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ПОЛИТИКА

Ђорђе Вукадиновић:

Парада поводом годишњице „Олује” – нова провокација
Обележавање 20 година од „Олује” биће 

нови изазов за нашу матичну државу. 
Опасности од те годишњице могу се 

упоредити са протеклом комеморацијом 
у Сребреници

М огу се очекивати раз-
не провокације усме-
рене према српском 

народу, а иритирајући је већ 
и сам формат у ком ће да се 
обележи годишњица „Олује”. 
На тај дан, Хрвати су и про-
теклих година користили 
прилику да испоље изразити 
тријумфализам и национал-
ну еуфорију окренуту про-
тив Срба. Сада ће све то би-
ти подигнуто на квадрат, а 
нарочито ако имамо у виду 
да припремају и војну пара-
ду.

И поред свега, сматрам да 
ни западне земље не могу 

очекивати да Србија гледа 
на исти начин на „Олују” као 
Хрватска. Не би било ни ло-
гично, а ни примерено да то 
неко од нас тражи.

Ипак, овога пута „боде 
очи” да ће НАТО снаге бити засту-
пљене на војној паради поводом 
„Олује”. То у неку руку има и смисла, 
јер су НАТО и САД активно учество-
вале у акцији пружајући политичку, 
информациону и оперативну логи-
стику хрватским снагама.

На неки начин, најављено учешће 
НАТО-а биће и својеврсни одговор на 
војну параду у Београду којој је при-
суствовао Владимир Путин. С тим 
што је повод у Београду био неспо-

ран и није никога провоцирао, јер се 
обележавала годишњица победе над 
фашизмом. С друге стране, у Хрват-
ској се обележава крај грађанског 
рата у коме нисмо имали ту очиглед-
ну историјску поделу на добре и ло-
ше момке.

Очигледно је да тим паралелама 
неко покушава да подсвесно и инди-
ректно представи Србе као модерне 
нацисте, а то је била и намера током 
обележавања Сребренице. 

Откако је Лондон 
покренуо дипломатску 
кампању да УН усвоје 
резолуцију поводом 

20-годишњице масакра 
у Сребреници, поједини 
српски медији су Велику 

Британију поставили 
у ранг непријатеља. 

Колико је оправдано 
посматрати Британију 

као силу која непрестано 
кроји капу Босни 
и Херцеговини?

„К амен у рукама Енглеза”, „Ди-
ректива из Лондона”, „Бри-
тански обавештајци покуша-

ли да изазову ново крвопролиће на 
Балкану”, неки су од наслова у срп-
ској штампи којима се тумачи поза-
дина напада на премијера Алексан-
дра Вучића у Поточарима.

У том ставу су их подржали и поје-
дини политичари и јавне личности, ис-
тичући да се Уједињено Краљевство 
вековима меша у прилике на Балкану 
и у БиХ, али углавном на штету Срба.

За историчара Чедомира Антића 
Велика Британија данас има доми-

нантну улогу кад је реч о положају 
бошњачког народа у БиХ.

– Подржавајући Бошњаке у своје-
врсном „хладном грађанском рату”, 
који у БиХ траје већ две деценије, Ве-
лика Британија верује да то штети 
Русији, а истовремено „лечи” латент-
ну исламофобију у самој Британији. 
И друге велике силе имају улогу у 
дешавањима у Босни, али је британ-
ска најгласнија. То је зато што Брита-
нија данас имитира свој стари поло-
жај попут људи који су некада били 
богати, а сада понашањем и спољним 
знацима евоцирају свој некадашњи 
статус – истиче Антић.

Историчар Слободан Марковић 
сматра да су новију историју Србије 
обележила надметања неких других 
великих сила.

– Од XIX века, до Првог светског 
рата, за превласт над Србијом бориле 
су се Хабзбуршка монархија и Русија. 
Од 1945. до нестанка друге Југослави-
је главно је било ривалство САД-а и 
СССР-а. У међуратном периоду, једи-
ни спољнополитички савезник Србије 
и Краљевине СХС односно Југослави-
је, била је Француска. Британија је у 
XX веку посебан значај добила тек 
после анексионе кризе 1908. године, а 
највећи утицај имала је у Другом 
светском рату преко својих војних 

мисија, које је слала знатно пре Со-
вјетског Савеза и САД-а. Али новија 
истраживања показују да је за то ко-
ји ће покрет отпора бити подржан у 
Југославији кључан био договор Ру-
звелта и Стаљина. Не видим стога да 
је Британија у XX веку имала кључан 
утицај на нашем подручју. Он је по-
стојао, али никад није био одлучују-
ћи – сматра Марковић.

До 1917. године, подсећа он, Брита-
нија је била највећа светска сила пре-
васходно захваљујући власти на мо-
рима, а Србија као континентална др-
жава није јој била „у фокусу”. Кад је 
потом Краљевина СХС постала при-
морска држава, њене поморске гра-
нице које није могла сама да одбрани 
чувала је америчка флота.

Истина је, ипак, да су, откако је кре-
нуо распад Југославије, на овом подне-
бљу стално фигурирали различити 
британски изасланици. Не само Ешда-
ун, на којег се позива Додик, већ и 
лорд Карингтон, лорд Овен и други. 

Чедомир Антић тврди да је на тај на-
чин Британија одлучила да учествује у 
нечему у чему нема пресудну улогу. 

Нека виђења улоге Лондона на Балкану

Да ли су Британци негативци српске историје

„ГРЕСИ” БРИТАНИЈЕ НА БАЛКАНУ
Кад се појавила идеја о британској резолуцији о Сребреници, Мило-

рад Додик је рекао да су „Британци увек били на негативној страни на-
ше историје, због њих је неоправдано дуже остало Османско царство на 
нашој територији, а послали су и Педија Ешдауна који је покушао од Ср-
ба да направи Босанце”.

После сребреничког напада на Вучића, Милован Дрецун, председник 
скупштинског Одбора за Косово и Метохију, изјавио је како „Лондон има 
интерес да овде буду непрестани сукоб и рат”, као и да су „британске 
службе биле умешане у убиство Карађорђа, пуч 27. марта и убиство на-
ших жетелаца на Косову”.

ДИКТИРА ТЕМПО, 
АЛИ НЕ ВОДИ 

ПОСАО
„Сви британски представници 

који су били на важним местима, 
касније су се жалили да су други 
центри моћи уместо њих и британ-
ске владе доносили пресудне одлу-
ке” – истиче Чедомир Антић, тума-
чећи британско присуство на Бал-
кану као прилог „радикализацији 
ситуације, баш као и у Украјини”.

„Од силе која влада морима, 
Британија је постала као зец на 
тркама паса, који диктира темпо, 
али не води главни посао” – за-
кључује Антић.

Ђорђе Вукадиновић
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ВЕРА КАО 
ПОЛИТИЧКО ОРУЖЈЕ

С авремни тренутак нуди најмање 
два очигледна примера за лице и 
наличје феномена политичке упо-

требе вере: Исламска држава (ИД) и папа 
Фрањо. Но, било би претерано рећи да је 
то специјалитет модерног доба – да је 
религија искоришћавана, а њени темељни 
постулати извртани зарад политичких ци-
љева видело се често током историје.

Позивање на „изабраност” од стране 
више силе било је савршен изговор за 
преимућство над правим и измишљеним 
противницима, али понекад и згодан те-
мељ за постизање, суштински, позитив-
них циљева. Само у току недеље за нама 
новински ступци и телевизијкси прилози 
били су зачињени извештајима о звер-
ствима екстремиста ИД, док је на другом 
крају света, у Јужној Америци, топ тема 
посета папе Фрања који је досад показао 
више вештине и трезвености неголи нека-
кви политичари од каријере.

Претенциозно узимање тапије на име 
„исламска држава” и проглашавање нека-
квог „калифата” натопљеног крвљу било 
је јасан знак да ће вера односно њено из-
вртање бити карта из које ће ИД црпети 
ауторитет. Оријенталисти упозоравају на 
опасну клопку у коју упадају медији ка-
да о једној агресивној и деструктивној 
организацији извештавају као о Ислам-
ској држави, а њене припаднике називају 
џихадистима. Нити у њима има ичега од 
чистог ислама, рећи ће, нити џихад има 
икакве везе са њиховим злоделима.

Матрица по којој функционише ИД је 
у суштини веома једноставна: индоктри-
нација следбеника парцијалним, и углав-
ном погрешно интерпретираним, ислам-
ским учењем чиме се ствара тензија из-
међу „нас” – праведника и „њих” – невер-
ника. Иза кулиса битке за веру је цела ма-
шинерија, нимало гадљива на новце и 
луксуз мрског Запада, против којих се то-
бож боре.

Још један маркетиншки трик или 
стварни геније, дилема је између које се 
плету најразличитије приче о лику и делу 
папе Фрања. Неки ће сумњичаво одмах-
нути главом и рећи да његова улога у вој-
ној хунти у Аргентини није до краја раз-
решена, те да је све оно што чини, а о че-
му нас овабештавају најутицајнији гло-
бални медији – тек део још једне бело-
светске завере. А шта кажу чињенице?

Прво и можда најважније – понтифекс 
је указао на важност климатских проме-
на за судбину човечанства и позвао људ-
ски род да заустави беспоштедну екпло-
атацију природе. Даље, сусрео се са 
трансродном особом, опрао ноге мусли-
манској жени, показао помирљив став 
према сексуалним мањинама…

Оно чиме вероватно привлачи највећу 
пажњу ипак је дипломатска активност. 
„Увек је био пасионирани читалац штива о 
међународним односима”, посведочиће 
његов познаник из младости. Вешто кори-
стећи свој ауторитет као предводника 1,2 
милијарде католика папа Фрањо је ис-
пливао као један од кључних брокера.

Драган Вукотић

Може ли „жица” да спречи миграције?

На помолу сеоба народа већих размера
Док се зид на граници Мађарске са Србијом 

увелико гради, војску на својој граници најављује и 
чешки председник Милош Земан. Шта ове физичке 

границе значе за наш регион, да ли ће мигранти 
остајати у Србији и хоће ли она морати да гради 

нове прихватне центре?

В ласти у Мађарској по-
челе су да постављају 
темеље за темељно 

обезбеђење границе. Кон-
троверзни зид вредан 21 ми-
лион евра требало би да 
спречи слободу кретања ми-
граната кроз Мађарску ка 
западној Европи. Мигранте 
то, кажу, неће спречити.

– Знам за зид, али идемо из 
Србије у Мађарску. То је про-
блем за нас избеглице, али ће-
мо у наредних неколико дана 
отићи у Мађарску. Идем у 
Аустралију преко Мађарске, 
Француске и Енглеске – каже 
један од миграната.

Председник Владе Србије Алек-
сандар Вучић изјавио је, поводом по-
стављања ограде на граници са Ма-
ђарском, да је Србија отворена зе-
мља коју нико не може да ограђује.

– Неке земље себе ограђују, а Ср-

бију не могу, јер је Србија отворена 
земља – рекао је Вучић новинарима у 
Београду, дан након што је Мађарска 
дуж границе са Србијом почела да 
поставља ограду због великог прили-
ва миграната са Блиског Истока.

Он је додао да је Србија сигурна 
земља у којој је свако добродошао и 
у коју се поштују свачија права укљу-
чујући и права миграната.

– Можете само да се стидите соп-
ствених потеза, а не туђих – поручио 
је српски премијер.

Да зид неће спречити миграције, 
кажу и у надлежном срп-
ском министарству. Верују 
да мигранти неће остајати у 
Србији.

– Нови колективни центри 
се у Србији неће отварати. 
Садашњи капацитети су до-
вољни. Циљ миграната из Си-
рије, Авганистана и Пакиста-
на није Србија, већ Западна 
Европа, тако да их зид који 
граде Мађари неће зауста-
вити – рекао је Александар 
Вулин, министар за рад, за-
пошљавање, борачка и соци-
јална питања.

Чињенице су, међутим, 
да је број миграната који су 
од почетка године ушли у 

Србију никад већи – чак 44.000, по-
даци су Центра за помоћ тражиоци-
ма азила. Док не нађу нове правце 
кретања ка западу, у тој организаци-
ји верују да ће мигранти остајати у 
Србији.

– Тренутно је лепо време, спавају 
по шумама и парковима, али када до-
ђе хладнији период, неће моћи да 
остану напољу – каже Мареа Грин-
валд из Центра за помоћ тражиоци-
ма азила.

Највише миграната сада стиже у 
Кањижу и Суботицу. Покрајински 
штаб за ванредне ситуације тражи од 
тих општина да размотре увођење 
ванредне ситуације. 

Министарка Зорана Михајловић:

Модернизација брзе пруге почиње крајем 2015.
У Београду и Будимпешти одржани су састанци 

представника Србије, Мађарске и Кине, којима се 
конкретизују обавезе уговорних страна на 

реализацији пројекта изградње брзе пруге од 
мађарске до српске престонице

П отпредседница Владе Србије 
Зорана Михајловић поручила 
је да се пројекат модернизаци-

је пруге Београд-Будимпешта развија 
предвиђеном динамиком и да ће тај 
посао започети до краја године.

– Желимо да почнемо на време. 
Ово је значајан пројекат за Србију. 
Сви желимо да модернизујемо ову 
пругу која ће бити значајан европ-
ски транспортни правац за проток 
робе и путника – рекла је Михајло-
вићева на састанку са кинеском 
страном уочи Трилатералног са-
станка Србије, Мађарске и Kине ко-
ји је у међувремену одржан у Бу-
димпешти.

На састанку Михајловићеве у Вла-
ди Србије са замеником председника 
кинеске државне комисије за развој и 
реформе, који је предводио кинеску 
делегацију Вангом Шијатаоом, кон-

статовано је да стручњаци из Србије 
и Kине усаглашавају ставове изнете у 
посебним студијама изводљивости 
како би се дошло да заједничког до-
кумента који би омогућио почетак 
модернизације брзе пруге до краја 
године.

– Веома је важно да се држимо 
свих рокова које су три премијера до-
говорила – поручила је министарка 
Михајловић, наводи се у саопштењу.

Она је истакла да је неопходно до-
ћи до најефикаснијег модела финан-
сирања, који ће бити у складу са 
аранжманом са Међународним мо-
нетарним фондом, на који се Србија 
обавезала.

Обе стране су се сагласиле да се у 
Будимпешти формира трилатерална 
Радна група која ће се бавити тим пи-
тањем.

Ванг је истакао да ће Студија изво-

дљивости која ће бити дефинисана 
до краја јула бити база свих наред-
них активности.

– Имамо још много посла. Сви же-
лимо добар аранжман како бисмо до 
краја године започели са пројектом – 
рекао је Ванг.

Ови разговори, наставак су догово-
ра који су у децембру у Београду на 
Самиту Kине и 16 земаља централне 
и источне Европе, тројица премијера 
Србије, Мађарске и Kине, Алексан-
дар Вучић, Виктор Орбан и Ли Kећи-
јанг договорили. 

Александар Вулин:

МАЂАРСКА ДАЈЕ ПОГРЕШНУ ПОРУКУ
Ограда коју Мађарска подиже на граници са Србијом, неће решити 

проблем миграната, истакао је министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Александар Вулин, оцењујући да он само користи 
кријумчарима. Он је казао да сматра да је оно што Мађарска ради по-
грешно и да даје погрешну поруку свету, Европи и мигрантима.

Зорана Михајловић
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Унапређење речног саобраћаја

Тиса као међународни 
пловни пут

Покрајински секретаријат за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са 

непрофитном организацијом Дунав-Kриш-Мориш-
Тиса, осмислио је пројекат развоја међународног 

саобраћаја дуж реке Тисе

И зрада пројекта претварања Ти-
се у значајан пловни пут је, 
према речима покрајинског се-

кретара за међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу Бранислава 
Бугарског, почела 2013. године и завр-
шава се крајем јула ове године.

Бугарски је на састанку са пред-
ставницима надлежних институција 
Србије и Мађарске рекао да су у 
претходној фази пројекта обучени 
припадници мађарске и српске Упра-
ве царина и Граничне полиције да го-
воре српски и мађарски језик.

