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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА
Косовске власти ће
следећег месеца
покушати да се домогну
места у Стразбуру.
План сада „гурају”
представници
Данске и Пољске

П

риштина на све начине покушава да стигне до чланства у Савету Европе (СЕ), а најновији
„удар” на ову европску институцију
спрема већ за новембар – сазнају
београдске „Новости”.
Шефица српске делегације у Стразбуру Александра Ђуровић открива
нам да је председник Политичког комитета Парламентарне скупштине СЕ,
Данац Могенс Јенсен, поручио да ће
предложити да косовски посланици
могу не само да присуствују пленарним седницама, већ и да се изјашњавају о свим темама.
– То би нарушило статус неутрал-

Приштина поново јуриша на столицу у Стразбуру

Косово би на мала врата у Савет Европе

ности СЕ. Било би то прављење преседана кршењем прописа. На то су
указале и земље које су
увек подржавале наш територијални интегритет.
Све ћемо учинити да до
тога не дође – каже Ђуровићева.
Она истиче да је добро
то, што ће састанак Бироа крајем новембра бити одржан у Никозији, јер
председавање СЕ преузима Кипар, земља која
поштује целовитост Србије. Повољна околност
је и то што функцију
председника ПССЕ обавља Шпанац Педро Аграмунт, који, такође, има
наклоност према територијалном
интегритету
Србије.

НИКОЛИЋ ПОЗИВА БРИСЕЛ
ДА ОТВОРИ КАРТЕ

„Време је да се са Бриселом другачије разговара и да Београд коначно сазна ‘ту велику тајну’ шта ће се догодити на крају пута Србије ка ЕУ:
да ли ће јој бити постављен ултиматум да прихвати независност Косова
и Метохије као услов за пријем у чланство”, рекао је у Санкт Петербургу председник Србије Томислав Николић, додајући да је време и да се
сазна шта Брисел мисли о отимању имовине:
– На Западу, у свету либералног капитализма, који је и Србија прихватила, својина је неприкосновена и чак се и ратови воде када неко жели
да отме територију или имовину и својину неке државе.
По речима председника, Србија је већ направила велики гест када је
бившим југословенским републикама, које су се оружјем отцепиле, дозволила да у процесу сукцесије учествују у подели некадашње заједничке имовине, а да се сада захтева и да приштинска администрација
тражи имовину, иако није учествовала у њеном стварању:
– Србија то, једноставно, неће моћи да трпи. Време је и да Скупштина добије извештај о томе, односно да јој Влада предложи и неку декларацију или резолуцију, и ако се она усвоји, да се понашамо у складу са
законима.

Приштински план је да се у СЕ провуку „на мала врата”, користећи различита тумачења из јануарске резолуције, која говори о стању на КиМ.
Ту се нашла и формулација која је позивала на „унапређивање сарадње да
би се лоше стање људских права на
Косову изблиза пратило и поправило”.
Али, неки су то протумачили као позив посланицима да уђу у Скупштину.
Додатни проблем за Србију представља чињеница да известилац за
Косово, који је писао извештај на
основу ког је изгласана резолуција,
Шпанац Аугустин Конде више није
члан ПССЕ, па су даље „тумачење”
преузели генсек ПССЕ Пољак Војчех
Савицки и Јансен, обојица наклоњени
Приштини.
Уз њихово лобирање, меморандумом који се позивао на „унапређење
сарадње” из јануарске резолуције,

они су у јуну покушали да издејствују право приштинским делегатима да
учествују у раду пленарних заседања.
– У разговору с председником ПССЕ Педром Аграмунтом и генералним секретаром СЕ Торбјерном Јагландом то смо тада успели да спречимо – каже члан српске делегације
Жарко Обрадовић, који је присуствовао састанку.
Обрадовић се у септембру, на
Бироу скупштине у Паризу, суочио
с лобирањем за приштинску страну.
Приштина, засад, није званично
тражила чланство у овој организацији, што нам је потврдио портпарол
генсека СЕ Данијел Холтген.
На питање шта ће се догодити уколико тај захтев стигне, Холтген одговара да ће о томе одлучивати Комитет министара. 

Најновија истраживања јавног мњења у Србији

С

Напредњаци најпопуларнији – за Европу само 41 одсто

Најновије истраживање јавног мњења о наставку
рпску напредну странку подржава 51,4 одсто грађана, следи
европских интеграција и рејтингу партија:
Социјалистичка партија Србије
уз напредњаке 51,4 одсто грађана, СПС задржао
са подршком од 10,6 одсто и Српска
радикална странка са 8,9 одсто – подруго место. Само 41 одсто испитаника
даци су из најновијег истраживања
за улазак Србије у ЕУ
које је од 6. до 11. октобра урадила
Агенција „Фактор плус” на узорку од
1000 испитаника.
Он је казао да еврореформски са пет одсто подршке, „задржала поИспитивање је показало да би 48 блок у Србији предводи покрет До- литичку релевантност и поред унуодсто грађана изашло на изборе ако ста је било са седам одсто подршке трашњих трвења”.
би они били сад одржани, 23 одсто не грађана, док је Демократска странка,
Двери и ПУПС подржава нешто виби гласало, док би 29 одсто одговорило „не знам”.
Према речима аналитичара Дејана
Вука Станковића, СНС има бројну и
стабилну подршку грађана, првенствено захваљујући премијеру и лидеру напредњака Александру Вучићу:
– СПС је стабилизовао рејтинг након априлских избора, а последњи
догађаји унутар партије нису их пуно
коштали. Стабилан рејтинг имају и
радикали, а реторика председника
СРС Војислава Шешеља још може да
мобилише део бирачког тела.

ше од три одсто грађана, док Демократску странку Србије подржава
око два одсто испитаника.
Станковић је оценио да постоји
простор за нову партију пошто је 8,7
одсто испитаника казало да подржава неку другу странку од оних
које су представљене у истраживању.
Коментаришући расположење грађана према Европској унији, Станковић је казао да је приметан раст
евроскептицизма, јер само 41 одсто
грађана сматра да Србија треба да
постане чланица ЕУ.
Анализирајући ставове грађана
према питању „Трепче” и њеном
утицају на дијалог са Приштином,
Станковић је оценио да је бриселски процес „на стакленим ногама”.
Више од 60 одсто грађана сматра
да треба напустити преговоре док
се не уваже интереси Србије, односно да није ни требало преговарати
„јер је Европска унија на страни Албанаца”. 
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Српски лидери из региона састали се на Јахорини

Настављена будимпештанска акција приближавања Срба
из региона и власти у матичној земљи

На Јахорини (БиХ) је одржана трећа по реду
конференција „Срби у региону – положај и
перспективе”, у организацији Асоцијације
„Ствараоци Републике Српске” и Српског
националног савјета Црне Горе. После Будимпеште и
Подгорице, на овај скуп су дошли представници
српских удружења и организација из осам земаља:
Републике Српске, Мађарске, Србије, Хрватске,
Словеније, Црне Горе, Румуније и Албаније

Н

а конференцији одржаној 8. и
9. октобра на Јахорини, заједнички је констатовано да је положај преосталих Срба у Хрватској и
Федерацији БиХ веома лош и да се
њихова права свакодневно крше. Такође, положај Срба у Црној Гори,
Словенији, Македонији и Албанији је
тежак, посебно у области образовања, културе и службене употребе
српског језика и ћирилице. Учесници
скупа су оценили да једино Срби у
Мађарској и Румунији могу без већих
потешкоћа да остварују своја национална права.
Конференцији представника Срба
из земаља региона, присуствовали су
представници српског удружења
„Морача – Розафа” из Скадра (Албанија), на челу са Павлом Брајовићем;

Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије Иван Костић и
његов заменик Миодраг Линта, као и
представници Управе за дијаспору и
Србе у региону Вукман Кривокућа и
Симон Ђуретић.
„Србија пажљиво слуша и чини све
да помогне у очувању српског идентитета у региону”, рекао је Владимир

СТРАДАЛЕ ЧИТАВЕ ПОРОДИЦЕ
Учесници конференције су посетили
Војничко споменгробље „Мали Зејтинлик” у Сокоцу,
где су положили венац на централни
крст. На том месту
сахрањено је 970
српских бораца са
простора Сарајевско-романијског региона, чији је просек
старости био 37 година: најмлађи је
имао 15, а најстарији
74 године. Шест породица је сахранило по три, а 36 по
два сина.

