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Ауторски чланак амбасадора Србије Радета Дропца

Улога Југославије и њене амбасаде у мађарској револуцији 1956.

И

спред зграде Мађарског радија, 23. октобра 1956. године
увече, почели су немири и сукоби између политичких демонстраната и полиције. У земљу су, на позив
мађарске владе, ушле совјетске трупе, али су после неколико дана изашле, због противљења мађарског
грађанства и дела мађарске војске.
Сукоби су довели до пада владе.
Имре Нађ је постао привремени
председник владе, и одмах изјавио
да је Мађарска неутрална и да иступа из Варшавског споразума. Ове политичке одлуке
нису биле у складу са тадашњом политичком стварношћу, али су биле снажно подржаване од стране мађарских националиста. Штавише, биле су неприхватљиве
за цео тадашњи комунистички блок.
Совјетске трупе су 4. новембра поново ушле у земљу и после бројних сукоба,
10. новембра су угушиле побуну. Земље Запада нису
пружиле помоћ Мађарској.
У то време се расподела
интересних сфера дешавала
на основу нечије снаге, а то
се у стварности могло сагледати у односу Совјетског
Савеза и Сједињених Америчких Држава. Било је то
време Суецке кризе што је,
такође, било неповољно за
Мађарску. Велика Британија
и Француска су 31. октобра
напале Египат, јер је присвојио Суецки канал. Совјетски
Савез је одмах повукао своје војне саветнике из Египта,
али је заузврат очекивао да
се Америка не уплиће у догађаје у Мађарској. Тако је и
било.
Да бисмо разумели шта
се дешавало у југословенској амбасади између 4. и
23. новембра 1956. године,
важно је напоменути да су,
иако је Имре Нађ преузео
власт, у земљи владали хаос и нестабилност. Пад
претходне владе и оснивање нове, имали су подршку
комуниста, који су желели
наставак комунистичког система, али са слободнијим
приступом унутрашњој и
спољној политици. Добијена
је и подршка „реакционарних снага”, које су доживеле пораз у Другом светском
рату.
Различите политичке групе имале су заједнички циљ
– да створе независну националну позицију у односу на
совјетски блок, али су имале
врло различиту представу о
томе какву би унутрашњу
политику требало водити.
Имре Нађ се осетио угроженим од стране тзв. „реакционарних снага”, тако да је већ
2. новембра један од његових сарадника затражио
уточиште у југословенској
амбасади.

Када сам сазнао да сам постао амбасадор
Републике Србије у Мађарској, сетио сам се
неколико занимљивих догађаја који моју породицу
и мене спајају са Мађарском. Мој ујак, потпуковник
Милан Дробац је 1956. године, у време крвавих
догађаја у Мађарској, био војни аташе у
југословенској амбасади у Будимпешти и као
очевидац многих дешавања у то време,
много ми је причао о њима

Када су совјетске трупе 4.
новембра поново ушле у
Мађарску, основана је и нова влада, на челу са Јаношем
Кадаром. Истог дана је
Имре Нађ са 16 својих сарадника, 14 њихових супруга и 16 деце, стигао у југословенску амбасаду. Он и
његових 13 блиских колега
са породицама су остали у
амбасади, а остала тројица
су пребачена у стан заменика војног аташеа, Јована
Вукмировића. Међу избеглицама је била и Јулија
Рајк, супруга раније стрељаног Ласла Рајка, који је био
министар спољних и унутрашњих послова. Против њега
је 1948. вођено монтирано
политичко суђење, у којем
је означен као противник Југославије и Титовог режима,
а завршило се његовим стрељањем 1949. године.
Амбасадор Далибор Солдатовић је обавестио своју
владу о избеглицама смештеним у амбасади. Југословенске власти су о томе

обавестиле Москву и затражиле дозволу да оне буду пребачене у Југославију и да тамо добију азил, а тражиле су и заштиту амбасадора и његових сарадника. Нова мађарска влада и совјетска војска су врло брзо сазнале где се налази Имре Нађ са сарадницима, па су из тенка са Трга хероја отворили ватру на амбасаду.
Том приликом је погинуо југословенски дипломата Миленко Милованов.
Југословенске власти су се снажно
побуниле и као резултат тог протеста, возила совјетске војске окружила су зграду амбасаде, у циљу њене
одбране.
Током 20 дана, колико су провеле
у амбасади, избеглице су оскудевале
у храни, пићу и простору, јер је, иначе, амбасада била уређена као канцеларијски, а не стамбени простор.
Нарочито је тешко било деци, затвореној у том малом простору, из ког
нису могла да изађу напоље да се
играју. Због опасне ситуације и специфичног положаја амбасаде, тј. односа нових власти и представника совјетске војске, није било лако изаћи
из зграде амбасаде и набавити потрепштине за живот и рад.
У таквој ситуацији, мој ујак је постао важна особа. Као официр војске,
четири године се борио против окупатора Југославије, а после тога је завршио Војну академију у Москви и
веома добро говорио руски језик.
Због тога је могао слободно да се
креће по граду, а био је у вези и са
руским и са мађарским властима.
У међувремену су југословенски
амбасадор и београдске власти водили састанке у Москви, о решавању
настале ситуације. Молба југословенске стране да се избеглице пребаце у Југославију и тамо добију азил,
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није прихваћена. После тога, преговори су, углавном, вођени о томе да
Југославија објасни да јој није искључиви циљ да подржи владу
Имреа Нађа и да се сукоби са владом
Јаноша Кадара, него да, у складу са
молбом и међународним правом, не
жели да погази обећање о пружању
склоништа Нађу и његовим сарадницима. Мађарска страна је била мишљења да је Нађ тражио уточиште
бојећи се „реакционарних снага”, али
пошто је поново завладала стабилна
комунистичка влада, он више, по том
тумачењу, није имао разлога да се
скрива.
За то време се у амбасади стање
погоршавало. Тамо се налазило сувише људи, у неудобним условима. Мађарска страна је инсистирала на томе да Имре Нађ изјави да прихвата
нову владу, али је он то одбио, плашећи се да ће га његови сарадници и са-

Тројни министарски састанак у Будимпешти

Стефановић, Пинтер
и Соботка о мигрантској кризи
Шефови полиција Србије, Мађарске и Аустрије,
одржали су у Будимпешти састанак на тему
мингрантске кризе

У

ПОЛИТИКА

борци после свега оптужити за издају.
Мађарска влада и Совјети нису дозволили Нађу да оде за Југославију,
тако да је југословенска страна захтевала да га пусте да се слободно
креће и да гарантују да га неће осуђивати због ранијих политичких деловања. Мађарска влада је била
спремна да обећа да ће дозволити да
буде слободан, али то није желела
писмено да потврди.
На крају, 22. новембра, мађарска
страна је послала одговор на југословенско писмо, са сопственом интерпретацијом политичких активности Имреа Нађа и наведеним последицама. Такође, у том допису су гарантовали да он и његови сарадници
могу слободно да изађу из зграде
амбасаде, да оду својим кућама и да
их неће сумњичити за раније политичке активности. О томе су обаве-

прилично штуром саопштењу
које је издало Министарство
унутрашњих послова Србије, каже се да је потпредседник Владе и
министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, о актуелној мигрантској кризи разговарао у Будимпешти са министрима унутрашњих
послова Мађарске и Аустрије, Шандором Пинтером и Волфгангом Соботком.

проналажења решења мигрантске
кризе” и истакли да ће се, као министри земаља чланица Европске уније,
„залагати да Србији буде пружена неопходна помоћ за превазилажење
овог проблема”, саопштио је МУП Србије.
Министар Стефановић је, како се
наводи у саопштењу, нагласио да је
Влада Србије од почетка мигрантске
кризе заузела одговоран и проакти-

Према саопштењу, Стефановић је
навео да је, у оквиру акције „Специјалне мере 2”, коју финасира Европска унија, а предвиђа ангажовање полицијских службеника земаља Европске уније за решавање мигрантске
кризе, у помоћ српским граничарима
на границу са Бугарском упућено 20
мађарских колега.
Министри Пинтер и Соботка оценили су да је „Србија конструктивним
ставом дала пун допринос процесу

ван приступ и била отворена за сарадњу, и указао да је за ефикасно и
трајно решење потребан јединствен
став Европске уније.
Стефановић, Пинтер и Соботка
разговарали су и о модалитетима сарадње, ради ефикасније заштите
спољних граница, као и о унапређењу
сарадње у размени информација у
борби против кријумчарења људи, наведено је у саопштењу.

СНН

стили и Нађа, тако да је он пристао
да напусти амбасаду.
Аутобус је 2. новембра ујутру стигао пред амбасаду и Имреа Нађа и
његове сараднике су, без обзира на
писану гаранцију, одвезли у Румунију. Тамо су Нађа и Гезу Лошонција затворили, осудили на смрт и стрељали:
Лошонција 1957, а Нађа 1958. године.
Према српским изворима у мађарској револуцији 1956. године и непосредно после ње, 2500 људи је смрт-

но страдало, а 20.000 њих је било рањено. Око 200.000 Мађара је побегло
из земље – највише у Аустрију, а око
20.000 њих у Југославију.
У знак сећања на ове догађаје,
председник Републике Србије и
председник владе Мађарске су 2006.
године на згради амбасаде Србије у
Будимпешти поставили спомен-плочу.

(Извор: мађарски часопис
„Дипломата”)

Брисел поручује Београду:

Бавимо се собом, немамо
времена за вас

Ш

ефица преговарачког тима
Србије Тања Мишчевић каже
да је оправдана озлојеђеност
и нервоза у Србији због спорог процеса европских интеграција. Kако каже, остварени напредак у дијалогу с
Приштином, сасвим је довољан да би
се наставило с отварањем поглавља.
У одсуству елана и интереса друге
стране, Србији је стало да се процес
евроинтеграција не помера.
Ипак, како то објашњава Тања Мишчевић, „свесни смо да се због поглавља 35, преведено – дијалога с Приштином, нико пре нас није сусрео с
оваквим начином преговора у оваквим условима”.
„И онда, допустићете нам да будемо мало и фрустрирани и да будемо
нервозни у одговорима, јер напредак
који је начињен заслужује да буду
отворена поглавља. Не уступци, него
само напредак. На основу ког критеријума, они оцењују да је напредак
учињен или не и да ли је напредак
или његово непостојање резултат
онога што Србија није учинила ван ње
и на то питање нема одговора”, наводи шефица тима за преговоре о чланству Србије у ЕУ Тања Мишчевић.
Из тренутно председавајуће ЕУ,
Словачке, поручују да су и они у једном тренутку били заглављени у њиховом преговарачком процесу, а данас су равноправан члан ЕУ. Амбасадорка Репчекова објашњава да Србија не треба да броји поглавља, већ само да буде увек спремна. Она зна која или које земље коче, али не може
то да каже.
„Још увек има времена, без обзира

на шумове из Брисела због дијалога
Београда и Приштине. Нема шансе да
се поглавља 25 и 26 отворе док Словачка буде председавала, а то је до
краја године”, наводи амбасадорка
Словачке Дагмар Репчекова.
Када је реч о датумима, она каже:
„Тачан датум? Увек су то мало одшкринута врата, али будите сигурни
да вас ЕУ не уцењује, само је заузета
великим проблемима”.
Следећа година биће изборна за
Немачку, Француску и Холандију. За
бившег аустријског дипломату Штефана Ленеа, ЕУ никад није била у тежој ситуацији – поклопили су се
бројни велики проблеми у тешком
спољнополитичком окружењу. Не искључује се могућност распада Уније.
Лене каже да је највећа опасност у
томе да ЕУ изгуби своју способност
креирања политике и постане све више неважна.
„И Римско царство је постојало
још дуго након што је било одавно
политички мртво. Антиевропске и
ксенофобске странке свуда добијају
на подршци. Оне ће остати у мањини,
али из страха од конкуренције странке традиционалне оријентације лево
и десно од центра, постале су евроскептичне и оне које желе ренационализацију, а то је стварна опасност”,
наводи он.
За поглавља о науци, образовању и
култури сада је кључно шта ће о односу Београда и Приштине написати
Европска служба за спољне односе. О
поглављу пет о јавним набавкама још
нема консензуса, а оно је Бриселу послато пре годину и по дана. 

4

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО
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Књижевно-документарно вече

Наша историја виђена очима истраживача и писца
Прошлост Срба који су живели у Сигетвару
и недавно објављени роман „Сабља у језику”,
биле су теме о којима су Србима у Сегедину
говорили историчар Милан Дујмов и књижевник
Драгомир Дујмов

оследњих година „Дани српске
културе у Сегедину” не пролазе без излагања књижевника
Драгомира Дујмова и његовог брата,
историчара Милана Дујмова. Тако је
било и ове године, када је 20. октобра, у сегединском Српском клубу
поново уприличен њихов заједнички
наступ. Гостовање су организовале
Самоуправа Срба у Сегедину и Месна српска заједница.
Након поздравних речи Боривоја
Руса, председника Сегединске месне
српске заједнице, уводно излагање
одржао је историчар Милан Дујмов,

циљ, ипак мало је оних који знају да
је постојала Печујско-мохачко-сечујско-сигетска (сигетварска) епархија.
– Она је кратко трајала. Постојала
је од 1695. до 1733. године, када је
припојена Будимској епархији – нагласио је Милан Дујмов и додао да не

ка срушен. Нажалост, сем једног путира и јеванђеља, није остало ништа
што би сведочило о постојању светиње, чије су драгоцености једно време
биле чуване у месном музеју.
Временом су те црквене вредности
нестајале, као што су нестали и Срби

који је овом приликом посетиоце
упознао са историјатом Срба у Сигет
вару. На ту тему, овај истраживач
српске прошлости у Мађарској објавио је студију у последњем броју
едиције „Етнографија Срба у Мађарској”. Током представљања овог изузетно важног и занимљивог сегмента,
предавач није пропустио да пружи
пресек црквеног историјата и друштвено-политичких прилика у XVII
веку, као и пре и после њега.
Иако је Сигетвар више познат по
чувеној бици 1566. године, по Николи
Зринском, његовом браниоцу и Сулејману Величанственом, који је ту преминуо пре него што је остварио свој

постоје документи који сведоче да је
на територији те епархије, која је живела 38 година, столовао владика печујско-мохачко-сечујско-сигетски
(сигетварски).
С друге стране, Дујмов је присутнима на веома занимљив начин говорио о историјату српске и цинцарске
заједнице, која је у Сигетвару стварала чак до 30-их година прошлог века.
Срби су имали своју светињу, црквену општину и матичне књиге, помоћу
којих је предавач настојао да укаже
на породице и презимена сигетварске
парохије.
Српски православни храм у Сигетвару је 50-их година двадесетог ве-

из овог града. Последњи је био из породице Ничовић, а преминуо је око
1930. године. Данас више нема Срба у
овом граду, као што нема ни упечатљивих трагова, попут српског православног гробља или српске православне цркве.
Након овог времеплова, уследио
је, такође, интересантан историјскокњижевни преглед, који је публици
представио Драгомир Дујмов, кроз
свој роман „Сабља у језику”. Документаристичко и романсирано штиво,
састављено од шеснаест поглавља о
Србима на панонској ветрометини,
изазвало је посебну радозналост. Читалачка публика је и овом приликом

Богослужење у сегединском српском храму

Парастос депортованима на Хортобађ

У склопу „Дана српске културе у Сегедину” у
тамошњој српској православној цркви је 16. октобра
служен парастос за Србе депортоване на злогласни
Хортобађ, између 1950. и 1953. године

П

риликом одавања поште свима
који су силом одведени, присутни су се посебно присетили
Милутина Брцана, Ацике Руса и његове супруге Кристине, њихове деце Софије, Радивоја и Аксентија, Боже Туцакова и његове супруге Милице, њихове деце Меланије, Аксентија и Саве,
Миленка Радића и његове супруге Даринке, Марка Марковљева и супруге
му Емилије. Сви они, били су из Деске.
Из навођења нису изостали ни Сирижани. Међу њима били су Јоца

Деспотов и његова супруга Даринка, као и деца Марина, Наталија и
Божа, затим Јамен Ђорђевић са супругом и децом Даринком, Јоцом,
Милошем и Смиљком. У именику
депортованих нашли су се и Милош
Мендебаба, његов син Обрад и снаха Меланија.
Ни Нови Сентиван није избегао талас депортације. Из свог родног села,
на силу су одведени Теодор Путник
са супругом Велинком, њихова деца
Радослав и Тошко, Емил Веселинов и

његова супруга Надица, Ђорђе Веселинов и Драгиња
Путник.
У свом присећању, протонамесник Павле Каплан, парох сегедински се осврнуо
на тужну историјску епоху, и
уједно нагласио да је сигурно да још увек има много
њих за које се не зна поуздано каква их је судбина задесила након депортовања на
Хортобађ. Сви они заслужују вечну славу, али и да се на
видело изнесу све историјске чињенице.
Нека им је слава и вјечнаја
памјат.

