ла зи те Бе лу Цр-
кву, ни ка ко не мо ј те про пу сти-
ти да по се ти те Де ли блат ску 
пе шча ру - на ј ве ћу пе шча ну 
пу сти њу Евро пе, због че га са 
по но сом но си епи тет Евро п-
ска Са ха ра. Овај при род ни 
фе но мен се на ла зи на око 
50 ки ло ме та ра од цен тра Бе-
ле Цр кве, бо гат је фло ром и 
фау ном, а у са мом ре зе р ва ту 
се исти че трав на, жу ба ста и 
шу м ска ве ге та ци ја.

За ову оп шти ну се ве зу је и 
јед на по ма ло не сва ки да шња 
си туа ци ја. Наи ме, у се лу Ста-
ра Па лан ка пос то ји чак пет 
ри бљих ре сто ра на, а на се ље 

бро ји тек око 20 ста нов ни ка. 
Да нас је ово се ло део Ба нат ске 
Па лан ке, на ла зи се на Ду на ву 
и ка жу да је рај за све љу-
би те ље ри бе. Из овог ме ста 
сао бра ћа и ске ла до Ра ма. 
Сто га, на леп на чин мо же те 
упот пу ни ти сво је пу то ва-
ње, по се том ло ка ли те та “с 
дру ге стра не Ду на ва”.

Пос то ји јед на ма ни фе-
ста ци ја на ко ју су ме шта-

ни вео ма по но сни - Бе ло ц р-
кван ски кар не вал! Одр жа ва 
се сва ке го ди не, то ком по-
след ње не де ље ју на. Иа ко 
тра је се дам да на, при пре ме 
тра ју мно го ду же, бу ду ћи 

да се ек спо на ти, кос ти ми и 
дру ги ре кви зи ти при пре ма ју 
ме се ци ма, и то спе ци јал но за 
овај кар не вал.

 НИКОЛА СТОЈКОВИЋ
 Тurizmoblog.com

Па р ко ви - оа зе мира
У Бе лој Цр кви се на ла зе три па р ка, ко ја пред ста вља ју пра ве 

зе ле не оа зе у гра ду. Чи ни ми се да је на ј по се ће ни ји Гра д ски 
па рк, што уо п ште и не чу ди јер се на ла зи у са мом цен тру 
Бе ле Цр кве. Пр ви по да ци о овом па р ку и ње го вом пос то ја њу 
вра ћа ју нас још у сре ди ну 19. ве ка. Па рк је при ли ч но прос-
тран и пре по зна ће те га по два кру жна пла тоа. У јед ном се 
на ла зи Спо ме ник по бе ди, ко ји је и си м бол овог па р ка, док 
се у дру гом на ла зи му зи ч ки па ви љон, осно ван у го ди на ма 
пре по че т ка Пр вог све т ског ра та.

Ср п ска Ве не ци ја, 
Евро п ска Са ха ра и 
Бе ло ц р кван ски карневал

Зграда
 Народног
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Тра ди цио нал на уни фо р ма ди м ни ча ра се до 
да нас дра сти ч но из ме ни ла, па про ла зни ци у 
по тра зи за сре ћ ном ама ј ли јом, ви ше не мо гу 
да до би ју оџа ча р ско ду г ме н це. Уме сто ње га, 

они по кла ња ју ми ни ја ту р не четке

Тра ди цио нал на уни фо р ма ди м ни ча ра се до 
да нас дра сти ч но из ме ни ла, па про ла зни ци у 
Тра ди цио нал на уни фо р ма ди м ни ча ра се до 
да нас дра сти ч но из ме ни ла, па про ла зни ци у 

Оџа ча ри ви ше 
не ма ју дугмад

ПР Е Д Р АГ ТИ Ш МА СЕ БА ВИ СТ А Р ИМ ЗА Н А Т ОМ KО ЈИ СВ А K ОГ ДА НА ИЗУМИРЕ

Су је ве р ни или не, сви ма 
је блис ко ве ро ва ње да 
су срет са ди м ни ча рем 
до но си сре ћу. Упа дљи-
ви по цр ним оде ли ма и 

ка пи, с че т ком пре ба че ном пре ко 
ра ме на, ни су да нас то ли ко че-
ст при зор на гра д ским ули ца ма. 
Њи хов по сао за х те ва та ч ност, стр-
пље ње, али и дру же љу би вост с об-
зи ром на то да у дом уно се то пли ну 
јер по сле њих на ше пе ћи гре ју и 

“ша пу ћу”. Не ре т ко на ђу вре ме на 
и за ча ши цу раз го во ра, па смо 

на исту, же ле ћи да са зна мо 
ви ше о овом за ни ма њу, 

по зва ли и Пре дра га Ти-
шму, из ЈKП “Ди м-
ни чар”, не би ли нам 

от крио не што 
ви ше о свом 

по зи ву и 
иза зо ви ма 
с ко ји ма 

се су-
сре ће.