Савеза Срба из Македоније на челу
са Горданом Јовић-Стојковски; Самоуправе Срба у Мађарској, у саставу –
Љубомир Алексов, Вера Пејић-Сутор
и Петар Богдан; Савеза српских друштава из Словеније на челу са Биљаном Жикић и Николом Тодоровићем;
Савеза Срба из Румуније на челу са
Славомиром Гвозденовићем и Огњеном Крстићем; Српског националног
савјета Црне Горе на челу са Момчилом Вуксановићем; Срба из Сремскобарањске области (Хрватска) на челу
са замеником градоначелника Вуковара Срђаном Милаковићем и Асоцијације „Ствараоци Републике Српске”
на челу са Момчилом Крајишником.
Заседању су, такође, присуствовали и саветник председника Владе Србије Владимир Божовић, председник

НОВИ КОНТАКТИ СА СУНАРОДНИЦИМА
Делегација Срба из Мађарске, коју су чинили српски посланик у Мађарском парламенту Љубомир Алексов, председница земаљске српске
самоуправе Вера Пејић-Сутор и саветник Петар Богдан, имала је низ садржајних сусрета са представницима Срба из Региона. Љубомир Алексов, који је био члан радног председништва конференције, за наш лист
посебно издваја разговоре вођене са новинарком Биљаном Жикић из Савеза српских друштава Словеније и представницима Друштва српских
домаћина. Приликом сусрета са делегацијом тог удружења, које се пре
свега бави неговањем и популаризацијом српске традиције, језика и културе, инициране су заједничке акције, а очекује се и да његови представници посете Мађарску.
Ову посету Јахорини, делегација Срба из Мађарске је искористила и
за разговоре са представницима Општине Пале, с обзиром да тај градић
негује побратимске односе са Помазом у Мађарској. Неформали разговор о будућим облицима сарадње уприличен је са Предрагом Вучићевићем, председником СО Пале.

Генерални секретар Удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир, рекао је да је положај Срба у региону
сваке године све тежи.
„Хрватска је учинила све да стави
тачку на етничко чишћење Срба, а ниједна влада после прогона није учинила готово ништа. Људи не могу да
буду враћени, не могу да се врате
станарска права, нема обнове кућа, а
око 50.000 пензионера не могу да
остваре своја права, као и све штедише у хрватским банкама”, нагласио је
Будимир, додајући да су ексхумације и идентификација жртава из рата
највећи проблем.
Представник Срба из Албаније
Павле Брајовић, рекао је да највише
Срба и Црногораца у тој држави
живи на подручју Скадра, да су почетком прошлог века укинуте школе на српском језику и нема могућности да се Срби школују на свом
језику, као мањина. Према његовим
речима, у последњих 25 година Срби су се удружили и деца су почела
да уче српски језик на курсевима, а
млади људи иду на студије у Београд.
„Покренута је иницијатива за усвајање Закона о мањинама и надамо се
да ће то помоћи да очувамо наш
идентитет”, рекао је Брајовић.

Божовић, изасланик председника
Владе Србије Александра Вучића.
„Влада Србије очекује јединство, јер
је снага у јединству. Да градимо просперитетно друштво и да помогнемо
једни другима, без обзира на вјеру и
нацију. Србија жели регионалну стабилност”, поручио је Божовић.
Председник Одбора Скупштине
Србије за дијаспору и Србе у региону
Иван Костић, рекао је да је асимилација Срба у региону могућа само тамо где Срби нису активни.
„Асимилације неће бити у континуитету. Уз подршку Србије, зауставићемо је и омогућити Србима да
остваре своја права у региону. Српски народ никада није изгубио поверење у матичну државу”, поручио је
он.

Момчило Крајишник, председник
Асоцијације „Ствараоци Републике
Српске”, рекао је да скуп тече на опште задовољство свих, јер се размењују идеје које ће помоћи у даљој сарадњи. „Почашћен сам што је Република
Српска за многе овде, друга матица.
Као новопечена република, осећамо се
почашћени што смо домаћини данашњег скупа”, истакао је Крајишник.
На скупу је договорено да организатори конференције накнадно формулишу закључке и пошаљу их свим
учесницима. Након њиховог усвајања,
делегација конференције ће упознати највише представнике Србије и Републике Српске са закључцима и тражити подршку за реализацију договореног.
СНН
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ТЕАТАР

У

препуној сали Српског културног центра у Будимпешти, на
сцени Српског позоришта у Мађарској, кроз савремен, актуелан, аутентичан текст Љиљане Лашић и одличну глуму целог ансамбла, гледаоци су упознати са трагичном судбином бивше оперске певачице, коју син
избацује из куће, па она постаје бескућник и живи у парку на клупи. Уз
њу је Анђео чувар, који је непрекидно прати и критикује и једва чека да
оде на запад, јер се уморио од исто-

Гостовање популарних глумаца у СКЦ-у

„Источни анђео” слетео у Пешту

Позната српска глумица и драматург Љиљана
Лашић, гостовала је у Будимпешти, у оквиру
„Месеца српске културе”, са својом комедијом
„Источни анђео”, у режији Драгослава Илића.
Осим ауторке, у представи игра још двоје сјајних
драмских уметника: популарна Љиљана Стјепановић
и млади глумац Стеван Пиале

мом, стални је члан Позоришта на Теразијама, који је једини музички театар у Србији и региону. Позната је по
улогама у популарним ТВ серијама
„Бољи живот”, „Срећни људи”, „Село
гори, а баба се чешља”, чије нове епизоде ускоро почињу да се приказују.
Осим на телевизији и у позоришту,
Љиљану Стјепановић можемо да видимо и у новом филму „Зоне, врати
се”, наставку филма „Зона Замфирова”.
– Ова прича мами смех, а величина
нашег народа је што уме да се смеје
самоме себи. Чак и на тужне делове
ове приче, публика је реаговала смехом, јер ми умемо да се подсмехнемо на свој рачун и да своје проблеме
изнесемо кроз осмех – рекла нам је
Љиљана Стјепановић.
Најмлађег глумца ове представе,
ка и Балкана. Бивша оперска дива,
уморна од живота, упознаје младог
Рома, чистача улица и са њим остварује близак и дирљив пријатељски
однос.
Ово је духовита, али озбиљна прича, која се бави актуелним проблемима данашњице, у којој су главни актери познате историјске личности стављене у измишљене ситуације. То је
прича о нашим тежњама, животима и
проблемима, прича која нема срећан
завршетак, која нас тера и да се смејемо и да заплачемо и коју обогаћује
диван глас и песма Љиљане Стјепановић.
Представа „Источни анђео” је на
репертоару већ три године и често
гостује и ван граница Србије. Ауторка
ове приче, Љиљана Лашић, за наш
лист каже да се у Будимпешти осећа
као код куће. Воли да путује и често
„скокне” код нас, да посети изложбу
или концерт, што јој представља велико задовољство. Није први пут да
наступа у Мађарској. Каже да у последње време више воли да пише него да глуми.
– У Србији мањка свега, али тема

РАЗЛИКЕ КОЈЕ
ПЛАНЕТУ ЧИНЕ
БОГАТИЈОМ
Ауторка представе Љиљана Лашић, овога пута игра Анђела чувара, коме је највећа жеља да оде у
Европу, али и њему постављају тешке услове, као што постављају и
Србији.
„Народи, такође, имају своје карактере, као и личности. Не треба
све уклапати и правити универзални модел, да сви будемо исти.
Планета би била много сиромашнија”, весело и шармантно прича
Љиљана Лашић, коју је шира јавност први пут упознала пре више
деценија, када је глумила младу и
лепу Тину, у серији „Позориште у
кући”. Године су прошле, али се
Љиљанин диван глас, осмех и
љупкост нису изгубили.
срећну жену, које се породица одрекла.
Стевану Пиалеу је ово прва већа
улога и први пут је имао овако велику одговорност – да буде на сце-

за писање има на претек, с
обзиром да живимо бурно
последњих двадесет година
– кроз смех прича Љиљана
Лашић и додаје:
– У представи има и суза,
јер сматрам да уметност не
може да буде само забава,
да не треба само да угађа
људима, него и да пробуди
неко дубље осећање. Књига,
позориште и концерт траже
ангажман и гледаоца и
уметника. Гледам да моји
текстови буду актуелни и
духовити, али и отрежњујући. Волим када се моја публика и смеје и плаче, и то
успевам у свим својим комадима.
У улози бивше оперске диве појављује се Љиљана
Стјепановић, изврсна глумица, певачица и плесачица.
Љиљана Лашић каже да је
ову улогу управо њој наменила.
Стјепановићева се преко
четрдесет година бави глу-

ЕНЕРГИЈА СЕ ДАЈЕ И ВРАЋА
Иако је већ у пензији, глумица Љиљана Стјепановић и даље је врло активна у свом послу који је, како каже, држи у животу, одржава јој дух и
меморију. Воли да игра све жанрове подједнако. Ово је био први пут да
гостује у Будимпешти и била је одушевљена гостопримством и публиком.
– Диван је осећај када у гледалишту осећате енергију која шета од
глумаца до публике и када публика ту енергију враћа. То може да се дешава само у позоришту, на даскама које живот значе – рекла је Љиљана Стјепановић за наш лист, још увек под снажним утиском након представе у Будимпешти.
Једну од најпопуларнијих српских глумица, заинтересовани ће имати
прилику да виде и послушају и на предстојећем Међународном сајму
књига у Београду, када ће на промоцији издања нашег књижевника Драгана Јаковљевића, говорити његове стихове. Том приликом, на штанду
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, биће представљене и „Српске недељне новине”.