П. М.

била веома захвална Драгомиру Дујмову што је могла да упозна неке мање познате детаље српског историјата у Угарској.
Наш познати књижевник и даље се
руководи концепцијом да не измишља нове приче, када већ постоје заиста занимљиве и истините теме, које
су заборављене и ишчезле из наше
свести. Пошто нису обрађене, те драгоцене приче ваља обрадити, овековечити и представити због потпунијег
упознавања сопственог националног
и духовног идентитета.
– Све то нашем народу треба по-

нудити како би схватио да је наша
историја много богатија и занимљивија, него што бисмо помислили у први мах – каже Драгомир Дујмов, који
је прочитао и неколико одломака из
свог издања, а међу њима и оно које
се односи на Сегедин.
Двочасовно историјско-књижевно
дружење привео је крају Боривој Рус,
председник Сегединске месне српске
заједнице, који је присутне упознао
са наредним програмима „Дана српске културе у Сегедину”, уз напомену
да браћу Дујмов очекују и догодине,
у склопу традиционалне светковине
српске културе.

П. М.
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Будимпешта, 3. новембар 2016.

У Батањи је 22. октобра
изведена представа
Аматерског позоришта
КУД-а „Бриле” из
Беочина, „Кад се ми
мртви покољемо”, по
тексту Нине Митровић и
под редитељском
палицом Секуле
Петровића

Б

ило је ово осамнаесто извођење представе која је побрала
многе награде, како за режију,
тако и за глумачка остварења. Поетика ове изузетне представе је у страдању појединаца у немирним временским вртлозима, на просторима
некадашње Југославије. Представу
„Кад се ми мртви покољемо” сврставају у комедију црног хумора, а понеки и у драму. Радња се дешава на
гробљу, где ликови настављају свој
живот, а сваки од њих прича како се
из света живих „преселио” у свет мртвих. Ликови у представи су обични

ВЕСТИ

Позоришно вече у Батаањи

Кад се ми мртви покољемо

људи, маргиналци, ратни профитери,
„родољуби”… Њих петнаесторо је
тако саставило слагалицу, да се батањска публика није могла одлучити
ко су били главни, а ко споредни
глумци, јер су врхунски одиграли
своје улоге.
Овo је била пета режија Секуле
Петровића у којој је он, како истиче,
највише дао себе. Поред режије, овај
сјајан човек, који је један од најза-

служнијих људи за одржавање побратимских веза између Беочина и
Батање, урадио је адаптацију текста,
сценографију и костиме за представу.
Тужна, неправедна, чудна, али
стварна и нажалост, свакидашња
прича на просторима бивше Југославије, испричана је врсним глумачким
бравурама сценских уметника аматерског позоришта КУД-а „Бриле” из

Беочина. Батањска публика је уживала у представи. Посета аматерског
позоришта из Беочина је прерасла у
традицију и публика се увек радује
њиховим новим остварењима. На крају представе, Секула Петровић, чије
су све режије погледали и Срби из
Батање, обратио се публици и у скоријој будућности обећао комедију на
сцени.

С. Ђ.

Ново искуство музичара из Деске

П

Тамбураши „Баната” гостовали у Словачкоj

озив за наступ у Словачкој, најпре је добио Велики тамбурашки оркестар „Васа Јовановић”
из Новог Сада, а њихов диригент Зоран Бугарски Брица, велики је пријатељ Дешчана. Његова идеја је била
да се тамбураши из Деске прикључе
колегама из Србије, и да заједнички
наступе у месту Шурањ
(Šurany), у Словачкој.
Дешчани су на време
добили све ноте композиција за традиционални
фестивал тамбурашких
састава. Уз стручне савете
Зорана Бугарског Брице,
који је допутовао у Деску,
марљиво су пробали и ишчекивали тренутак када
ће засвирати са Великим
тамбурашким оркестром.
За све њих био је то изазов, јер никада раније нису свирали у оваквој постави.
Али, музика и тамбурица спајају људе. Доказ за

Тамбурашки оркестар Културно-уметничког
друштва „Банат” из Деске, није више познат
само у Мађарској, Србији и Македонији,
већ од недавно и у Словачкој, где је наступао
заједно са Тамбурашким оркестром
„Васа Јовановић” из Новог Сада

то је и фестивал у Шурању,
где су тамбураши из Србије и Мађарске шароликим
програмом од шеснаест
композиција публици приредили несвакидашњи музички ужитак. Публика је
била изузетно захвална и
бурним аплаузима наградила последње извођаче на
фестивалу, након чега је
уследило дружење и размена искустава.
Како нас је информисао
Сретен Адамов, шеф Тамбурашког оркестра „Банат”, дружење са оркестром из Новог Сада и там-

Музичко-забавни програми у Шиклошу

У

Јесења серија вечери
српског фолклора

организацији Самоуправе Срба
у Шиклошу, у том месту је 19.
октобра покренута серија вечери српског фолклора, односно, такозваних „српских плесачница”. У месном Дому културе, љубитељима нашег народног мелоса је основне кораке народних игара показивао Атила Тарноци, некадашњи играч Културно-уметничког друштва „Танац”, а
потом и Ансамбла „Дукати” из Печуја.

Већ на самом старту, српска игранка је привукла приличан број љубитеља српског фолклора, који су радо
заиграли „Моравац”, „Ужичко коло” и
друге популарне српске игре. Како
сазнајемо, наставак следи током новембра, такође, под руководством
Атиле Тарноција, у виду две српске
вечери фолклора, на радост и задовољство свих који воле и цене фолклорно наслеђе српског народа.

П. М.

бурашким саставом из Шурања, наставиће се и убудуће. Била је то прилика и за упознавање са хрватским
тамбурашима из Аустрије, као и са
музичарима из Чешке.
Такође, тамбураши су добили дозволу од Зорана Бугарског Брице да
композиције изведене на фестивалу
могу да уврсте у свој репертоар и да
са њима наступају на другим манифестацијама.
Дешчанима предстоји наступ на
„Старчевачкој тамбурици 2016”, као и
на „Банатском сабору”, традиционалној смотри српске народне песме и
музике у Десци, која се одржава у
оквиру „Сабора српске културе у Мађарској”. Одмах након дешчанског
фестивала, 12. новембра, уследиће
наступ у Кањижи. Тамбурашки оркестар „Банат” настоји да се одазове
свим позивима, а у међувремену,
марљиво ради на проширивању свог
репертоара, којим настоји да придобије нове поклонике квалитетне тамбурашке музике.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА

Међународни сајам књига у Београду

Љубитељима српске писане речи представљен и наш недељник
Под слоганом „Књиге у
руке”, у Београду је
крајем октобра, пуних
недељу дана трајала
највећа сајамска
манифестација на
Балкану, окупивши
читаоце, писце, издаваче,
књижевне критичаре,
ђаке и професоре, и све
поштоваоце писане речи,
књижевног језика
и културе

Н

а штанду Управе за дијаспору и
Србе у региону Министарства
иностраних послова Србије,
своју промоцију имале су и „Српске
недељне новине”, гласило српске заједнице у Мађарској. Пред бројним
окупљеним посетиоцима, које је занимало стваралаштво Срба у региону и
дијаспори, првог дана ове престижне
сајамске манифестације, о „Српским
недељним новинама” говорили су: др
Драган Јаковљевић, главни и одговорни уредник овог листа, проф. др Драган Никодијевић, културолог који већ
дуги низ година прати и проучава културни и друштвени живот Срба у Мађарској и књижевник, народни посланик и члан Одбора за дијаспору Скупштине Србије Александар Чотрић.
Да су сајмови књига помало „вашаришта” – места где је књига у средишту пажње, на којима срећемо људе које нисмо дуго видели, подсетио
је проф. др Никодијевић, који из угла
културолога још једном подвлачи да
изузетно важне културне и духовне
вредности долазе у српску културу
из расејања, а посебно са простора
Мађарске.
– Велики број стваралаца из дијаспоре окупљен је ове недеље управо
на овом штанду и то показује процес
обнављања стваралаштва изван матице. Знамо сви колико је током XIX века
снажан био утицај културних институција које су управо на тлу нашег северног суседа настале, од првих новина и
позоришта, оснивања Матице српске,
значајне улоге Текелијанума и другог.
Један од највећих „чувара ватре”, када

је у питању наш идентитет, јесу свакако „Српске недељне новине”, које излазе на ћирилици, и из недеље у недељу
стижу на скоро све адресе српских
домаћинстава у Мађарској. Ово, пре
свега информативно гласило за 10.000
наших људи у Мађарској, свакако има
и своју едукативну мисију. Управо темом новина и духовних вредности Срба у Мађарској бавио се у свом докторском раду главни уредник СНН-а,
Драган Јаковљевић, однедавно професор на Славистичкој катедри у Будимпешти, а поред тога и плодни књижевни стваралац – рекао је, поред осталог, професор Никодијевић.
Значај, величину, посебност по броју
посетилаца и догађаја, емоцији и топлини коју собом носи Београдски сајам књига, на најбољи начин
потврдио је Александар Чотрић, који се управо вратио са
Франкфуртског сајма, а нешто раније је посетио и сајам
у Москви.
– „Српске недељне новине” су пре свега информативне, али имају бројне текстове
из области културе, спорта,
свакодневног живота, образовања… На релативно малом броју страна, имају богат
садржај и тo из седмице у
седмицу, јер уредништво
успева да оржава недељни
ритам излажења – рекао је
Чотрић и истакао да „Српске
недељне новине” са овом
концепцијом и уредништво
листа уживају пуну подршку

Александар Чотрић:

ПОДРШКА ИЗ МАТИЦЕ НА ВИШЕ ПОЉА

„Данас, када сам кренуо на Сајам књига, отворио сам своје поштанско
сандуче, и ту су ме чекале Српске недељне новине. Чувам сваки број и
могу да кажем да ове новине представљају суво злато за наше људе који живе у Мађарској, али и за све нас који се интересујемо за живот Срба на тим просторима. Знам да СНН стиже и у друге средине, а преко интернета у цео свет”, истакао је народни посланик и члан Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Србије Александар Чотрић,
говорећи на промоцији нашег недељника.
Он је додао да о подршци коју матица пружа актуелној концепцији и
уредништву СНН-а говоре висока друштвена признања које је овај лист
добио од највиших државних и стручних институција Србије, као и периодична финансијска помоћ која из Београда и Новог Сада стиже на рачун наших новина, ради повременог повећавања броја страна, у форми
специјалних тематских додатака.

УРЕДНИЧКЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
Главни уредник СНН-а Драган Јаковљевић, каже да није нимало лако
уређивати новине чија је читалачка публика веома различита, по многим
основама.
– Нашу публику чине и интелектуалци и мање образовани; и млади,
али и њихови дедови и баке; и људи са села и они који на селу никада нису били; и мањински активисти и људи које та сфера уопште не занима…
Њихове професионалне и личне преокупације и интересовања су често
веома различити, па и потпуно супротни. Није могуће постићи да се било који лист, па тако ни СНН, у целини допадне свима, а то и не би било
добро. Уредник једног листа је срећан ако сваки читалац који новине узме у руку, може да изабере по пар чланака који ће заокупити његову пажњу. Не треба очекивати да ће просечног српског спортисту у Мађарској интересовати рубрике за ђаке или за даме, као што је мала вероватноћа да ће за старију генерацију бити најпривлачнији чланци о томе како се млади проводе на журкама. Мислим да се ове околности, које су
кључне, често занемарују када се разговара о томе колико је наш лист
„добар” или „лош” – каже Јаковљевић.

највиших државних институција у матичној земљи, укључујући Народну
скупштину и Владина ресорна тела.
Драган Јаковљевић је, у својству
главног уредника листа, представио
кратак историјат српског новинског
издаваштва у Мађарској, актуелну
концепцију нашег недељника, његову
вишеструку друштвену улогу, начин
финансирања и неке од радних планова уредништва.

а предлог Управе за сарадњу
са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних
послова, Драгану Јаковљевићу је
припала част да ретроспективом свог
досадашњег књижевног стварала-

Н

штва отвори серију ауторских промоција на сајамском штанду ове институције. Том приликом, било је речи о десетак његових до сада објављених књига, а учесници књижевног
скупа указали су на вишеслојну стваралачку личност овог аутора и доприносе којима већ деценијама обогаћује пре свега књижевни и друштвени живот српске заједнице у Мађарској, али и свесрпску националну
културу.
Дружење са читаоцима окончано
је надахнутом интерпретацијом неколико песама Драгана Јаковљевића,
које је казивала популарна драмска
уметница Љиљана Стјепановић.

Д. Б.
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Будимпешта, 3. новембар 2016.