Створени су и инфраструктурни 
предуслови да могу да се одржавају 
контроле царине на пристаништима 
за контролу пловних објеката, а све у 
циљу даљег развоја туристичке пону-
де и подизања конкурентности при-
вреде кроз развој карго саобраћаја 
на Тиси, објаснио је Бугарски.

Он је казао да ће овим пројектом 
бити унапређен друштвено-економ-
ски развој и са мађарске и са српске 
стране, као и створени предуслови за 
квалитетнији и ефикаснији саобраћај 
на реци Тиси. 

Г оворећи о искуствима из прошле 
године, државни секретар Ми-
клош Шолтес, задужен у Влади 

Мађарске за народности, верске за-
једнице и цивилни сектор, нагласио је 
да је у односу на 2013. годину помоћ 
мањинским самоуправама и институ-
цијама које им припадају, удвостру-
чена.

– На основу недавно прихваћеног 
буџета за 2016. годину, помоћ народ-
ностима повећана је за 2 милијарде и 
63 милиона форинти – рекао је др-
жавни секретар и истакао да ће за 
цивилне конкурсе, мањинска позори-
шта и мале школе бити издвојено 820 
милиона форинти додатних средста-
ва. За локалне и регионалне самоу-
праве то повећање ће износити 784 
милиона форинти, а више новца ће 
бити за капиталне инвестиције и об-
нову институција – рекао је државни 
секретар и додао:

– Око годину дана радим са мањи-
нама, али мислим да резултати овог 
посла показују успешно учешће 
представника народности у темама 
које се појављују на дневном реду 
Парламента, али и ван њега. То су оне 
националне теме које су јако битне и 
у којима су постигнути огромни ус-
песи. Ако посматрамо само 2014. го-
дину и онда је помоћ повећана за ви-
ше од 70% у односу на ову годину, а 

и у односу на следећу. То значи и по-
већање могућности представника 
мањина, у смислу интензивирања њи-

ховог посла и рада на терену, на ре-
шавању задатака везаних за мањине 
– нагласио је Шолтес.

Он је истакао три области за које 
се могу искористити дата средства:

– Једна јако битна област, коју на-
зивамо „оквир помоћи народности-
ма” у свом саставу има три поглавља. 
Први је оквир цивилних мањинских 
конкурса, за које је одвојено додат-
них 640 милиона форинти. Друго по-
главље су мањинска позоришта која 
добијају додатних 100 милиона фо-
ринти, а треће је помоћ школским 

установама које имају јако мало ђа-
ка. Њима је потребна додатна помоћ 
да би опстале, а она ће износити 80 
милиона форинти. Има још једна јако 
велика област у животима народно-
сти. У вези ње захваљујем руководио-
цима мањинских самоуправа на стр-
пљењу, јер су још раније тражили да 
локалне и регионалне самоуправе 
добију додатну помоћ. Трећа област 
је ове године први пут добила велику 
помоћ, а то су велика развојна улага-
ња, која су у прошлим годинама изо-
стављана или се испоставило да су 
сада потребна, јер су самоуправе 
преузеле културне, образовне инсти-
туције, па се њихово обнављање по-

маже једним већим износом. Овај из-
нос у овој години, како и у следећој 
години има за циљ да мањинске са-
моуправе могу да учествују у кон-
курсима Европске уније, да имају 
свој улагачки део. Ова сума је дупли-
рана у буџету за следећу годину – 
рекао је државни секретар и позвао 
пољску, украјинску, словеначку пред-
ставницу, односно грчког, немачког, 
бугарског и српског представника, да 
изнесу своја мишљења о овој теми.

Ерика Келеш-Кишне, представни-
ца словачке народности, рекла је да 
помоћ од стране владе омогућује да 
њихова двојезична школа сигурно 
настави са радом, док је Јарослава 
Харћањи говорила о томе да народ-
носни посланици у Парламенту не 
треба да представљају само своју 
мањину, већ и да граде мостове из-
међу Мађарске и матичних земаља. 
Украјинска представница се захвали-
ла министарству на хуманитарној 
помоћи Украјини и на томе што је 
украјинској деци омогућило боравак 
у кампу у Мађарској.

Ласлоне Чуч, представница Поља-
ка у Мађарској, сматра веома битним 
односе побратимских градова и на-
вела је податак да је до сада, око 150 
пољских и мађарских градова оства-
рило сарадњу. Споменула је и да ће 
2016. у Пољској бити „мађарска годи-
на” и да ће 23. марта бити одржан 10. 
по реду Дан пољско-мађарског при-
јатељства.

Лаократис Коранис, грчки пред-
ставник, споменуо је успех од пре 
две године, када су успели да реор-
ганизују двојезичну школу у насељу 
Белоианис. Данас у њој, у бољим 

условима, учи више од 140 ђака, у 
односу на ранијих 40.

Имре Ритер, немачки представник, 
радосним је назвао посету канцелар-
ке Ангеле Меркел у години мађар-
ско-немачког пријатељства, а битним 
сматра и обнову Немачког позоришта 
у Мађарској.

Симеон Варга је нагласио да Буга-
ри који живе у Мађарској имају три 
основна стуба, а то су: заједница, цр-
ква и школа. Додао је да сада имају и 
четврти стуб – представничку инсти-
туцију, која је у непосредној вези са 
владом, односно са државним секре-
таријатом.

Д. Л. – Д. Ј.

Влада ће, у односу на 2015, следеће године 
повећати помоћ народностима у Мађарској за око 

две милијарде форинти – изјавио је државни 
секретар Миклош Шолтес на конференцији за 

штампу, у присуству представника 
националних мањина

Конференција за штампу у Влади Мађарске

Представљен план финансирања народности

Љубомир Алексов:

ПРЕЂЕН ВЕОМА 
ДУГ ПУТ

Љубомир Алексов, српски пред-
ставник у Мађарском парламенту 
је, учествујући у дискусији, изра-
зио захвалност за помоћ, али је 
подсетио да се дуги низ година 
средства за народности нису уве-
ћавала, што је многе њихове ин-
ституције доводило на ивицу оп-
станка. Напоменуо је и да је, када 
је реч о правима мањина, пређен 
дуг пут од 1993. године, када је 
прихваћен Закон о мањинама, до 
увођења система представљања 
народности у Парламенту.

Миклош Шолтес



Будимпешта, 23. јул 2015. 5

Истраживачки рад Цвете Вуковић крунисан књигом

Надгробни споменици и епитафи у Сечују
П редани чувар српске баштине у 

Барањи и истраживач прошло-
сти и садашњости Срба на југу 

Мађарске, Цвета Вуковић, поново је 
обрадовала читалачку публику. Ово-
га пута приредила је дело за љубите-
ље историје на мађарском језику.

Цвета Вуковић живи са родитељи-
ма у Сечују, малом и живописном 
месту покрај Дунава, у којем је нека-
да патријарх Арсеније III Чарнојевић 
желео да оснује схоластичку гимна-
зију и штампарију. Госпођа Вуковић 
је истраживала пре свега гробове и 
епитафе, на шта ју је подстакла мо-
нографија о српском православном 
гробљу у Сентандреји.

Будући да је новембра 2012. годи-
не Јанош Фалер, начелник села, одлу-
чио да се очисти гробље које је било 
прилично запуштено и у тешком ста-
њу, откривени су бројни непознати 
надгробни споменици. Цвета Вуковић 
је већ тада својим фотоапаратом 
овековечила део споменичког насле-
ђа и почела истраживачки рад. От-
кривала је натписе на гробовима, ма-
теријал од којег су урађени, тумачи-
ла епитафе везане за покојнике и 
друге појединости.

Захваљујући истрајном раду и 
труду, она је у свом делу обухватила 
150 старих српских надгробних спо-
меника. Нажалост, многи споменици 
су били поломљени, неки крстови су 
пронађени тек у деловима, а на поје-
диним местима постојао је само те-
мељ који је сведочио о некадашњем 
постојању надгробног споменика.

Цвета Вуковић је морала да доне-
се одлуку на који начин ће предста-
вити споменичку грађу. Одлучила је 
да објави фотографије 70 надгроб-
них споменика из периода од XVIII 
до XXI века, са подацима o покојни-
цима.

На насловној страни издања налази 

се фотографија надгробног спомени-
ка Антонија Угљешића, који је био бо-
гат човек на високој друштвеној пози-
цији. На полеђини књиге се налази де-
таљ очишћеног сечујског гробља о 
којем бригу води фамилија Вуковић, 
једина српска породица у Сечују. Ау-
торка издања је обухватила типове 

надгробних споменика, занимања по-
којника, породичне односе, места 
одакле су набављене надгробне пло-
че и многе друге детаље.

Некада је постојало једно старије 
српско гробље на путу према Будим-
пешти, на северу Сечуја, које је своје-
времено затворено. Ово, такозвано 
ново гробље, још увек има један пра-
зан део на југоисточној страни, јер је 
земљиште купљено пре одлуке о оп-
тирању.

Цвета Вуковић је на самом почет-
ку студије објавила песму Стојана 
Вујичића „Закашњели епитаф” из 
збирке „Расточење”. Мађарски пре-
вод овог дела нашег истакнутог књи-
жевника, интелектуалца и културног 
посленика, који је преминуо 2002. го-
дине, потез је вредан хвале, ако има-
мо у виду да Стојан Вујичић потиче 
из породице Бебић из Сечуја.

Наша саговорница је упутила и јав-
ни апел: „Ако се наше гробље у Сечују 
једном искрчи и уреди како треба, по-
стави ограда и ураде потребни радови, 
неопходно је да хумке и све остало 
остане на свом месту. Ваља подићи и 
остале споменике са земље, што ја фи-
зички нисам могла да урадим, и онда 
би сигурно били пронађени још неки 
епитафи.”

Све ово значи да би помоћ у чи-
шћењу и уређењу сечујског српског 
гробља добро дошла. Уколико се ови 
радови наставе, то би могло донети 
нову грађу за наставак издања „Срп-
ско православно гробље у Сечују”.

П. М.

У издању Задужбине „За Сечуј” недавно се пред 
читаоцима нашла књига „Српско православно 

гробље у Сечују” на мађарском језику, 
аутора Цвете Вуковић

С тручњацима се два пута годи-
шње указује прилика да о тро-
шку Министарства културе Срби-

је и мађарског ресорног министарства, 
бораве у Сентандреји и да у седишту 
Будимске епархије, врше систематизо-
вање веома богате архивске грађе.

Како нас је информисала госпођа 
Вера Филиповић, архивски саветник, 
која је у Сентандреји две недеље бо-
равила и друштву своје колегинице 
Татјане Драгићевић, вишег архивисте 
Архива Србије, овом приликом ради-
ло се на сређивању и обради, одно-
сно, временској класификацији грађе 
црквених општина Сантово и Мађар-
боја.

Архивисти су, према речима наше 
саговорнице, прикупили грађу везану 
за све црквене општине и места где 
су живели Срби, на територији Бу-
димске епархије. Због обиља матери-
јала, стручњаци су формирали ар-
хивске фондове и направили „водич”, 
који је заправо својеврсни путоказ у 
Архиву Епархије будимске, тако да 
истраживачи који долазе и без до-
датне помоћи архивских сарадника 
могу да се снађу у потрази за доку-
ментацијом.

Протеклих година урађена је реви-
зија архивских и матичних књига – 
oне су дигитализоване и доступне 
широј јавности. Вера Филиповић је 
истакла своје огромно задовољство 

због рада на сређивању архивске гра-
ђе Будимске епархије, што су раније 
радили и Славица Тимотијевић, одно-
сно, Бошко Ђенић.

– Архивски материјал у Сентан-
дреји је веома богат и драгоцен, а по-
сао, који је овога пута привремено 
прекинут 26. јуна, биће настављен у 

октобру ове године. Поред сређивања 
дела баштине, планирамо и једну 
промоцију о попису становништва у 
Будиму. Ради се о пописима из 1704, 
1737. и 1740. године, који се налазе у 
Архиву Србије, у најстаријем фонду 
који се зове „Будимска општина”. По-
ред значајних података, ту се налазе 

и коментари појединих чуве-
них језичара, лингвиста из 
Института САНУ, који су от-
крили и научно обрадили не-
колико текстова из тог вре-
мена и начине писања – ка-
же госпођа Филиповић за 
СНН.

Дакле, наставак на обради 
и сређивању архивске грађе 
Будимске епархије следи и 
сигурно је да ће захваљују-
ћи и залагању сарадника Ар-
хива Србије, на светло дана 
изаћи још многи вредни по-
даци и извори везани за про-
шлост Срба у Мађарској.

Осим у Сентандреји, Ар-
хив Србије врши заштиту, об-
раду и сређивање докумена-
та црквених општина у Трсту, 
Бечу и Дубровнику. Сарадни-
ци ове установе раније су 

одлазили и у манастир Хиландар. Тре-
нутно је та сарадња у прекиду, али се 
очекује да ускоро буде обновљена.

П. М.

Већ двадесет година у Сентандреју долазе 
архивисти из Србије, како би својим стручним 
радом допринели уређивању Aрхива Српске 

православне епархије будимске. У тој установи 
недавно смо затекли Веру Филиповић 

и Татјану Драгићевић

Гостујући архивисти у Сентандреји

Наставља се уређивање епархијског архива
АКЦИЈЕ
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Летње активности КУД-а „Банат” из Деске

Од Шиофока и Мохача – до Македоније и Турске
З а реализацију манифестације у 

Шиофоку побринуо се Ладислав 
Халас, шеф Оркестра „Коло” из 

Тукуље. Овај познати музички педа-
гог се потрудио да сви учесници кам-
па, који је трајао од 29. јуна до 6. ју-
ла, поред забаве, сунчања и купања, 
добију могућности да стекну увид у 
лепоте фолклора балканских народа, 
па су се поред игара училе и песме. У 
томе су му у сусрет изашли и позна-
ти играчи предавачи, као и оркестри 
који су обезбедили живу музику, по-
пут музичких састава „Коло”, „Бабра”, 
„Фалкафолк”, „Рила” итд.

После Шиофока, Дешчане је пут 
одвео у Мохач, где су се прикључили 
својим пријатељима, члановима „Шо-
качке читаоне”, који сваке године 
приређују културно-забавну мани-
фестацију „Прање на Дунаву”. На њој, 
се евоцирају успомене и представља-
ју народни обичаји везани за рад же-
на. Чланови „Баната” су тамо насту-

пали с двема кореографијама: „Вла-
дичин Хан” и „Лесковац”.

Ове две игре биле су представље-
не и приликом гостовања у Кампу 
балканског фолклора, одржаног у 
Жомбоу. У склопу традиционалног 
табора, који је одржан од 7. до 12. ју-
ла, чланови „Баната” су 11. јула у овом 
насељу у Жупанији Чонград, најпре 
извели кореографије, а затим су одр-
жали и веома успешну малу школу 
плеса или „плесачницу”.

Већ сутрадан, поједини музичари 

из оркестра, својом свирком увесе-
љавали су верни народ у манастиру 
Грабовац, приликом црквено-народ-
ног сабора одржаног по традицији, 
на Петровдан.

Сретен Адамов, члан руководства 
„Баната” информисао нас је да већ 25. 
јула тамбураше очекује наступ на 
традиционалном „Фестивалу тамбу-
раша” у Чоки. Крајем овог месеца, од-
носно почетком августа, ансамбл пу-
тује на фолклорни фестивал у Турску, 
а затим следи традиционални тамбу-

рашки камп у Десци, чији је организа-
тор ово културно-уметничко друштво.

Тамбураше „Баната”, крајем авгу-
ста, очекује гостовање у Македонији, 
а крајем лета играчи ће, по традици-
ји, наступати на „Данима села”, који 
ће се одржати првог викенда у сеп-
тембру.

Већ сада се у Десци пажња посве-
ћује организовању „Ајваријаде” – 
традиционалне гастрономске и кул-
турно-забавне манифестације, која је 
постала својеврсни бренд села. И ове 
године, 12. септембра, домаћини оче-
кују велики број гостију за које ће би-
ти обезбеђен шаролик, веома садр-
жајан целодневни програм.