Стевана Пиалеа, једва смо одвојили
од обожаватељки, ученица Српске
школе „Никола Тесла”. Шармантан и
симпатичан млад човек, веома добар
глумац, освојио је многа срца како
својом улогом, тако и спонтаношћу
после представе у „бек стејџу”, где је
најмлађа публика похрлила да се
слика са њим. Лик Микија, ромског
младића, чистача улица, кога Стеван
Пиале игра у „Источном анђелу”, све
је дирнуо у срце. Сам самцат на свету, после погибије своје породице у
бомбардовању, на неки чудан начин
се везује за пропалу оперску диву.
Обичан, нешколован човек са амбицијом да свира трубу, који има велико срце, уме да покаже емпатију, пажњу и љубав и жели да заштити не-

ни са две диве српског глумишта.
Познат је по својој улози у филму
„Шешир професора Вујића” и серији „Село гори, а баба се чешља”, а
игра у београдским позориштима,
највише у „Пужу” и „Звездара театру”. Тренутно има осам представа
на репертоару, а остварује своје прве улоге и у мјузиклима. Планира
да са колегом оснује омладинско
позориште. Највише воли рад на позоришним даскама, на којима може
најбоље да се изрази и на којима се
најбоље осећа. Каже да нема намеру да иде из Србије. Овом реченицом ставља тачку на дилему да ли
треба отићи у Европу, или остати у
Србији.

К. П.
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Први културни догађај у обновљеној сали Текелијине задужбине

КУЛТУРА

Биљана Крстић означила нову етапу у историји Текелијанума

Последењи програм у оквиру овогодишњег „Месеца
српске културе”, али први у реконструисаној
Свечаној сали пештанског Текелијанума, било је
гостовање познате етно певачице Биљане Крстић
и њеног оркестра „Бистрик”

К

је, поред славне Маре Ђорђевић, врхунске интерпретаторке македонских песама и песама са Косова и
Метохије, једино још снимила Биљана Крстић.
У наставку смо слушали „Јану и
Турчина”, „Крај потока бистре воде”, „Ој, Мораво, моје село равно”, 9.
Мокрањчеву руковет и неизбежну
„Јовано, Јованке”, коју смо певали
заједно са извођачима. Узбуђење je
још више порасло када су изврсни
музичари извели „Велико оро”, а затим и песму „Калајџиско коло”. Звуци хармонике, виолине, клавијатура, гитаре и удараљки испунили су
дворану.
Концерт је завршен песмама: „Пуче пушка”, „Јоне, јоне” и „Рум дум
дум”, које су у себи носиле много
енергије и много ритма. Музичко извођење је било обогаћено и плесним
покретима атрактивних девојака,
пратећих вокала, које су уједно и
свирале удараљке: бендир, тарабуку,
даире и ситне удараљке.
„Бистрик” је извео и неколико ну-

онцерт Биљане Крстић одржан је у оквиру „Месеца српске културе” у Мађарској, у
свечаној сали Текелијанума, у Будимпешти. Милан Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, који је
и организатор ове манифестације,
поздравио је многобројне госте и
захвалио се Будимској епархији на
гостопримству и могућности да се у
овом дивном здању одржи концерт,
који представља круну овогодишњег „Месеца српске културе”. Такође се захвалио свим учесницима и
организаторима овогодишње манифестације.
Концерт је почео кратким говором Биљане Крстић, која је изразила
велико задовољство и захвалност
за могућност да по први пут са својим оркестром гостује у Будимпешти. Поздравила је организаторе и
госте, а посебно Марту Шебешћен,

познату
мађарску
уметницу, истакавши
да јој је Марта увек била велики узор.
Концерт је почео познатом песмом „Јулај
ја”. Дивну музику и глас
Биље Крстић употпунили су звуци инструмената, многобројних удараљки и пратећих вокала. За овај концерт биле
су одабране добро познате песме, тако да је
публика могла да се
придружи и пева заједно са извођачима.
Музички доживљај је
настављен песмом „Изгрејала сјајна месечина”, после које нас је задивила дивна, стара песма са Косова, „Од поле
идат бабо”. Ову нумеру,

С

Гостовање глумца Јовице Јашина

алве смеха и одлична реакција
српске публике, која напросто
није пуштала глумца са сцене,
пратили су извођење монодраме Јовице Јашина „Има једна земља”, у
Српском културном центру, у Улици
Нађмезе. Представа је базирана на
познатој књизи „Писма из Србије”, познатог београдског сатиричара Бојана Љубеновића, који у својим врцавим, понекад комичним, понекад сатиричним причама, осликава српски
менталитет и свакодневицу у различитим сегментима живота.
Обраћајући се гледаоцима у Пешти, писац, сатиричар и уредник у
београдском листу „Вечерње новости”, Бојан Љубеновић, представио је
своје две књиге: „Писма из Србије”,
која је тренутно међу десет најпродаванијих штива престижне београдске издавачке куће „Лагуна”, и нову
књигу афоризама „Трн у оку”, у којој
још више изоштрава сечиво своје
бритке критичке мисли.
– Књига „Писма из Србије” је доживела лепу судбину након што је објављена. Прошле и претпрошле године

К. П.

ву, која их је у наредних сат и по времена држала прикованима за столице.
Главни јунак представе „Има једна
земља” је Љубеновићев измишљени
странац, који је у Србију стигао на
три дана, а у њој остао три године. Он
сваке недеље пише писма својим пријатељима и рођацима и на духовит и
луцидан начин сагледава српску
стварност, указујући на овдашње парадоксе, аномалије, мане и врлине.
Стални члан ансамбла Народног
позоришта „Тоша Јовановић” из Зрењанина, глумац Јовица Јашин, са лакоћом и на маестралан начин држи
пажњу публике колико год то жели, а
за наш лист открива:
– Ја знам напамет готово све текстове које је Бојан написао, па ова
представа траје онолико колико публика за њу има стрпљења. Сада сам
видео да гледаоци одлично реагују,
па сам је мало продужио. Први пут
сам у Будимпешти, а овога пута наоку” није добила ни једну награду, ни- ступао сам и на сцени у Ловри, пред
ти ће – искрено је признао Бојан Љу- српском публиком – рекао нам је
беновић, а затим је говорио своје афо- овај врсни комичар.
ризме и тако увео публику у предстаК. П.

Има једна земља…

добила је награду за најбољу књигу
сатире у Србији, као и награду за најбољу књигу сатире на простору бивше
Југославије. Друга моја књига „Трн у

мера са новог, петог албума под називим „Свод”, који ће издати лондонска
кућа „Arc Music”.
Од почетка своје музичке каријере,
музицирања са Бором Чорбом, групом „Сунцокрет” и Ђорђем Балашевићем, Биљана Крстић је одушевљавала својим гласом и музичким талентом. Сазревала је уз одличне музичаре, а соло каријеру започела је на
једном новом пољу музичког стваралаштва. Она прикупља старе нотне
записе и оживљава традицију Балкана.
Биља Крстић је почела са албумом „Бистрик”, када није веровала
да ће ова стара музика бити интересантна у Србији. Међутим, уследили
су позиви на многобројне фестивале. Године 2001. настаје ансамбл
„Бистрик” и од тада стално раде.
Филм „Зона Замфирова”, у коме Биља и њен оркестар изводе композиције са југа Србије, учинио је да се
за њихове концерте увек тражи карта више.
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НАУКА

Ц

иљ конференције је, према речима организатора, првенствено
био да популарише резултате
славистичких научних дисциплина у
Мађарској, у присуству не само научних истраживача, већ и широке публике. Међу мотивима организовања
научног скупа у дворцу Телеки-Ватаји у Помазу, било је и представљање
резултата научног рада и области истраживања професора и научних сарадника Катедре за словенску филологију, као и подстицање већег интересовања за славистичке академске

Стручна славистичка конференција у Помазу

Научници са Универзитета ЕЛТЕ
представили резултате својих истраживања

Катедра за словенску филологију Филозофског
факултета Универзитета „Етвеш Лоранд”,
организовала је у Помазу, уз помоћ тамошње
српске заједнице, научну конференцију под називом
„Наука за свакога – у сусрет словенским културама,
језицима и књижевности”

Предавачи и неки од посетилаца помашког научног скупа

програме на Универзитету „Етвеш
Лоранд” у Будимпешти.
За место прве научне славистичке
конференције овог типа изабран је
град Помаз и његов величанствени
дворац, а та локација је изабрана захваљујући дугогодишњој плодној сарадњи Смера за српски језик и књижевност (једне од организационих
јединица Катедре за словенску филологију) и српске заједнице у Помазу. Славистичку конференцију су

стога финансијски подржали Самоуправа Срба у Помазу и Фондација за
српску мањину, а у организацији манифестације је учествовао и сам
град Помаз.
Смер за српски језик и књижевност је, према речима његовог шефа
др Александра Уркома, уложио велики напор у организацију ове манифестације, преузевши и задатак главног
оперативног организатора.
На конференцији је одржано укуп-