Марија Ластић, професор у пензији

СВЕДОЧЕЊА

Прве године Учитељске школе у Печују (5)

Шта је, по Вашем мишљењу, „Обилазак места која нас спајају, Печуја и околине,
пресудило да се школа пресели
Пеште, подсећа нас, некадашње ученике, на време
из Печуја у Будимпешту?
које смо проводили заједно, дружили се, помагали
– Долазе нове генерације. Ново
мањинско руководство преноси Учиједни другима, постајали блиски пријатељи. На
тељску школу из Печуја у Пешту. Позавршетку једног сусрета, већ се договарамо о
ново се отварају иста питања као раније у Печују, питање школског проследећем”, напомиње наша саговорница, у
стора и колегијума за Учитељску
последњем наставку разговора за СНН
школу у Пешти. Сви они који су понели искуство из Печуја, активно учествују у тражењу
исправних решења за нову
школу.
Ипак, учитељске школе
за образовање наставног кадра за потребе
школа на језицима мањина не би било без храбрих и одлучних појединаца.
– Године 1945, 1946. и 1947.
биле су важне за установљавање и будућност нашег јужнословенског, српско-хрватског, мањинског школства. Многи појединци, који
су и раније били активни у
својим мањинским срединама, улажу велики труд на
утемељењу школа за мањине, изузетно важним не само
за образовање младих генерација, него и за остварењa
мањинских права и слобода.
Нажалост, скоро сви истакнути борци тога послератног
периода повлаче се из јавно- Марија Ластић, у друштву наше сараднице Славице Зељковић
сти. Ипак, њихову покретачку улогу у борби за равноправност спремних да притекну у помоћ мла- он је уређивао и помагао новоосномањина у Мађарској, не смемо зане- дим учитељима у остварењу њихо- ване мањинске одборе у местима као
марити.
вих права. Међу њима је Драгутин што су Калаз, Деска, Сентиван, ТукуБили су то припадници генерације Недучић, добар и борбен младић из ља, Бата и тако даље. И на крају се јакоју је карактерисао револуционарни Батање, који је у овом пограничном вља за течајца тј. учитеља, и посвећуполет, а који су се активно укључили месту 17. децембра 1944. године, са је се раду на унапређењу мањинског
у мањинску организацију – Антифа- омладином која се борила за мањин- школства.
шистички фронт Словена.
ску слободу против фашистичких
Др Мартин Ласловић био је приНови млади учитељи су били ти ко- остатака, основао прво мањинско падник интелигенције, али првенствеји су били борци за нашу правду. У удружење. Као изабрани бивши руко- но и верни припадник хрватске на„Слободи”, листу АФС-а, објављује се водилац мањинсног удружења, ка- родности. Залагао се за оснивање
текст о тешком стању наших школа, у сније је постао мањински новинар у културно-просветне организације у
коме се наводи да има руководилаца листу АФС-а „Слобода”. Осим тога, Мохачу, успостављајући везе са другим мањинским срединама. Храбро
се борио за права своје и свих народности. Бавио се питањем мањинских
школа у Мађарској од 1945. године.
Господин Антун Карагић, залагао
се за права хрватске мањине у Баји и
околини. Био је активан у заједничкој
организаци АФС-а. Познат је и Михајло Францисци као представник Словака у заједничкој организацији, који
је истицао став о значају сарадње
Словена у Мађарској. Због обавеза
према словачкој мањини отишао је
рано из земље. Међу првима у Батањи, Стеван Недучић, био је један од
најактивнијих руководилаца АФС-а.
Опредељује се за наставнички позив
и, као први мањински наставник Учитељске школе у Печују, води бригу о
омладини, а затим као директор Учитељског течаја пружа помоћ младим
учитељима. Др Светозар Ластић је,
такође, један од припадника ове генерације. За време рата, када су Њилаши дошли на власт у Печују, интернирали су демократе и за њих неподобне грађане, међу којима је био и
Светозар Ластић. Доспео је у концентрациони логор у Нађкањижи. Када
је један део интернираних успео по-

бећи из логора, међу њима је био и
Ластић. Све до ослобођења Печуја,
био је принуђен да се скрива да би
спасао живот. После ослобођења
вратио се у Печуј.
Да ли победа антифашиста у
Другом светском рату и долазак нове власти, отвара више
простора за рад на остварењу
права мањина?
– Са ослобођењем, народ
је могао одахнути. Могло се
слободно живети и радити,
слободно дисати. У граду се
могла чути наша, словенска
реч, без устезања. Оданост
идеји остварења права мањина, у првом реду права за
школе на мањинском језику,
упркос свему, није јењавала,
и даље је била снажна и жива. Ластић, као мањински
учитељ у селу Сечују, веома
добро је знао колики значај
имају школе за мањине. Са
Православном општином у
Печују, Ластић објављује
„Партизански календар”, први водич на словенском језику, садржајно пун корисних
информација о Печују, као и
истакнутим личностима овог
града.
Познанство Ластића, некадашњег учитеља, са др
Мартином
Ласловићем,
правником из Мохача, било
је корисно за обојицу и позитивно је утицало на даља
постигнућа у остварењу права мањина у Мађарској. Не само њихово другарство, него и заједнички циљ ка
остварењу демократских права свих
мањина, а посебно за припаднике јужнословенске групације, карактерисаће две послератне године, 1945. и
1946. Може се рећи да су њих двојица заслужна за основе и утемељење
јужнословенског школства у Мађарској. Оно што је тада установљено,
није могло лако нестати, али због неповољних услова и конзервативних
ставова према прогресивним идејама, прваци у демократској борби
принуђени су да се повуку из јавног
живота.
Колико је живо и колико се негује и на који начин, сећање на период оснивања Учитељске школе за образовање кадрова за наставу на српско-хрватском језику?
– Бивши печујски ђаци чувају сећање на стару школу, посебно на
другарство и колегијалност које су у
њој развили. Најактивнији од њих је
Љубинко Мандић, који је прве године
школовања провео у Печују, да би
матуру положио у Пешти.
Љубинко је најзаслужнији за каснија окупљања некадашњих печујских ђака, посвећена заједничким успоменама и сећању на период проведен у школи у Печују.
Једном годишње се организује сусрет ученика некадашње Учитељске
школе. И после толико година сви се
радују дану када ће се видети са својим бившим другарима из школе, када ће размењивати приче о себи, својој породици и догађајима у протеклим годинама. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ГОСТОВАЊА

Књижевно вече Ласла Вегела у Српском културном центру

Заборавља торбе и капуте, али не и бритак језик

Ласло Вегел се, како су истакли промотери његовог
дела у Будимпешти, не задовољава да пише само о
сусрету различитих култура. За оне који га читају,
за истраживаче и научнике, важан је сусрет
уметничког и етичког, како у уметности испричати
етичку тему, како у уметничком делу испричати
избор између добра и зла

У

организацији Српске самоуправе у Будимпешти, Српског културног клуба и Српског позоришта у Мађарској, 13. октобра у Културном и документационом центру
Срба у Мађарској одржано је књижевно вече Ласла Вегела, познатог
писца и мађарске и српске књижевности. Учесници програма били су и
госпођа Бора Бабић, власница и директорка издавачке куће „Академска
књига” из Новог Сада, проф. др Владислава Гордић, књижевна критичарка, проф. Ференц Такач, књижевни
критичар и историчар књижевности,
као и чланови Српског позоришта у
Мађарској, Јосо Маториц и Бранимир
Ђорђев.
Председник Српске самоуправе у

МОЗАИЧКА ФРЕСКА
ДОГАЂАЈА
Ласло Вегел у својој књижевности прави мозаичку фреску догађања у Европи у XXI веку. „Моја
европска визија је пре свега културна”, са непрекидним шармантним, помало обешењачким осмехом на лицу, објашњава Ласло Вегел. „Мој однос према ЕУ је веома
критичан. Границе између добра и
зла су сасвим избрисане, изманипулисане. Демократија је чудесна
ствар; понекад њеним путем крећемо равно у пакао, који је наизглед конфоран и у којем нас ђаволи у фраковима нуде шампањцем.”

Будимпешти Борислав Рус, поздравио
је госте и изразио задовољство што
се поново указала прилика за посету
истакнутог књижевника, и то у години када он обележава два јубилеја:
75 година живота и 50 година књижевног рада.
На почетку разговора, Бора Бабић
се захвалила на позиву и могућности
да један писац из Србије, који
пише на мађарском језику,
говори о свом стваралаштву
међу Србима у Мађарској.
Представила је своју издавачку кућу која постоји десет
година и објављује углавном
стручна академска издања,
али и књижевна дела. Бора
Бабић се захвалила Ласлу Вегелу на поверењу што је своје
рукописе уступио „Академској књизи” и на заједничкој
сарадњи, која је почела са
књигом „Неопланта”, веома
популарном прво у Мађарској, а после и у Србији.
Ласло Вегел је један од
најпознатијих писаца у мађарском расејању. Он пише
романе, драме, есеје и књижевну критику. Рођен је у Србобрану,
студирао мађарски језик и књижевност на Новосадском, а филозофију
на Београдском универзитету. Био је
новинар и главни уредник неколико
листова, такође, и драматург Телевизије Нови Сад.
Од 2002. године живи од писања.
Члан је Друштва књижевника Војводине, Друштва лепе књижевности из
Будимпеште, Српског ПЕН центра и

Савеза новинара Мађарске. Добитник
је многих награда.
Вегелова најзначајнија дела су романи: „Мемоари једног макроа”, „Дупла експозиција”, „Паренеза”, „Екстериторијум”, као и књига есеја „Витгенштајнов разбој”, за коју је добио
Регионалну Пулицерову награду Мађарске. Позната драмска дела су му
„Јудита” и „Неопланта”.

Симпатични приказ Ласла Вегела
и његовог значаја за мађарску књижевност, Ференц Taкач је почео са
неколико речи на српском језику.
Први пут се срео са именом Ласла
Вегела шездесетих година прошлог
века и од тада им се путеви укрштају. Ференц Лакаш пише критике и
рецензије Вегелових књига, а у ме-

ђувремену су постали и добри пријатељи.
Владислава Гордић је о Вегелу говорила веома надахнуто и присно, јер
га познаје још из детињства, као пријатеља њеног оца. Сећа се да је Вегел
врло често заборављао своје ствари.
„Могао је да заборави торбу или
капут, али оно што му је увек остајало, то је његов језик”, са симпатијама
прича госпођа Гордић и додаје:

АНЕГДОТЕ О
СТАРОМ РЕЖИМУ
Током свог излагања, Ласло Вегел је на симпатичан начин забављао публику и насмејао је причама и анегдотама из старог комунистичко-социјалистичког режима. За Вегела је највећи кентаур
Југославија, „коју су срушили и
покушавају да је сахране”.
„Југославија ми је била комотна, удобна за кентауре, за разлику
од Србије, која ми је скучена. Ја
сам бездомни локал-патриота”,
каже овај писац.
„Вегелово станиште у два језика
чини га кентауром, како Вегел сам
каже у књизи Приче из доњих предела
и жалосно указује на немогућност да
се Мађар, који пише на матерњем језику у Србији, сврста у организовани
систем. Питање које Вегел поставља у
Неопланти јесте: да ли град који свака нација зове својим именом, може
да постане обећана земља – Нови
Сад, Ујвидек, Нојзатц, Неопланта?”.
Вегел се, како је истакла гошћа, не
задовољава да пише само о сусрету
различитих култура. За оне који га
читају, за истраживаче и научнике,
важан је сусрет уметничког и етичког, како у уметности испричати
етичку тему, како у уметничком делу
испричати избор између добра и зла.
Сталне битке између етике и политике, стални покушаји да се дефинише шта је то етичка позиција писца у
временима која се мењају, у земљама
које се круне, са границама које се
померају – све су ово питања, која
Ласло Вегел поставља и на неочекивани начин се приближава класичном
писцу Шекспиру, који је успевао да
пише о јунацима у чијим животима
осећај моралности зависи искључиво
од околности. Познавање језика може да спасе живот. Кроз најтрагичније догађаје Вегел
ипак шаље оптимистичку поруку, извлачи оно најбоље и
помаже нам да саградимо
бољу прошлост – рекла је
Владислава Гордић.
Нестрпљив да се представи, симпатични Ласло Вегел
наставља причу, обраћајући
се нама, такође, кентаурима, мањинцима. Причао је о
сукобу идентитета, о роману
„Неопланта”. То је роман о
Новом Саду, који прати судбину породице Терек. Поставља се питање шта је господин Терек, који сачекује и
Хортијевце и партизане, херој или кукавица? Вегел на
ово питање одговара питањем: „А шта смо ми мањинци, хероји
или кукавице? Моје је мишљење да
мањинац не мора да буде високо дрво које руши олуја, треба да буде као
трава, којој олује ништа не могу.”
После програма, разговор се наставио уз чашицу пића и добро расположење, а гости су желели да
продуже ово дивно дружење са драгим гостима.

К. П.
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У

Први успеси и порази младог Марсиљија

читаоници, подигнутој према
нацртима генијалног Микеланђела, млади гроф Марсиљи је
упијао древне, руком преписиване
књиге. Својим прстима је дотицао
Вергилијеве рукописе и редове писама Петрарке. Очима је прелетао преко многих старогрчких, арапских, хебрејских и коптских списа и није могао да се обузда. У њему се изненада
појавила до тада непозната пожуда.
Пожелео је да се сва та чудна и китњаста слова попут тешке капије отворе пред њим и да га поведу стазама
нових светова. Жудео је да му се гласови непознатих језика претворе у
најлепшу хармонију и да их упија као
што је упијао мелодије Монтевердија, Ландија и Ровете. У њему је заруменило ново спознање о лепоти далеких, непознатих народа и култура. Од
те болести Марсиљи никада више неће успети да се опорави.
После две године путовања и школовања Луиђи Марсиљи се 1678. године вратио у Болоњу и поново се дивио
високим, косим кулама Гарисенди и
Асинели. Ови торњеви су доиста били
право оличење духа Болоњаца. Познато је да су ови вешти патрицији одвајкада стремили ка висинама. Породице
племића и богатих трговаца били су
вични вечитом надметању. Сви су желели да се покажу и докажу у томе,
ко је већи, ко је јачи и способнији. Били су одлучни, упорни, а помало и
луцкасти. Можда су понекад повијали

По повратку у Болоњу, млади гроф Марсиљи је
изабран за члана Већа осморице. Представљао је
угледно племство, тачније, управне власти под
називом „Магистратура дељи Анцијани.” Ово веће
је имало дужност да организује Карневал,
најзначајнију манифестацију града Болоње

Учесници карневала

кичму, али чињеница је да се никада
нису предавали. Опстајали су и у најневероватнијим ситуацијама управо
онако као што су се њихове високе куле ругале свим законима гравитације.
Четвртаста кула Гарисенди је од своје

оригиналне праве линије била накривљена преко три метра, док је други
Асинели торањ достизао висину од
деведесет седам метара.
Луиђи Марсиљи је дубоко удисао
опојно сладак мирис торте ди рисо,

Породично саветовалиште

Навикните дете да учи на својим грешкама

Н

е постоје савршена деца, као
ни савршени родитељи. Већина
родитеља се слаже да је нормално правити грешке, јер су оне саставни део живота. Знамо да повремено деца одлазе неспремна у школу, да губе своје личне ствари, да не
раде на време домаће задатке, да често вичу када им нешто није по вољи,
да не долазе кући у договорено време и сл. Међутим, када се нађемо у
ситуацији да наше дете покаже непримерено понашање, сматрамо да
је то недопустиво. Размишљамо да
дете никако није смело да се понаша
на такав начин, да тиме срамоти себе
и компромитује нас као родитеље.
Као последицу таквог размишљања
кажњавамо дете како би осетило
кривицу, јер имамо идеју да ће га
патња „научити памети” да то више
не ради.
Нажалост, осећај кривице не чува
дете од лоших поступака у будућности и не учи га да је понашање лоше.
Осећањем кривице дете стиче лошу
слику о себи, што може утицати на
његово реаговање у два правца:
1. повлачењем и одсуством иницијативе, јер мисли „не знам добро да
радим ствари” и
2. настављањем са погрешним понашањем, јер је научило да су она
лоша, а неко ко је лош, понаша се на
лош начин.
Шта је алтернатива? На који начин
да реагујете када дете направи гре-

Уколико вичете и тучете дете због пропуста,
оно може да научи да су викање и ударање
прихватљиви начини испољавања беса.
Додатно, научићете дете да треба да сакрије
грешку, јер на тај начин избегава казну