Све ово говори да ни током лета 
нема предаха за чланове „Баната”. 
Окупирани су бројним обавезама и 
наступима, а захваљујући њима, где 
год ће гостовати, достојно ће бити 
представљена српска култура.

П. М.

Након успеха тамбураша КУД-а „Банат” на 
овогодишњем „Тамбурица фесту”, одржаном на 
Петроварадинској тврђави у Србији, поједини 
играчи и музичари овог ансамбла, предвођени 

уметничким руководиоцем Кристифором Брцаном, 
отпутовали су у Шиофок, где су полазнике кампа 

„Коло” учили српским играма

Ф ишијада у Баји убраја се у јед-
ну од најатрактивнијих култур-
но-забавних манифестација у 

Мађарској. Традиционални Фестивал 
рибље чорбе већ годинама привлачи 
гурмане, али и љубитеље добре заба-
ве и летњег провода из града и око-
лине. Тако је било и овог 11. јула, када 
је град на Шугавици био препун го-
стију, пре свега знатижељних тури-
ста. Многи су дошли из других краје-
ва Мађарске, али и из других земаља, 
пре свега суседних.

Фестивалска приредба је трајала 
четири дана, а отпочела је 9. јула 
„Фолклорним гала програмом Горње 
Бачке”, на коме су се у друштву број-
них ансамбала, српским играма пред-
ставили чланови Културног удруже-
ња „Вeсели Сантовчани”.

И други дан манифестације садр-
жао је „понешто” српског. На Пете-
фијевом острву, захваљујући Орке-
стру „Бачка”, чула се и српска музика, 
а свакако највеће интересовање вла-
дало је за наступ Трубачког оркестра 
Бобана и Марка Марковића. Главни 
трг испред локалне самоуправе био 
је препун љубитеља трубачке музике.

Водећа атракција 20. „Фишијаде” 
била је у суботу, 11. јула. Након по-
здравних речи градоначелника Баје 
Роберта Ферчака, букнуле су ватре 
испод постављених котлића. Према 

подељеним дозволама за кување и 
неким другим проценама, на Главном 
тргу овог бачванског гада, у околним 

улицама и на Петефијевом острву, 
риба се кувала у преко 2000 котлића. 
Било је, међутим, и оних који су код 

својих кућа и испред стамбених згра-
да припремили ово јело, чији се спе-
цифичан мирис осећао по целом гра-
ду. Ако се сви они узму у обзир, значи 
да је рибља чорба кувана у преко 
3000 котлића.

Како нам је рекао Барнабаш Боча, 
пословни директор Друштва са огра-
ниченом одговорношћу „Баја марке-
тинг”, који је био главни организатор 
приредбе, потрошено је 14 тона рибе, 
12 мажи црног лука, 600 килограма 
млевене паприке и 12 мажи теста за 
рибљу чорбу. Посетилаца је, како се 
процењује, било између 70 и 80 хи-
љада.

Круна двадесете „Фишијaде” у Баји 
били су културно-забавни програми, 
пре свега концерти, приређени на раз-
ним локацијама. На Петефијевом 
острву су се за разоноду гостију и 
презентацију музике и фолклора бал-
канских народа, побринули чланови 
Оркестра „Забавна индустрија”. На 
Руз велтовом тргу тамбураши из Субо-
тице били су ти који су забављали 
бројне пролазнике и све оне који су на 
том простору кували омиљено јело 
многих. Уприличен је и ватромет, на-
кон којег је забава трајала све до зоре.

Предраг Мандић

Организатори велике традиционалне градске 
феште, кажу да је током четири фестивалска дана 
потрошено 14 тона рибе, 1,2 тоне црног лука и исто 

толико теста за рибљу чорбу и 600 килограма 
млевене паприке. Посетилаца је, како се процењује, 

било између 70 и 80 хиљада

Јубиларна Фишијада

Двадесети рођендан фестивала у Баји
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Високо признање за Ибољу Сенци-Фабиан

Изучавање Црњанског увела у наставни план
Потпредседница Кураторијума Фондације „Милош 

Црњански” недавно је за свој вишегодишњи 
успешан педагошки рад награђена признањем за 

животно дело „Bonis Bona”

Н аграду „Bonis Bona”, која се до-
дељује за напоре уложене у 
циљу „откривања и подучава-

ња талената нације”, госпођи Фабиан 
је уручила државни секретар Јудит 
Берталан-Цуњи.

Ибоља Сенци-Фабиан, која је ди-
пломирала мађарски језик, историју, 
кинематографију и медије, преко 44 
године предавала је у чонградској 
Гимназији „Јанош Бачањи”. Бројне та-
лентоване ученике припремала је за 
средњошколска такмичења, где су 
освајали прва, друга или трећа места, 
а сличне успехе постизали су и на 
разним конкурсима. За име Ибоље 
Сенци-Фабиан везује се и оснивање 
„Пункта талената”.

За свој вишегодишњи културни и 
образовни рад, ова пре свега скромна 
жена, добила је бројна висока при-
знања, која су јој, како каже, била са-
мо подстрек за даље активности као 
што је истраживање живота и дела 
Милоша Црњанског, великана српске 
и европске књижевности, рођеног у 
Чонграду.

Ибоља Сенци-Фабиан је од самих 
почетака свог педагошког рада посе-
бан нагласак стављала на промови-
сање литерарних вредности једног 
од најзначајнијих стваралаца српске 
литературе XX века. Захваљујући 
њеном залагању, основан је својевр-
сни мали музеј, посвећен Црњанском 
који је, нажалост, касније престао да 

функционише. Ипак, она се потруди-
ла да се музејска грађа спасе и изло-
жи у Градској библиотеци.

Такође је учествовала и у акцији 
постављања спомен-плоче на родну 
кућу Милоша Црњанског, а највећим 
својим успехом сматра што је при-
хваћена њена иницијатива да се ве-
ликан српске књижевности уврсти у 
наставни план. У свим средњошкол-
ским образовним установама у Чон-
граду професори мађарског језика и 
књижевности на својим часовима го-
воре и о свестраном српском писцу, 
који је стекао светску славу.

Ибоља Сенци-Фабиан која је, ина-
че, објавила више публикација о Цр-
њанском, припрема издање које ће 
говорити о књижевности Чонграда и 
у које ће уврстити и своје нове истра-
живачке резултате, везане за аутора 
чувеног романа „Сеобе”. Успут ће на-
стојати и да своје снаге усмерава на 
оживљавање рада Задужбине „Ми-
лош Црњански”, који је већ извесно 
време у застоју.

П. М.

Почиње хорски фестивал Europa Cantat

Печуј очекује хиљаде певача са свих страна света
П етер Хопал, државни секретар 

за културу, рекао је да 300 ми-
лиона форинти, колики је тро-

шак за ову међународну свечаност, 
мађарска држава и град Печуј фи-
нансирају по пола.

Међутим, инвеститори ова улага-
ња не виде као трошак, јер би, према 
њиховим проценама, уложена сред-
ства могла да буду враћена у дво-
струком износу, кроз ефекте у тури-
зму. Хопал је рекао да туризам кроз 
културу може да буде покретачка 
снага у Мађарској, у чему би истак-
нуту улогу, између осталих, могли да 
имају Будимпештански летњи фести-
вал, овогодишњи Сусрети хорова 
Europa Cantat и Јесењи вашар светске 
музике – WOMEX.

Државни секретар је додао да је 
цела земља поносна што ће Мађар-
ска, са богатом хорском културом, и 
у оквиру ње Печуј, поново 
бити организатори сусрета 
Europa Cantat.

– Препоручујем ову све-
чаност и као Печујац, и као 
музичар, а и као државни се-
кретар за културу – рекао је 
Хопал.

Жолт Пава, градоначел-
ник Печуја, подсетио је да је 
тај град, после 1988. године, 
други пут домаћин овог фе-
стивала.

– Доживљаји са првог фе-
стивала урезали су се у се-
ћања Печујаца, а ове године 
би желели и да надмаше тај 
осећај од пре неколико го-
дина. Печуј има озбиљно ор-
ганизационо искуство и 
спремно креће у одржавање 
фестивала – поручио је гра-
доначелник.

Детаље свечаности изнео 
је Габор Моцар, главни орга-
низатор и председник 
Европског хорског удруже-
ња – Europa Cantat. Истакао 

је да није реч само о „фестивалу за-
баве”, већ да ће се у преподневним 
часовима одвијати озбиљан стручни 
рад, чије ће резултате публика имати 
прилике да види поподне и у вечер-
њим сатима, када певачи буду насту-
пали.

– У тим приликама понекад попу-
сти граница између публике и изво-
ђача, који умеју да их позову и на за-
једничко певање на Тргу дом. Вођа 
вечерњих заједничких наступа биће 
Michael Gohl чији је отац 1988. године 

био у истој улози. За време фестива-
ла на 20 печујских и 14 регионалних 
места, публику очекује више од 130 
концерата. Реч је о правом отворе-
ном фестивалу. Велики број програ-
ма је бесплатан, отворени простори 
могу да приме веома велики број љу-
ди, а за затворене просторе је, у ве-
ликом броју, довољно само реги-
стровати се – истакао је Michael 
Gohl.

Док их је на Europa Cantаt-у 1988. 
године било три хиљаде, дотле се ове 

године јавило 4100 учесника 
са свих страна света, а на 
стручне радионице се заин-
тересовани могу пријављи-
вати током читавог фестива-
ла – рекао је Габор Моцар, 
додајући да ће учествовати 
1500 музичара, група, орке-
стара, плесних група, међу 
којима и „Панон филхармо-
нија”. Организацију и извође-
ње фестивала помогло је, 
поред професионалних ор-
ганизатора и 300 волонтера.

Europa Cantat је основана 
1959. године, на предлог не-
мачких и француских дири-
гената, са намером да две 
земље кроз заједничко пева-
ње окончају своје раније 
конфликте. Фестивал се од 
1961. одржава сваке треће 
године, а после Печуја, 2018. 
године биће одржан у 
естонском главном граду 
Талину.

Д. Ј. – Д. Л.

Више од четири хиљаде учесника из 40 земаља 
регистровало се за учешће на великом сусрету 
хорова, под називом Europa Cantat, који ће бити 
одржан између 24. јула и 2. августа, речено је на 

конференцији за новинаре у Будимпешти, поводом 
предстојећег догађаја
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
24. јула 1804. – Српска потера предвођена 

Миленком Стојковићем ухватила је и погубила 
на дунавском острву Ада Кале, београдске да-
хије Аганлију, Кучук-Алију, Мулу Јусуфа и 
Мехмеда Фочића.

24. јула 1906. – Умро је Стеван Сремац, нај-
изразитији представник 
српске хумористичке про-
зе.

25. јула 1817. – По по-
вратку у Србију убијен је 
вођа Првог српског 
устанка Ђорђе Петровић 
Карађорђе. Он је после 
слома устанка 1813. избе-
гао у Аустрију, а затим у 
Русију.

26. јула 1963. – У зе-
мљотресу у главном гра-
ду Македоније, Скопљу, 
погинуло је више од хи-
љаду људи, а град је раз-
рушен.

27. јула 916. – Умро је 
словенски просветитељ 
Климент Охридски, најпо-
знатији ученик браће Ћи-
рила и Методија и њихов 
сарадник у ширењу словенске писмености и 
књижевности.

27. јула 1189. – Велики жупан Стефан Нема-
ња угостио је у Нишу немачког цара Фридриха 
I Барбаросу на његовом пропутовању кроз Ср-
бију у Трећем крсташком рату и понудио му 
савез против Византије.

27. јула 1832. – Рођен је Ђура Јакшић, најве-
ћи лиричар српског романтизма и један од нај-
даровитијих српских сликара XIX века.

27. јула 1872. – Рођен је српски композитор 
и диригент Станислав Бинички, аутор прве из-

ведене српске опере „На уранку” (на текст Б. 
Нушића) и „Марша на Дрину”.

27. јула 1874. – У Крагујевцу је покренут 
лист „Глас јавности”, гласило социјалиста Све-
тозара Марковића.

27. јула 1967. – Умро је српски писац Вељко 
Петровић, члан Српске академије наука и 
уметности, председник Матице српске у Но-
вом Саду, Српске књижевне задруге у Београ-

ду и управник београд-
ског Народног музеја.

28. јула 1648. – У бор-
би с Турцима погинуо је 
прослављени српски јунак 
из Равних Котара Вук 
Мандушић, уз Стојана Јан-
ковића и Илију Смиљани-
ћа најомиљенији јунак на-
родне ускочке епике.

28. јула 1849. – У бици 
код Шегешвара погинуо је 
велики мађарски песник и 
револуционар Шандор 
Петефи, један од вођа на-
ционалног покрета 1848. 
Отац му је био Србин Сте-
ван Петровић, а Шандоро-
во крштено име било је 
Александар. Сматра се 
најталентованијим и нај-
бољим мађарским лир-

ским песником XIX века и снажно је утицао на 
јужнословенске песнике, посебно на Ђуру Јак-
шића и Јована Јовановића Змаја („Петефијеве 
песме”, „Апостол”, „Витез Јанош”).

28. јула 1886. – Умро је мађарски компози-
тор, пијаниста и диригент Франц Лист.

29. јула 1526. – У походу на Угарску, турска 
војска после тронедељне опсаде заузела је Пе-
троварадин.

29. јула 1878. – Почела је аустроугарска 
окупација Босне и Херцеговине, на основу до-
говора европских сила на Берлинском конгресу.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

И зградња Конака кнегиње Љу-
бице у Београду, почела је 
1829. године. Завршен је 1831, а 

пет година касније дограђен је и 
амам. У тој кући кнегиња је боравила 
кад би долазила у Београд. Имала је 
своје посебне одаје где је примала 
званичне посете – не само домаћих 
државника, већ и посете страних ди-
пломатских представника. У записи-
ма савременика остао је и опис њене 
собе:

„…Соба је била застрта ћилимима, 
а на једном од узвишенијих миндер-
лука седела је Љубица. У соби није 
било ни стола, ни столица. Више мин-
дерлука биле су полице на којима је 
стајало поређано разно воће, најче-
шће јабуке…”.

Везана за опис собе у Конаку кне-
гиње Љубице у Београду, остала је 
забележена једна анегдота:

„Када је представник руске владе, 
барон Ливен, био 1841. у Србији, са за-
датком да измири кнеза Михаила са 
уставобранитељима, учинио је и зва-
ничну посету кнегињи у њеном кона-
ку. Истина, Ливен је посетио Љубицу 
тек после протеста који је, у кнеги-
њино име, учинио њен секретар Сре-
та Поповић, код бароновог секрета-
ра. Пошто је Ливен боравио у Београ-
ду неколико дана, а није учинио кне-
гињи посету, она је казала Поповићу 
да пита бароновог секретара да ли 
барон зна да је овде кнегиња мати. 
Поповић је то саопштио бароновом 
секретару, а овај барону Ливену, који 
се извињавао да није знао нити му је 
ко казао за кнегињу. Одмах потом ба-

рон извести једног дана кнегињу да 
ће јој учинити подворење.

Пошто барон са својим узаним 
панталонама са штруфнама не би 
могао на миндерлук сести нити ноге 
опружити, на Поповићеву сугестију, 

кнегиња нареди да се донесу две 
столице. Када је барон дошао, он је 
пољуби у руку, а она њега у чело и по-
желе му добродошлицу. Затим га 
упита најпре за његово здравље, па 
онда за здравље руског цара и цари-

це. После тога настаде разговор из-
међу кнегиње и барона, и то о поли-
тичким питањима, нарочито о могућ-
ности повратка кнеза Милоша у Ср-
бију, на чему је кнегиња посебно ин-
систирала”.

Љубица је била беспрекорна дома-
ћица, нежна и добра мајка и одана 
супруга, за коју су брак и породица 
били светиња. Своју децу је волела 
до обожавања и никада се није раз-
двајала од њих. Мада необразована, 
кнегиња је добро знала колико је ва-
жно бити школован човек, па је зато 
настојала да њена деца добију најви-
ше образовање које је тада у Србији 
било могуће. Нарочито је била посве-
ћена образовању својих синова, мада 
ни кћери није запостављала. За њену 
млађу кћер, Савку, зна се да је, изме-
ђу осталог, говорила италијански је-
зик и свирала клавир.