но петнаест врло занимљивих предавања, која су била прилагођена широј
публици, а Смер за српски језик и
књижевност представљали су др
Александар Урком, са предавањем
на тему модерних технологија у настави страних језика и др Драган Јаковљевић, који је говорио о културолошким аспектима романа „Лондон,
Помаз” Петра Милошевића.
На конференцији су се чула и друга предавања са најразличитијим те-

мама у области културе, књижевности и језика словенских народа који
живе у Мађарској. Између осталог,
публика је могла да се упозна са
следећим областима: карактер и интензитет контаката и утицаја Словака и Срба на територији мађарског
Алфелда; словенско порекло у мађарској хришћанској терминологији; улога немог филма у настанку раних експерименталних радова славног хрватског писца Мирослава Крлеже; у којој мери
се могу уочити мађарски
узорци у преводу Новог завета који је на словеначки
језик превео Штефан Кизмич; словеначки евангелистички свештеник из XVIII
века; развој хрватског правописа кроз историју; у којој мери постоји поклапање
између фразеологизама у
мађарском и бугарском језику; примена модерних
технологија у настави страних језика данас; карактеристике два словеначка
превода романа „Помоћни
глаголи срца” мађарског писца Петра Естерхазија; елементи егзистенцијализма у
неким од приповедака Карела Чапека и Милана Кундере; књижевно-историјска
спона између Јозефа Игнаца Бајзе и
Ференца Фалудија; фраземе словенског порекла садржане у новом
фразеолошком речнику Вилмоша
Бардошија; перцепција средњоевропске католичке књижевности као
књижевно-историјски проблем; неки
аспекти мађаризације презимена и
надимака код словачког становништва у насељу Репашхута на североистоку Мађарске.
СНН

Научно предавање у СКЦ-у

У

Пупин и Тесла на истом путу

години у којој обележавамо 160
година од рођења Николе Тесле,
гошћа Српског културног центра, била је Александра НинковићТашић, дугогодишњи истраживач
живота и дела великана наше науке –
Тесле и Пупина. Зато је њено предавање носило наслов: „Тесла и Пупин
на истом путу”. На почетку програма
имали смо прилику да видимо филм
о актуелној интерактивној изложби
под називом „Пупин – од физичке до
духовне реалности”, која већ више од
годину дана краси Историјски музеј
Србије у Београду. Изложба је требало да траје до фебруара ове године,
али је због великог интересовања
продужена до 1. децембра. Затим ће
једна мања поставка кренути кроз
Србију.
„Моја следећа мисија је да покажем где су спојени Михајло Пупин и
Никола Тесла”, прича Александра

Нинковић-Ташић. „Ово је веома необична прича, јер је немаром, злоупотребом и заборавом осуђена да буде
неистинита. Чак и у круговима професора Универзитета у Београду
влада мишљење да су њих двојица,
као два права Србина, имали веома
лош однос, да су се свађали и вређали. То је велика неистина. Када погледате документацију, проналазите не
само тачке које их спајају, не само
иста изворишта из којих су црпели
научни идеализам, него проналазите
места сусрета, која су маштовитија,
занимљивија и делотворнија од свега
што ми можемо замислити”.
Пупин и Тесла су научници, носиоци два највећа признања која додељује америчко друштво. Тесла је, на
Пупинов позив, долазио на Универзитет Колумбија да инспирише Пупинове студенте. Михајло Пупин је направио два математичка модела за два

велика Теслина проналаска, која су,
захваљујући Пупиновом доприносу,
прихваћена као Теслина на Америчкој академији наука.
У истој тој Академији наука, Пупин
подржава Теслу речима: „Зар је могуће да нико данас не види дивне доприносе Николе Тесле?!”. Пупин свим
силама и свом снагом брани Теслу у
„рату струја” са Едисоном, иако му је
било запрећено да ће изгубити посао.
Када се Тесла сукобио са Марконијем, великим индустријалцем и проналазачем, на суђењу је Пупун изјавио: „Никола Тесла је прави изумитељ
бежичних система и оставио их је,
бесплатно, на коришћење целом човечанству”.
„Међу 15 хиљада разних докумената, о Пупину не може да се нађе ни
једно нечасно дело, само сјајна, невероватна, надљудска дела, доприноси срца, који су већи од доприноса

Александра Нинковић-Ташић

ума” – понесена Пупиновом личношћу, прича Александра Нинковић-Ташић.
Она је информисала присутне да
се у продаји појавило ново издање
књиге Михајла Идворског Пупина,
под називом „Са пашњака до научењака”, која је годинама било део обавезне лектире америчких ђака.

К. П.
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Будимпешта, 20. октобар 2016.

Ђаци и наставници из Беочина боравили у Батањи

вести

Упознавање југозападне Мађарске са другарима из Србије
Вишедеценијска сарадња између ОШ „Јован Грчић
Миленко” из Беочина и Батањске двојезичне
Д
српске основне школе и забавишта, донела је још

еца из Батање су у јуну била гости својих побратима у Србији, а
овог пута, крајем септембра показали су се као њихови одлични домаћини. За разлику од прошлих година, када су гости из Беочина проводили време у атрактивној Будимпешти,
управа школе је одлучила да овогодишњу јесењу посету, малишани проведу на југоистоку Мађарске, у Батањи, и да упознају њену околину, заједно са својим другарима.
Први дан су провели упознавајући
Батању и њене знаменитости. Обишли су центар варошице, погледали

једно дружење малишана и наставника
на југозападу Мађарске

српску цркву, посетили галерију слика Пала Ц. Молнара и Етнографски
музеј Фодор Мано, у којем се налази
и Српска соба. Имали су прилику да
виде предмете који на свој начин говоре о прошлости батањских Срба.
Дружење су наставили у Српској

Програм малишана у Сегедину

школи. Док су наставници размењивали идеје, искуства и мишљења о школском систему, деца су се веома брзо,
у игри, у школском дворишту зближила и склопила нова познанства.
Другог дана су кренули на заједничку екскурзију у Ђулу, популарну
бању у Мађарској, родни
град Ференца Еркела. Ова
бања је, поред чардаша и лековитих вода, позната и по
данас јединој равничарској
тврђави која је сазидана од
цигала.
После обиласка тврђаве,
наставили су ка центру града и посетили стогодишњу
посластичарницу, која је
уједно и музеј. Ту су пробали
најстарије и најновије специјалитете куће. Поподне су
провели у недавно реновираном дворцу „Алмаши”. Деца су уз помоћ интерактивне

Забавишна група приредила „Српски дан”

М

ногима је у лепом сећању
остао 19. април ове године, када је у сегединском Забавишту на Тргу Хуњади одржан „Народносни дан”. Он је 6. октобра добио
свој наставак, и то захваљујући залагању српске групе. Други по реду
„Српски дан” у организацији сегединске Српске забавишне групе, под руководством васпитачица Наталије
Дукић-Стантић и Монике Тот, уприличен је у згради Центра за едукацију полицајаца.
Том приликом приказана је „Трнова Ружица”, позоришна представа на
српском језику, у извођењу Весне Бороцки, глумице Дечјег позоришта у

поставке уживала у историји овог
дворца. Увече су се упутили ка дворцу „Бреда”, надомак Батање, где су
погледали 3Д пројекцију на зидинама
овог велелепног здања.
Последњи дан је био резервисан за
Сегедин, регионални центар југоистока земље. Пут их је прво одвео у
српску цркву у Сегедину, где их је
отац Павле Каплан на веома занимљив начин упознао са историјом
овог храма. Обишли су центар Сегедина, прошетали Улицом Карас и видели докле је стигла вода 1879. године, када је велика поплава уништила
готово цео град.
Растанак им је тешко пао, па је било и суза, али их је утешила чињеница да ће се опет у јуну дружити у
Србији. Директори ове две институције сложили су се да овакав вид
дружења представља право благо за
обе школе, поготово за децу из Батање, јер су три дана могла да се друже са пријатељима из Србије и при
томе користе српски језик.
Батањска српска школа је ову посету успела да исфинансира путем
конкурса који је расписао специјализовани фонд при Министарству за
људске ресурсе (ЕМЕТ).
С. Ђ.

Суботици. Након предивне бајке о
успаваној лепотици, малишани сегединске Српске забавишне групе су
пред родитељима, декама и бакама,
као и многобројним посетиоцима, извели пригодни програм, састављен од
дечјих игара и песама.
Да „Српски дан” буде још садржајнији и шароликији, побринули су се и
млади чланови КУД-а „Банат” из Деске,
који су у српским народним ношњама,
под руководством Петре Пиокер, приредили мали течај српског фолклора.
На крају приредбе, сви су били угошћени српским специјалитетима.
Успеху манифестације допринео
је и Педагошко-методолошки центар
Самоуправе Срба у Мађарској, који
је суфинансирао приредбу. Материјалну подршку обезбедиле су и Самоуправа Срба у Сегедину и Сегединска месна српска заједница.
П. М.