шку и не понаша се у складу
са дугорочним циљевима?
Важно је да научите дете да
уместо осећања кривице, научи да себе прихвати као погрешиво људско биће и да
направљени пропуст поправи. Важно је да дете разуме
да када направимо грешку
имамо две опције: а) да прихватимо одговорност за учињену грешку и учинимо напор да је поправимо и б) да
осуђујемо себе. Ваш задатак
је да дете у будућности бира прву опцију. То можете да
урадите на неколико начина:
1. Ставите акценат на неприхватљиво понашање када
га дете покаже. Нагласите да
је понашање лоше, а не дете.
На пример, кажете: „То што
ниси урадио домаћи задатак
није добро, због таквог понашања нећеш ићи код пријатеља”, уместо „Ти си лењ и
безобразан и не можеш више
нигде да идеш.”
2. Уколико покажете де-

ФЕЉТОН
посластице од пиринча који је избијао
из хладовине раскошних одаја широм
отворених високих прозора. По повратку млади гроф Марсиљи је на
иницијативу Франческа Карла Капраре изабран за члана Већа осморице,
који је представљао угледно племство, тачније, управне власти под називом „Магистратура дељи Анцијани.” Ово веће је имало дужност да
организује Карневал, најзначајнију
манифестацију града Болоње. Марсиљи се посебно истакао приликом организације, а обновио је и стару традицију коњичких трка. И сам се пријавио, наглашавајући тиме да уместо
љубави душом витеза треба да управља жеља за славом. На завршној вечери карневала, изгубио је контролу
над побеснелим парипом, па је био
искључен из трке. Било је то више него поражавајуће за једног члана тако
веома угледне, мада не и толико
имућне аристократске породице.
Његова несуђена љубав, Елеонора
Замбеки, није била само лепа него и
веома богата. После овог неуспеха,
Луиђи је увидео да су његове шансе
за добар брак постале незнатне. Елеонора му је преко рођака јасно ставила до знања да због његових ограничених финансијских средстава, за
сада није могуће да сањају о браку.
Тако, по тадашњим неписаним законима, младом грофу није било дозвољено да се убудуће приближи или
удвара својој изабраници. Да ли је то
био један од разлога што се Луиђи
никада није оженио, не зна се. (…)
Драгомир Дујмов

животни стил
тету како може да промени понашање, ваша критика ће имати смисла.
3. Коментаришите дететово прихватљиво понашање бар онолико често колико коментаришете лоше понашање. Важно је да дете зна шта хоћете, а не шта нећете.
4. Не манипулишите дететом помоћу осећања кривице. Избегавајте реченице попут: „Полудећу од тебе”
или „У гроб ћеш ме отерати”.
Тада учите децу да су она
лоша, а не да је понашање
лоше.
5. Будите доследни приликом награђивања и кажњавања. Ако дете једном казните због непримереног понашања, увек га кажњавајте
када се то понашање појави.
Неприхватљиво понашање је
лоше независно од нашег расположења. Није важно да
казна буде оштра и дугачка.
Важније је да буде изречена
непосредно након што се непримерено понашање појавило.
6. Помозите детету да разуме колико је комплексно.
Објасните му да се сви људи
састоје из мноштва различитих црта, карактеристика и
понашања.
Уколико будете упорно
примењивали предложене
савете, ваше дете ће научити
да се покаје када направи
пропуст и преузме одговорност за властите грешке. 
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невен

Т

ек што су се захуктали у школским клупама, батањски основци су веома брзо дошли и до
својих првих резултата и нових искустава, која им школа нуди кроз бројне
наставне и ваннаставне активности. С
почетка јесени, организовали су сакупљање старе хартије. Вредни малишани су током ове акције сакупљања
секундарних сировина, успели су да
прикупе близу две тоне папира. Дуги
низ година, школа оваквим акцијама
покушава да велику пажњу посвети
едукацији деце, управо кроз буђење
еколошке свести код њих. Новац добијен од сакупљања старе хартије
основци ће потршити на екскурзије.
Велики број часова су провели у
градској библиотеци учествујући у
разним програмима, као што су „Дан
народне приче”, научили су како се
пишу новине, сами су учесвовали у
стварању дечјег часописа и добили
бројне награде на такмичењима које
је организовала градска билиотека, у
циљу промовисања читања код деце.
Средином октобра су били на једнодневној екскурзији у Румунији. Посетили су музеј – кућу Јаноша Арања, најзначајнијег писца мађарске
епике у стиху, идеалистичког реализма и народног реализма, инспирисаног Петефијем. Након обиласка ове
спомен куће у Салонти, упутили су
се ка спелеолошкој атракцији, Медвеђој пећини, која се налази у западним Карпатима. Пећина представља најспектакуларнију туристичку
атракцију у околини. Случајно је откривена 1975. године, услед минира-

Плодоносна јесен у животима батањских основаца

Корисне акције и едукативне екскурзије

ња каменолома мермера. Дугачка је
више од 1500 метара и има посебну
палентолошку вредност. Деца су
уживала у веома привлачној и модерно уређеној пећини, која има велику вредност подземног призора.
Пећина је бела и у њој се налазе ултра транспарентни кречњаци. Услед
велике лавине, која се десила пре
много година, у пећини је блокирано
више животиња чији се трагови могу
видети дуж туристичке трасе.
Само пар дана касније, основци су
се нашли у школским клупама и у суботу, али су се њихови педагози договорили да ову радну суботу прове-

ду на мало другачији начин. Одлучили су се за тематски дан. Радна субота је протекла у знаку јесењих послова. Деца су у току овог тематског
дана научила разне ствари. Малишани су са учитељицама илустровали
јесењу причу, направили јежиће од
јесењег воћа и декупаж техником направили јесење свећњаке и фото-колаж. За то време, они мало старији са
наставницима су научили како се
круне кукурузи, како се прави сок од
грожђа, чисте ораси и спрема бундева за „Ноћ вештица”. Деца су уживала у оваквом виду рада и учења.
На пригодан начин су се присетили

свих октобарских државних празника и кренули су на пливање. Ово је
већ друга година како школа организује одласке у Тоткомлош, најближе
насеље где постоји затворени базен.
Ту деца, која су непливачи, са наставником физичког уче да пливају, док
остали пливачи са другим педагозима усавршавају своју технику пливања.
На јесењем распусту ће ученици
мало предахнути од учења, док ће
неколико њихових педагога провести
распуст на стручном усавршавању у
Србији.

С. Ђ.

Приредба поводом 60. годишњице мађарске револуције

Рецитал о октобарским догађајима из 1956. године

У

Српској основној школи и гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти, 20. октобра, пре одласка на
јесењи распуст, одржан је свечани програм поводом 60. годишњице од избијања револуције у Мађарској. За састављање, припрему, увежбавање и реализацију свечаног програма био је задужен професор историје Милан Дујмов.
Он је са својим ученицима 12.а разреда
припремио рецитал, који је слушаоцима пренео основне информације о догађајима који су се збили крајем октобра и почетком новембра 1956. године
у главном граду Мађарске. Успут су,
посредством интернета, пуштани ин-

серти из старих документарних филмова, који су снимани у мађарској престоници током антикомунистичког
устанка и револуције.
Поред мађарских извора ученици
су навели и забележене изјаве Срба
из Мађарске, учесника и сведока догађаја тих револуционарних дана.
Стојан Вујичић је о тим судбоносним данима рекао следеће:
„Ја мислим да су и Срби, а можда
би се могло рећи и националне мањине у Мађарској, тих октобарских дана
1956. године били на неки начин по
страни. Можда чак ту револуцију, тај
народни или национални устанак, нису

ни сматрали својим. Ја сам тада био
студент пред дипломом на Филозофском факултету будимпештанског
универзитета и, дакако, учествовао
сам у тим догађајима пре свега са својим колегама студентима. Међутим, ја
и мој покојни брат Тихомир, имали
смо извесног удела у идејној припреми тих октобарских догађаја 1956. године. У пролеће 1955. године обојица
смо били међу првих 50-60 чланова
оснивача, који су организовали Петефијев кружок, који је, као што знамо,
имао фундаментални допринос идејној и идеолошкој припреми тих револуционарних збивања.” (…)

Још један учесник тих револуционарних дана био је Милан Недељков,
тада студент Више педагошке школе
у Печују. Недељков је, баш као и браћа Вујичић, рођен у српској, православној, свештеничкој породици. Једном приликом, присећао се тих дана
током и након слома револуције 1956.
године:
„Формиран је печујски огранак МЕФЕС-а. Међу девет чланова Привременог одбора изабран сам и ја. Као
посланик, учествовао сам на земаљској скупштини МЕФЕС-а у Будимпешти. Због сумње да сам као члан Привременог одбора МЕФЕС-а био један
од организатора учешћа печујских
студената у контрареволуционарним
збивањима, био сам ухапшен.”
Суд је 1958. године донео пресуду
којом се Милан Недељков проглашава невиним. За то време, у периоду
од 11 месеци, Недељков је био интерниран у Киштарчу и Тукуљу.
„После хапшења, искључили су нас
из свих земаљских виших школа. Та
одлука је 1966. повучена”, изјавио је
Милан Недељков, дипломирани електроинжењер у пензији.
На крају програма у Српској школи, приказан је инсерт из популарног
играног филма, у којем су приказана
крвава збивања која су се догодила
испред зграде Мађарског радија и на
Кошутовом тргу, испред мађарског
Парламента.

Д. Д.
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Будимпешта, 3. новембар 2016.

ПОЗИВ ПРЕДСЕДНИЦИМА
СРПСКИХ НАРОДНОСНИХ
САМОУПРАВА
Срдачно вас позивамо на састанак председника српских
народносних самоуправа у Мађарској, који ће бити
одржан у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској
(Будимпешта, Улица Микше Фалка 3, 2/1), 9. новембра
2016. године, са почетком у 13.00 часова.
Дневни ред:
– Обраћање српског посланика у Мађарском парламенту, председнице Самоуправе Срба у Мађарској, председника Српске народносне самоуправе Пештанске жупаније и председника Српске самоуправе у Будимпешти;
– Актуелности и проблеми функционисања локалних самоуправа;
– Актуелни конкурси;
– Диференцијално финансирање
Љубомир Алексов,
српски представник у Мађарском парламенту
Вера Пејић-Сутор,
председница Самоуправе Срба у Мађарској

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ДИВАНХАНА”
ИЗ САРАЈЕВА
Музичка кућа „Фоно”
12. новембра 2016. од 20.00 ч.
Fonó Budai Zeneház – Budapest, XI Sztregova u. 3
Сегединска месна српска заједница и Српска народносна
самоуправа у том граду, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ
5. новембра
Сеоски дом – Деска
16:00 – „Банатски сабор”, музички део манифестације
„Сабор српске културе”

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА” 2017.
Позивамо вас да нам доставите своје предлоге кандидата за добијање Светосавске награде за 2017. годину.
У обзир долазе заслужни појединци или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за
доделу Повеље „Сава Текелија” за 2017. годину. Ово
признање се додељује појединцима или организацијама
који су допринели очувању културних и верских добара
Срба у Мађарској.
Према Правилнику Самоуправе Срба у Мађарској о додељивању награда, предлоге могу да дају чланови Скупштине земаљске самоуправе, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне организације, институције Самоуправе Срба у Мађарској и појединци, припадници српске
заједнице. Предлози се достављају писменим путем, на
адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком –
„предлог за Светосавску награду ССМ 2017”, односно „предлог за Повељу ‘Сава Текелија’ 2017”. Предлози се могу доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu
Рок за пристизање ваших предлога је 15. новембар
2016. године. Предлози који стигну после овог рока неће
бити разматрани, па вас молимо да своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској:
тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu

ИНФО СЕРВИС
Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на
своју нову премијеру
Бранислав Нушић:

„ВЛАСТ”
6. новембра 2016. у 19.00 ч.
Српски културни центар
Сцена Српског позоришта у Мађарској
(1065 Budapest, VI Nagymező u. 49)
Режија: Лидија Стевановић
Улоге тумаче:
• МИНИСТАР – Дејан Дујмов
• ЛЕПОСАВА – Јована Вечић
• МИЛОЈЕ, министров таст – Ратко Краљевић
• АРСА, министров рођак – Тибор Ембер
• МАРА, Милојева жена – Лидија Стевановић (СНП)
• ДОБРОСАВ, министров друг из школе – Митар
Кркељић
• МОМАК ИЗ МИНИСТАРСТВА – Бранимир Ђорђев
• ГОСПА МИЦА – Зорица Јурковић
• КУМ САВА – Јосо Маториц
Асистент режије:
Катарина Павловић-Бачи
Музика: Габор Ленђел
Тон и расвета: Богдан Сабо
Декор: Тибор Прагаи
Цена улазница:
Премијера – 2000 фт, генерална проба – 1000 фт
Информације и резервације:
Тел: +36 30 9 894 783
szinhaz@szerb.hu

ДОБРОДОШЛИ
НА БАНАТСКИ САБОР!
Деска, 5. новембра 2016. године
У организацији Самоуправе Срба у Мађарској, Културног удружења „Банат” из Деске, Српске редакције Мађарског радија (Печуј) и Културног и документационог центра Срба у Мађарској, биће приређен 22. Банатски сабор
у Десци, на који вас срдачно позивамо. Банатски сабор је
музички део „Сабора српске културе” у Мађарској.
Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инструменталисте и оркестре, као и хорове који изводе духовну
музику, а који желе да учествују на Сабору, да до 1. новембра 2016. пошаљу своје пријаве Самоуправи Срба
у Мађарској (тел/факс: +36 1 331 5345).
Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих
локалних самоуправа или самостално). Обрасци за пријаву се преузимају у Самоуправи Срба у Мађарској и Српској редакцији Мађарског радија. Организатори могу да
прихвате само оне пријаве које стигну до назначеног рока.
О детаљном распореду и почетку програма ћемо вас
благовремено информисати.
Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у остваривању наших заједничких циљева да се сачува, негује и
популаризује српска песма и музика у Мађарској.
Детаљније информације: Самоуправа Срба у Мађарској, тел: +36 1 331 5345 и Српска редакција Мађарског радија, тел: +36 72 525 008.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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ДУХОВНОСТ

О

Храмовне славе у нашим насељима

Верници у Мајшу и Илочцу прославили Свету Петку

ни српски православни
Мајш
верници, који су 22.
октобра у Мајш дошли из мађарског и хрватског дела Барање, да се придруже породици Војислава
Спасојевића, јединим преосталим Србима у том месту,
у празновању заштинице
светог храма, били су изненађени призором који су затекли: стабло обореног дрвета закрчило је пролаз у цркву. Наравно, то их није спречило да присуствују свечаном обележавању заштитника светиње Св. Параскеве.
Богослужење
поводом
славе српске цркве у Мајшу,
служили су парох печујски и
администратор мајшанске
парохије, јереј Милан Ерић и
протођакон Андраш Штријк.
Јереј Ерић је том приликом подсетио на прошлост,
када су Срби у Мађарској
подизали храмове и одлазили на молитву. Један такав храм је и
светиња у Мајшу.
„Света Петка итекако има велику
моћ пред Господом Богом, да умоли
за милост да нас Господ погледа и да
нам подари здравља, мира, слоге ме-