И сама веома штедљива, својим 
синовима, Милану и Михаилу, Љуби-
ца је често крпила одећу. Бољу по-
ставу са старијих одела, нарочито 
свилену, употребљавала је за нова 
одела. Миланову изношену одећу 
често је преправљала Михаилу. На 
тај начин давала је пример и оста-
лим српским женама да живе 
скромно и једноставно. Због своје 
приступачности и једноставног на-
чина живота, због тога што је била 
народна жена, посебно од жена це-
њена и поштована, звали су је Вели-
ка госпођа. (…)

Кућа у којој је Љубица Обреновић живела 
у Крагујевцу звала се Шарени конак и, као и куће 

у којима је живела у Пожаревцу и Београду, била је 
намештена без велике раскоши, али удобно, 

на начин како су у то доба били намештени станови 
имућнијих људи у српским градовима

Знамените жене српске (4)

Дом без велике раскоши

Стеван Сремац



Будимпешта, 23. јул 2015. 9

баштина
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У колико се антибиотици буду и 
даље некритички примењивали 
за сваку кијавицу, прехладу или 

гушобољу, постоји велики ризик да се 
ускоро нађемо на прагу постантиби-
отске ере, јер су бројни изазивачи 
бактеријских инфекција, из дана у 
дан, све отпорнији на тренутно до-
ступне лекове. На ово упозоравају 
стручњаци Европског центра за пре-
венцију и контролу болести у Сток-
холму, који су, заједно са Европском 
унијом, иницирали увођење посебног 
дана повећања свести о антибиоти-
цима.

Према подацима из 30 држава 
Европске уније (ЕУ) и Европског еко-
номског простора (ЕЕА) који су до-
стављени Европској комисији, упркос 
вишегодишњим напорима да се сма-
њи коришћење антибиотика, ни у јед-
ној нису успели да ефикасније смање 
употребу. У осам држава је, чак, за-
бележен значајан пораст.

Иако Србија није укључена у ово 
истраживање, по потрошњи антиби-
отика, изгледа, не заостаје за остат-
ком Старог континента. Сваког дана 
27 од 1000 становника је на терапи-
ји антибиотицима. Током 2013. годи-
не попијено је укупно 4,4 милиона 

кутија ових лекова. У поре-
ђењу са другим земљама, 
то је више од европског 
просека, а по потрошњи ан-
тибиотика из групе макро-
лида, који се користе за 
третирање инфекција узро-
кованих грампозитивним 
бактеријама, Србија је на 
првом месту.

Подаци Института за јав-
но здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” показују да у 
Србији скоро сваки трећи 
становник самоиницијативно 
користи лекове, више жене 
него мушкарци. То се уклапа и у по-
датке Европске уније, јер и тамо за 
кутијицама антибиотика чешће посе-
жу припаднице лепшег пола.

Најчешће се ови медикаменти ко-
ристе за лечење грипа и бронхитиса, 
а следе прехладе, болови у грлу и 
уринарне инфекције, наводи се у ко-
начном извештају истраживања спе-

цијалног Евробарометра 407 из 2013. 
године. Антибиотици се у мањем 
проценту узимају и против повишене 
температуре, ринофарингитиса, ко-
жне инфекције, кашља, а пет одсто 
испитаника их је користило чак и за 
главобољу.

Један од највећих проблема који је 
повезан са прекомерним коришће-

њем антибиотика јесте повећана ре-
зистенција или отпорност бактерија. 
Дешавају се мутације микроба на ан-
тибиотике, који су донедавно били 
веома ефикасни.

Неодговорна и погрешна употреба 
антибиотика довела је до развоја ре-
зистенције, неосетљивости многих 
микроорганизама на њих, а резултат 
тога је и пораст болничких инфекци-
ја са смртним исходом – упозоравају 
стручњаци. Отпорност бактерија на 
антибиотике један је од највећих 
проблема са којим се суочила меди-
цинска стручна јавност. Сматра се да 
ће нас неодговорна и нерационална 
употреба антибиотика увести у вели-
ки проблем у миленијуму у који смо 
тек ушли.

Када се говори о резистенцији, 
треба разликовати два основна појма 
– антимикробну и антибактеријску, 
истичу истраживачи. Док антибиот-
ска супстанца делује само против 
бактеријске инфекције, супстанца ко-
ја има антимикробно деловање утиче 
на све типове микроба, укључујући и 
бактерије.

Све већа отпорност може у неким 
случајевима да изазове и настанак 
опасних организама. Настају чак и 
тзв. супербактерије, које су отпорне 
на већину антимикробних материја, а 
не само на антибиотике. 

Неодговорна и погрешна употреба антибиотика 
довела је до неосетљивости многих 

микроорганизама на њих. Резултат тога је и пораст 
болничких инфекција са смртним исходом

Опрезно са антибиотицима

Бактерије све отпорније на лекове

Х аос, дерњава и громогласни 
пуцњи. Аустријски капетан очај-
но је покушавао да смири ситу-

ацију и да стиша страсти. Војници 
Максимилијана Емануела тек тада 
сазнадоше за предају Чолак Мех-
медбегове јединице. Али, ко би могао 
стати на крај зверском лудилу? Мех-
медбегу у последњем мо-
менту пође за руком да спа-
се живот аустријском капе-
тану. Хришћански официр 
избезумљено је млатарао 
рукама, урлао и богорадио: 
„Прекини! Сунце вам божје! 
Прекини!”

Чолак Мехмедбег је тако-
ђе из петних жила вриштао и 
смиривао огорчене Турке: 
„Прекини! Готово је! Газије, 
не гините узалуд!”

Турци су полагано и са не-
верицом спуштали јатагане и 
ножеве. Сиви и плави мунди-
ри их натераше да седну у 
прашину боје свеже крви. Ле-
лек жена и запомагање деце 
допираше са свих страна. 
Многи азапи и јањичари гор-
ко су ридали. Други су умор-
но, задихани, са бесом у зе-
ницама посматрали омраже-
не црвене мундире бавар-
ских драгуна. Било је и та-
квих који нису могли да под-
несу пораз и срамоту. Кур-
шумом сами себи пресудише. Војници 
Карла Лотариншког, у поцепаним и 
крвљу упрсканим сивим мундирима, 
одводили су турске официре. Међу 
њима Исмаилпашу, рањеног Мехме-
дагу Исхакџалију и Чолак Мехмедбе-
га који је севајући очима поносно до-

бацивао аустријском капетану: „До-
бро ме чувај, или ми одмах одсеци 
главу! Упамти, коло среће је превр-
тљива ствар! Данас теби, а сутра ће 
мени да се окреће!” Аустријски капе-
тан се на то само насмеши и надмено 
му рече: „Ћути, будало!”

Тако је оног топлог 2. септембра 
1686, после равно 145 година, крст по-
ново зацарио Будимом.

Славом опијени, уморни, добро 
поднапити и дрчни хришћански вој-
ници упадали су у сваку зграду, 
претресали и најмањи кутак од та-

вана до подрума трагајући за ба-
снословним турским златом, сре-
бром и драгим камењем. Било где 
да су улазили, уништавали би и оти-
мали све што се могло померити. 
Затечене Турке, Јевреје, а међу њи-
ма и велики број жена и деце убија-
ли су немилосрдно на лицу места. 
Посебно су се окрутно окомили на 
Јевреје. О њима се говорило да су 
својим новцем потпомагали Абду-

рахманпашу, Исмаилпашу и 
јањичаре. Добро су знали 
шта их очекује уколико 
хришћанска армада заузме 
Будим. За време Османлија, 
будимски Јевреји нису били 
прогањани. То се могло за-
хвалити Курану у којем је 
писало: „О синови Исраило-
ви, сетите се благодати Мо-
је коју сам вам подарио и 
тога што сам вас над оста-
лим људима био уздигао.” 
Штавише „Ахл ал-Китаб” то 
јест „Народ књиге”, како су 
их муслимани често назива-
ли, имао је неупоредиво 
блаже порезе од хришћана. 
Јевреји су годишње морали 
да плате свега један дукат. 
Друге намете нису имали. 
Током опсаде, дужност им 
је била да прте воду, дрвене 
греде, цепанице, камење и 
муницију, или су, пак, мора-
ли да обављају и неке друге 
послове, изузев суботњег 
дана.

Још истога дана, огањ је захватио и 
опустошио Будимску тврђаву. Није 
било могуће установити ко је под-
метнуо пожар. Војници су псовали Је-
вреје, а ови су пак кривицу пребаци-
вали на хришћане. (…)

Драгомир Дујмов

После равно 145 година, 2. септембра 1686, са 
крстом се поново могло у Будим. Славом опијени, 

уморни, добро поднапити и дрчни хришћански 
војници упадали су у сваку зграду, претресали и 

најмањи кутак од тавана до подрума трагајући за 
турским златом, сребром и драгим камењем

Ослобођење Будима (26)

Победа хришћанског оружја

Отимање имовине будимских Јевреја
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невен
Лија Стојковић је 

одлична ученица 11. 
разреда Српске 

гимназије „Никола Тесла” 
у Будимпешти. Током 

минуле школске године 
објавила је свој први 
роман „Црни чајеви 

Валери Блеквуд”, 
у издању Друштва за 
афирмацију културе 

„Пресинг” из Младеновца
Ко те је инспирисао да напи-
шеш роман?
– Нико посебан. Нисам чак ни плани-

рала да почнем да пишем. Инспирација 
ме је „пронашла” баш док сам седела 
на часовима природних наука. Једва 
сам држала отворене очи. Одједном 
сам пронашла начин да мало размрдам 
мождане вијуге. Нисам могла да издр-
жим, а да не пренесем мисли да папир. 
Окренула сам последњу страну свеске 
и почела да пишем. Касније сам текст 
прекуцала на рачунару. Звучао ми је 
солидно и схватила сам да уз мало ра-
да могу да склопим читаву причу. Ни-
сам имала намеру да било шта обја-
вљујем, док нисам написала четрдесе-
так страна. Онда сам већ почела да ве-
рујем да ће, ако све буде добро ишло, 
мој рукопис постати књига.

Колико времена ти је требало 
да завршиш књигу?

– Почела сам да пишем у 
октобру 2011, а завршила по-
следњег дана августа 2013. го-
дине. Требало је времена да 
се роман коначно појави. Не 
бисте веровали колико је по-
сла потребно када завршите 
са писањем. Пошто ми је мама 
професор српског језика и 
књижевности, у слободно 
време је исправљала грешке 
које нисам приметила. Онда 
бих поново ишчитавала лекто-
рисани текст и исправљала 
техничке грешке. Толико пута 
сам прочитала сопствени ро-
ман, да сам неке делове знала 
напамет.

Да ли на писање гледаш 
као на страст или као на 
посао?
– За мене је немогуће про-

вести дан без писања или бар 
размишљања о радњи и лико-
вима у роману. Као творцу са-
свим новог света у малом, по-
стане вам занимљиво шта се у 
њему догађа. Мало замрсим 
конце и посматрам исход у 
својој глави. Сећам се колико 
сам била срећна кад сам 
схватила да прича коначно глатко на-
предује. На почетку је било тешко, 
али и забавно. Мењала сам догађаје, 
прецртавала пасусе, бацала згужва-
не папире и уживала у томе. Касније 
се труд исплатио. Писање је моја 

страст. Међутим, понекад га дожи-
вљавам и као узбудљив посао, који 
захтева апсолутну посвећеност и 
стрпљење.

Зашто си изабрала баш Лондон 
за главно место дешавања?

– Град је огроман и пун из-
ненађења. Посебно ми се сви-
ђа фантастична комбинација 
старог и новог на сваком кора-
ку – мистериозне мокре ули-
чице Сохоа и натписи испред 
пабова у магли, сунчана пре-
поднева у „Ситију”, безброј 
радњи у Камдену, застрашују-
ће гужве у метроу… Ови кон-
трасти су ме навели да зами-
слим људе у том граду, радни-
ке у фабрикама и аристокра-
те. Ни рокери ми нису прома-
кли. Лондон је једини град ко-
ји је у потпуности испунио 
моја очекивања.

Да ли наслов има неку 
симболику?
– Свакако. Црни чајеви 

означавају горчину патње и 
бојазни главне јунакиње. Осим 
тога, она стално пије некакав 
чај. Валерине навике скоро да 
постају синоним за њену лич-
ност и расположење.

Који писци су твоји узо-
ри?
– Од новијих писаца то је 

Амели Нотомб, а од старијих 
Херман Хесе.

Да ли планираш да пишеш на-
ставак?
– Нисам планирала, али никад се не 

зна шта може да ми падне на памет.
Разговор водио:

Стојан Матић, 11-а

Наши млади таленти

Објављен роман првенац Лије Стојковић

Укрштеница
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ 
6. АВГУСТА

Као и сваке године крајем јула, наредне недеље 
уследиће пауза у објављивању нашег листа, због 

колективног годишњег одмора запослених у штампарији 
„Апрес”, која штампа наш недељник. Из тог разлога овај 

број СНН-а објављујемо на повећаном броју страна.
Следећи број Српских недељних новина из штампе ће 

изаћи 6. августа 2015.
Свим нашим читаоцима желимо пријатан летњи одмор!

Редакција СНН-а

СВЕЧАНОСТ НА „ИЛИЈИНОЈ ВОДИ” 
У БУДИМПЕШТИ

Субота, 1. август 2015. од 16.30 ч.
Српска мањинска самоуправа VIII кварта Будимпеште 

срдачно вас позива на „Илијину воду” да заједно 
обележимо празник Светог Илије.

Пештански Срби су још пре Велике сеобе обилазили ово 
ходочасно место. Сваке године на дан Св. пророка Илије 

излазили су на извор, где се обављало водоосвећење. 
Ова традиција, уз резање славског колача, 

наставља се и у наше време.
Адреса:

Budapest, VIII Korányi Sándor u. 3. – Ludovika tér

КOНЦЕРТИ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
Музичке вечери „Агора”
24. јул 2015. од 19.00 ч.

(Zenepavilon – Tatabánya, Szent Borbála tér)
28. јул 2015. од 19.00 ч.

Долина уметности
(Művészetek Völgye – Taliándörögd)

8. август од 19.00 ч.
Виљан

ХРАМОВНА СЛАВА У КАЛАЗУ
Дођите да заједно прославимо славу српске цркве у 

Калазу, Светог архангела Гаврила,
у недељу 26. јула 2015. године!

Литургија почиње у 10.00, а вечерње у 16.00 часова. 
После резања славског колача, следе забавно поподне и 
вече у црквеној порти. Госте ће забављати Тамбурашки 

оркестар са Мајкиног салаша из Суботице.
Улаз је бесплатан!

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Вас и вашу породицу срдачно позивамо на 
традиционалну

ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ
Чобанац – недеља 2. aвгуст 2015.

Прослава почиње у 10.00 часова, богослужењем на 
Бунарчићу, након чега ће се, с почетком у 17.00 часова, 

у српској цркви у Чобанцу одржати вечерње, 
уз освећење славског колача и кољива.

После вечерњег богослужења, у 18.00 часова, у црквеној 
порти почиње општенародно весеље, уз наступ 

КУД-а „Рузмарин”
Реализацију прославе помогао је

Фонд Министарства хуманих ресурса за 
подршку програмима

Српска црквена општина у Чобанцу
Српска народносна самоуправа у Чобанцу

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА АВГУСТ 2015.