Јесењи фестивал јеврејске културе у Сегедину

Гудачки концерт београдског Јеврејског камерног оркестра

У

оквиру Јесењег фестивала јеврејске културе, 6. октобра je у
Сегедину гостовао Јеврејски камерни оркестар из Београда. Овај музички састав је 2012. године основао
Ладислав Мезеи, професор Факултета музичке уметности у Београду, у
сарадњи са „Bnei Brit loţom Srbija”.
Циљ је био представљање и промоција традиције, културе и историје јеврејске заједнице у Србији, као дела
Европе.
У сегединској Синагоги публика је
уживала у композицијама Малера,
Баха и Блока, а посебно одушевљење
изазвао је „Јеврејски диптих”, аутора
Александра С. Вујића. Он је од 1980.

до 1987. године био диригент најстаријег јеврејског хора на свету – „Браћа Барух” из Београда.
На крају концерта, публика је топло поздравила Јеврејски камерни
оркестар који је бројао 16 гудача. Састав је, такође, наступао у Загребу и
Бања Луци, а дириговао је Стефан
Зекић. Јеврејском камерном оркестру недавно је стигао позив за гостовање у Берлину. Чланови Јеврејског камерног оркестра чести су учесници „Европског дана јеврејске културе”, а у Сегедину су доказали да
верно чувају и негују историју, традицију и културу јеврејског народа.

П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

У

Скупштинска седница КУД-а „Банат”

Повећано интересовање за учење српског фолклора

Десци је 13. октобра одржана
скупштинска седница Културноуметничког друштва „Банат”, којој је председавао Кристифор Брцан,
председник ансамбла, које ће догодине прославити седамдесетогодишњицу постојања. Будући да је Улица
ослобођења (Felszabadulás utca) у селу преименована у Сечењијеву улицу,
у оквиру прве тачке дневног реда
скупштинари су обавештени о измени
Статута друштва, с обзиром да се у
њему налази сада већ стара адреса.
У оквиру друге тачке дневног реда,
у друштво је примљено 20 чланова, а у
наставку седнице Кристифор Брцан је
поднео извештај о раду у протеклом
периоду, известио о конкурсима и информисао присутне скупштинаре о
предстојећим програмима и задацима.
Међу њима посебно место заузима организација „Банатског сабора”, који ће
се одржати 5. новембра, у Десци.
Пошто у последње време све чешће
пристижу молбе на адресу руковод-

ства КУД-а „Банат” да играчи и музичари овог ансамбла држе течајеве
фолклора (тзв. „плесачнице”), одлучено је да српским народним играма све
заинтересоване подучавају Петра Пи-

окер и Перица Дунаи. Такође, донета
је и одлука да Кристифора Брцана у
случају потребе на пробама ансамбла
замењује Петар Дунаи, док ће бригу о
костимима водити Марта Петреш.

Осим тога, било је речи и о новим конкурсним могућностима, а позитивно
је оцењен и рад радионице за израду
народних рукотворина.

П. М.

Седница Самоуправе Срба у Десци

У

Последње припреме за „Банатски сабор”

дешчанском Српском културном, образовном
и верском центру „Свети Сава” 3. октобра је
одржана седница месне Српске самоуправе.
Заседањем је председавао Чедомир Адамов,
председник тог тела, а разговарало се о програмима одржаним у протеклом периоду и предстојећим манифестацијама. Такође, било је речи и о томе где сместити поклон-књиге, које су Дешчани
добили из Новог Сада.
Говорећи о летњим програмима, чланови самоуправе су се сложили да су они били успешни, али да ће се убудуће трудити да још више

побољшају квалитет организације манифестација. Током ове јесени Дешчани желе да приреде две научно-популарне вечери и да угосте
писца Драгомира Дујмова и његовог брата Милана Дујмова, историчара, а у плану је и упознавање са неким аспектима историје Срба у
Румунији.
На седници Самоуправе Срба у Десци је разматрано и питање организовања 22. по реду „Банатског сабора”, који ће у Десци бити одржан 5. новембра ове године. Домаћини фестивала желе да
побољшају квалитет манифестације, односно да

сви учесници испоштују временски критеријум дужине наступа, као и да више извођача не изводи
исту композицију.
Током заседања, пажња је посвећена и смештању поклон-књига које су Дешчани добили из
Новог Сада, пре свега захваљујући посредовању
Зорана Бугарског Брице, познатог тамбураша и
концертмајстора Тамбурашког ансамбла „Зоруле”. Књиге би, како је закључено, требало да буду смештене у парохијски дом и Српску основну
школу.
П. М.

Предавања др Исидоре Бјелаковић у Сегедину

Г

Како учити српски као страни језик

ошћа Сегединског универзитета
11. октобра била је др Исидора
Бјелаковић, доцент Универзитета у Новом Саду која се првенствено
бави изучавањем српског књижевног
језика, фонетике и фонологије стандардног српског језика, односно, методике учења српског језика као
страног. Она је слушаоце упознала са
начином на који се српски предаје

као страни језик на новосадском
Универзитету. Како се могло чути, настава српског језика као страног, на
Филозофском факултету у Новом
Саду организована је од 1996. године,
када је започела са радом I Међународна летња школа српског језика,
културе и историје.
Ускоро, 2001. године, основан је и
Центар за српски као страни језик, при

поменутом факултету, и од тада се током лета и академске године, организују курсеви српског језика за странце.
– Основни циљ је да странци не
стекну само комуникативну компетенцију, већ и да науче нешто о српској култури, историји, књижевности,
економско-политичким приликама,
све у зависности од њиховог интересовања – каже гошћа из Новог Сада.

Др Исидора Бјелаковић одржала је предавања на Универзитету и у Српском клубу у Сегедину

У току предавања, др Исидора Бјелаковић се осврнула и на сарадњу новосадског и сегединског факултета.
Студенти су посебно интересовање
показали за услове студирања у војвођанској престоници. Већ наредног
летњег семестра, две студенткиње
Сегединског универзитета ће се укључити у рад на новосадској установи. За
њих ће то бити добра прилика да усаврше језичко знање и да се упознају се
методама наставе српског језика.
Др Исидора Бјелаковић није била
гост само Катедре за славистику Сегединског универзитета, већ је предавање 12. октобра одржала и у сегединском Српском клубу. У оквиру „Дана
српске културе у Сегедину”, публици
је говорила о историјату српског књижевног језика и подсетила да постоји
неколико фаза у процесу његове кодификације. Једна од тих фаза представља култивацију језика – неговање
стандардног књижевног језика и она
је, можда, најважнија. Према речима
предавача, неговање стандардног српског језика у последње време је, нажалост, запостављено.

П. М.
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баштина

Италијански гроф, пријатељ Срба (1)

Луиђи Фердинандо Марсиљи – пуковник, картограф и научник
У свирепој одмазди Татара и Турака
1690. године, у Нишу је страдало преко четири
хиљаде српских војника, стараца, жена и деце.
Ова трагедија је дуго тиштала болоњског
грофа Марсиљија

У

тренутку упокојења грофа Луиђија Фердинанда Марсиљија,
1730. године, граница између
Отоманске империје и хришћанских
држава била је зацртана управо по
упутствима неуморног италијанског
картографа, научника и великог пријатеља Срба. Та граница је остала нетакнута читавих наредних сто педесет година.
Од када датира Марсиљијева симпатија према Србима? Одговор се налази у крвавим и трагичним догађајима крајем XVII века. У свирепој одмазди Татара и Турака 1690. године, у
Нишу је страдало преко четири хиљаде српских војника, стараца, жена
и деце. Ова трагедија је дуго тиштила болоњског грофа Марсиљија. Покушавао је да на било какав начин
помогне ојађеном српском народу.
Узалуд је покушавао, није му пошло
за руком да непосредно утиче на даљу судбину Срба. Седобрадог патријарха Арсенија и несрећног деспота
Ђорђа Бранковића срео је свега једном, а јад и беду осиротелог народа
никако није могао да прежали. Ради
спокоја своје уздрмане душе и иску-

пљења грехова генерала Гвида фон
Штаремберга и свих осталих војника
цара Леополда, написао је трактат о
Немањићима и Лазаревићима.
Марсиљи је најпоноснији био на
своје монументално научно дело о
Дунаву, које је под насловом
„Danubius Pannonico-Mysicus” штампао у Хагу и Амстердаму 1726. године. У шест томова, објавио је бројна
запажања о анатомији фауне, о минералима, о археолошким налазима и
о птицама Подунавља. Издао је и своје студије о брзини речног тока на
разним местима, о притиску и температури воде. Побројао је педесет и
три врсте дунавских риба наводећи и
њихове српске називе, а саставио је и
каталог локалних биљака.
Прецизни Марсиљи није изоставио ни картографски, астрономски,
нити хидрографски део о Подунављу и осталим пределима српских
земаља.
Живот полихистора, научника и
пуковника Луиђија Фердинанда Марсиљија који се одлично служио и српским језиком, личио је на богато интарзиран барокни радни сто од ора-