ђусобне толеранције и љубави”, нагласио је у својој проповеди администратор мајшанске парохије.
По окончању славске беседе, приликом које су присутни верници информисани о радовима које су Воји-

Празник Светог Димитрија – Митровдан

Омиљен и поштован код свих
православних народа

Т

оком средњег века, Свети Димитрије је поштован као један
од најважнијих православних
мисионара међу светитељима. Слави
се 8. новембра по новом, односно 26.
октобра по старом календару. Живео
је почетком четвртог века, а његов
култ је распрострањен и код Срба,
захваљујући великој духовној блискости са грчким народом, где је овај
светитељ веома слављен.
Димитрије је по очевој смрти наследио војводско звање, а како је васпитаван у хришћанском духу, он је
проповедао хришћанство, уместо да
га, по заповести и налогу цара Максимијана, истребљује. Цар, сазнавши да
је намесник Димитрије хришћанин и
да је многе, уместо да их одврати,
управо превео у хришћанство, нареди да Димитрије буде прво утамничен, а затим избоден копљима, усред
молитве. Тело му је бачено, али га
хришћани тајно узеше и сахранише.
Велможа Леонтије из Илирије, који је
био излечен од тешке болести над
гробом овог мученика, у знак захвалности је на том месту подигао цркву.
Приликом ископавања темеља цркве,
пронађене су мошти Светог великомученика Димитрија.
Он се сматра заштитником Солуна,
јер је спасао град од непријатељске
војске, а, такође, и исцелитељем болесника и невољника. Руси га, такође,

славе и сматрају покровитељем и заштитником Сибира. Сви православни
хришћани и верни, славе овог великомученика, верујући у његове исцелитељске моћи које су многима помогле.
У Србији и Републици Српској се
Свети Димитрије празнује и као крсна слава Митровдан, а у многим
крајевима је ово и дан одржавања заветина – преслава. По броју свечара,
Митровдан је пета слава у Србији.
Градови у Србији – Косовска Митровица и Сремска Митровица, добили су име по светом Димитрију Солунском Мироточивом. Многи храмови помесних православних цркава
посвећени су овом светитељу ранохришћанске епохе. Међу њима је и
саборни храм најмногољудније и најгушће насељене београдске градске
и црквене општине Нови Београд.
По томе какво је време на Митровдан, веровало се да ће бити следеће
лето. Иначе, Митровдан се светкује и
као бећарски празник и овчарски дан,
јер су се на овај дан исплаћивали бећари – чувари стоке.
Црква Светог Димитрија је најважнија и највећа у Солуну. Ископавања су открила делове римског купатила, који се и данас могу видети
унутар цркве. Ту су Римљани држали
Светог Димитрија и погубили га. Унутар цркве налази се саркофаг са моштима свеца. 

СРПСКЕ

слав Спасојевић и његова породица
предузели ради поправке и заштите
крова, уследила је литија. Опход светиње овом приликом се разликовао
од уобичајеног. Пут српских православних верника, предвођених јерејем Ерићем и протођаконом Штријком, водио је до оближњег крсног
знамења, које је летос постављено на
обновљеном поплочаном тргу.
На том месту је свештеник обавио
освећење крста, који је поново доспео на своје старо место. Наиме, за
време комунизма он је био уклоњен,
а сада поново краси центар Мајша.
Ово насеље се и на тај начин одужило светињи, некадашњој српској заједници и данас јединој српској породици која живи у селу.
Након свечаних тренутака код крсног знамења, уследио је традиционални славски обред – резања славског колача и благосиљања кољива.
Кумовала је Зорица Степанов из Мохача, у чијем друштву се налазио и
њен унук. Она је овом приликом најавила да ће се побринути за обнову
прозора на северном делу мајшанског храма. Биће то њен прилог за цркву, у коју је долазила чукунбаба њеног покојног супруга Слободана.

За следећу годину, у име своје породице, тачније брата и сестре који
живе у Новом Саду и Загребу, кумства се прихватио Јован Бертић из Белог Манастира у Хрватској. Његови
преци потичу из Мајша, а историјске
прилике су их навеле да оптирају у
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Прослава храмовне славе у Мајшу окончана је пригодним послужењем у порти светиње, где су парохијани разговарали о временима када
је у Мајшу живело више Срба који су
се потом преселили у ондашњу Краљевину СХС, односно Југосавију.

присуству скромнијег броја верника у Илочцу је, поводом храмовне славе Свете Петке, такође, резан славски колач, за који се побринула Викторија Штријк, супруга
ђакона Андраша Штријка. Треба рећи, да иако у том насељу више нема
Срба, Илочани чине све да сачувају
светињу, која представља бисер овог
села и успомену на некадашње српске житеље. Српска православна црква, посвећена Преподобној мати Параскеви, у самом центру, сведочи о
некадашњој српској прошлости села.
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Почните дан
кашичицом меда

Богат простим шећерима, витаминима
(А,Ц, Е и Б групе) и минералима (калијум,
натријум, сумпор, калцијум, магнезијум,
гвожђе, фосфор, силицијум, бакар…),
мед је савршена намирница која највише
одговара физиолошким потребама организма. Одговара свим генерацијама, а
посебно се препоручује особама које се
баве физичким и интелектуалним пословима, као и деци, спортистима и реконвалесцентима.
Истраживања показују да килограм
меда вреди као 3 кг рибе, 6 кг поморанџи, 50 јаја, 10 до 20 кг поврћа.
Имајући ово на уму, нутриционисти саветују да се сваки дан почне кашичицом
меда. Дозвољена дневна доза је онолико
грама колико неко има килограма, а ово
правило важи за све узрасте. Најбоље је
да се узима растворен у топлој води (3540 степени) или у млаком чају, јер га тако организам најлакше апсорбује. Може
да се конзумира и тако што се мед стави
испод језика и постепено топи, јер полако ослобађа све корисне састојке.
Ова намирница повећава отпорност
организма, обнавља ткива, ублажава
упале, побољшава рад срца, уклања
умор, а има и опуштајуће дејство на
нервни систем. Осим тога, поспешује
опоравак у случају обољења јетре, бубрега, простате и нервног система. Показало се и да су особе средњих година,
које редовно конзумирају мешавину меда и цимета, покретљивије и гипкије.

Малине чисте жуч,
јачају срце

Богате витаминима и минералима, малине су најздравије бобичасто воће.
Осим што успешно скидају повишену
температуру, ове сићушне сочне и ми-
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рисне воћкице подстичу знојење, чисте
жуч, поспешују избацивање песка из бубрега, јачају имунитет и срце, нормализују крвну слику.
У козметици се посебно препоручују
за негу масне коже, а са додатком одговарајућег биљног уља, користе се за припрему маски за суву, осетљиву, зрелу и
оштећену кожу. Богате витамином Ц и
елагинском киселином, малине обезбеђују хемијски и механички пилинг, а
служе и као средство за избељивање тена.
Изгњечени, свежи плодови користе се
и за окрепљујућу масажу тела. Том приликом, семенке малина механички отклањају изумрле ћелије епидерма, док
кашаста воћна смеса регенерише и храни кожу. Истовремено, пријатан мирис
овог воћа делује смирујуће на цео организам и отклања нервозу.

Савршен ред у кући,
а хаос у глави

Када неко упорно инсистира да све
око њега буде у савршеном реду, не значи да је педантан, чист и дисциплинован.
Потреба и жеља да све буде „под конац”
и на свом месту, уз прецизно вођење рачуна о симетрији и поретку, чест је
симптом опсесивно компулсивног поремећаја, који захтева лечење. Екстремно
изражен страх од прљавштине, вируса и
бактерија, често неоснован, који особу
наводи да често или безразложно пере
руке и стерилише ствари које користи,
такође побуђује сумњу на овај поремећај.
– Поремећај карактеришу опсесивне,
наметљиве мисли и компулсивне, присилне радње које се изводе у покушају
да се неутралише одређена опсесија. И

када особа не жели да мисли о нечему,
мисли јој се присилно јављају и терају је
да врши одређене радње, које је ослобађају напетости. Често су мисли везане
за страх да ће се нешто догодити, јер
смо, на пример, заборавили да искључимо шпорет пре изласка из куће, а нисмо
или смо заборавили да понесемо нешто
важно. То повремено прође кроз главу
свакоме, али се у нормалним околностима не враћа неколико пута да провери
да ли је искључио све урећаје, и опет,
након извесног времена осети исти
страх иако је проверио, јер мисли да је
ипак нешто заборавио. Извршење радње
или изговарање неких речи доноси привремено растерећење од напетости,
која се релативно брзо опет јавља и захтева да се понове исте радње или поступак. Кључне карактеристике опсесивно компулсивног поремећаја су присила, борба против наметнутих мисли и
радњи, као и нелогичност и бесмисленост симптома. – објашњава психолог и
психотерапеут ОЛИ (Откривање личне
истине Откривањем лажних информација) интегративне психодинамске психотерапије Небојша Јовановић из „ОЛИ
центра”.
Научници са Универзитета Стенфорд
указују на чињеницу да се код појединих особа поремећај развио још у детињству, након инфекције бета хемолитичким стрептококним фарингитисом.
Зна се да антитела, која се активирају у
борби против ове болести, грешком могу да почну да се понашају као мождани ензим. Последица тога је одсуство
комуникације између неурона у мозгу,
што може да доведе до овог поремећаја.
Који су најчешћи симптоми?
– Страх од могућности заразе руковањем или додиривањем одређених
објеката. Чест је и страх од грешних мисли у контексту религије, као и мисао да
се некоме дугује признање нечега или
исповест. Јавља се и сумња у себе, несигурност да је особа оставила укључен
шпорет или да није закључала врата. Може да дође и до опсесивних мисли о томе да је некога повредила у саобраћају,
а да тога није ни свесна. Присутна је и
снажна нелагодност када одређени
предмети нису поређани на одговарајући начин или нису окренути на „праву” страну. Јављају се мисли и слике о
повређивању сопственог детета, родитеља и друге блиске особе. Постоји стални страх од провалника и поплаве у
кући, забринутост због присилног нагона да се уради нешто страшно, непрекидно премотавање порнографских садржаја у глави…
Какве радње прате ове мисли?
– Сврха компулсивних радњи је ослобађање од тензија насталих због при
силних мисли. У питању су понашања
односно ментални акти које особа са
овим поремећајем стално понавља и доживљава као да је у обавези да их изводи, удовољавајући на тај начин својој

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине

Жене чешће пате
од несанице

о псесији. Радње нису увек повезане са
ситуацијом, али су неприкладне или
претеране. Особа схвата да су њене опсесије или компулсије претеране или неразумне, јер је за њихово извођење потребно и неколико часова током дана.
Разумљиво је да је тешко бити продуктиван и успешан у дневним активностима ако се неколико сати троши на извођење неке потпуно беспотребне и бесмислене активности.
Које су најчешће компулсивне активности?
– Већина је повезана са прањем и
чишћењем, при чему се најчешће перу
руке. Осим тога, често је и проверавање
да би се осигурали од потенцијално
опасне ситуације или спречили нарушавање реда и уредности, као и ређање
предмета по сопственом обавезном редоследу. У компулсивне радње спада и
нега тела на тачно одређен начин. На
пример, особа мора да тачно сто пута
четком од природне длаке прође кроз
косу пре спавања. Или, цигарету обавезно пали два пута, у столицу седа и устаје
три пута, док не буде „све како треба”.
Такође, ту је и прикупљање ствари које
најчешће немају никакву материјалну
или практичну вредност, али и детаљно
претраживање смећа пре него што се
садржај баци у контејнер. Један од показатеља овог поремећаја је и избегавање
одређених боја, на пример црвене, јер их
асоцира на крв…
Пацијенти који узимају антидепресиве, а они подижу ниво хормона серотонина, имају мање испољене симптоме
опсесивно- компулсивног поремећаја.
Серотонин регулише напетост и узнемиреност, игра важну улогу и у процесу
спавања и памћења.
Како се поремећај испољава у физичком смислу?
– Прати га низ физичких симптома.
Због сталног прања руку често долази
до запаљења коже, дерматититса, због
непрестаног чупкања се губи коса или
брада, јављају се и тикови, као и премор.
Региструју се невољни покрети руку и
других делова тела, долази до презнојавања, прескакања срца, вртоглавице,
скраћивања даха и појаве дрхтавице.
Који су узроци опсесивно-компулсивног поремећаја?
– О узроцима који доводе до поремећаја не постоји јединствено мишљење
стручњака. Није лако раздвојити био-

лошку основу као предиспозицију за настанак проблема, од психолошких узрока и утицаја фактора средине. Главна тачка спора се ломи око тога да ли је поремећај психолошке или неуролошке природе. Посматрано са психолошког становишта, још је Сигмунд Фројд истицао
да разлог за овакво понашање лежи у
несвесним конфликтима, који се манифестују кроз одређени симптом. Особа
се плаши својих несвесних садржаја, неприкладних жеља, мисли, осећања.
Заправо, плаши се да не изгуби контролу
над њима. Да би савладала страх, налази
симболичне представе за оно што је узрок страха, па почиње да се плаши тих
симбола уместо сопствених жеља и
емоција.
Како то изгледа у конкретном
случају?

– Пример су особе које имају инцестуозне мисли и жеље и свесне су тога да
су прљаве, да им је сексуалност гадна,
опасна и уколико се отргне контроли,
довешће до несреће. Да би се ослободили тих мисли и жеља, налазе одговарајуће симболе који их представљају и
почињу њих да се плаше. А психотерапија се управо и заснива на освешћивању
и прихватању одбачених непријатних
жеља и емоција, свесном владању њима,
уместо потискивања у несвесно и покушаја контроле онога што је потиснуто
кроз опсесивне радње – истиче саговорник „Живота плус”.
Установљено је да се поремећај јавља
код деце чији родитељи имају овај проблем, али нема коначног одговора да ли
је у питању наслеђе или несвесно имитирање старијих чланова породице.

Припаднице лепшег пола чешће пате
од несанице, показују подаци извештаја
Америчког сектора за здравље. Стручњаци објашњавају да, осим што на инсомнију утичу болест, стрес, депресивна
расположења и тежак посао, постоји
још разлога због којих су јој даме склоније.
ХОРМОНИ. Жене и мушкарци имају
различите нивое естрогена и прогестерона, који код припадница лепшег пола
додатно варирају током менструалног
циклуса. Лекари верују да ове хормоналне измене утичу на спавање. Крварење, грчеви, осетљивост груди и промене у расположењу чине да жене теже
тону у сан.
ДРУГО СТАЊЕ. За време трудноће
жене често лоше спавају због физичке
неудобности или повећане потребе за
мокрењем која омета сан. Код неких се
јавља и синдром немирних ногу због
хормоналних промена и нижег нивоа
гвожђа, па жене све време несвесно померају доње екстремитете.
БЕБА. Када се дете роди, готово је са
спавањем док не порасте. Чак и када
малишани ухвате нормалан ритам сна,
мајке се и даље буде. Имају мајчинске
уши, не спавају више дубоко, јер су научиле да одговарају на плач или позив
детета.
МЕНОПАУЗА. Ноћна знојења, промене
расположења и благе депресије током
менопаузе могу да учине ноћи врло непријатним за жене. Уместо да се одморе,
још им је теже када падне мрак.