 Ди м ни чар је спе ци-
фи ч но за ни ма ње, 

углав ном се као за нат на сле-
ђи вао са ко ле но на ко ле но. 
Kа ко сте ви одлу чи ли да се 
ба ви те овим по слом?

- Kод ме не ни је био слу чај да 
сам овај за нат на сле дио. Сти ца јем 
око л нос ти, ја сам 1995. до шао из 
Хр ват ске, то ком “Олу је”. Био сам 
у по тра зи за по слом и то је био 
слу чај “дај шта даш” јер не што је 
мо ра ло да се ра ди. Био је ко н ку рс 
на ко ји сам се при ја вио и про шао, 
ме ђу тим, за овај за нат ни је пос то-
ја ла одре ђе на шко ла, већ је то би ла 
пре ква ли фи ка ци ја у Ма шин ској 
шко ли на До р ћо лу, та ко да смо ми 
пре под не ра ди ли, а по сле под не 
ишли у шко лу. То је тра ја ло не ких 
ше ст ме се ци и ја сам ту остао и на-
ста вио да се ба вим ти ме. И ево, то 
ра дим и дан-да нас.

 Да ли се за ваш по сао 
мо же ре ћи да је се зо-

н ски? Шта ди м ни ча ри ра де 
ле ти?

- Па ни је са мо се зо н ски. По сла 
има це ле го ди не. Kа да гре ј на се зо на 
кре не, ми смо већ 80 од сто по сла 
за вр ши ли јер ра ди мо при пре му за 
гре ј ну се зо ну. Ни је наш по сао да 
са мо чи сти мо ди м ња ке, већ и, на 
при мер, су ву вен ти ла ци ју. По го-
то во са да за вре ме ко ро не, ра ди мо 
дос та чи шће ња и де зи н фе к ци ја, 
као и си сте ме ма сних па ра, што је 
на ј че шће код ре сто ра на услед спре-
ма ња и ку ва ња хра не. Те х но ло ги ја 
је и код овог по сла на пре до ва ла, па 
та ко има мо ро бо те ко је на во ди мо 
да љин ским упра вља чем да пе ру и 
де зи н фи ку ју те вен ти ла ци је, као и 
3Д ка ме ре ко је от кри ва ју пу ко ти не 
у ди м ња ци ма.

 Обра зов ни про фил 
ди м ни чар не пос то ји 

ви ше у фо р мал ном си сте му 
обра зо ва ња. Пос то ји ли ин-
те ре со ва ње мла дих љу ди да-
нас за овај по сао?

- На жа лост, све ма ње. Зна те, 

по тра зи за сре ћ ном ама ј ли јом, ви ше не мо гу 
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ЗЛА КУ СКО ЛО Н ЧА Р СТВО НА УНЕ СКО ВОЈ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИ В НОЈ 
ЛИ СТИ КУ Л ТУ Р НОГ НАСЛЕЂА

Ср п ски ло нац за 
“па м ће ње све та”

Уне сков ме ђу вла дин ко ми-
тет за очу ва ње не ма те ри јал-
ног ку л ту р ног на сле ђа до нео 
је 16. де це м бра 2020, на 15. 
ре дов ном за се да њу, одлу ку 
о упи су злау ског ло н ча р ства 
на Уне ско ву ре пре зен та ти в-
ну ли сту не ма те ри јал ног 
ку л ту р ног на сле ђа чо ве чан-
ства. Зла ку ско ло н ча р ство 
је че твр ти еле мент не ма те-
ри јал ног ку л ту р ног на сле ђа 
Ср би је ко ји је упи сан на ре-
пре зен та ти в ну ли сту, а пр ви 
из до ме на за нат ских зна ња и 
ве шти на.