02. 08. Св. литургија – у 10.00 ч. (Св. Илија)
09. 08. Св. литургија – у 10.00 ч.
16. 08. Св. литургија – у 10.00 ч.
22. 08. Вечерње – у 18.00 ч.
23. 08. Св. литургија – у 10.00 ч.
30. 08. Св. литургија – у 10.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч. 
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СА ЛИЦА МЕСТА

П рвог дана кампа, пристигли су 
малишани из разних крајева 
Мађарске, као и из Србије, Бо-

сне и Херцеговине и Хрватске. Уче-
сници су се окупили на Тргу ружа и 
сместили у просторијама Српског 
ђачког дома „Никола Тесла”. Овде их 
је довела жеља да почетак лета про-
веду у лепој престоници Мађарске, 
да се међусобно упознају и друже са 

својим вршњацима. Добродошлицу 
је учесницима пожелела директорка 
Српског педагошког и методолошког 
центра Јулијана Которчевић и већ пр-
вог дана организовала вече упознава-
ња. Том приликом деци је представи-
ла њихове груповође и педагоге, који 
су о њима водили бригу наредних се-
дам дана.

О најмлађима су се ове године 
бринуле Дијана Алексов и Емилија 
Пинтерић, која је водила и ликовну 
секцију. Средња група је била пове-
рена Вањи Прстојевић и Алену Нађу, 
а он је за време кампа држао и часо-
ве фитнеса и рекреације. Гимназијал-
ци су за координаторе имали Драга-
ну Меселџију и Гордану Ђерђ, која је 
ове године преузела вођење хора за 
време кампа.

На кампу је и ове године била гру-
па деце из Хрватске, која је стигла у 
пратњи Маје Матић, референта за 
образовање у Српском културном 
друштву „Просвјета”. Неки од њих су 
већ учествовали на камповима који 
су се одржавали на Балатону, прет-
ходних година, па због лепих успо-
мена и доброг дружења овога пута 
нису желели да пропусте Будимпе-
шту.

Добро је познато да овај камп има 
свој ритам, па су и ове године свако 
пре подне одржавана „занимања” у 
оквиру група, како би они који сла-
бије говоре српски имали прилику 
да га за ово кратко време, кроз игру, 
разговоре и забаву, што боље савла-
дају.

Свакодневно је увежбавана тачка 
за завршну приредбу у оквиру група. 
Поподнева су коришћена за ликовне 
активности, па су деца за ово кратко 
време савладала технику декупажа и 
сликања по стаклу. Тако је свако ку-
ћи понео нешто од својих рукотвори-
на.

Аниматор Ћећа је и ове године об-
радовао учеснике својим присуством 
и улепшао им вечери забавним тачка-
ма и духовитошћу. По његовим ин-
струкцијама, деца су научила да пра-
ве „пињате” које су напунили слатки-
шима и поклонили слављеницима ро-
ђендана.

За време кампа организовано је за-
бавно пре подне, у оквиру ког је одр-
жана образовна презентација о Ивањ-
дану, с намером да се деца подсете 
на српске обичаје, веру и традицију. 
Након тога, сви су се под вођством 
Емилије Пинтерић, окушали у плете-
њу венчића од ивањског цвећа. Мали-
шани су били задовољни и поносни на 
својих руку дело.

Свако поподне је, на радост деце, 
било резервисано за неки излет. Тако 
су, између осталог, посетили и Зоо-
лошки врт. Груповође су пазиле на 
своје ученике, а непроцењива помоћ 

су  биле наранџасте мајице које су 
малишани имали на себи, па су лако 
могли да прате кретање кроз ЗОО 
врт, који је толико велики и разновр-
стан, да је ученицима било жао кад 
су схватили да је време обиласка за-
вршено.

За наредне дане, такође је био 
унапред осмишљен програм. У прат-
њи Драгомира Дујмова, професора 
српског језика, ишли су на излет ау-
тобусом и обишли српске културно-
историјске знаменитости Будимпе-
ште. Професор Дујмов се потрудио 
да им исприча најинтересантније де-
таље о местима која су посетили. 
Домаћини нису пропустили ни при-
лику да у недељу своје госте поведу 
у цркву, на литургију поводом Ви-
довдана.

Пошто мали број деце има прили-
ку да путује бродом, у распоред је 
уврштена вожња Дунавом, од Бу-

димпеште до Сентандреје. Ручак је 
организован у ресторану „Корнер”, 
где су најљубазније дочекани и уго-
шћени.

На иницијативу Петра Богдана, 
председника Српске самоуправе По-
маза, истога дана организована је и 
вечерња вожња бродом, у друштву 
деце са поплављених подручја Босне 
и Херцеговине, за које је организован 
камп у Помазу. Били су то тренуци 
лепог дружења, па се родила идеја 
да учесници језичког кампа позову 
своје нове пријатеље на завршну све-
чаност.

Деца су једно пријатно и весело 
поподне провела у Геду, где су из-
гладнели од пливања у прави час до-
били пљескавице, да надокнаде по-
трошену енергију.

Организатор овога кампа, Јулијана 
Которчевић каже да је презадовољна 
учинцима:

– Програм активности је био са-
држајнији него претходних година. 
Стварно смо се трудили да дамо 
максимум од себе и да се деца осе-
ћају пријатно. Имали смо доста 
програма, јер смо били свесни да су 
нека деца први пут овде и зато смо 
све учинили да ово време заиста и 

памте. Имали смо испланиран сваки 
сат, како бисмо време што квали-
тетније искористили. Што се састава 
деце тиче, имам све похвале за њих. 
Рођена су предивна пријатељства. 
Она права, искрена, која при самој 
помисли на драге особе измаме 
осмех.

На завршној свечаности су били 
присутни бројни гости: руководство 
школе и ССМ-а, дечји другари, ро-
дитељи и родбина која је дошла да 
увелича свечаност. Деца су глумила, 
рецитовала и певала, родитељи су 
имали прилику да се увере колико 
је добра одлука била довести дете 
на овај камп, о чему говоре и сузе на 
растанку, грљење и размена адреса 
и бројева телефона, а и осећај да ће 
свако од њих памтити ово време. 
Верујемо да хоће, јер је вредно 
памћења.

Д. М.

Будимпешта је по први пут била град домаћин 
Српског језичког кампа „Вук Стефановић Караџић”, 

који се већ 16 година за редом одржава у 
Мађарској, и то у организацији Српског педагошког 

и методолошког центра

На крају још једног Српског језичког кампа

Тренуци и дани вредни памћења



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ЗНАМЕНИТИ СРБИ

1

СТОЈАН КОСТА НОВАKОВИЋ (1842–1915)
Стојан Новаковић, књижевник, научник и преводилац, 

истовремено дипломата, политичар и академик, рођен је 
13. новембра 1842. године у Шапцу, под именом Kоста, које је 

добио на крштењу. Његови су, највероватније, почетком XIX века, 
досељени из Требаља у Херцеговини

О тац Јован, који је рођен 1812. године 
у Шапцу, био је сиромашни столар. 
Оженио се Шапчанком Јањом, са ко-

јом је имао троје деце: сина Kосту и кће-
ри Љубицу и Јелену. И Јован и Јања су би-
ли дуговечни и доживели су дубоку ста-
рост.

Детињство је Kоста провео у Шапцу, 
у данашњој Масариковој улици, недале-
ко од раскрснице са улицом Браће Неди-
ћа. У Шапцу је завршио школе које је, у 
оно време, ту било могуће завршити – 
основну и Нижу гимназију. О школовању 
у основној школи нема сачуваних пода-
така, док је Шабачку гимназију похађао 
од 1853. до 1857. године и био међу најбо-
љим ђацима.

У време његовог гимназијског школо-
вања, најистакнутији професори Шабач-
ке гимназије били су Стојан Бошковић, 
историчар и преводилац, потоњи профе-
сор и ректор Велике школе, министар 
просвете и дипломатски представник, и 
Јован Илић, тада већ афирмисани пе-
сник. Они су одмах запазили даровитог 
ученика и имали знатног утицаја на Kо-
стин даљи развој и формирање. За на-
ставак Kостиног школовања посебно се 
заложио професор Бошковић, који је, 
својим ауторитетом, успео да приволи 
сиромашног оца Јована да пошаље сина 
у престонички Београд.

Вишу гимназију у Београду Kоста је 
уписао 1857. године. Живео је у тешким 
условима и оскудици, издржавајући се 
од благодејања (стипендије) и сопстве-
ног рада. Највише је друговао са имења-

ком Kостом Поповићем из Јежевице, нај-
даровитијим учеником генерације, са ко-
јим је, у почетку, делио собу у близини 
Kалемегдана. Нешто доцније, да би мо-
гао више учити и радити, преселио се у 
оскудни собичак у суседству, који је, од 
намештаја, имао само једну пећ „бубња-
ру”, кревет склепан од грубих дасака, са 
сламарицом и један сто.

Мада су становали одвојено, имења-
ци су се хранили „ревеном од 35 гроша, 
које је свако месечно улагао”. Радили су 
као експедитори Српских новина, три 
дана седмично, и за то добијали по један 
цванцик недељно. Делимично су се ис-
помагали и превођењем. Из бележака 
Kосте Поповића сазнајемо да је њихове 
преводе Оберона и Малише, у марту 
1859. године, откупио извесни Алекса 
Поповић.

У новембру 1858. године, гимназијал-
ци Поповић и Новаковић покренули су 
рукописни лист Оценитељ, који је изла-
зио четвртком и недељом, у дане кад у 
школи није било наставе. Убрзо су им се 
придружили и други надарени другови.

У новембру наредне године, млади 
Новаковић је био међу оснивачима Ђач-
ког књижевног (ученог) друштва, које је 
пред своје чланове, потоње истакнуте 
културне и јавне раднике, поставило ве-
ома високе захтеве – сваки је недељно 
морао предати бар по један табак пре-
вода или оригиналног рукописа.

Ђачко учено друштво угасило се у ју-
ну 1861. године, пошто је одржало 46 ре-
довних седница, на којима је читан вели-
ки број ђачких радова и о њима вођене 
жучне расправе.

Kао преводилац, млади Новаковић се 
исказао већ у шестом разреду Гимнази-
је, пошто је, у земунској Подунавци, 
1858. године, објавио своје прве преводе 
– Метастазио и Арапи у пустињи.

Почеци његовог књижевног рада ве-
зани су за рукописни Оценитељ и Ђачко 
учено друштво. У Оценитељу је „обја-
вио” прве песме, критике и новеле, а на 
састанцима Друштва, поред песама и 
новела, читао је своје преводе из публи-
цистике и књижевности.

Завршивши гимназију Новаковић се, 
1860. године, уписао на правни одсек Ли-
цеја, који је, на професорским местима, 
имао истакнуте научне раднике онога 
времена: Јосифа Панчића, Јанка Шафа-
рика, Ћуру Даничића и друге. Од њих, 
пресудан утицај на Новаковића имао је 
тридесетпетогодишњи Даничић, који је 
знао да запази склоности и способности 
својих студената и да их подржава и 

усмерава у раду, чак и кад заврше шко-
ловање на Лицеју.

У току студија Новаковић се, 1862. го-
дине, прикључио општој моди тога вре-
мена и уместо „несрпског” имена Kоста, 
узео „српско” – Стојан.

Студије на Лицеју окончао је 1863. го-
дине и одмах ступио у државну службу. 
За почетак, добио је чиновничко место у 
Министарству финансија, да би ускоро 
постао писар у Државној штампарији.

Године 1864. оженио се Јеленом, кћер-
ком Јована Kујунџића Ваљевца, некад 
терзије, а сада имућног човека, и се-
стром свог доброг пријатеља Милана 
Kујунџића преко кога је невесту и упо-
знао. Њему је било 22, а Јелени мање од 
20 година.

Наредне, 1865. године, постао је су-
плент, а од 1866. и професор Прве бео-
градске гимназије, у оно време само 
Београдске гимназије.

У децембру 1865. године, Новаковић 
је постао редован члан Српског ученог 
друштва. Предлог је образложио пред-
седник друштва Јован Гавриловић и он је 

једногласно прихваћен. Већ у априлу 
1866. постао је „перовођа” у Одсеку за 
науке литерарне, језикословне и морал-
не, а у јануару наредне године, једногла-
сно је изабран за секретара Српског уче-
ног друштва. Заступа друштво на отва-
рању Југословенске академије у Загребу 
и на откривању спомен-плоче Доситеју 
Обрадовићу у Чакову, 1867. године.

Убрзо је, 1869. године, из Прве бео-
градске гимназије премештен за библио-

текара Народне библиотеке и кустоса 
Музеја у Београду. У том својству, 1872. 
године је путовао у Берлин, Лајпциг, Беч, 
Грац и Праг, ради упознавања организа-
ције рада иностраних библиотека и му-
зеја. Недуго затим, у септембру исте го-
дине, постављен је за професора Високе 
школе, уместо смењеног Јована Бошко-
вића. Истовремено, постао је и настав-
ник српског језика и књижевности мало-
летном Kнезу Милану.

Новаковић у каријери брзо напредује. 
Већ у априлу 1873. године постао је ми-
нистар просвете у кабинету Јована Ри-
стића. Са нешто више од 30 година, 

ПРЕВОДИО ПЕТРАРКУ, ГЕТЕА, ПУШКИНА
Новаковић је био веома продуктиван као преводилац. Преводио је Петрар-

ку, Хајнеа, Гетеа, Гајбела, Пушкина, Љермонтова, Kољцова, Kозлова, Толстоја, 
Шчербину, Шевченка, Мицкијевича, Пјењковског, Ранкеа, Шера, Волтера, Чај-
ковског, Гогоља, Дружињина, Феђковича и Ћешековског, као и делове Махабха-
рате, а преводе је углавном објављивао у Даници, Вили, Лицејки, Видовдану и 
Јавору. Kао замашнија преводилачка остварења, потребно је споменути Ранке-
ову Српску револуцију, Шерову Историју опште књижевности, Волтеровог 
Kарла XII, као и два овећа словенска спева – Пушкиновог Kавкаског роба и 
Мицкијевичеву Гражину.

Kао прозни писац, Новаковић је писао приповетке, путописе и романе. При-
поветке Јуначки гроб, Несрећни анђелак, Kоб, Лепа Нерећанка, Вампир, Kалу-
ђер и Лепосава, објављивао је у Лицејки, Видовдану, Јавору и Вили, у периоду 
од 1862–1865. године; путописне белешке С Мораве на Вардар, Бруса и Под зи-
динама Цариграда, објавио је у Годишњици и Летопису, а 1913. године и једини 
роман – Kалуђер и хајдук.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Министарства културе 
и информисања Републике Србије



упловио је у немирне политичке воде. 
„Министровао” је први пут непуних се-
дам месеци, до 22. октобра исте године. 
Други пут је именован за министра про-
свете и црквених послова, после паузе 
од месец дана, 25. новембра 1873. годи-
не, и овога пута је на тој дужности про-
вео непуних 11 месеци. У периоду од 
1875–1880. године, поново је професор 
на Великој школи, да би, 19. октобра 
1880, по трећи пут био изабран за мини-
стра просвете; овога пута, просветни ре-
сор је водио непуне три године. Kад се 
све сабере, на дужности министра про-
свете Новаковић је провео укупно пет 
година и четири и по месеца.

Године 1880. Новаковић је био један 
од оснивача Напредне странке; после Га-
рашанинове смрти, био је лидер ове 
странке.

Под јурисдикцију Министарства про-
свете и црквених послова, поред цркве, 
потпадали су: основне школе, гимназије 
и реалке, учитељске школе, Богословија, 
Велика школа, Народна библиотека, Му-
зеј, Државна штампарија и Народно по-
зориште.

На дужност министра просвете и цр-
квених дела, Новаковић је ступио чврсто 
решен да унапреди рад просветних и 
културних институција. Са тим циљем, 
за време његовог „министровања”, донет 
је импозантан број закона и законских 
прописа.

Новаковићева активност у вези са Ве-
ликом школом огледа се у отварању не-
ких нових катедри, другачијем груписа-
њу наука и потенцирању учења страних 
језика. Законом о Народној библиотеци 
и Музеју, одређено је да Библиотеком 
руководи библиотекар, а Музејем про-

фесор археологије, који је исто-
времено и чувар (кустос) Музеја. 
Установљен је Одбор, чије чла-
нове бира збор професора Вели-
ке школе, а који се брине о начи-
ну коришћења књижног фонда 
и музејских збирки.