Маслиново уље штити
срце и желудац

Богато незасићеним масним киселинама, витамином Е, стеролима и полифенолима, маслиново уље је изузетно
здрава, хранљива и лековита намирница.
Захваљујући ниском садржају вишеструко незасићених масних киселина,
отпорније је на високе температуре од
других врста биљних масноћа, због чега
га нутриционисти посебно препоручују
за кување и пржење.
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А ако сваког јутра узмете по кашику
овог уља, заштитићете желудац од могуће појаве чира, кажу стручњаци за
традиционалну медицину. Мућкање
маслиновог уља у устима, ујутру после
прања зуба, представља одличну заштиту од пародонтозе.
Маслиново уље такође повећава ниво
доброг холестерола који чисти артерије
и на тај начин штити срце, док високе
концентрације витамина Е спречавају
појаву штетних слободних радикала.
Доказано је да жене које свакодневно
узимају маслиново уље смањују ризик
од добијања рака дојке за 45 одсто.

морате радити полако, тако да сваки
покрет буде наглашен. Урадите што више понављања.
ЧУЧЊЕВИ. Станите усправно са раширеним ногама, држећи руке на куковима. Полако савијте колена у чучањ, а
задњицу спуштајте надоле, као да желите да седнете на столицу. Лагано се
вратите у почетни положај, али тако да
леђа све време буду у усправном положају. Вежбу поновите пет до десет пута.
ЗАТЕЗАЊЕ БОКОВА. Лезите на леђа
са савијеним коленима и рукама са обе
стране тела. Једно стопало пребаците

секунди ту воду просути. Потом се листови прелију новом кључалом водом.
Овако припремљен чај неће имати горак
укус, а може да се заслади и са мало меда.
Овај напитак препоручује се и онима
који желе да сачувају витку линију. Мирис нане, наиме, сузбија апетит, па самим тим спречава гомилање сувишних
килограма, показала су истраживања на
Универзитету у Вирџинији. Ако се удише
мирис менте која украшава неки колач,
или се држи бочица уља од нане на столу приликом оброка, жеља за храном ће
бити смањена.

Како би утврдили на који начин ликвор доприноси одбацивању лоших ћелија која могу да оштете мозак, истраживачи су радили тестове на глодарима и посматрали њихов положај спавања. Током студије, научници су путем
магнетне резонанце посматрали процесе који се догађају у мозгу глодара док
су они у сну. Глодари су спавали у три
позиције, бочно, на стомаку и на леђима. Посматрајући их, научници су открили да је спавање у бочном положају
најефикасније за одмарање мозга и избацивање метаболичких отпадних производа који се стварају у њему док је
тело будно. Осим тога, наводе истраживачи, ова позиција за „падање у сан”
значајно може да смањи неуролошке
поремећаје. Неке раније студије показале су да особе које спавају на боку
лакше заспу. Собзиром на то да су многе врсте деменције повезане са поремећајем спавања, стручњаци саветују
овај положај као идеалан за добро
здравље мозга.

Опасности од тровања
кућном хемијом

Да бисте били сигурни да сте одабрали квалитетно уље од маслина, приликом куповине обавезно проверите да ли
на етикети пише еxtra vergine. Ова етикета означава да је уље исцеђено из свеже убраних маслина и да не садржи никакве хемијске адитиве.

Вежбе против целулита
Целулит је проблем са којим се суочава свака жена. Његова количина нема
везе са вишком килограма, па га и веома мршаве девојке често имају на
својим бутинама и задњици. Против ове
досадне масноће стручњаци најчешће
саветују трчање, пливање и брзо ходање, међутим, уколико нисте љубитељ
ових активности, целулит можете
смањити и једноставним вежбањем код
куће.
Довољно је да три пута недељно издвојите по пола сата, а резултати ће бити видљиви већ после неколико недеља.
Ове једноставне вежбе осим што затежу
мишиће ногу и задњице такође подстичу знојење и циркулацију и помажу телу
да избаци токсине.
СТЕПЕНИЦЕ. Станите усправно испред
степеница, испружите руке поред тела
држећи тегове за вежбање. Ставите лево
стопало на степеницу која се налази у
висини вашег колена. Одуприте се петом
све док се тело потпуно не исправи и
док не будете стајали на једној нози на
степенику. Вратите се назад све док
десна нога не додирне под. Поновите
вежбу неколико пута, а затим замените
ногу.
ПИЛАТЕС ЛОПТА. Седните на лопту
за пилатес и исправите леђа, руке ставите на бокове или са сваке стране лопте
како бисте имали бољу равнотежу. Полако подижите једну ногу, док је потпуно не исправите и не изравнате са телом. Прсти све време морају бити
затегнути према горе, а ову вежбу
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преко колена друге ноге. Доњи део
леђа изравнајте са подом, притисните
трбушне мишиће и дигните бокове високо тако да се абдомен изравна са ногама. Останите у овом положају око
пет секунди, добро затегните све мишиће и полако се спуштајте у почетни
положај. Затим све поновите другом
ногом.
ЗАТЕЗАЊЕ ЦЕЛИХ НОГУ. Клекните на
све четири, подигните десну ногу и савијте је у колену, а затим под правим углом дижите и спуштајте наизменично.
Док подижете ногу, истовремено затежите мишиће задњице. Вежбу урадите
неколико пута, а затим исто то урадите
и са левом ногом.
ЈАЧАЊЕ БУТИНА. За ову вежбу потребно је да набавите растегљиву траку
за вежбање. Лезите на леђа, а траку ставите око зглобова на стопалима. Руке
спустите поред тела, а затим испружите
обе ноге увис. Лагано ширите ноге све
док траке не буде максимално затегнута. Вратите се у почетни положај, направите кратку паузу, а затим све поновите
још неколико пута.

Чај од нане најбоље
освежава

Чај од нане или менте најбољи је савезник у борби против летњих врелина.
Овај напитак истовремено гаси жеђ,
освежава и јача желудац и црева, наглашава бечки лекар Хадемар Банкхофер. Истовремено, етерично уље и ментол из нане расхлађују и ефикасно
спречавају развој штетних бактерија у
цревима.
Да би чај био пријатно ароматичан,
важно је да се приликом припреме ублажи његов горак укус. Зато листове нане
прво треба ставити у одговарајућу посуду, прелити кључалом водом (за менту
је важно да се зна да се никада не кува,
јер губи драгоцена својства) и након 20

Спавање на боку је
добро за мозак

Положај у којем спавамо може да
утиче на нашу личност, добро расположење и здравље нашег мозга, тврде амерички научници. Студија коју су радили
истраживачи са Медицинског универзитета „Стони Брук” показала је да је најбоље спавати на боку, јер у овом положају мозак лакше обнавља ћелије, као и
да је ризик од добијања Алцхајмера и
других неуролошких болести мањи код
оних који овако спавају.

Колико год да нам олакшавају живот,
хемијска средства за одржавање кућне
хигијене могу бити двосекли мач. Немаран однос у руковању, уз игнорисање,
истина минијатурних слова на упутствима, може да доведе до озбиљних последица у виду тровања. У незавидној ситуацији може да се нађе било који члан породице, а најчешћше особа која овим
средствима рукује, као и најмлађи којима је истраживачка радозналост главна
особина.
– Контакт са хемикалијама у домаћинству почиње уз „Добро јутро” након буђења. У купатилу је складиште
могућих отрова, почевши од сапуна, калодонта и раствора за испирање усне
дупље, лосиона, шампона, дезодоранаса, шминке. Ту су и средства за избељивање косе, за скидање лака и лакирање ноктију. Све то садржи потенцијалне отрове, међу којима су најзначајнији
ацетон и изопропил алкохол. Иако са
становишта клиничке токсикологије све
то може бити страшно, свакако није за
панику – наглашава токсиколог професор др Драган Јоксовић, оснивач Националног центра за контролу тровања у
Војномедицинској академији, који дежура 24 сата.

Како делују „хемикалије”?
– По дефиницији, свака хемијска
материја може довести до мањег или
већег ремећења физиолошких функција организма, а у најгорем случају до
смрти. Тровање може да се догоди
удисањем, преко коже или орално, при
чему су важне концентрације унете
материје и време уноса. То значи да
постоје хемијске материје чији једнократни унос од пар милиграма може
довести до тренутне смрти. И друге
токсичне материје могу да доведу до
озбиљних, по живот опасних последица, али тек уколико се узму у већим количинама. Реакције на ове врсте хемикалија настају у релативно кратком
времену, обично до истека једног сата
од момента тровања. У сваком случају,
без обзира о којој хемикалији је реч,
човек се пре може отровати у својој
кући у селу или граду, него у погону
неке хемијске индустрије, где је заштита на раду запослених регулисана законом. Она подразумева едукацију
радника од присутне опасности уз обавезу ношења заштитне опреме као што
је одело, рукавице, наочаре, одговарајуће маске за заштиту дисајних путева… У кући мало ко о томе води рачуна, осим евентуалног ношења рукавица. А, таква врста „необразовања” и
немаран однос према себи и ризичној
групи укућана погодује тровању. Најчешће жртве су мала деца која све трпају у уста, али и „велика деца” у које
спадају сенилни и болесни.
Да ли је свака хемијска материја
у кући „тровач”?
– Већина може довести до акутног
тровања. На срећу, многе су паковане у
малим количинама и концентрацији, па
не треба паничити, већ само бити обазрив. На пример, у средствима за личну
хигијену, која су у свакодневној употреби, највише треба водити рачуна о
ацетону и изопропил алкохолу. Смртна
доза ацетона је изнад пет грама на килограм телесне тежине. О овоме би сви
требало да воде рачуна, нарочито они
који свесно желе себи да нашкоде.
Случајно или намерно попијени ацетон
доводи до иритације дигестивног
тракта. Током метаболисања, у организму може доћи до оштећења јетре и
бубрега, уз пораст нивоа шећера у крви. Такође, треба водити рачуна и о
изопропил алкохолу који се налази у
лосионима, дезодорансима и бројним
препаратима за прање стакла. Доза од
250 милилитара доводи до коме, а затим и смрти.
Које су најопасније хемикалије?
– Најопасније хемикалије су оне које
се углавном држе испод лавабоа, иза
ве-це шоље и на другим приступачним
местима. Опасне су јер су корозиви, углавном су течне, а у додиру са кожом
или слузокожом изазивају хемијске
опекотине са великим оштећењима.
Таква је сона киселина за скидање
каменца,
натријум
хидроксид за отчепљивање канализације, избељивач хипохлорна киселина. Корозивни
ефекат имају и детерџенти за
машинско прање уколико се
прогутају, калгонит за заштиту
машина за веш и судове, хидроген који се користи за блајхање
косе, дезинфицијенси попут
асепсола. Све оне разарају
слузницу једњака и желуца,
због чега у високом проценту
долази до смртног исхода.
Преживели имају тешке последице и инвалидност.
На која средства у кући
би још требало обратити пажњу?
– Често се на доступном
месту држи и антифриз. Унет

орално у дози од 50 милилитара може
бити смртоносан. Бензин, који се користи за чишћење флека са одеће, може
да доведе до тешке пнеумоније ако се
прогута или доспе у душник. Ова, такозвана бензинска пнеумонија даље се
компликује бактеријском инфекцијом
и неретко завршава смртним исходом.
У појединим деловима Србије као лек
за запрашивање косе против вашију, нарочито код деце, користи се етиол
прах. Да зло буде веће, пошто га нанесу, на главу ставе пластичну кесу како
би боље деловао. Бројни су примери
смртног исхода због оваквог начина
„лечења”.

Кромпиром против чира
на желуцу

О кромпиру се неоправдано говори са
омаловажавањем уз констатацију да
осим „празних калорија” не садржи
ништа друго. Стручњаци са Универзитета у Манчестеру после обављених истраживања овакво мишљење оповргавају, тврдећи да би кромпиром могао да
се лечи чир желуца.
Научници су открили да кромпир
садржи јединствене антибактеријске
молекуле које лече ово стање. С обзиром на необично откриће, чланови микробиолошког тима очекују да се супстанца коју су назвали „сок кромпира”, у
догледно време нађе у производњи као
дијететски суплемент.
Универзитетски научници испитали су
неколико врста кромпира и патентирали
процес цеђења наведеног антибактеријског молекула. Приликом испитивања
открили су да стомачне бактерије не
могу развити отпорност на сок од кромпира, за разлику од антибиотика који
стварају одређену резистентност. Осим
тога, препоручени суплемент не изазива
никакве нежељене последице по организам.

ристили и у медицинске сврхе, али и у
религијским обредима, као „храну за богове”.
Ова безглутеска намирница, са завидним количинама калцијума и омега 3
масти, уједно је и савршени антиоксиданс и одличан извор влакана и енергије.
Због ових својстава препоручује се деци,
спортистима, али и у дијетама за мршављење за све који имају вишак килограма.
За очување доброг здравља и дуговечности, нутриционисти препоручују
дозу од највише две супене кашике семенки на дан. Ова количина подмирује
дневне потребе у дијететским влакнима,
калцијуму, омега 3 и омега 5 масним киселинама које у овом сићушном зрневљу
благог укуса, имају идеалан однос. Семенке садрже и гвожђе, магнезијум,
фосфор, калијум, цинк, бор и бакар, као
и витамине Б комплекса.
Колико је ова намирница вредна и
хранљива, најбоље илуструје податак да
Аминокиселина
садржи шест пута више калцијума него
оштећује крвне судове
пуномасно млеко, три пута више гвожђа
Холестерол више није дежурни кринего спанаћ, чак 15 пута више магнезијувац за закрчавање крвних судова и инма него броколи, 20 одсто више влакана
фаркте срца и мозга, јер ту улогу, пренего ланено семе. У чија семену се налама једној струји у медицини, постепези невероватних 60 процената омега 3
но, али све више, преузима хомоцистемасних киселина!
ин. Повишена вредност ове аминокисеИстраживања су показала да конзулине у крви, представља један од најомирање чија семена благотворно утиче
паснијих непријатеља који угрожавају
на здравље коже, косе и ноктију, због
Чија семе даје снагу
здравље.
изузетно великих концентрација протеи чува здравље
Хомоцистеин учествује у изградњи
ина и ризнице других састојака. У њему
Изузетно богато хранљивим састојци- се налази чак 20 одсто протеина неопткива у нашем организму, и производ је
друге аминокиселине метионина која се ма, чија семе (Салвиа хиспаница), с раз- ходних за очување здраве косе и нокналази у месу, млеку и јајима. До по- логом је увршћено на листу супер на- тију. Иначе, корени ноктију и власи ствовећања његовог нивоа у крви долази мирница и у последњих неколико година рени су од протеина кератина.
због недостатка витамина Б6, Б12 и фол- постало популарно широм света. Потиче
Ова супер-намирница хидрира органе киселине у организму. Пораст њего- из Мексика и Гватемале, не спада у жи- низам, олакшава варење, регулише раввих вредности може да изазове и често тарице, али се припрема и конзумира на нотежу електролита. Истовремено,
узимање алкохола, које доводи до тога сличан начин. Као основна храна први убрзава разградњу масти и топи килода га организам лоше метаболише па пут се спомиње код Астека који су га ко- граме, пружа осећај ситости, ревитализује мишиће. Због обиља
благотворних ефеката и окрепљујућег дејства, нутриционисти је посебно препоручују
особама које се осећају слабо
и без енергије.
Чија семе у исхрани може да
се користи пресно, кувано, печено, цело и млевено, као додатак јелима, здравим посластицама и шејковима. Богато протеинима, може да послужи као
замена за јаја, као и у безглутенским рецептима. 
његово присуство у крви и урину прелази нормалне границе.
Велика вредност хомоцистеина у крви не манифестује се никаквим симптомима, па се његово присуство обично не
открије на време. Он утиче на зидове
крвних судова стварајући масне наслаге
које погоршавају њихов рад. Ово доводи
до повећања ризика од појаве атеросклерозе, а као последица овог стања долази до можданог и срчаног удара. Анализе ове аминокиселине показале су да
што је његов ниво већи, каротидне артерије постају уже. Хомоцистеин је, такође, сматрају лекари, један од главних
криваца за настанак венске тромбозе и
плућне емболије, а осим тога показало
се и да особе које болују од Алцхајмерове болести имају веће вредности од
уобичајених.
Повишени ниво хомоцистеина у крви
може се смањити редовним узимањем
цинка, витамина Б6, Б12 и фолне киселине. С обзиром на то да он настаје из метионина саветује се умерено конзумирање намирница које садрже метионин
као што су млеко, месо и јаја. У борби
против високих вредности хомоцистеина у крви, могу да помогну и бели лук,
броколи, леблебија, сочиво, пиринач,
орашасти плодови, махунарке и што
чешће узимање воћа.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ИЗ ИСТОРИЈАТА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ИДЕЈЕ (3)