Но ми на ци ј ски до си је ко јим 
је зла ку ско ло н ча р ство пред-
ло же но за упис у ци клу су 
2019-2020. при пре мио је Цен-
тар за не ма те ри јал но ку л ту р-
но на сле ђе при Ет но гра ф ском 
му зе ју у Бео гра ду, на осно ву 
одлу ке На цио нал ног ко ми те-
та за не ма те ри јал но ку л ту р но 
на сле ђе и Ми ни ста р ства ку-
л ту ре и ин фо р ми са ња Ре пу-

бли ке Ср би је. Но ми на ци ја је 
при пре мље на у са ра д њи са 
пред ла га чи ма еле мен та Му-
зе јом на отво ре ном Ста ро се-
ло Си ро го ј но и Удру же њем 
ло н ча ра Зла ку са и уз по др-
шку ло кал не са моу пра ве, ин-
сти ту ци ја ку л ту ре и обра зов-
них ин сти ту ци ја укљу че них 
у очу ва ње тра ди цио нал не ве-
шти не изра де ке р ми ч ких по-
су да на ру ч ном ко лу (ви тлу).

У одлу ци се под се ћа да се 

изра да зла ку ске ло н ча ри је 
од но си на зна ња и ве шти не 
у ве зи са изра дом по су да за 
те р ми ч ку обра ду хра не, ко је 
се ко ри сте у до ма ћин стви ма 
и ре сто ра ни ма ши ром Ср би-
је, а изра ђе не су од гли не и 
ка л ци та, чи ја су на ла зи шта 
у не по сред ној бли зи ни се ла 
Зла ку са, у за па д ној Ср би ји. 
Зна ња и ве шти не изра де се 
углав ном пре но се уну тар 
за јед ни це, на ј че шће у окви-
ру са мих по ро ди ца, не по-
сред ним уче шћем и ра дом 
са иску сним за на тли ја ма и 
пред ста вља ју ва жан израз 
иден ти те та ње го вих но си-
ла ца.

На ре пре зен та ти в ну ли сту 
не ма те ри јал ног ку л ту р ног 
на сле ђа чо ве чан ства Ре пу-
бли ка Ср би ја је упи са ла оби-
чај про сла вља ња по ро ди ч не 
сла ве 2014, тра ди цио нал ну 
на род ну игру ко ло, еле мент 
из до ме на изво ђа ч ких пра к-
си, 2017. и пе ва ње уз гу сле, 
део тра ди цио нал ног усме ног 
ства ра ла штва 2018.

ПР Е Д Р АГ ТИ Ш МА СЕ БА ВИ СТ А Р ИМ ЗА Н А Т ОМ KО ЈИ СВ А K ОГ ДА НА ИЗУМИРЕ

овај наш по сао ни је пре те ра но 
фи зи ч ки те жак, али је дос та пр-
љав. На ма мла ди до ђу, бу ду не-
ко ли ко да на, 
ме сец да на, 
ви де да је то 
пр ља во, не 
сна ђу се ту и 
тра же не што 
дру го. Не ма 
нас до во љ но 
и пос то ји ве-
ли ка по тре ба 
за ди м ни ча-
ри ма јер не 
ра ди мо са мо 
у Бео гра ду, 
иде мо и по 
цен трал ној 
Ср би ји и гра до ви ма дру гих ре-
пу бли ка.

 Ваш по сао но си са 
со бом и одре ђе не ри-

зи ке. Да ли сте има ли не ку 
си туа ци ју ко ја је би ла опа-
сна по жи вот?

- Ми мо ра мо да про ђе мо, пре не-
го што по ч не мо да ра ди мо, одре-
ђе не те сто ве при пре ме, пре све га 
ми слим на ви син ску при пре му. 
Kо се пла ши ви си не, не мо же 
да ра ди овај по сао. Имао сам 
пре не ко ли ко го ди на си туа ци ју 
кли за ња на кро ву. Јед ној ба ки, на 
Ба но вом бр ду, ни је мо гао ди м њак 
одо здо да се одра ди, а био је мраз 
и ја сам оти шао до ди м ња ка, али 
кад сам се вра ћао, по чео сам да 
про кли за вам и но ге су ми до шле 
до олу ка, ни сам мо гао ни го ре ни 
до ле. Сре ћом, ко ле га је био ту да 
прис ко чи у по моћ, та ко да се на 
кра ју до бро за вр ши ло. Ри зи ч не 
си туа ци је пос то је и кад је по жар 
јер ди м њак мо же да се упа ли сам 
од се бе ако се не одр жа ва с об зи-
ром на то да на ши љу ди ло же све 
и сва шта у пе ћи ма и ства ра се ка-

тран и смо ла, ко ја се ла ко упа ли. 
У тим си туа ци ја ма че сто мо ра мо 
да бу де мо при су т ни, де жу ра мо са 

ва тро га сци ма, 
оста је мо не кад 
по цео дан јер 
кад се то за вр-
ши, сле ди чи-
шће ње све га 
што оста је иза 
по жа ра. Ди м-
њак се пр ве н-
стве но чи сти 
због за шти те 
од по жа ра и 
због за шти те 
жи во т не сре-
ди не.

