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Греда и птица 
ластавица
Да ли гле да те „Сла га ли цу” на РТС-у? Гле да те. Да 

ли је ра до гле да те? Да. А да ли се по не кад и чу ди-

те? Још ка ко.

По лу фи на ле. Де се ти јун. Дво ји ца так ми ча ра иш-

че ку ју пи та ња из ру бри ке „Ко зна, зна“. 

Де сет пи та ња, сва ки та чан од го вор до но си 10 по-

е на... Ре ђа ју се пи та ња, пр во, дру го, пе то, де се то... 

Tајац. Кан ди да ти се не ја вља ју, јер по гре шан од го-

вор од но си по е не. Очи глед но, не зна ју. Од де сет 

пи та ња, јед но је до би ло од го вор...

Ка ква су би ла пи та ња?

„Ко ли ко да на тра је ор би тал ни пе ри од ге о син хро-

ног са те ли та?“ (да се чо век упла ши од пи та ња). 

Па, он да: „Ко ли ко је ши ро ка гим на стич ка спра ва 

гре да?“ 

„Ко ја сред њо а ме рич ка др жа ва се до 1973. го ди-

не зва ла Бри тан ски Хон ду рас?“ 

„Умет нич ки пра вац Се це си ја у Ита ли ји је по знат 

као... ?“, 

„Ко ја је стил ска фи гу ра у ре че ни ци „Сви ла гне здо 

пти ца ла ста ви ца?“, 

„Астер је на зив за укра сну биљ ку, у на ро ду по-

зна ту као...?“, 

„Ко ји Хри стов апо стол је имао на ди мак Пр во зва-

ни?“

„Ко ја је нај ве ћа ре ка ко ја се ули ва у Азов ско мо-

ре?“

Да ли сте про ве ри ли сво је зна ње? Так ми ча ри су 

по лу фи на ли сти, зна чи нај бо љи ме ђу нај бо љи ма. Уо-

ста лом и гле да о ци ис пред ТВ екра на би да се игра ју, 

да и они уче ству ју и од го ва ра ју. У овом слу ча ју и 

игра чи и по сма тра чи би ли су „жр тве“ пре стро гих и 

нео д го ва ра ју ћих пи та ња. И то не пр ви пут.

За то, апел са ста вља чи ма пи та ња и уред ни ци ма. 

По тру ди те се да за да ци бу ду јед но став ни ји, за ни-

мљи ви ји и по уч ни ји. И још не што. Док тра ју дру га 

или тре ћа по лу фи нал на еми си ја, по ред ре зул та та 

те ку ће еми си је, тре ба ОБА ВЕ ЗНО да сто ји и уку пан, 

до са да шњи ре зул тат, ка ко би гле да о ци мо гли да 

пра те ре зул тат.

Те шко је ве ро ва ти да се то га још ни ко ни је се-

тио.
 ТВрт ко

Чо век 
ко ји ства ра 
ле по ту 
и – смех
Еми си је „Ка ру сел” чи ји је 
ау тор и на ра тор Ди ми три је 
Пан фи лов по чи њу да се 
еми ту ју на Арт те ле ви зи ји 
су бо том у 22, не де љом 
у 11 и утор ком у 18 ча со ва

Ј
ед ном сам у Оу клен ду на 
Но вом Зе лан ду ви део улич
ног сви ра ча по ред ко га је 
био ше шир за уба ци ва ње 
нов чи ћа а из над ше ши ра 

па пир на ко јем је пи са ло „Ако не
маш сит ниш – до во љан је осмех!”. 
Да кле осмех као пла те жно сред
ство, при ча Ди ми три је Пан фи
лов, ро ђен у Жу па њи, од ра стао 
у Ву ко ва ру, ди пло ми рао ме ди
ци ну у Бе о гра ду па спе ци ја ли зо
вао оп шту хи рур ги ју, пла стич ну 
и естет ску хи рур ги ју и хи рур ги
ју ша ке и спорт ске ме ди ци не... 
Ду го је ра дио у Не мач кој али га 
је ле ген дар ни дал ма тин ски но
ви нар и пи сац, шјор Ми љен ко 
Смо је на звао де ка ном Па нон ске 
ака де ми је за бо е ме и до а је не. Јер 
проф. др Ди ми три је Пан фи лов је 
ко зер, са ти ри чар, афо ри сти чар, 
по е та, ша хи ста, са ку пљач ми сли 
ве ли ких љу ди, ша хи ста, Дон ски 
ата ман ски ко зак, ау тор пет на ест 
књи га од ко јих је де сет из ње
го ве стру ке ви со ко оце ње но у 
свет ским ме ди цин ским кру го

ви ма. На пра вио је ше сна ест хи
ља да опе ра ци ја, ор га ни зо вао 15 
ин тер на ци о нал них сим по зи ју
ма, сни мио два де сет је дан струч
ни филм и се дам те ле ви зиј ских 
еми си ја... Од стре лио сам два ве
пра, за са дио два ма сли но ва др
ве та, из ро дио два си на, до био 
тро је уну ча ди, на ста вља низ овај 
чо век ве ли ке енер ги је и још ве
ће жи вот не ра до сти.

Ди ми три је и ње го ва су пру га 
Са ња Пан фи лов ор га ни зо ва ли 
су кра јем ма ја у Срем ским Кар
лов ци ма тре ћи Фе сти вал крат
ких књи жев них фор ми као је дан 
од на чи на да се бар ма ло оду же 
див ној ва ро ши ци ко ја их је та
ко све срд но при хва ти ла у сво је 
на руч је. На Фе сти ва лу је Ра ши 
По по ву до де љен Ве нац пе снич
ке пат ње и сла ве а у под на сло
ву се ка же „за искре ду ха ко јим 
опле ме њу је срп ски на род”... Ве
нац је ва јар ски об ли ко вао проф. 
др Дра ган Ра де но вић...

Свет ски пут ник Ди ми три је 
Пан фи лов гле да о це Арт ТВ у пр
вој еми си ји „Ка ру се ла” во ди на 
пу то ва ње по Ју жно а фрич кој Ре
пу бли ци на мно ге за ни мљи во сти 
ко је се кри ју у ру бри ка ма „По ет 
арт”, „Књи га оти са ка”, „Кап му
дро сти”, „Абе це да ле по те”...

На по ли тан ци ка жу: кад се 
сме јеш, цео свет је са то бом а ка
да пла чеш он да си сам. От ка ко 
је све та и ве ка у ле че њу љу ди се 
ко ри сте: трав ка, нож и реч. То
ме тре ба до да ти и смех, ка же Ди
ми три је Пан фи лов ко ји у „Ка ру
се лу” пи та гле да о це: шта ура ди 
Ху се ин Болт кад за ка сни на ау
то бус? Са че ка га на сле де ћој ста
ни ци! М. Би лић