Срби су се одувек заносили
славом предака, често
заборављајући да је још
Доситeј говорио да „славу
треба од себе почињати” и
да просветитељство мора да
буде основа националне
идеологије. Слобода
личности и демократија били
су не само средства за
препород нације, већ и
заштитни знак српског
националног покрета

Р

адикал Светислав Симић, оснивач
и „Дела” и „Српског књижевног
гласника”, близак пријатељ и сарадник Јована Цвијића и Љубомира Јовановића, водећи српски ауторитет за
македонско питање и посланик Србије
у Софији, на сличан начин, попут Скерлића, тумачио је национални идентитет. Позивао се искључиво на француске писце, примећивао да су његови
бугарски опоненти и даље веровали у
„застареле немачке теорије” и тврдио
да се „народност” „непрестано мења
под утицајем прилика”. То је чинио и у
полемици о идентитету становништва
Македоније са једним бугарским публицистом:
„Одавно је изгубило вредност мишљење, постало у доба романтичарског
заношења средњовековном прошлошћу,
по коме народност као да је нешто непроменљиво, са сталним особинама које
се не мењају у току историјскога процеса; оно је уступило место новијем и тачнијем гледишту, по коме се и народност,
као и све што је на свету, непрестано мења под утицајем прилика које прате њезин историјски развитак”.

Слично Скерлићу, Симић је тражио
да се српска национална идеја заснује,
пре свега, на разумној процени садашњости: „Свој национално-политички
идеал не треба тражити готов у прошлости, него треба да га сами створимо према приликама и духу времена у коме
живимо и према снази са којом располажемо да бисмо га могли остварити”. Јован Скерлић је око Доситеја Обрадовића изградио читав култ; Светислав Симић је веровао да би просветитељство
требало да буде основа обновљене националне идеологије; Срби су се „заносили славом предака, заборављајући
што нас је још неумрли Доситеј учио, да
славу треба од себе почињати”. Коначно,
баш као и Скерлић, Симић је умео да заборави на свој отпор према „романти-

чарском заношењу средњим веком”;
Слободану Јовановићу и Миловану Миловановићу је још деведесетих година
XIX века говорио да би Србија требало
да буде задовољна уколико би успела да
постигне границе краља Милутина.
Милован Миловановић је међу Србима био вероватно најважнији проповедник Ренановог учења о нацији. Слободан
Јовановић је писао да је нараштај, који
се у српском јавном животу јавио средином деведесетих година XIX века, у
Миловану Миловановићу видео свог
„природног вођу”. Овај напредњачки син
се, ипак, окренуо Пашићу; од 1908. до
1912. он ће, као министар спољних послова и председник владе, бити кључна
личност српске спољне политике.
Милован Миловановић је био у Пари-

зу на докторским студијама када је Ренан одржао своје славно предавање. Непосредно по повратку у Београд, као
професор Велике школе, објавио је брошуру „Начело народности у међународном праву и у међународној политици”
(1889), у којој је прихватио кључне идеје
„г. Ренана”. Миловановић се ту позивао
на „слободну вољу”, „плебисцит”, и на
„заједничко наслеђе успомена, заједнички подношене среће и несреће”. Тврдио
је да је „народносно начело” неодвојиво
од народног суверенитета и демократије; његове почетке проналазио је у „Великој француској револуцији”. Демократску суштину Ренановог схватања
нације као „права на самоопредељење”
наглашавао је и у својим предавањима
на Великој школи.

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ НАРОДА И НАРОДНОСТИ
Слободан Јовановић је у другом, прерађеном издању свог универзитетског
уџбеника „Основи правне теорије о држави” (1914), разликовао „народ” од „народности”: „народ” би била „формално-правна”, а „народност” „духовно-историјска заједница”. „Народ” чине „људи који живе у истој држави” и који су „сви
истој власти потчињени”; припадници „народности” повезани су „духовним везама”, насталим заједничким историјским искуством, религијом, језиком и географском блискошћу. Постоји и „племе”, као „природна, крвна заједница”; „народност” је, за разлику од њега, „духовно-историјска заједница”. „Слободна
воља” овде није играла важну улогу. „Народ” је, наиме, „принудна заједница”
настала „једном врстом спољашњег притиска”; воља није одлучивала ни о „народности”: „Народ јесте принудна заједница, али народност није слободна заједница. Чланови исте народности упућени су једни на друге наслеђеним духовним особинама које не зависе од њихове воље. Њихова заједница се не
оснива на једном акту воље… Али док је народ правна, дотле је народност
историјска нужност”.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине

Стојан Новаковић
У овој брошури Миловановић је, међутим, закључио да „начело народности” није било усвојено као „позитивно
начело јавног међународног права”. Берлински конгрес на коме је „српска Босна
и Херцеговина досуђена Аустрији, а ру-

мунска Бесарабија Русији” потврдио је
да о границама није одлучивала слободна воља грађана, него самовоља „државника и политичара”. Миловановић је изразиту бруталност великих сила у наметању своје воље, посебно уочљиву у „добу империја”, тумачио, пре свега, „упливом милитарне хегемоније нове немачке
царевине”. Ренан је, дакле, објаснио шта
је нација и предложио демократско национално начело, које је, према Миловановићевом мишљењу, могло да донесе
праведнији и безбеднији међународни
поредак; стварност је, међутим, показала да су се решења доносила на основу
силе и вештине. Из професора права на
Великој школи већ те 1889. је провиривао
дипломата, спреман да се прилагоди неумитностима „доба империја”.
Када је доказивао српска права у Македонији, Цвијић је посебно наглашавао
историјска сећања. И Светислав Симић
је истицао важност предања и историјских споменика, који су, како је тврдио,
доказивали српска права у Македонији.
„Зар овај моменат није вредан да се на
њега скрене пажња данас, кад је ван
сваког спора утврђено да је истоветност
у осећањима, формираним сећањем на
заједничку прошлост и тежњама за за-

НАСИЛНО СТВАРАЊЕ НАЦИЈЕ
Држава може да ствара не само народе, него и народности, сматрао је Слободан Јовановић. Као да је најављивао и унапред образлагао идентитетску политику будуће југословенске државе: "У историји има доста примера да је једна држава постала насилним спајањем разних племена, између којих је у први
мах место сваког духовног јединства постојала само међусобна мржња и непријатељство. Али живећи вековима у политичкој заједници, та су се племена
тако прилагодила једно другоме, и тако изједначила по мислима и осећајима,
да су се најзад њихове многобројне племенске свести стопиле у једну народносну свест. Оно што је испрва било само један народ, постало је у току времена једна народност." Јовановић је, у стварању нација, одређен значај давао и
религији и језику. Ипак, занимљиво је ово одсуство поверења у "слободну вољу
грађана", видљиво понајвише када се Јовановићеви ставови упореде са, на пример, Скерлићевим тумачењима националног идентитета.

једнички живот у будућности, главна
одлика народности?” – питао се, на Ренановом трагу, Светислав Симић. У једном тексту он ће се и позивати на спис
„Шта је народ”. Миловановић, Цвијић и
Симић су, у основи, имали прилагодљив
став према македонском питању, срачунат на компромис са Бугарима. У основи,
у практичним решењима, више су веровали у дипломатију и деловање државе
него у „свакодневни плебисцит”.
Блискости у ставовима биле су после-

одигравали су се током последње деценије XIX века и првих година XX века, на
потпуно неформалној основи, између
старих, генерацијски блиских познаника,
независно од државе и њених установа.
Цвијић је тврдио да је и Скерлић, после једног таквог разговора, прихватио
његове ставове о тумачењима националног питања. Положај Јована Скерлића је,
ипак, био издвојен. Он није припадао генерацији Слободана Јовановића, Милована Миловановића, Јована Цвијића, Све-

УТИЦАЈНИ СТОЈАН НОВАКОВИЋ
Стојан Новаковић не само што је, током неколико деценија, био кључна личност српске националне политике у Старој Србији и Македонији; он је имао велики утицај на интелектуалце који су били кључни тумачи српске националне
идеје од 1903. до 1914. године. Као професор Велике школе и министар просвете, писао је уџбенике и наставне програме по којима су учили и устројио гимназије у којима су се школовали. Старијима, као што је био Љубомир Стојановић, предавао је на Великој школи; у стручном смислу, он је на Стојановића извршио одлучујући утицај. Богдану Поповићу још 1887. је помогао да добије
стипендију за Сорбону. Скерлић је Новаковића посебно ценио, а овај је Скерлића 1909. предложио за чланство у Српској краљевској академији. Павле Поповић је Новаковићу нудио сарадњу у „Гласнику”; он је то одбио под изговором
да не може да се прилагоди захтеву за сажетошћу, који су постављали писци
и читаоци нових генерација.
дица дружења, редовних сусрета и разговора. Познавали су се, углавном, још из
Прве београдске гимназије; Светислав
Симић и Јован Цвијић ишли су у исти разред. Слободан Јовановић се, током последње деценије XIX века, дружио са
Милованом Миловановићем и Светиславом Симићем; он сведочи да је Миловановић тада прихватио Симићево тумачење македонског питања. Њих двојица
ће деценију касније, када Миловановић
буде председник владе, а Симић посланик у Софији, то питање заједно и решавати. Сусрети, разговори и уједначавање
ставова из којих ће произаћи доминантно тумачење националне идеје и српска
национална политика у добу 1903–1914,

тислава Симића и Љубомира Јовановића, рођеној шездесетих година XIX века,
и није био лично близак ни са једним од
њих.
И Скерлић је пажљиво читао Ренана. У
поређењу са Цвијићем или Симићем,
Скерлић је много више од „заједничких
успомена” наглашавао „слободну вољу”.
Поред тога, он се, судећи по његовим
текстовима, није ослањао на моћ државе да, како је, писао Миловановић, „као
тесто” меси националне идентитете.
Скерлић је у чланку „Данашњи национализам” (1912), приказујући рад „Међународне лиге за одбрану права народа”,
коју је водио париски историчар Ернест
Дени, наглашавао разлику између „права
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народа”, као субјективног и савременог
начела слободног избора, и „начела народности”, које је, како је Скерлић тврдио, било објективно, застарело, ослоњено на прошлост, нарочито на средњи
век. У овом тексту, писаном непосредно
пошто је Аустроугарска потиснула српску војску из северне Албаније, Скерлић
је, наиме, доказивао да су се велике силе, на Лондонској конференцији, у стварању Албаније, сасвим погрешно ослониле на „начело народности”. Тај покушај ће пропасти, јер код Албанаца нема
„интимне воље и жеље” да имају своју,
националну државу: „‘Националност’
улази у сферу права као нешто чисто субјективно. Нека покушају правници са
Конференције амбасадора да је дефинишу споља!” У закључку, Скерлић се у
потпуности опредељује за „свакодневни
плебисцит”, искључујући из њега чак и
оно што је, као објективна мерила, признавао и сам Ренан:
„И не само у земљама још неразвијеним, као што су балканске земље, но и у
далеко већим и старијим државама, немогуће је решавати спорна национална
питања на основу ‘националног права’,
које је апстрактно, релативно, растегљиво, но само на основу ‘демократског права’ (курзив Ј. Скерлића), права народа,
вановића), закључио да Срби и Хрвати нису два имена истог народа. То је било сасвим супротно ономе што су тврдили Јован Скерлић, Јован Цвијић, Милован МиУ време преговора с Бугарима о
ловановић, Стојан Новаковић и нарочито
стварању Балканског савеза, Никола
Томићеви супарници из загребачке СрпПашић је оптуживао Милована Миске народне самосталне странке, осниваловановића да је био исувише попучи Хрватско-српске коалиције Светозар
стљив; тада су на Пашићеву страну
Прибићевић и Богдан Медаковић.
стали и Стојан Новаковић и Јован
Јаша Томић је, наиме, признавао да су
Цвијић. Пашић је, ипак, припадао стаСрби и Хрвати врло блиски народи, али
ријој генерацији, и његов националије потом опширно доказивао да су их
зам био је другачије врсте од оног
раздвајали сви они чиниоци који су се
који су проповедали Милован Милоузимали као мерило постојања нације:
вановић, Јован Цвијић, или Слободан
историја, књижевност, обичаји, воља најЈовановић. Стојан Новаковић им је
ширих слојева. Он је, штавише, веровао
био ближи. Мање спреман на комда је идеја о јединству „Србо-Хрвата”
промисе, увек више српски него југобила срачуната на то да на дужи рок
словенски усмерен, Пашић ће се са
асимилује Србе у Хрвате; по његовом
њима, због своје непопустљивости
мишљењу, била је то „можда најсудбопрема Југословенском одбору и њеноснија погрешка српска у овом веку
говим британским заштитницима, сушто су политичари српски наишли на
кобити и у Првом светском рату. Паовај лепак”.
шић је, наиме, „увек имао на уму цеИз Француске, међутим, нису долазилокупни национални програм, – и зале само идеје о нацији као „заједници
то је одбацивао све оне мале добити
воље”. Емил Оман, још један професор
које би биле условљене делимичним
Сорбоне на чија су се дела српски интежртвовањем националног програма”.
лектуалци позивали, у чланку „Српскохрватска народност”, који је „Српски
књижевни гласник” објавио 1914, скоро
права које сваки народ има да се сам сасвим је следио структуру Ренанове
опредељује, да сам бира себи форму др- беседе „Шта је нација”. Тврдио је да се у
жавне управе, законе, веру, обичаје, да проповедању јединства „Србо-Хрвата”
живи како сам налази за најбоље и нај- не би требало позивати на географску
корисније, а то садржи у себи све особи- блискост или историју, него на вољу нане плебисцита”.
рода, или, како се у тексту каже, на
На Ренаново тумачење националне „прави критеријум народности, народно
идеје позивао се и Јаша Томић, средишња личност у политичком животу Срба
у јужној Угарској, и вођа Српске народне радикалне странке у Угарској, Хрватској и Славонији. Писао је да је нација
духовна, културна заједница коју одређују заједничке успомене, заједничка
страдања у прошлости и воља да се у
садашњости дели заједничка судбина.
Слично Скерлићу и Цвијићу, и Томић је
био социјалиста који се окренуо радикализму; он је, међутим, из Ренанових идеја изводио другачије закључке.
У обимном чланку „Како се зовемо
(српско и хрватско питање)”, написаном
под утиском погрома над Србима у Загребу из 1902. и загребачког Велеиздајничког процеса из 1909, Јаша Томић је, пошто
је проучио најразноврсније теорије о нацији (Пасквале Манчинија, Валтера Беџхота, Адолфа Тјера, Георга Јелинека,
Ота Бауера, Глигорија Гершића, Милована Миловановића и Слободана Јо- Милован Миловановић
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признање”. Оман је, међутим, веровао да
би у Македонији принцип „слободне воље”, после 40 година егзархијске пропаганде, био на страни Бугара. Зато је требало да се држави препусти да у Македонцима, које је он сматрао Словенима
српске традиције, постепено обнови и
учврсти српски идентитет.
Слична схватања о улози државе била
су, међутим, уочљива и код Стојана Новаковића. У „Грчким мислима о етнографији Балканског полуострва” (1890), које
је поново објавио 1906, под промењеним
насловом, он је писао да се, због измешаности и етничке сличности балканских
народа, Срба и Бугара пре свих, међусобне границе не могу повлачити на основу
сећања на средњовековна царства, нити
на основу „етнографског сентиментализма”. Кључно начело требало је да буде