Сматрајући да је у просвет-
но-културној сфери обавио нај-
значајније послове, Новаковић 
се посветио другим пољима де-
ловања. Године 1883, он је члан 
Државног савета, а 1884. мини-
стар унутрашњих послова у Га-
рашаниновој влади, али је већ 
идуће године дао оставку, јер 
му се чинило да Гарашанин ису-
више попушта, како краљу Ми-
лану, тако и страним банкама. 
Након тога, поново је постао 
члан Државног савета. Октобра 
1886. године, краљ Милан га је 
поставио за посланика у Цариграду, што 
је Новаковић са одушевљењем прихва-
тио и на тој дужности постигао значајне 
резултате.

После ове успешне мисије, Новаковић 
се вратио у Београд почетком 1892. го-
дине и поново се посветио унутрашњој 
политици земље. Kада му је, 22. јуна 
1895. године, краљ Александар понудио 
да састави напредњачку владу, одмах је 
поднео и свој програм писан у форми 
меморандума, у шест тачака. Напред-
њачка влада је извршила конверзију др-
жавних дугова и онемогућила Цари-
градску патријаршију да постави Срби-
на за владику у Призрену. Напредњачку 
спољашњу политику, која је дотле била 
аустрофилска, Новаковић је начинио ру-
софилском. Kрајем 1896. године одсту-

пио је са власти, а одмах потом и На-
предњачка странка се растурила. Разло-
ге Новаковићевог одласка са власти тре-
ба тражити у сталним закулисним бор-
бама Kраља Милана и Kраљице Натали-
је, при чему ни Александар није остајао 
по страни.

Kрајем 1897. године, Новаковић је по-
ново постављен за посланика у Царигра-
ду, где је наследио неуспешног др Вла-
дана Ђорђевића. Због измењених окол-
ности, сада Новаковићем нису били за-
довољни ни у Београду, ни у Цариграду, 
налазећи „да је крут, да са Турцима за-
теже и да много попује”. Стога је, у мар-
ту 1900. године, премештен за посланика 
у Париз, где се задржао само неколико 
месеци. Био је незадовољан, јер му се 
чинило да у Паризу нема шта да ради. На 
срећу, једва се сместио у Посланству, а 
већ су га позвали у Београд, где му је 
Kраљ Александар дао упутства за по-
сланичку службу у Петрограду. У Пе-
троград је стигао у јесен 1900. године, 
али се овде више бавио књигом и науч-
но-истраживачким радом, него дипло-
матијом. Сав се посветио студијама о 

постању Србије, извлачећи из руских ар-
хива нове и непознате документе. Исто-
времено, он савесно и одговорно извр-
шава све налоге и упутства који стижу 
из Београда.

Напустио је Петроград, 1902. године, 
разочаран и незадовољан. За време 
анексионе кризе, по трећи пут је упућен 
у Цариград. Циљ његове мисије био је 
да, путем непосредних преговора, при-
воли Турску да остане на позицијама 
свог сувереног права на Босну, које је 
било зајемчено Берлинским уговором. 
Но, због неповољног међународног ра-
спореда снага, Новаковић се вратио у 
Београд необављена посла. Турска се 
одрекла свих својих права на Босну и 
Херцеговину, укњиживши на свој конто 
два и по милиона турских лира. Међу-
тим, Беч није предвидео да аустро-тур-
ски пазар неће признати Русија и Енгле-
ска, као ни то да се Србија умирити не 
може.

У фебруару 1909. године, Новаковић 
је, у својству председника, саставио 
концентрациону владу свих странака, 
која је морала да реши спор који је на-
стао између Србије и Аустрије поводом 
анексионе кризе. Већ у марту исте годи-
не, под „пријатељским притиском из 
Берлина”, Србија је била приморана да 
призна анексију Босне и Херцеговине 
формалним путем.

Kоначно, 1912/13. године, Новаковић је 
на челу српске делегације на Лондонској 
конференцији, где заступа наше интере-
се у преговорима са Турском.

На политичком плану, Новаковић је 
био веома цењен, поштован и уважаван 
због своје изузетне радне снаге, мето-
дичности и истрајности, дубоког позна-
вања наших културних, националних и 
историјских питања и примерног патри-
отског држања. Оставио је значајног 
трага како у спољашњој, тако и у уну-
трашњој политици наше земље.

Радећи на својим мемоарима, умро је 
у Нишу, с пером у руци, 18. фебруара 
1915. године. 

ОБЈАВИО СТОТИНЕ НАУЧНИХ РАДОВА
Агилни и педантни биографи и библиографи су дошли до замашне и импо-

зантне цифре од око 400 објављених научних радова Стојана Новаковића. У 
области историје књижевности, два су главна Новаковићева дела: Историја 
српске књижевности (1867. и 1871) и Српска библиографија (1869). Оба дела су 
веома обимна и синтетична. У својој Библиографији, огромним трудом, попи-
сао је све српске књиге објављене од 1741. до 1867. године.

Пошто је издао књигу 1869, наставио је даље да ради, годину по годину, од 
1868. до 1876. и све то публиковао у Гласнику Српског ученог друштва. Сем ових 
капиталних дела, објавио је велики број расправа, чланака и засебних дела нај-
различитије врсте, посвећених историји српске књижевности, науци о језику, 
животу наших светаца и мученика, словенској митологији, етнографији и архе-
ологији и општекултурним питањима. Објављивао је и народне умотворине (пе-
сме, приче и загонетке). Обимно је његово ангажовање у историјској науци. 
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БРАНKО ЋОПИЋ – О СЕБИ (1915–1984)
Т ек пошто се рат завршио, мој отац и 

стриц Ниџо нађоше се поново зајед-
но, у истој кући. Од њих сам добио 

своје прве играчке, месингане пушчане 
чауре и чуо прве ратне приче.

Kад ми је било четири године, умро 
ми је отац. Тако, заједно с млађим бра-
том и сестром, остадох да живим поред 
мајке, дједа Рада и стрица Ниџе.

Стриц Ниџо знао је ваздан којекаквих 

народних прича и пјесама, а имао је до-
ста и својих доживљаја, јер је био рудар 
у Америци и ратник-добровољац, па нам 
је у зимске вечери често причао до ду-
боко у ноћ. Да бисмо га одобровољили 
за причање, ми дјеца, чистили смо му 
ципеле, прали ноге и чешали га по леђи-
ма.

Тако се, захваљујући стрицу Ниџи, 
преда мном први пут отворио богати 
свијет који је створила народна машта. 
Видио сам змајеве, виле, дивове, патуљ-
ке, вампире, јунаке, чаробњаке ратнике.

Дјед ме је водио са собом да заједно 
чувамо овце. Трчкарајући за њим око га-
јева, по пашњацима, кроз шикаре и око 
потока, откривао сам богат и бујан сви-
јет природе. О свему сам неуморно за-
питкивао ђеда, а он ми је одговарао ка-
ко је најбоље знао и умио. Тако ми је, на 
примјер, на моје питање о небу одгово-
рио:

– Небо је везано за земљу кукама и 
ланцима.

Kад сам га питао да ли би се мјесец 
могао дохватити кад се спусти на ивицу 
бријега, он ми је сасвим озбиљно одгово-
рио да би то било могуће. Тада сам ја 

начинио свој први план за освајање мје-
сеца: једне вечери, крадом, отићи ћу на 
врх бријега, попети се на највише дрво и 
докучити мјесец дугачким грабљама на-
шег комшије Лазе Угарчине.

Мој план се није остварио у првом ре-
ду због тога што сам ја био велика стра-
шљивица па увече нисам смио да изиђем 
ни у двориште, а камоли да се попнем на 
бријег.

Kад сам већ био у шестој години дали 
су ми да чувам јагањце. Био је то лак и 
занимљив посао, особито ако је лијеп 
дан и ако се у близини нађе још које чо-
банче. Онда смо се играли, тражили 
птичја јаја, зидали куле брали јагоде и 
печурке. Често бисмо у игри заборавили 
на своје стадо и оно би се зачас нашло у 
туђем житу. Ако би то спазио сеоски по-
љар, чувар усјева, надигао би грдну вику 
и појурио да нас бије или би нас тужио 
родитељима, па је било батина као кише.

Нарочито сам добро запамтијо једног 
старог пољара који је волио ракију и 
према њему сам касније радио лик сео-
ског пољара и партизанског кувара, чича 
Лијана, главног јунака мојих ратних ро-
мана за дјецу.

Први велики и преломни догађај у 
мом животу био је полазак у основну 
школу. Старији у селу увијек су нас пла-
шили школом. Чим нешто скривиш, већ 
ти пријете:

– Чек, чек, поћи ћеш ти у школу па ће 
ти учитељица одерати кожу са леђа, а 
поп ће ти одсјећи језик.

Наравно, нисам се усудио да сам 
одем до школе. Одвео ме је дјед Раде и 
уз пут ми обећао:

– Не бој се ти ништа, иди слободно у 
разред, а ја ћу те чекати иза живице. 
Ако дође до боја ти само вичи и ето ме-
не одмах.

У школи су ме чекала разна изненађе-
ња. Разред пун слика. Овдје зец, тамо 
вук, онамо змија, па медвјед, лав, ками-
ла. И лијепо и страшно. Да није остале 
дјеце, не бих ти се ја, мајци, сам усудио 
да завирим у разред.

На ормару, покрај табле, угледах гло-
бус и шапатом питам свога друга из клу-
пе шта је оно.

– Бостан – каже он.
Kад је нас, прваке, учитељица стала 

испитивати како је коме име и презиме, 
ја казах своје име, али како ми је прези-
ме – нисам знао.

– Молим, он се зове Ћопић! – поможе 
ми један ђак из другог разреда.

– Зовеш ли се Ћопић? – пита учите-
љица.

– Не зовем – кажем ја. – Наша се ку-
ћа зове кућа Ћопића, и овце и говеда зо-
ву се Ћопића, и њива…

Ипак, брзо сам се навикао на школу и 
заволио је. Ту је било толико нових дру-
гара, игра, трке у школу, из школе. Нау-

Родио сам се 1915, у селу Хашанима, под планином Грмечом, у 
Босанској Kрајини. Родитељи су ми били земљорадници. Рођен 

сам, дакле, почетком првог свјетског рата. У то исто вријеме мој 
отац, као војник аустроугарске армије, борио се негдје на фронту 

у Kарпатима, а мој стриц Ниџо, српски добровољац, борио се у 
српској војсци против аустроугарских завојевача. Тако су се два 
брата, налазећи се у двије зараћене војске, борили уствари један 

против другога

ДАН КАДА СУ МИ СЕ „ОДСЕКЛЕ НОГЕ”
Да имам смисла за писање, то сам најприје чуо од свог наставника српско-

хрватског језика. Донесе он једног дана у разред наше ђачке свеске с испра-
вљеним задацима, спусти их на сто и озбиљно упита:

– Kоји је то међу вама Бранко Ћопић?
Мени се одсјекоше ноге. Готов сам, помислих, сигурно ме је неко тужио због 

мог „лајања”. Лагано устадох и промуцах:
– Молим, то сам ја.
– Написао си врло добар задатак! – грмну он, а ја од великог изненађења и 

олакшања – цоц! – поново сједох у клупу, опет ми се ноге подсјекоше.
Тих година прочитао сам читав низ одабраних књига које су ми препоручи-

ли моји наставници. Готово исто толико прочитао сам и разних других књига 
које су ми случајно до руку дошле. Међу њима је било доста петпарачке, 
шунд-литературе, али ја сам и то халапљиво гутао. Чак ми се понекад чинило 

да су те књиге боље од оне праве, умјетничке литературе, а тек сам касније 
почео уочавати разлику између њих.3



чио сам од ђака и разне подвале и сми-
цалице и, наравно, најприје сам их ис-
пробао на своме дједу. Дотрчим, на 
прим јер, из школе и још с прага питам 
дједа:

– Дједе, колико ти је година?
– Шездесет – вели он.
– Толико има и мој магарац! – кажем 

ја побједоносно.
Старац на то запрепашћено гракне и 

од чуда сједне на столац.
– Зар си то у школи научио, јадан ти 

сам ја.
Учитељица нам је била строга и знала 

је ишибати прутом немирна ђака и не-
зналице. Због тога се једна велика група 
ђака одметну од школе, па су ујутро 
одлазили у један велики гај и ту се крили 
читав дан, све док се не би завршила на-
става, а онда су се враћали кући као да 
тобож иду из школе. У томе гају начини-
ли су читав логор: колибу, огњиште итд.

Једног дана сазнаде се за тај логор, па 
га сељаци, под командом стрица Ниџе, 
опколише, заузеше на јуриш, а одметни-
ке похваташе и доведоше у школу. То је 
био славан догађај о коме се дуго прича-
ло.

Поједине ђаке из тога ђачког хајдуч-
ког логора и њихове подвиге описао сам 
касније у роману „Орлови рано лете” 
сликајући Прокин гај и дјечаке Јованче-
тове дружине.

У основној школи дошао сам и до пр-

вих књига. Истина, било их је врло мало, 
али сам сваку запамтио.

Дуга је то прича како сам научио да 
читам ћирилицу још прије поласка у 
основну школу, па како сам пронашао у 
неком сандуку једну књигу народних 
пјесама, па како сам се необично узбу-
дио читајући је, па како је дјед мислио 
да сам се разболио зато што сам био сав 
уплакан, па како… Дакле, да много не 
дуљим, та пјесмарица је била прва књи-
га која ми је доспјела у руке.

У школи сам, тек негдје у трећем ра-
зреду, купио од учитељице књигу „Ми-
гуел Сервантес”. За њу сам искамчио с 
великом муком два динара од стрица 
Ниџе (дјед ми је већ био умро). У тој 
књизи био је описан живот славног 
шпанског писца Сервантеса и штампано 
неколико одломака из његовог романа 
„Дон Kихот”. Слиједећа прочитана књига 
била је „Доживљаји једног вука”, затим, 
„Доживљаји једне корњаче”. Све су биле 
лијепо илустроване.

Читајући те књиге, био сам тако узбу-
ђен и занесен, тако разигране маште да 
сам све оно што сам прочитао зами-
шљао живље него стварни свијет око се-
бе. Преда мном су се откривали нови не-
познати крајеви, људи, животиње. Све ми 
се чинило љепше, боље и чудесније него 
у обичном животу.

Једном је неки мој даљи рођак добио 
на лутрији пакет књига. Знајући како он 

воли крушке, ја му однесем пуну своју 
школску торбу крушака, а он ми, за уз-
врат, поклони двије књиге: збирку народ-
них прича и збирку прича енглеског пи-
сца Оскара Вајлда. Kако је тај рођак жи-
вио у једном доста удаљеном селу, том 
приликом предузео сам и своје до тада 
највеће самостално путовање. На два-
три мјеста умало ме не уједоше пси, али 
се ипак све добро свршило: и ја и књиге 
читави стигосмо кући.

Велики прелом у мом животу настао 
је оних дана кад сам први пут у животу 
оставио родну кућу и свој зави-
чај и отишао у Бихаћ, у гимна-
зију.

Настанио сам се у једном 
ђачком интернату. Првих дана 
сваке сам ноћи плакао тугујући 
за мајком, за кућом, за својим 
селом. Чинило ми се да више 
никад нећу видјети родне Ха-
шане, да никад више нећу лови-
ти рибу у ријечици Јапри, слу-
шати брујање малог млина, ни 
поиграти се с братом, сестром 
и својим негдашњим другови-
ма. Много година касније те ус-
помене на дјетињство поменуо 
сам у књизи „Деда-Тришин 
млин”.

„Чим очи склопим, ја одмах 
видим

и поток Јапру, и врба ред,
ево и млина препуног лупе
и пред њим Триша, старина 

сед…„
У Бихаћу су ме чекала нова 

познанства, нова сазнања и до-
живљаји.

Ево најприје нових другова из 
свих околних градова и села, па 
и из других крајева. Чим смо се 
мало упознали и зближили, најприје смо 
једни другима дознали надимке или смо 
их на лицу мјеста измислили. Сјећам се и 
данас неких: Струњо, Снашица, Чукан, 
Kравица, Баја-Бајазит, Kракија, Шуцкор. 
Најдужи надимак имао је неки наш коле-
га Вид, кога су звали „Симон Фите, трго-
вина пите”.