ховине са скривеним фиокама. Када
би га неко упитао шта му је најмилије
на свету, Марсиљи би почео да отвара тајне фиоке из којих би милели цртежи, мапе, списи из света флоре и
фауне, астрологије, медицине, стратегије, нумизматике, археологије. Ницале би белешке и запажања о обичајима, религији, култури и језицима

Драгомир Дујмов

животни стил

Породично саветовалиште

Ж

разних народа. Али би из тих
тајних фиока и кутијица истовремено навирали и разни
трактати, мемоари и расправе…
Луиђи Марсиљи је свој
људски век започео у раскошном дому грофа Карла у
торњевитој Болоњи. Кажу,
рођен је са истим оним руменилом на образу по којем
су препознатљиве и високе
куће, цркве и засвођене улице тога града у подножју
обронака Апенина. Луиђи ће
тек касније, када буде напустио родни град, схватити,
јединствену боју и мирисе
Болоње.
Отац га је рано увео у
свет борилачких вештина и
научио га руковању једноруким мачем и употреби кабанице приликом двобоја. Подучавао га је по традицији
болоњске школе мачевања
коју је створио астроном и
математичар Филипо ди
Бартоломео Дарди.
Као дечак, нехајно је трчкарао по
сокацима, испод аркада риђих и
жућкастих здања. Растеривао је голубове по Великом тргу, Пјаца мађоре, и прскао осталу децу водом грандиозне Нептунове фонтане испред
задивљујуће палате д’Акурсијо. (…)

Нове технологије кваре квалитет партнерских односа

ивимо у инстант култури у којој је све постало брзо – једемо брзу храну, гардеробу купујемо стихијски иако нам није потребна, музику слушамо са уживањем док не изађе неки нови хит који
ће учинити да заборавимо да смо икада певушили претходни. Пошасти инстант културе нису одолеле ни везе. И
њих „трошимо” као све остале производе са ограниченим роком трајања.
За неколико месеци, а често и недеља,
„успевамо” да прођемо кроз све фазе
једне везе – да се заљубимо, одљубимо, раскинемо, а онда кренемо у потрагу за новим, бољим партнером.

Где се крију „мине” у савременим партнерским
односима? Неспремност на компромисе и нереална
очекивања су најчешћи разлози раскида. Некада се
љубав градила, а данас очекујемо готов производ

И није то ништа необично, каже
психолог Анђелија Симић која примећује да смо као људска бића склони да прихватамо оно што је у тренду, односно правила понашања која
су уобичајена.
Неспремност на компромисе је
још једна „мина” у савременим везама. Ако се сваки четврти брак заврши
разводом, поставља се питање шта

очекивати од односа који нас формално не обавезује. Изјаве попут „нећу да ми било ко угрожава слободу”
и „зашто бих се ја мењао због некога?”, све се чешће могу чути.
– Кризе и незадовољства су нормални пратиоци сваке везе, али толеранција на фрустрацију данас се драстично смањује. Људи не желе да „истрпе” ништа. Многи улазе у везе искључиво са хедонистичким очекивањима, верују да ће све бити дивно и
прелепо и да је сврха партнера имати
задовољство. Пошто то не постоји и
свако има особине које нам не пријају,
долази да разочарења и раскида као
најчешће опције – каже Симићева.
Док су се некада везе градиле, данас очекујемо да добијемо готов
производ. Тражимо савршенство несвесни својих мана. И док је у почетку све у реду, јер видимо само оно
што нам одговара, проблеми настају
када први занос прође и схватимо да
особа поред нас није оно што смо
мислили да јесте. У недостатку чаробног штапића бежимо и настављамо потрагу за „Господином правим”.
На нереална очекивања значајно
утиче популарна култура, посебно
холивудски филмови, примећује Си-

МУКЕ СА
ФЕЈСБУКОМ
Према подацима америчког
Удружења адвоката које се бави
бракоразводним парницама, сваки
пети развод деси се због друштвених мрежа. Њихов утицај још је
већи на почетку везе, поготово ако
се партнери добро не познају. Тада сумњиво може бити све – од
фотографије на којој је партнер у
загрљају са особом супротног пола, преко статуса, до тога зашто је
онлине када је рекао да мора да
ради.
мићева. У већини филмова не приказује се реалан живот парова и проблеми са којима се сусрећу, од недостатка новца, преко губитка посла
партнера, до депресије.
На „потрошњу” веза у данашњем
друштву утиче и чињеница да људи
нису навикли да буду сами. Уместо да
после раскида одређено време проведу сами са собом како би открили шта
заиста желе, многи одмах улећу у нову везу. Није занемарљив ни притисак
средине који се појачава како је особа
старија, па ће самац често морати да
се сусреће са сажаљивим погледима
родбине и пријатеља и неизреченим
коментарима „сигурно му нешто фали
чим није могао да нађе никог”. 

10

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

П

ре тачно 25 година Генерална
скупштина Уједињених нација
установила је 1. октобар као
Међународни дан старих особа, што
је био ехо великих демократских
промена у свету. Манифестацију
„Сунчана јесен живота”, полазници
Српског забавишта у Батањи су ове

године приредили по други пут, како
би на прогодан начин обележили овај
дан и показали својим бакама, декама и другим времешним суграђанима да и те како мисле на њих. Овим
видом дружења и запослени у овој
установи су показали колико мисле
на своје бивше колеге, које су сада у
пензији.
Након окупљања у „дечјем царству”, присутне су поздравиле васпи-

Програм за времешне Батањце

Сунчана јесен живота

Малишани из Српског забавишта у Батањи, већ
другу годину приређују манифестацију „Сунчана
јесен живота” и на тај начин обележавају
дан наших старијих суграђана

тачице Марица Шкорка-Шимон и Габриела Дохањош-Роцко, које су са
малишанима припремиле весели културно-уметнички програм. Песме,
рецитације и игре су се низале, а гости нису штедели дланове да великим аплаузом награде малишане.
Деца и њихове васпитачице су се
обрадовали великом броју званица,
па су за њих уприличили мало изненађење – поклоне, које су са много

Доба између лета и зиме

љубави припремали и предали им. Била је ово одлична прилика да припадници тзв. трећег доба погледају изложбу цртежа са ликовног конкурса
„Моја бака и мој деда”. Заменик директора, Бела Кришта, уручио је признања и лепе награде ауторима радова, који су се потрудили да на најлепши начин прикажу своје најмилије.
Уследило је дружење најмлађих
и најстаријих. Они су заједно оди-

грали сплет српских народних игара
које се радо играју у Батањи, те су
се тако наши сениори вратили у прошлост, када су их, како рекоше, ноге боље служиле. Забава је завршена малом закуском, а наши старији
суграђани уживали су у разговору и
дружењу. Пријатно проведено преподне у друштву деце видно их је
орасположило и учинило срећнијим, као и малишане, који су желели

да се у што бољем светлу прикажу
бакама и декама.
Предрасуда да су старији људи само терет друштва у потпуности је
неоснована. Они су ту да чувају своје
унучиће, креативни су и заинтересовани за сваки вид дружења. Истраживања показују да је спречавањем
социјалне изолације старих људи, целокупно друштво у добити.
С. Ђ.

Јесен у стиховима српских песника
Јесен

Јесен
Јесен је доба
кише и блата,
али и шумског
лишћа од злата.

Иде, иде јесен.
Јадне липе младе,
шта ли ће да раде?
Шта ли ће да раде
сребрнасто сиве
крај потока иве!

Јесен је доба
кад се воће проба,
доба моба
и птичјих сеоба.

Шта ли ће да раде
високе тополе
кад остану голе!

Јесен је лепа
и њено име
подсећа на време свадби
и долазак зиме.
Михајло Секулић

Кад су ласте одлазиле
Кад су ласте одлазиле,
поточићу дах је стао,
јоргован је сузом жутом
за ластама заплакао.
Над шумом се магле виле,
на путу је ветар мео,
зец од туге целог дана
није ништа, ништа јео.
Гаврану се од жалости
(ил од зиме) тресло крило…
Кад су ласте одлазиле,
све је, све је тужно било.
Ратко Зврко

Чим ће да се бране
храстови у гори
кад јесен захори?
Кад јесен захори
чим ће да се бране
старе букве гране!
Чим ће да се бране
од јесени строге
шумице убоге!
Десанка Максимовић

11

Будимпешта, 20. октобар 2016.