покретања Српске књижевне задруге
(1892), чији је он био први председник, и
образложене су у његовој студији „Српска књига, њени продавци и читаоци у
XIX веку”. Оне су чиниле и суштину националне мисије „Српског књижевног
гласника”. Блиским новом нараштају Новаковића је чинило и његово уверење да
националну идеологију не би требало
градити на средњовековном наслеђу, него на традицијама Доситејеве и Карађорђеве Србије и нарочито на „новој светлости, коју нам отварају сувремени векови и примери великих народа”.
Оснивач „Гласника”, Светислав Симић,
за себе је говорио да, у пословима „националне пропаганде”, припада „школи” Стојана Новаковића и његовог блиског сарадника, радикала Владимира Карића. Новаковић је пратио његове текстове и одо-

ЗАЈЕДНО НАПРЕДЊАЦИ, РАДИКАЛИ И ЛИБЕРАЛИ
Стојан Новаковић је био вођа напредњака, Слободан Јовановић и Јован Јовановић Пижон били су из либералских породица, Јован Цвијић близак самосталцима, а Светислав Симић и Милован Миловановић били су радикали. Сви су,
међутим, веровали у моћ државе да уобличава идентитете „флотантне народне масе” у Македонији. Одрицали су се, наиме, схватања претходних генерација српских „националних радника” да је цела Македонија имала искључиво
српски карактер. Били су спремни на различита решења, која би се постигла у
дипломатским преговорима са Бугарском и Грчком. Када је писао о националним идејама Милована Миловановића, Слободан Јовановић је, у ствари, мислио на ставове целе групе: „Он није носио у глави једну географску слику Србије, од које као од живог народног тела није се смело ништа сећи. Наше будуће границе биле су за њега непозната количина, која је тек имала да се добије
путем дипломатског погађања и цењкања”.
„равнотежа снага” између балканских
земаља; тек границе уређене по том
принципу омогућиће ослобођење Балкана и стварање балканске федерације. Да
би доказао да су балканске државе кадре да у једно споје етнички хетерогено
становништво унутар својих граница, Новаковић се позивао на пример Француске: „Необична творна државна снага
спајала је у једно и опасала једном државном мишљу све оно што је ушло у
географску целину државе, не питајући
нити шта је, нити откуд је, нити кога је
рода и племена (курзив С. Новаковића)”.
Пре него што дође до политичког решења, требало је, по угледу на италијански и немачки национални покрет, радити на културном уједињавању. Осим цркве и школа, Новаковић је посебну важност придавао лако доступним књигама и часописима. Те идеје стајале су иза

бравао његове идеје. Стојан Новаковић је
Светиславу Симићу, Слободану Јовановићу и Јовану Јовановићу Пижону био надређени у Политичко-просветном одељењу Министарства иностраних дела, које
се бавило националном пропагандом у
Старој Србији и Македонији. Слободан Јовановић је марљиво објављивао приказе
Новаковићевих дела и писао о њему са изразитим поштовањем. Њихово дружење
са, како смо видели, Јованом Цвијићем и
Милованом Миловановићем учинило је
да је тешко рећи од кога су потицале поједине идеје које су исповедали.
Јован Цвијић је, у брошури „Анексија
Босне и Херцеговине и српски проблем”,
објављеној усред Анексионе кризе 1908,
намењеној придобијању страних читалаца, писао о „малој политичкој територији Србије” притешњеној између неупоредиво веће Аустро-Угарске и дупло веће

Бугарске. Србија је, како је признавао,
имала свега 2.750.000 становника; истицао је, међутим, чињеницу да „народ
српскога језика”, „српско-хрватски народ” има близу десет милиона припадника. Гледано на тај начин, „Србо-Хрвати” су, како је подсећао, после Руса и
Пољака, били најбројнија словенска нација; њиховим, српским језиком, говорило се на широком подручју од Истре до
„дубоко у Македонију”.
Језик је, наравно, био додатни аргумент за уједињење са Јужним Словенима.
Уз све позивање на „заједничке патње” и
„слободну вољу”, Јован Цвијић је, ипак, језик помињао најчешће, и на првом месту,
у низу различитих чинилаца који чине нацију. Тврдио је, наиме, да је „српски језик”
„усвојен за књижевни језик католика или
Хрвата у првој половини XIX века”; зато је
убрајао становнике Хрватске, Славоније,
Далмације и Истре у „становништво српског језика”. Цвијић је, међутим, уочавао
систематски рад Аустро-Угарске на ширењу хрватске националне свести у Босни и Херцеговини, „области чисто српске
расе”, и на придобијању Хрвата за идеје о
тријалистичком преуређењу државе, у
коме би њима припала улога најважнијег,
„трећег народа”.
Цвијић је, при томе, мислио на процес
усвајања Вуковог, херцеговачког, штокавског ијекавског, који је започео у време Људевита Гаја, да би се окончао управо у Цвијићевом добу, између 1892. и
1901, објављивањем правописа, граматика и речника Ивана Броза, Томислава
Маретића и Фрање Ивековића. Та чињеница заиста је омогућила кајкавском Загребу ширење хрватске идеје, уз подршку Хабзбуршке монархије и Римокатоличке цркве, међу ијекавским штокавцима у Славонији и Далмацији. После 1878.
са тим се почело и у Босни и Херцеговини. Хрватска национална идеја у служби
Аустро-Угарске и римокатоличког клерикализма, проповедана на српском језику, могла је да буде опасан супарник
не само у Босни и Херцеговини него и у
Дубровнику и Далмацији; на страни Срба, ослоњена на идеје народног суверенитета и независности, могла је да ојача

Никола Пашић

ЗАЈЕДНИЧКЕ УСПОМЕНЕ
Јован Цвијић је у југословенском
питању наглашавао важност „заједничких успомена” и „заједничких
патњи”. Срби и Хрвати су, како је писао у једном чланку из 1918, почели
„осећати да чине једну националну
целину” у време турских ратова и великих сеоба: „Оно што је допринело
да их још више уједини и почне стапати, биле су заједничке борбе против Турака и заједничке патње”. Поред „заједничких патњи” Цвијић
ипак, није пропуштао да помене и језик, „обичаје и народна схватања”,
„основне психичке црте”, па и заједничку књижевност.
зничкој станици, како се, после Анексије,
од Хабзбурговаца склањају код Османлија, Цвијић се уверио да је, иако су говорили „српски језик”, религија у њима
„уништила и искоренила сва друга осећања”: „Нема скоро ни трага од осећања

ПАШИЋ ЗАГОВАРАО ИДЕЈУ О „СРБО-ХРВАТИМА”
И сам Никола Пашић тврдио је, на основу језика, да су „Србо-Хрвати” један
народ. У рукопису „Слога Србо-Хрвата”, насталом, како се сматра, између 1889.
и 1891, Пашић се није много трудио да за то јединство пронађе друге доказе;
полазио је од тога да је оно сасвим разумљиво и очигледно. Језик је био, дакле,
главни чинилац јединства и то захваљујући чињеници да су Хрвати прихватили
српски књижевни језик:
„Но ако и допустимо да постоји разлика у језику између српског племена и
бугарског да они могу имати засебну књижевност, то између језика српског и
хрватског племена у књижевности не постоји никаква разлика (и ако постоји
разлика у наречју између српског и правог хрватског племена), јер је усвојено
српско наречје и за хрватску књижевност и с тим изглађена у књижевности
свака разлика сем (писмена) буквица”.
редове оних који су били спремни да се
успротиве Хабзбурговцима. Хрватским
језичким реформама Срби и Хрвати већ
су се нашли у загрљају; требало је, уместо у бесконачне сукобе, ићи у сарадњу
и даљу интеграцију.
Цвијићева схватања су била добар
пример појаве коју је уочио Милорад
Екмечић: у овом добу се у Европи, под
утицајем идеја Ернеста Ренана и Пасквалеа Манчинија, национална припадност
тумачила на основу истовременог коришћења различитих мерила. Цвијић је, како смо видели, осим језика и заједничких сећања, наводио књижевност, обичаје и нарочито културне, географске и
економске чиниоце.
Знао је Јован Цвијић да се, на основу
стварног стања ствари, сам језик није
могао изједначити са националном свешћу. Док је посматрао босанскохерцеговачке мухаџире на београдској желе-

сноване на вери, култовима и предању, у
„републиканску нацију” која је своја
упоришта проналазила у народном суверенитету, владавини права и демократији. При томе, она је задржала много одлика „заветне нације”; у исто време, како
смо видели, било је и настојања да нација буде устројена на основу „хијерархијског” модела.
У схватањима најутицајнијих српских
интелектуалаца и идеолога овог доба, и
поред све разноврсности критеријума за
одређивање националне припадности,
„субјективна мерила” су ипак преовлађивала. Из њих је проистицало и уверење да се национални идентитет може,
до одређене мере, мењати, и да се на тај
процес може свесно утицати. Посебно
значајан био је принцип „слободне воље”. Међу „објективним мерилима” језик
је био убедљиво најважнији. Слабљење
верских везаности и симбола, и усвајање
„слободне воље” и језика као мерила
ско називају заједничким и „југословенским”, да би почели да га присвајају као
искључиво и само хрватско. Кључни сукоб отворен је пошто су хрватске политичке елите, чак и оне које су се до јуче
позивале на југословенство, отворено
показале да раде на томе да, уз помоћ
Римокатоличке цркве, аустроугарских
окупатора и позивања на своје „државно
право”, у хрватство преведу српско становништво Босне и Херцеговине.
Миловановић је, слично Цвијићу, решење видео у заустављању међусобних
сукоба, у којима су се обе стране исцрпљивале и отварале простор за утицаје
великих сила. „Српско-хрватски народ”
требало је да се одрекне унутрашњих
подела и да удружен пружи отпор „туђинским отмичарима”. Сличан начин размишљања примењиван је и на Бугаре који су, такође, били виђени као део јужнословенске целине.
У текстовима Љубомира Јовановића
могло се пронаћи веома слично виђење
претње у коју се хрватски национални
покрет претворио, пошто је прво, у име
сарадње, прихватио српски језик, да би
потом све што је „југословенско” прогласио за хрватско. Политичке елите Хрвата упорно су се позивале на „државно
право” и на тобожње историјске документе, да би, под окриљем Аустро-Угарске, стекле право на Босну, Херцеговину,
Славонију и Далмацију. „Ти прашљиви
објекти прошлости прави су објекти науке тих прашинара” – каже Љубомир Јовановић. Он примећује да је Србима победа Руварчеве „критичке школе” ипак
донела трезвенији поглед на националну
историју; српски национални покрет заснован је, за разлику од хрватског, на савременим, демократским идејама.
У добу 1903–1914. довршен је процес
претварања српске „заветне нације”, за-

да су они с нама народна целина. Ако им
то поменете, јасно увидите како је то од
њихове свести бесконачно далеко; онако
исто далеко као што је блиско и јасно да
су због вере исто што и Турци”. Цвијић је
закључио да се „и у овом случају види
да народна свест и језик нису исто”;
слично Скерлићу, међутим, писао је да
се, „са напретком културе и просвећености”, може очекивати слабљење верског
идентитета и враћање муслимана „својој
народности”.
Хрвати су, према Миловановићевом
мишљењу, за свој књижевни језик, почевши од доба илирског покрета Људевита
Гаја, у име заједништва и сарадње, узели
српски и тако „ушли у српску народност”,
„прешли у Српство”. Они су, међутим, како Миловановић тврди, већ педесетих и
шездесетих година XIX века, на подстицај и под заштитом Римокатоличке цркве, престајали да оно што је било срп- Слободан Јовановић

МИЛОВАНОВИЋЕВА ТЕЗА
О ЈЕДНОМ НАРОДУ

Милован Миловановић је, у „Начелу народности”, после „слободне воље” и „заједничких успомена”, језик
сматрао најважнијим чиниоцем у
„образовању народности”. Али, иако
„тако рећи позива људе који се служе
њиме да образују једну народност,
он их није увек у стању побудити да
то и учине”. Као примере за постојање различитих нација истих језика,
Миловановић је помињао Енглезе и
„Северо-Америчане”, Португалце и
Бразилце, Шпанце и „Мексичане”. У
Европи то су били становници Алзаса
и Немци, Фламанци из Антверпена и
Холанђани из Амстердама, и, коначно, Срби и Хрвати. Швајцарци, су, међутим, иако су говорили неколико језика, представљали један народ. Језик, међутим, у доцнијим Миловановићевим тумачењима, као да додатно добија на значају. У расправи „Срби и Хрвати”, коју је 1895. објавио у
„Делу”, а потом, као сепарат, у латиничној и ћириличној верзији, тврдио
је да су Срби и Хрвати „један и исти
народ”.
припадности, олакшавали су окретање
српског националног покрета ка југословенској идеји.
Слобода личности и демократија били су не само средства „прављења нације”, већ и заштитни знак српског националног покрета. Такво, либерално усмерење било је, опет, олакшано и подстакнуто сукобом са ауторитарном владавином последњих Обреновића и самоодбраном пред колонизаторским притисцима конзервативне, феудалне АустроУгарске. У том повезивању националне
идеје са индивидуалним правима и демократијом постојала је потпуна сагласност између припадника најважнијих
српских политичких струја, од самог
краља Петра Карађорђевића до социјалиста и „самосталаца” Јована Скерлића
и Јована Цвијића, „старих радикала” Николе Пашића, Милована Миловановића,
Светислава Симића и Љубомира Јовановића, либерала Слободана Јовановића и
напредњака Стојана Новаковића. Индивидуална права, верска толеранција, социјална правда, демократија – та начела
била су нераздвојна од српства и у тумачењима бањалучког трибуна Петра Кочића, мостарског новинара Ристе Радуловића, сарајевских младобосанаца, новосадских радикала, загребачких „самосталаца” и цетињских „клубаша”.
(Приређено према књизи др Милоша Ковића „Срби 1903–1914. –
историја идеја”)
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