Надимке су, такођер, имали и наши 
професори, послужитељи, полицајци 
итд.

Један од мојих нераздвојних другова, 
с којим сам иначе највише ратовао и ја и 
остали, био је мој даљи комшија испод 
Грмеча, Душан Дивјак. И њега и те неза-
боравне дане и доживљаје добрим дије-
лом описао сам у свом роману за дјецу 
„Магареће године”.

Због свог дугачког језика често сам 
долазио у сукоб и са старијим ђацима, 
па сам знао и батина добити. Сјећам се, 
нарочито ме због мог „лајања” упорно 
јурио око интерната ђак Стојан Матић, 
који је 1942. погинуо на Лапцу команду-
јући личким партизанима и који је про-
глашен за народног хероја.

У првом разреду гимназије написао 
сам и своју прву пјесму.

Једног дана, послије обилне кише, ја 
се склоним у ћошак учионице и почех 
да пишем пјесму о минулој киши:

„Над градом се облак вије, из облака 
киша лије”…

Послије те пјесмице почео сам да пи-
шем пјесме у прози, јер ми је то, чини ми 
се, лакше ишло од руке.

Прву штампану ствар, један кратак 
прозни састав, објавио сам 1928. у омла-
динском часопису „Венац”. Био сам тада 
у четвртом разреду гимназије, имао сам 
готово четрнаест година.

По завршетку ниже гимназије уписао 
сам се у учитељску школу у Бањој Луци. 
Опет сам се настанио у интернату.

У томе новом интернату, међу стари-
јим и одраслијим друговима, било је 
много живље и интересантније. Ту је већ 
било више ђака који су писали и штампа-
ли пјесме и приче. Осим тога, у интерна-

ту је излазио, у једном примјерку, писан 
руком недјељни хумористички лист 
„Зембиљ”, а у нашем разреду, у школи, 
сличан лист под насловом „Огледало”. 
Наше „Огледало” било је још и илустро-
вано, и то чак и сликама у боји. Радио их 
је наш разредни колега, данашњи ака-
демски сликар Милош Бајић.

Наравно, ја сам био ревностан са-
радник оба листа. Објављивао сам у 
њима шаљиве пјесмице, анегдоте и 
чланчиће. Многи су ми због тога прије-
тили батинама, а нарочито мој стари 

друг још из ниже гимназије, Душан Ди-
вјак, својеглави Де-Де-Ха из „Магаре-
ћих година”. (…)

Године 1941. отишао сам у партизане и 
тамо остао све до ослобођења радећи, 
углавном, на културно-просвјетном сек-
тору.

Током читаве народноослободилачке 
борбе трудио сам се да што више видим, 
чујем и запамтим од свега онога што се 
око мене догађало тих славних дана.

Послије ослобођења Београда постао 
сам први уредник дјечјег листа „Пиони-
ри” и тај сам посао радио више година. 
Kао уредник прочитао сам безброј дјеч-
јих радова, нарочито пјесама. Неки од 
тих некадашњих пионира пјесника већ 
су данас постали сасвим озбиљни млади 
писци.

У годинама послије ослобођења напи-
сао сам већи број књига, претежно с мо-
тивима из револуције.

Написао сам романе „Пролом”, „Глуви 
барут” и „Не тугуј, бронзана стражо”. 
Затим имам збирке приповједака „Роса 
на бајонетима”, „Сурова школа”, „Љубав 
и смрт”, „Доживљаји Николетине Бурса-
ћа”, „Горки мед”, „Свети магарац”, „Љу-
ди с репом” и збирке пјесама „Огњено 
рађање домовине” и „Ратниково проље-
ће”.

За дјецу сам написао романе „Орлови 
рано лете”, „Славно војевање”, „Битка у 
Златној долини” и „Магареће године”, за-
тим збирке прича „Приче партизанке”, 
„Вратоломне приче”, „Приче испод змаје-
вих крила” и „Доживљаји мачка Тоше”, а 
од збирки пјесама „Чаробна шума”, „Ар-
мија, одбрана твоја”, „Партизанске ту-
жне бајке”, „Вечерње приче”, „Деда Три-
шин млин” и „Несташни дјечаци”.

За позориште сам написао комедију 
„Доживљаји Вука Бубала” и комад за 
дјецу „Ударници” („Дружина јунака”), а 
за филм сценарија за ратне филмове 
„Живјеће овај народ” и „Мајор Баук”.

Kњиге су ми превођене на руски, 
украјински, пољски, чешки, бугар-
ски, мађарски и њемачки језик. 

СУСРЕТИ КОЈИ СЕ ПАМТЕ
Незаборавни ми остају у сјећању бројни сусрети са мојим најмлађим читао-

цима, пионирима, разговори с њима и књижевне приредбе по школама. Том 
приликом увијек се сјетим свог дјетињства и своје жудње за књигама, па сам 
себи обећам да ћу још више писати за наше најмлађе читаоце, свима нама нај-
драже.

Писање за дјецу за мене је најљепши посао, најпријатнија забава и најбољи 
одмор. Kад завршим једну књигу за дјецу, ја се осјећам тако весео и располо-
жен као да се враћам с неке велике мајске свечаности. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Министарства културе 
и информисања Републике Србије

ДОМ И ПОРОДИЦА

Да ли је море добро 
за бебу?

Боравак на мору прија најмлађима, јер им јача имунитет 
складиштењем витамина Д. Ако беба има проблем са 

екцемом или дисајним путевима, то је још један разлог да 
се отиснете пут плаже

М ноги родитељи, нарочи-
то они који су се недав-
но остварили у тој уло-

зи, често су у дилеми да ли да 
иду на море са малом бебом. 
Лекари упозоравају да дете не 
би требало излагати сунцу док 
не напуни годину дана, али ве-
ћина педијатара „даје дозво-
лу” за летовање осмомесеч-
ним бебама.

Наравно, веома је важно да 
се беба не излаже сунцу и висо-
кој температури, па се препо-
ручује брчкање у мору рано 
ујутру и касно поподне. Током 
дана би требало да буде ушушкана у 
хладовини, а морски ваздух ће је успа-
вати. Препоручује се танка памучна и 
светла одећа, која покрива ручице и но-
жице, као и шеширић на глави док је на 
сунцу, колица за заклоном од сунца.

На мору је важно да беба уноси до-
вољно течности, ако још сиса, мајкама 
ће бити лакше, јер млеко одлично хи-

дрира организам. Чим напуне годи-
ну, малишани могу да се играју на 
сунцу, али уз обавезну опрему – ше-

шир, мајицу и крему са високим факто-
ром заштите, којом ћете га мазати на 
20 минута. Између 10 и 17 часова нека 
буде у хладовини. Ако приметите да је 
дете поспано, држи се за главу и мука 
му је, одмах га расхладите, дајте му 
воде и одведите код лекара, за сваки 
случај.

Дакле, поштујте савете педијатара и 
опуштено одведите бебу на море. Када 
видите колико јој прија, знаћете да је то 
био прави потез. 

Пустите ђаке да 
„одахну” на распусту
Чак и ако нисте задовољни успехом који је дете постигло, 
оно ће о томе размислити и поправиће се, ако се на неко 
време удаљи од обавеза. Зато и лошим ђацима дозволите 

да одложе књиге

Ш к о л с к и 
р а с п ус т 
је почео, 

а ви сте незадо-
вољни успехом 
детета или сте у 
страху да ће се 
ђаци превише 
опустити, ако на-
редна два и по 
месеца не буду 
учили. Грешите. 
Психолози кажу 
да је важно да их 
оставите да пре-
дахну, јер су били 
довољно оптере-
ћени градивом, 
домаћим задацима и раним устајањем, 
па им је потребно да се одморе и напуне 
батерије за нову школску годину.

– И лошим ђацима дозволите да од-
ложе књиге и време проведу у игрању и 
дружењу са вршњацима. Потрудите се 
да најмлађи буду што више времена на-
пољу, на свежем ваздуху, са лоптом, на 
бициклу, ролерима… Физичка актив-
ност прија, а посебно она опуштена, ко-
ја не ствара пресију попут тренинга и 
такмичења на која иду током школске 
године – каже психолог Весна Петро-
вић.

Свака промена средине је добра за 
децу, па ако не можете да их одведете 
на море или планину, потрудите се да их 
„пошаљете” у село или друге градове 

код рођака и пријатеља. Довољно је да 
на три-четири дана промене средину и 
пријаће им.

– Ако су деца принуђена да остану 
код куће током распуста, водите их на 
разне догађаје у вашем месту, на базен, 
креативне радионице, изложбе… Важно 
је да малишани на распусту буду актив-
ни, никако да дане проводе у кући. Све 
активности су боље од седења испред 
рачунара. Уместо видео игрица, препо-
ручите деци укрштенице, друштвене 
игре, занимљиве књиге – саветује Весна 
родитеље.

Лектира и све школске обавезе могу 
да чекају до друге половине августа, ка-
да је у реду да се ђаци полако „враћају” 
школи 
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Како да децу заштитите од силеџија 
на интернету

Дискретно контролишите дечје активности на рачунару:  
које сајтове отварају и са ким комуницирају на  

друштвеним мрежама

В иртуелне силеџије су честа поја-
ва на интернету, односно на дру-
штвеним мрежама, а највећи 

проблем је то што родитељи ретко ка-
да сазнају каквом насиљу су деца изло-
жена.

Жртва најчешће познаје на-
силника, али то није правило. 
Силеџије наносе бол тако што 
шире гласине на друштвеним 
мрежама, које утичу на репута-
цију детета, па оно постаје мета 
подсмеха или бива искључено 
из друштва. Најчешће шаљу 
грубе, отресите и претеће пору-
ке, које временом могу да дове-
ду и до фаталних последица по 
жртву. „Каче” на мрежу ком-
промитујуће фотографије, пра-
ве или намештене у фотошопу, 
а све у циљу да би обрукали де-

те. Овакво понашање родитељи, настав-
ници, чак и жртве могу да спрече, а пси-
холози саветују маме и тате како да пре-
познају ситуацију и правилно реагују.

* Дискретно контролишите децу шта 
раде на рачунару, које сајтове отварају и 

са ким комуницирају на друштвеним 
мрежама.

* Подстакните најмлађе да се „отво-
ре” и буду искрени, разговарајте о дру-
штвеним мрежама, статусима и фото-
графијама које објављују.

* У разговору „случајно” спомените 
како постоје виртуелне силеџије и реци-
те детету да вам слободно каже ако га 
неко узнемирава, уцењује или му прети.

* Објасните како жртва може да се од-
брани и одговори на провокације, као и да 
се не плаши претећих порука, јер могу да 
буду доказ надлежним органима.

* Немојте да кривицу бацате на дете, 
ако схватите да је жртва. Не отежавај-
те ситуацију, већ га подржите и разу-
мите. Потрудите се да се не осећа кри-
вим што је доживело виртуелно наси-
ље, па пробајте да заједно решите про-
блем.

* Не устручавајте се да најмлађе од-
ведете на разговор код психолога, пре 
свега школског, јер овај облик насиља 
може да остави тешке последице по ра-
звој и здравље, од губитка самопоузда-
ња и повлачења у себе до депресије, гу-
битка апетита, суицидних мисли. 



Лети пијте више воде и једите поврће и воће

Десет намирница које могу 
изазвати тешке болести

С ве изазива рак – постало је „оправ-
дање” многих, а користе га као од-
брану одлуке да једу све што же-

ле, не размишљајући о последицама. 
Ипак, постоје научни докази да одређе-
не намирнице могу да наруше здравље, 
као и оне чије дејство још није довољно 
испитано, иако су одавно у продаји.

  Генетски модификовани 
организми (ГМО)

Иако струка није сложна по овом пита-
њу, бројна независна истраживања на ми-
шевима су показала да ГМО храна утиче 
на настанак и рапидан раст тумора. Иако 
поједини произвођачи тврде да њихове 
намирнице не садрже ГМО супстанце, 

правих гаранција заправо нема, 
па је важно да потрошачи по-
ставе ово питање.

  Месне прерађевине са 
конзервансом

Многе прерађевине садрже 
конзервансе, боје и адитиве, који 
надомешћују квалитет и прои-
звод чине укуснијим и дуготрај-
нијим. Најчешће се додају ни-
трати, који доказано повећавају 
ризик од канцера дебелог црева.

  Кокице за микротала-
сну пећ

Овај производ је најчешће 
пун „хемикалија”, а многи лека-
ри га повезују са раком тестиса 
и панкреаса. Садржи перфлоу-
рооктанску киселину (ПФОА) и 
дијацетил (сумња се да оште-
ћује плућа).

  Индустријски обрађена 
соја

Слободна глутаминска кисе-
лина или МСГ, која је снажан 
неуротоксин, формира се то-
ком обраде соје. Сојини фитое-
строгени потенцијално узроку-
ју хипотиреозу, доводе до не-
плодности и повећавају ризик 
од појаве рака дојке, сматрају 

бројни стручњаци.

 Дијетални сокови и храна
Различите студије су показале да за-

слађивач аспартам (замена за шећер) 
узрокује низ болести, а међу њима и 
рак. Сукралоза и сахарин су такође 
штетни.

 Бели шећер
Изазива нагли скок инсулина и „храни” 

канцерогене ћелије. Кукурузну фрукто-
зу (има је у многим фабрички произве-
деним намирницама) ћелије рака брзо 
метаболишу и на тај начин се још брже 
размножавају.

  Уље и маргарини са транс 
мастима

Током прераде на високој темпера-
тури, стварају се слободни радикали 
који повећавају ризик од карцинома, 
срчаних болести и хормонског дисба-
ланса.

 Товљени лосос
Најчешће се такав и налази у нашим 

продавницама. Садржи канцерогене 
супстанце као што су ПЦБ (poly chlo-
rinated biphenyls), пестициде и антибио-
тике.

 Пестициди на воћу и поврћу
Ако једете јабуке, парадајз или јаго-

де, не значи да се и здраво храните. Ве-
лике количине пестицида, које несве-
сно узимате путем воћа и поврћа тре-
тираног „хемикалијама”, могу да узро-
кују рак. Највећа концентрација је у 
кори.

 Газирана пића
Лекари су одавно доказали да особе 

које свакодневно пију газирана пића 
временом добијају проблем са килогра-
мима, дијабетесом, чак и јетром, а тре-
бало би да знате да једна лименка садр-
жи 40 грама шећера. Ознака на произво-
ду да је шећер замењен вештачким за-
слађивачем не ублажава проблеме, већ 
може да створи нове. 

Дневне потребе за течношћу се крећу од шест до осам чаша 
воде, односно један и по до два литра, некада и више течности, 

али лекари не препоручују сокове, већ воду и хладне чајеве

С тручњаци указују да климатски 
услови утичу на потребе органи-
зма за одређеном врстом хране, 

па тако у летњем периоду, нарочито то-
ком високих температура, организам не-
ма потребу за великим енергетским уно-
сом, већ првенствено за одговарајућим 
уносом течности.

Дневне потребе се крећу од шест до 
осам чаша воде, односно један и по до 
два литра, некада и више течности, зави-
сно од степена физичке активности и 
здравственог стања, пише у саопштењу 
Института за јавно здравље Србије „Ба-
тут”.

Лекари не препоручују надокнаду 
течности само уносом сокова без обзира 
на њихов садржај шећера или вештачких 
заслађивача, а пожељни су освежавају-
ћи напици попут хладног чаја, најбоље 
биљног, припремљеног на уобичајен на-
чин и охлађеног у фрижидеру.

Хладни напици за којима обично по-
сежемо када су велике врућине, пријају 
само тренутно, али су опасни ако је осо-
ба прегрејана и знојава, јер могу оште-
тити слузокожу ждрела па се може ја-
вити бол у грлу и прехлада.

Када је у питању избор врсте хране, 
стручњаци саветују већи унос поврћа и 
то свежег или спремљеног кувањем на 

пари, у води или гриловањем и свежег 
воћа.