ГОСТОВАЊЕ ДРЖАВНОГ СРПСКОГ
ПОЗОРИШТА ИЗ ТЕМИШВАРА
28. октобра 2016. од 19.00 ч.
Милош Николић:
„Две леве и две десне ноге”
Режија: Силвиу Вакареску
Асистент режије: Клаудиу Дегару
Улоге тумаче: Оливера Јовановић
Јована Божић, Горан Пантин,
Марко Адџић
Српски културни центар
Сцена Српског позоришта
(Budapest, VI nagymező u. 49)
Информације и резервација карата на тел:
+36 30 273 3399

Сегединска месна српска заједница и Српска народносна
самоуправа у том граду, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ
20. октобра
Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17:00 – Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
22. октобра
Екскурзија у Шиклош и околину
Разгледање српских знаменитости
25. октобра
Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17:00 – „Почетак модерног Темишвара 1716.”
Предавање историчара Стевана Бугарског
2. новембра
Дом мањина (Улица Островски бр. 6)
18:00 – Мала школа српских народних игара,
уз учешће чланова КУД-а „Банат” из Деске
5. новембра
Сеоски дом – Деска
16:00 – „Банатски сабор”, музички део манифестације
„Сабор српске културе”

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

„ВЛАСТ”
6. новембра 2016. у 19.00 ч.
Јавна генерална проба:
3. 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

ИНФО СЕРВИС
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

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.

V „ФОЛК ФЕСТИВАЛ”
Калаз – Дом културе
29. октобра (субота) 2016. од 19.00 ч.
Наступају:
• КУД „Румија” – Бар (Црна Гора)
• КУД „Братство” – Суботица (Србија)
• КУД „Вогањ” – Стејановци (Србија)
• КУД „Рузмарин” – Калаз (Мађарска)
• КУД „Опанке” – Помаз (Мађарска)
Улаз је бесплатан!
Kós Károly Művelődési Központ
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Покровитељи програма: Калашка локална самоуправа, Министарство за људске ресурсе, Културни и документациони
центар Срба у Мађарској, Српска самоуправа пештанске
жупаније, Српска самоуправа у Калазу и КУД „Табан”

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

Свечаност у Амбасади Србије у Будимпешти

Затворен VII „Месец српске културе” у Мађарској

У репрезентативном здању дипломатског
представништва Србије, на Тргу хероја у
Будимпешти, свечано је затворена једномесечна
манифестација која је, низом програма, по седми
пут окупила културне посленике, уметнике и
њихове поклонике из Мађарске и региона

З

а нама је једномесечни традиционални празник писане речи, позоришта, музике, филма, моде, сликарства, фолклора, модерне уметности и традиције. Да је српски песник и
дипломата Јован Дучић, неким случајем, могао да види како се светла (кажу) његове некадашње виле на углу
Андрашијевог булевара дивно уклапају у раскошно осветљени комплекс музеја и миленијумских статуа у мађарској престоници, морао би бити задовољан, јер су две заставе, мађарска и
српска, стајале једна поред друге, а
две културе показале да једна другу
богате.
На свечаности приређеној у Амбасади Србије, поводом затварања „Месеца српске културе”, присутнима се

најпре обратио амбасадор Раде Дробац, поздравивши госте, представнике
српске и мађарске владе, уважене званице из матице и Мађарске, представнике институција Срба у Мађарској,
уметнике и учеснике манифестације.

– Задовољство нам је што је овде
са нама министар Александар Вулин,
јер је то најбољи показатељ колико
пажње Влада Србије поклања Србима
у региону и националним мањима, и
колико цени рад и успехе манифестације „Месец српске културе” у Мађарској, која много значи и за ову заједницу и за матицу. Такође, захваљујем се
и државном секретару Ласлу Сабоу, а
његово присуство овде је доказ пажње коју мађарска влада поклања
односима са Србијом. Желим да изразим захвалност и Милану Ђурићу, в. д.
директора СКДЦ-а, без чијег рада и
труда „Месеца српске културе” не би
било. Посебно нам је драго што је овде, са нама, Ласло Кираљ, начелник
Деске, где је ова манифестација пре

месец дана отворена – рекао је, поред осталог, амбасадор Дробац.
Истакавши задовољство што је присутан на свечаном затварању ове значајне манифестације, државни секретар Ласло Сабо је рекао да постоји

НАСТУП АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
Разгаливши својом музиком све присутне у Амбасади Републике Србије,
на свечаном коктелу поводом затварања „Месеца српске кулутуре” у Мађарској, у име чланова популарног Ансамбла „Вујичић”, Мирослав Брцан је
укратко најавио избор из богатог програма овог музичког састава, рекавши
да је реч о заоставштини Беле Бартока, који је сакупљао и српске мелодије. Он је уједно подсетио да састав „Вујичић” траје већ пуне 42 године.

стални напредак односа између две
суседне земље и народа.
– Морам да пренесем захвалност
мађарске владе за начин на који се
Србија односи према мађарском народу који живи у Србији, што је заиста европски. Мислим да можда не
треба да објашњавамо овде у Централној Европи важност и улогу мањина, јер ми делимо културу, историју, много тога нас веже и дивно је
имати овакво пријатељство између
две културе. Важна је позиција Србије у Западном Балкану и њена улога у
очувању стабилности. Мађарска ће
бити партнер и савезник на путу Србије у придружењу ЕУ, а ту је и велики број других земаља. Можете да
рачунате на нашу подршку, не само
на речима већ кроз дела и сарадњу –
рекао је, поред осталог, државни секретар Сабо.
Сумирајући резултате манифестације након читавих месец дана, в. д.
директора КДЦСМ-а Милан Ђурић
указао је на речи исписане на лепо

дизајнираном програму манифестације, које су дефинисале жељу организатора: музика, филм, позориште,
књижевност, изложбе, промоције,
фолклор, традиција.
– Оно што сам схватио за ових седам година је да увек трагамо за добрим програмима, за заједницом и
нама самима као члановима те заједнице. Друга наша тежња је тежња ка
трајању, које подразумева повезаност са прошлошћу, кроз садашњост
и нашу тежњу ка будућности. Кроз
рад и програме схватили смо да трајемо заједно и на истим просторима
са већинском заједницом. Трагањем
смо сви заједно постали бољи људи –
рекао је Милан Ђурић.
Амбасадор Дробац је потом наздравио присутним званицама и позвао их да уживају у српским специјалитетима и срдачној атмосфери
коју је употпунио престижни и много пута награђивани ансамбл „Вујичић”.

Д. Б.

ПРОЖИМАЊЕ КУЛТУРА
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, подсетио је на дубоке корене српске традиције на тлу Мађарске, као и на чињеницу да су мађарски и српски народ кроз дугу и променљиву историју живели заједно.
– Сигуран сам да би обе културе биле сиромашније, да нема доприноса српске мањине Мађарској, као и доприноса мађарске заједнице у Војводини српској култури. Једни од других смо учили, усвајали нешто од језика, хране и других навика, и научили смо да живимо заједно. Говорећи о
Србима у Мађарској, желим да кажем да влада Србије поклања веома
много пажње њиховом развоју, њиховим правима и свему што чини српску
заједницу овде. Зато желим да се захвалим свим представницима мађарске владе овде, али и самој влади на политици, доброј вољи и пажњи коју
поклања српској заједници. Српска заједница у Мађарској није само група
људи која се само сећа шта је некада било, већ су то храбри и живи људи,
који и данас стварају и желе да докажу да су достојни својих предака, и
да могу још много да допринесу земљи у којој живе и земљи коју воле.
Дани културе су прилика да покажу колико су се развили и чиме располажу, а, такође, и да народ Србије покаже колико може да допринесе свима
који хоће да нас посматрају – истакао је министар Вулин.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Медитеранска дијета
за боље памћење

Традиционални начин исхране становника Грчке, Шпаније, Италије, базиран на
разноврсном воћу, поврћу и риби, један
је од најздравијих у свету. Медитеранска дијета која је настала на основу овог
јеловника, омогућава постепено скидање килограма уз помоћ здравих и нутритивно вредних намирница.
Поред тога што помаже у скидању
вишка килограма, медитерански јеловник се препоручује и особама са срчаним проблемима, а смањује и ризик од
настанка рака, дијабетеса типа два и можданог удара.
Недавно спроведена студија америчких научника доказала је још неке
здравствене предности овог начина исхране. Показало се, наиме, да исхрана
базирана на медитеранском менију побољшава пажњу, меморију и језичке вештине, а такође смањује ризик од појаве
деменције и Алцхајмерове болести.
Медитеранска дијета садржи низак
ниво протеина и засићених масти, али су
зато воће, поврће, житарице и махунарке главни на менију. Током држања дијете, сир и јогурт могу се јести свакодневно, док је јаја и црвено месо (јагњетину
или јунетину) препоручљиво узимати
једном или два пута недељно. Главни
извор масти је маслиново уље, а пожељно је у јело додати лимун, бели лук и зачине као што су рузмарин, оригано, босиљак, першун.
Током држања ове дијете не препоручују се више од три оброка дневно, али
уколико огладните, између оброка можете да поједете јабуку или неко друго
воће, шаку ораха, лешника или бадема,
грчки јогурт. Кафу и чај пијте без шећера и избегавајте заслађена пића и воћне
сокове.
Први резултати ове дијете биће видљиви већ после недељу дана, а нутриционисти саветују да се са овим режимом исхране настави бар још три недеље како би се организам навикао на нову
тежину.
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Пауза – свакодневно вежбање је још
једна грешка. Мишићима је потребан
одмор како би се регенерисали, па бар
једном недељно не идите у теретану. Такође, водите рачуна о спавању, посебно
након 35. године када мушкарци производе мање тестостерона. Тренинзи снаге у комбинацији са квалитетним сном
подижу ниво тестостерона.