 В е -
ру  ју 

ли љу ди још да су срет са 
ди м ни ча рем до но си сре ћу?

- Ве ру ју ве ћи ном ста ри ји су-
гра ђа ни јер мно ги при па д ни ци 
мла ђих ге не ра ци ја не зна ју за то. 
Зау ста вља ју нас на ули ци, не го 
са да на ше но ве уни фо р ме не ма-
ју ду г мад, али нам тра же дла-
чи цу од че т ке, за сре ћу. Има ли 
смо оби чај пре не ко ли ко го ди на 
да де ли мо у Kнез Ми хаи ло вој 
ули ци пред Но ву го ди ну ма ле 
ими та ци је че т ке.

 Сва код не в но се су-
сре ће те са љу ди ма 

ра зли чи тих ка ра к те ра. 
Си гу р но има те мно го ане-
г до та с те ре на?

- Де ша ва ју нам се ра зне си туа-
ци је, не кад и сме шне. Јед ном 
при ли ком смо на по зив оти шли 
код чо ве ка да изва ди мо ци глу из 
ди м ња ка. Али се по ја ви но ва ци-
гла. Kо м ши ја ко м ши ји на ме р но 
уба ци вао ци гле у ди м њак. Ми се 
та ман вра ти мо, он нас зо ве по но-
во. Три пу та смо се вра ћа ли.
 ЕЛЕ НА СТОЈАНОВИЋ

Ле ге н да о сре ћи и димничарима
Пос то ји при ча из сред њег ве ка о гро фи ци ко ја је при ре ђи-
ва ла бал у свом двор цу. Kа да је слу га за ло жио ка мин пре 
до ла ска зва ни ца, дим је по чео да ку ља на све стра не. Не ки 
од при су т них су се успа ни чи ли, а они при бра ни ји по зва-
ли су ди м ни ча ре, ко ји су убр зо сти гли и сре ди ли све пре 
по че т ка ба ла. Ту се гро фи ци отео уздах “Ах, мо је сре ће” и 
остао за па м ћен до да нас

Је дан је чо век 
ко м ши ји 
уба ци вао 
ци глу у 
ди м њак, због 
че га смо се на 
ње го ве 
по зи ве три пут 
враћали

ЗЛА КУ СКО ЛО Н ЧА Р СТВО НА УНЕ СКО ВОЈ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИ В НОЈ 

ОСТАНИМО 
ОД Г О В О Р НИ



24 не престаје

АУ  Т О Р С  К И  Т Е  К СТ  БР А  Н  К А  БО Ј О В И  Ћ А  а к а  БА  Н  Е ТА  С А Н Ш А Ј Н А

AY E E A AA, bro
t haz and si staz, 
What up? Strai g
ht up!!
Писањемколу

мниили,једноставно,давањем
својихвизијаБорбикаПозити
ви,покушавамдапредставим
туборбукрозмноготогапро
живљеногуживоту,идоброг
илошег,обогаћеносадржајима
изразнихлитературакојечи
там,апотомпроцесирам.
Процестрансформацијепси
хекапозитивијезанекествари
лакши,азанекетежи.
Штокажу:“Ађе,ба,запело?”
или“Вукдлакумења,аћуд
никад”,штојестетачно,али
јаипаккапирамдатунашућуд
можемодостадаприлагоди
мо,данекаконатемпирамо,да
намбуделепшеиготивнијеу
животу.
Иранијесамнаговештавао
даћусенадовезиватионашим
мислима.
Овогпутаидемооднашег
старта,одтренуткакадпочи
њемодабудемосвеснисебеод
раногдетињства.
Kажудадецаупијајуодса
могпочетка,прводотрећего
дине,даимсветоулазиупод

свест,апослетогалаганоод
четвртепетегодинепочињуда
сеобликујустеченеособине.
Урођенофурамоусебипре
несеногенетскимкодомод
предака,астеченооношто
смостеклитокомживота.
Kоликојевеликисигурно
најјачиутицај,првенствено
нашихродитеља,пасекун
дарноутицајоколине.
Родитељиизкрајњедобрена
мерепребацујусвојепрограме
деци,онакокакосуихваспи
тавалињиховиродитељи.Kо
ликосууспелиправестварида
нампренесу,истотоликоима
имогућих“грешака”.
Тојепросецваспитавања
где“никонијекрив”.Постоје
многипримеригде,учећидецу
животу,родитељиаутоматски
уносеусвојудецуразнелич
нестраховеилидадецанису
успешнаунечему,штосу,у
ствари,родитељскинедоса
њаниснови.