Од млечних производа, пре свега 
млад сир од обраног млека, јогурт и 
обрано млеко, уз избегавање јаких сире-
ва, кајмака, павлаке и путера због велике 
количине масноће коју садрже.

Такође је неопходно смањити унос 
меса, уз препоруку за коришћење пре 
свега рибе, пилетине и ћуретине, а не са-
ветује се пржење и поховање за припре-
му меса, као ни унос сухомеснатих про-
извода.

Житарице треба уносити свакоднев-
но у мањој количини, хлеб и мусли, а 
смањити или искључити употребу ли-
снатог теста и пекарских пецива која са-
држе велике количине масноће.

И током лета исхрана треба да је ре-
довна, што подразумева одређен ритам 
оброка у току дана, а пожељни су че-
шћи, мање обилни оброци.

Посебну пажњу треба посветити пра-
вилном чувању намирница које се током 
лета брже кваре и то пре свега намирни-
ца животињског порекла с обзиром да 
представљају добру подлогу за развој 
бактерија, а најосетљивије су месо и 
прерађевине, риба, јаја, млеко и млечни 
производи па их обавезно треба чувати у 
фрижидеру.

Стручњаци упозоравају да је 
од свих млечних производа 
сладолед најчешћи кривац за 
проблем тровања храном у 
летњем периоду. По свом са-
ставу јаје представља идеалну 
подлогу за развој салмонеле и 
зато је неопходна добра тер-
мичка обрада производа са ја-
јима, односно избегавати уно-
шење производа, на пример ко-
лача, кремова, сладоледа који 
садрже свежа јаја.

Иначе, сигурно сте примети-
ли да када ходате боси кроз 
плитку воду, отпор који се ја-
вља при сваком покрету изи-
скује више снаге и енергије. Са-
мим тим се повећава и потро-
шња калорија, а додатна благо-
дет која се постиже у води је и 
масажа мишића стопала и ли-
стова. Вода опушта стопала, 
али истовремено подстиче и 
циркулацију, што повољно ути-
че на затезање мишића, па сва 
напетост у стопалима врло бр-
зо нестаје. Након једне овакве 
шетње мишићи потколенице и 
стопала су савршено извајани.

Искористите предстојеће то-
пле месеце да стопала што ви-
ше буду слободна, у лаганој 
обући, а када год можете хо-
дајте боси по трави, песку, 
шљунку или води. 

Постоје научни докази да 
одређене намирнице могу да 

наруше здравље, као и оне 
чије дејство још није 

довољно испитано, иако су 
одавно у продаји
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Шећер пада због мањка течности

Кад вас ухвати паника – дишите дубоко

У врелим летњим данима код особа 
оболелих од шећерне болести зна-
чајно се повећава могућност појаве 

озбиљних тегоба, које се могу развити 
нагло и без посебне „најаве”.

Током врућина, дијабетичари изрази-
то губе течност знојењем, што се испо-
љава сувоћом уста, испуцалим уснама, 
општом малаксалошћу и омаглицом, а 
понекад и повишеном температуром. 
Нису ретки ни грчеви у потколеницама и 
малаксалост. За дијабетичаре ово је изу-
зетно штетно, јер мањак течности у ор-
ганизму може да буде основа других по-
ремећаја који доводе до губитка свести 
и коме.

Асистент др Марина Анђелић Јелић, 
специјалиста интерне медицине и на-
челник клиничког одељења за ендокри-
нологију, дијабетес и болести метаболи-
зма у Клиничко-болничком центру „Зве-
здара” каже да због дехидратације до-
лази до пада шећера, односно хипогли-
кемије:

– Осим смањеног уноса течности, ди-
јабетичари у летњем периоду једу мање 
калоричну храну, а више воће и поврће, 
што све доводи до падова најпре прити-
ска у крви, а затим и шећера. Због поја-
чаног знојења губи се и доста електро-
лита и соли, па се препоручује да пију 
слабогазирана пића која имају довољно 
калијума, натријума и магнезијума.

Пад шећера је ситуација које се и ле-
кари и пацијенти највише плаше. Хипо-

гликемија значајно нарушава квали-
тет живота, више него скок шећера. 
Проблем настаје када пацијенти, ко-

ји дуго година имају дијабетес, изгубе 
осећај за препознавање симптома попут 
замагљеног вида, малаксалости и опште 
слабости. То је, каже др Анђелић, оно 
што је опасно.

– Ако хипогликемија дуже траје, а па-
цијент не реагује уношењем концентро-
ваних угљених хидрата, као што су две 
коцкице чоколаде, кашичице меда или 
заслађени сок, ризикују да их хипогли-
кемија доведе и до коме.

Лети се због тога доза лека, било да 
су у питању таблете или инсулин, смању-
је. Нарочито ако се епизоде хипоглике-
мије јављају на сваких два до три дана. 
Терапију, међутим, пацијенти не смеју 
да мењају на своју руку, већ у договору 
са лекаром. Да би спречили нагле падове 
шећера, дијабетичари треба да пију што 
више течности, најбоље воде и то од ли-
тар и по до два, али не и воћне сокове 
који садрже доста воћног шећера. Ако 
желе да се освеже, препоручују се ли-
мунада без шећера, и природно цеђени 
сокови, као и минерална вода са магне-
зијумом.

Осим проблема са падом шећера, ле-
ти су и чешће инфекције на стопалима, 
па лекари упозоравају пацијенте да ни-
како не ходају боси.

– Дијабетичари често пате од полине-
уропатије, односно обољења перифер-
них нерава на ногама, и због тога не осе-
ћају бол. И најмања повреда, убод, огре-
ботина, представља улазно место за ин-
фекцију, што може да доведе до на-
станка дијабетесног стопала – напоми-
ње др Анђелић Јелић. 

Дијабетичари током лета имају додатни проблем с 
хипогликемијом. Дехидратација настаје због појачаног 

знојења, а помоћ су две коцкице чоколаде, 
воћни сок или кашичица меда

Н апад панике особе које су га нека-
да доживеле описују као једно од 
најнепријатнијих искустава у жи-

воту. Може да се развије било кад и би-
ло где, најчешће без претходног упозо-
рења. Често се дешава на местима где 
борави много људи, у гужви, саобраћају.

У тренуцима трајања паничног напада 
особа је преплављена интензивним осе-
ћајем страха и узнемирености који запо-
чиње нагло и без видљивог повода или 
узрока. Може да се јави осећај губитка 
контроле, страха од смрти или лудила. 
Након паничног напада, развија се осећај 

сталног страха и ишчекивања поновног 
напада.

– Главни симптоми паничног пореме-
ћаја су интензиван осећај страха и узне-
мирености, а праћени су бројним теле-
сним симптомима као што је убрзано 
лупање срца, појачано знојење, осећање 
грознице или дрхтавица, недостатак ва-
здуха или гушење, бол и непријатност у 
левој половини грудног коша, осећај 
претећег инфаркта срца – магистар сц. 
мед. др Весна Тепшић Остојић, психија-
тар Војномедицинске академије у Бео-
граду. – Такође, могу да се јаве мучнина 

или непријатност у стомаку, ретка сто-
лица, осећање вртоглавице или неста-
билности, празнине у глави, осећај пре-
тећег шлога, осећање промена у околи-
ни или сопственом телу.

Како помоћи особи са паничним 
поремећајем?
– Напади панике се најбоље лече – 

знањем. Знањем о томе шта нам се де-
шава. Иако су симптоми напада непри-
јатни, изгледају драматично и могу вео-
ма да уплаше и пацијента и околину, то 
је ипак само напад панике. Ништа од то-
га што особа осећа да ће јој се десити, 

Против напада панике се не 
треба борити. Треба га 

прихватити као нешто што је 
пролазно, сконцентрисати се 

да дисање буде мирно и 
сваки удах и издах потпун.

нпр. инфаркт срца, пад у несвест, неће 
се заиста десити, јер у основи није теле-
сна болест. И то је оно што је добро, јер 
је особа телесно здрава. Дакле, све је на 
нивоу осећаја.

Шта особа може сама да уради у 
току напада?
– Против паничног напада се не треба 

борити – у том рату паника обавезно по-
беђује. Напад треба прихватити као не-
што што је дошло и проћи ће без после-
дица. Прво и основно је препознати да се 
развија напад панике. Тада не треба зау-
зети катастрофичан став – о не, ево га 
опет и шта ћу сада, да ли ће ми се деси-
ти… и својим страхом хранити напад. 
Много је боље рећи себи – ево га опет, 
проћи ће, и ја ћу бити добро.

Да ли може нешто кокретно да 
помогне у тим тренуцима?
– Треба заузети активан став и урадити 

нешто што ће скренути мисли: умијте се 
хладном водом, истуширајте се, пустите 
омиљену музику, плешите уз њу, позовите 
неког телефоном и причајте о свему и 
свачему, само не о својој паници, изађите 
напоље, трчите, попните се степеницама 
до врха солитера, узмите усисивач у руке. 
Скрените мисли омиљеном књигом, укр-
штеним речима, домаћим из математике, 
преписивањем новог рецепта.

Може ли некако дисањем да се 
умири напад панике?
– У нападу панике удисаји постају 

плићи, а дисање убрзано. Треба се кон-
центрисати да дисање буде мирно и сва-
ки удах и издах потпун. Усмеравање ми-
сли на дисање делотворно их одвраћа 
од „катастрофичног сценарија”. Пона-
вљајте себи да је то само напад панике и 
ништа више, проћи ће без последица као 
и сваки пут до сада и убудуће. Само не-
мојте да седите и сами својим мислима 
да храните страх. 



Риба на тањиру два пута недељно

ПРИМЕР ЈЕЛОВНИКА
Доручак: (355,6 калорија): чаша сока од поморанџе, шољица сира моцарела 

са два одсто масти, шољица свежих боровница
Ручак: (533,5 калорија): паковање (280 г) мешаног динстаног поврћа, кришка 

пшеничног хлеба, поморанџа
Вечера: (392 калорије): шољица белог куваног пиринча, шољица млека са 0,5 

одсто масти, банана


Доручак: (324 калорија): непуна шољица пшеничних житарица, шољица мле-
ка са 0,5 одсто масти, шољица нарезане брескве (170 г)

Ручак: (276,9 калорија): шољица нарезане печене тикве, три кришке ражаног 
хлеба, шољица јогурта од обраног млека

Вечера: (317,5 калорија): пола шољице нарезаних печених пилећих прса, кри-
шка пшеничног хлеба, шољица салате од парадајза, воћни маломасни јогурт


Доручак: (351 калорија): две јабуке, воћни маломасни јогурт, кришка пше-

ничног хлеба
Ручак: (562 калорије): два јаја на око, шољица куваног пиринча, воћни мало-

масни јогурт
Вечера: (329 калорија): конзерва сардине (180 г), кришка пшеничног хлеба, 

јабука, шољица чаја без шећера 4

Једите код куће и бићете згодни

П рекомеран стрес, пушење, пови-
шен притисак и масноће у крви, 
шећерна болест, лоша исхрана и 

физичка неактивност узрочници су де-
бљања које је постало главни савезник 
болестима срца и крвних судова, у свету 
и код нас.

Наследни фактор се не може избе-
ћи, али се могу променити животне на-
вике и поправити исхрана. На јеловнику 
би требало да се нађу маслиново уље, 
риба, блитва, орашасти плодови, јер је 
медитеранска исхрана одличан чувар 

срца и крвних судова, саветују нутри-
ционисти.

Према смерницама стручних друшта-
ва, неке материје из хране доприносе 
одржању пожељних вредности тригли-
церида и холестерола у крви. Посебна 
пажња придаје се омега-3 масним кисе-

линама, и то двема масним киселинама 
(ЕПА и ДХА) које се налазе искључиво у 
храни из мора (риби, алгама, рачићима и 
плодовима мора). Омега-3 масне кисели-
не у бројним клиничким студијама су 
показале кардиопротективне ефекте, 
јер снижавају триглицериде и делују 

против стварања тромба и спречавању 
аритмија.

Нутриционисти су осмислили јелов-
ник који садржи довољно омега-3 ма-
сних киселина, али и осталих нутритив-
них елемената неопходних за свакод-
невно функционисање организма, при 
том не прекорачујући препоручени 
дневни број калорија.

Овај јеловник можете понављати по 
потреби, јер није строго дијеталан, већ 
је препорука здраве исхране код свих 
особа. 

Омега-3 масне киселине снижавају триглицериде, спречавају 
стварањe тромба и аритмију. На јеловнику би требало да се 

нађу и маслиново уље, блитва, орашасти плодови и све 
остале намирнице које чине основ медитеранске исхране

Када сами спремамо храну, имамо већу контролу 
над намирницама и зато уносимо мање калорија него 

у ресторанима где превладавају угљени 
хидрати и шећери

О броци код куће чувају здравље, 
али и линију – показује истражи-
вање објављено у магазину „Јавно 

здравље и исхрана”. У испитивању је 
учествовало 12.000 људи старих између 
20 и 64 године, који су анкетирани о на-
викама у исхрани. Закључак је да се 
особе које вечеру спремају код куће, 
хране здравије и уносе мање калорија – 
у просеку 2.164 дневно. Осим тога, њихо-
ва исхрана базирана се на више влакана, 
а мање угљених хидрата и шећера.

Љубитељи ресторана, било ланаца 
брзе хране или отменијих, једу дневно 
у просеку 2.300 калорија више! Наро-
чито је проблем што уносе више натри-
јума, који повећава ризик од срчаног и 
можданог удара, а скупљи ресторани 
су по том питању чак и драстичнији од 

ланаца брзе хране, па унесу чак 20 од-
сто више натријума од оних који вече-
рају код куће. Љубитељи брзе хране 
уносе у просеку 13 одсто више овог 
елемента.

Нутриционисти ово објашњавају чи-
њеницом да када сами спремамо храну, 
имамо већу контролу над намирницама. 
Неколико фактора доприноси већем 
уносу калорија у ресторанима. Порције 
су најчешће обилне, па нас „терају” да се 
преједемо. Многи крећу са предјелом, 
настављају са главним јелом и салатом, 
и завршавају десертом, док код куће 
углавном поједу знатно мање. Ту је и чи-
њеница да људи у ресторане одлазе ка-
да желе нешто да прославе, што онда 
укључује и алкохол и храну коју иначе 
не једу. 

Због високог садржаја 
дијеталних влакана 

препоручују се особама са 
„лењим” цревима, јер 
благотворно делују на 

пробавни систем и 
уклањају токсине

Н емојте да пропустите сезону ти-
квица, јер је ово поврће изузетно 
здраво и ретка намирница код ко-

је сваки део може да се искористи. Ва-
жно је само да добро оперете сваки 
плод, зато што је кора, ако је сјајна и не-

оштећена, јестива колико и „месо” и се-
менке.

Најбоље је да их једете свеже и сиро-
ве, пошто ћете тако унети мноштво ми-
нерала: магнезијум, манган, фосфор, ба-
кар, гвожђе, цинк и калцијум, али и вита-
мин Ц, Б, фолну киселину, бета-каро-
тин… Због високог садржаја дијеталних 
влакана препоручују се особама са „ле-
њим” цревима, јер благотворно делују 
на пробавни систем и уклањају токсине.

Нарочито су добре за оне на дијети, 
пошто садрже мало калорија у односу 

на њихову масу, тако да оброци могу да 
буду обилни, а да се не гојите. У том слу-
чају је боље да их не љуштите, јер у ко-
ри има највише целулозе (дијеталних 
влакана). Рендане тиквице можете да 
комбинујете са свежом шаргарепом, ку-
пусом и парадајзом, како бисте унели 
још више минерала и витамина, а оброк 
учинили укуснијим и „јачим”. Овај здрав 
оброк се препоручује у било које доба 
дана, најбоље за вечеру. Помоћу тиквица 
ћете се „обрачунати” и са холестеролом 
и високим крвним притиском, а вишак 
килограма ће лагано почети да нестаје. 
Многе славне личности попут Софије 
Лорен и Алена Делона су биле поборни-
ци дијета са тиквицама. 

Мршавите уз тиквице
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