Честоумејуидамашудеци
прстомиспредносаидаим
убацујуинформацијекојеће
остатидубокоурезанеупод
свестсвакогдетета.Теинфо
рмацијемогудабудуозбиљан
рулет.
Самоосвешћењеунекомтре
нуткунашихживотајеврло
битанмоменат.Даискривљене
илипогрешнеинформацијетј.
ставовеполакоисправљамо.
Свимиимамомногепримере
изсвојихживота,алиевоовом
приликомбихспоменуодру
гарасабившеградногместа.
Онјечовек,напрвипоглед,
стварноуспеоуживоту:брак,
породица,доброрадноместо.
Собзиромнатодасмочесто

блејализаједно,једномприли
коммијеотвориопричуизде
тињстваколикојепопримао
100посторазличитуенергију
одсвојихродитеља.
Једногајесталногрувало
ставовимадаоннијеџабеовде
наовојпланети,дајетудаби
направиомногавеликадела
иупринципумуубациваоте
продорнепрограмештогаје
извелонаправипут.
Сдругестране,другироди
тељ,откадзназасебе,стал
ноприсутнанеканегативна
енергија,негативноопхођење
премањему,директнаспу
штања,омаловажавањеитд.
Тектадсамсхватиоштоон,
каовеомауспешанчовек,иу

каснимчетрдесетимјошима
проблемсаалкохолом.Није
класична“алкица”,алиида
љемугасвременанавреме
дајеупојачанимколичинама.
Танегативнаенергијаусвим
облицимаоддругогродитеља
којомјеонбиоозрачентоком
свограстаиразвојајеучинила
даонидаљеморадаиманеки
филтерресеттј.алкохол.
Оноштоједобројестедасе
товременомјакосмањивало
ибуквалнозадржалоувиду
некихреповаизпрошлости
Овајпримерспомињемииз
разлогапошточитамослич
нулитературугдемијеон
самскренуопажњунавише
практичнихпримеракојеон

упражњавадабиштовише
елиминисаотедубокенега
тивнеинформацијеинфил
триранеоддругогродитеља.
Једанодпримерајестеда
свакипуткадимамоосећајда
сможртва,мипотврђујемода
идаљежелимодасеосећамо
каожртва.
Свакипуткадсепожали
мо,микаодатомедајемона
значајудаидаљеостанепри
сутно.
Kадсенаљутимо,микаода
потврђујемодаидаљежели
моприсуствобесауживоту.
Па,рецимо, јадиковања,
онасузаје*ана,увекпобеђу
јејерихимавишеипраћена
сујакимемоцијама.Паопту
живање,истојаканегативна
енергија.
Требаизбегаватирасправео
проблемима,олошимвезама,
болести,сиромаштвуитд.јер
штовишеговоримоопробле
му,онидаљеостајету.
Свемуовоменаведеномтре
бадатипозитивнуконтру.
Kонтруувидупозитивних
реченицаитереченицетре
банепрекиднопонављатиу
себи.Јеркадисамиводимо
дијалогусеби,неконбуде

штовишепунпозитиве,до
бревоље,наде,позитивеи
самопоуздања.
Важноједатереченицепо
зитивестављамоусадашње
време.Јер,понављам,поента
ћупријеједасемисадосећа
модобродабинамбудућност
билатаква.
Значи“имам”,ане“имаћу”
или“јасам”,ане“јаћу”.
Јердокгодгапребацујемоу
будућевреме,наше“добро”
ћеостатинеухваћенонегдеу
будућности.
Начиннакојиразмишљамо
јеначиннакојипривлачимо
искуства.Оноштоодаберемо
дамислимојеоноштоћемо
добитиодживота!

Где ти ста вљаш 
на цр ве но или цр но?!?!

Ин фо р ма ци је ко је до би ја мо у де ти њ ству не ка да мо гу би ти озби љан 
ру лет. Ро ди те љи из до бре на ме ре пре ба цу ју сво је про гра ме де ци, 
она ко ка ко су их ва спи та ва ли њи хо ви ро ди те љи. Kо ли ко су успе ли 
пра ве ства ри да нам пре не су, исто то ли ко има и мо гу ћих “гре ша ка”
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