Витаминско освежење
Свеже цеђени сокови од воћа и поврћа
најпријатнија су летња освежења. Богати витаминима и минералима, окрепљују
и благотворно утичу на читав организам.
Да бисте били у топ-форми довољно је
да дневно попијете по један сок.
 Дијетални – 77 калорија
За две особе потребно је: 4 зрела парадајза, пола црвене паприке, комад свежег ђумбира (1 цм), прстохват шећера.
Ситно насецкајте парадајз и паприку.
Ољуштите ђумбир. Миксером најпре
умутите паприку, затим парадајз и на
крају ђумбир. Помешајте све састојке,
додајте мало шећера и послужите. Овај
сок се препоручује као аперитив, јер је
богат влакнима, хранљив и даје осећај
ситости.

Лош посао штети
здрављу

проблеме са спавањем, чешће су имали
прехладе и болове у леђима.
Око 45 одсто испитаника је константИзрека „Избирач наиђе на отирач” не но било незадовољно послом, док је доважи у случају посла. Незапослени ко- датних 23 одсто повремено имало лоше
ји бирају радно место сада могу да се периоде. Само 15 процената испитаника
позову на истраживање Универзитета је константно било срећно. Узимајући
у Охају чији је закључак да људи који ову групу као референтну, истраживачи
у раним двадесетим годинама раде су са њом упоредили здравље осталих.
незадовољавајући посао, осећају Испоставило се да је најугроженије менздравствене последице касније у жи- тално здравље, али депресија и анксиовоту.
зност такође могу да воде до кардиоваИстраживачи су анализирали задо- скуларних обољења која се показују тек
вољство послом 6432 испитаника у пери- у старости.
оду од 25. до 39. године. Они који су у
двадесетим и тридесетим били незадоСтратегија вежбања
вољни послом, имали су већу шансу да
касније постану депресивни, да имају
за добре резултате

 Спортски – 35 калорија
За 2 особе је потребно: 1/2 ананаса, 2
лимуна (по могућству зелени), 2 супене
кашике багремовог меда.
Ољуштите ананас и лимун, измиксајте, засладите медом, промешајте и послужите. Овај сок се препоручује пре
спорта, јер захваљујући меду даје снагу.
Осим тога, садржи калијум који јача тонус мишића и спречава дехидратацију.

 Освежавајући – 100 калорија
За 2 особе је потребно: 1 краставац,
200 г диње, 2 накиселе зелене јабуке, пола лимуна.
Добро оперите и очистите краставац
и јабуке, ољуштите дињу и лимун и све
заједно ситно исецкајте. Измиксајте најпре лимун, затим јабуке, дињу и, на крају, краставац. Овај сок освежава, гаси
За добре резултате није довољно само жеђ, окрепљује и враћа организму поићи у теретану, трчати или бавити се требне минерале.
спортом. Важно је и како то радите, а
лични тренери предлажу да посебно
Коров ублажава анемију
обратите пажњу на следеће ставке.
Време – мало, мало, па на „јутјубу” Вишегодишњи коров штавељ (Pumex
искочи неки нови програм вежбања који obtusifolis) представља драгоцену лекообећава „плочице” за две недеље. Али, виту биљку. Препознатљив је по веома
чаробни штапићи не функционишу. За великим и дугачким листовима, при дну
праве резултате потребно је време. Иако стабла на дужим петељкама. Цветови
нови тренинзи изгледају примамљиво, зеленкасте и црвенкасто смеђе боје
ништа не може да замени већ доказане биљку красе све до краја септембра,
вежбе, попут склекова, издржаја, иско- поређани у класове на стабљици високој и до метар. Специфичног су мириса
рака.
Квалитет – као и у другим области- и горког укуса. Штавељ (познат и као
ма живота, квалитет је важнији од кван- коњски штавељ) успева у влажним сретитета. У жељи да што пре дођу до ре- динама, као што су влажне ливаде, јарзултата, многи греше, јер инсистирају на ци, стрништа и влажне шуме, а најчевеликом броју понављања. То је важно, шће се може наћи на местима где расте
коприва.
али је још битније како радите вежбу.
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Србије

штите деце и трудница, као и пасивних
пушача односно сувозача.
Ова студија је показала да када пушачи запале једну цигарету и возе са
отвореним прозором, висина загађења
прелази дозвољену границу.
У посебној су опасности деца чији родитељи пуше у аутомобилу, јер имају
слабији имунитет, као и убрзанији пулс.
Последице пасивног пушења код деце
су инфекције дисајних путева и бактеријски менингитис.
Пасивно пушење је опасно чак и ако
су упаљене климе или отворени прозори. Пушење у аутомобилима би требало забранити зато што угрожава здравље, посебно код деце, истакли су
стручњаци.

Лоше навике убрзавају
старење

За потребе лечења беру се зелени листови, а сјајно смеђи плодови непосредно пре сазревања. Убрани делови суше
се у хладу. Зреле семенке се лако осипају и разносе ветром и већ следећег пролећа клијају на новом месту.
Плод се користи у виду чаја против
дијареје, док су листови делотворни код
анемије, јер садрже витамине А и Ц, а од
минерала доста гвожђа и фосфора. Због
завидних количина танина и оксалне киселине, чај од листова се користи за боље варење и против хемороида.
Корен делује као лаксатив, док семенке имају супротно дејство и могу да
изазову затвор. У традиционалној медицини ова биљка користи се и у терапији
различитих кожних болести.
Будући да садржи оксалну киселину
која може да поспеши стварање бубрежних каменчића, препоручује се само
умерена употреба штавеља, упозоравају
народни лекари. Из истог разлога, особе
које већ имају камен у бубрегу не би
смеле да користе ову биљку. Унета у већим количинама може да изазове и слабост организма, повраћање, па чак и
смртни исход.
Штавељ може да послужи и као савршена природна сировина за фарбање
тканина. Познаваоци традиционалног
начина бојења од корена ове биљке могу
да добију жуту, тонове од тамно зелене
до смеђе нијансе, али и сиву, а да притом
не користе никакве фиксаторе.
Чај за регулисање варења, против хемороида и тежих дијареја спрема се тако, што се супена кашика плодова штавеља кува у 2 дл воде само 2 минута. Садржај се затим поклопи и остави да одстоји 10 минута. Потом се процеди и пије два пута дневно по једна шољица пре
јела.
У случају малокрвности справља се
чај, тако што се супена кашика лишћа
попари са 2,5 дл кључале воде и остави
да одстоји 10 минута. Затим се процеди
и пије два до три пута дневно по шољица.

зетно здраво и лековито воће. Зрели
плодови права су ризница танина и пектина, јабучне, лимунске и аскорбинске
киселине, гвожђа, витамина Ц, калијума,
магнезијума, фосфора, бакра, витамина
Б групе…
Глукоза из купина важан је извор
енергије, а фруктоза игра важну улогу у
превенцији дијабетеса. Садрже и велику
количину биљних влакана, због чега се
посебно препоручују онима који муку
муче са затвором, јер имају благо лаксативно дејство. Сок од купина делује
подстицајно на рад ћелија јетре, штитећи је од различитих тегоба. Редовно конзумирање овог „супервоћа” поспешује
циркулацију, благотворно делује на
нервни систем, смањује раздражљивост
и побољшава памћење.
Осим плодова, лековито је и лишће
купина. Чај од купинових листова препоручује се код крварења желуца, упале
црева и хроничног надражаја слепог
црева. Овај напитак истовремено чисти
крв, смањује или лечи кожне осипе, лишајеве и друге кожне промене, а користан је и у лечењу анемије. Делује и на
снижавање крвног притиска, а народни
лекари га препоручују и код пародонтозе.

Пушење у аутомобилу
веома штетно

Током путовања просечан пушач запали
четири цигарете, а степен загађења у
том случају износи 85 микрограма по
метру квадратном. То је три пута више
од дозвољене границе у затвореним
просторима, попут станова, а коју препоручује Светска здравствена организација, показало је једно шкотско истраживање.
Осим што омета концентрацију возача за време вожње, пушење је најопасније за здравље управо у аутомобилу, тврди британски стручњак за јавно здравље
Доуглас Нобле.
– У аутомобилу је концентрација
штетних честица из дуванског дима 27
пута већа него у стану, али и 20 пута већа него у кафићима у којима се пуши –
рекао је др Нобле.
Објашњава како би ауспух спојен с
унутрашњости аутомобила био мање
штетан од дима цигарете у погледу концентрације одређених токсичних материја.
Бројни стручњаци ЕУ предлажу увођење закона којим ће се забранити пушење у аутомобилу, посебно због за-

Више од три попијена алкохолна пића
дневно код мушкараца и више од два
код жена, пушење, лоша исхрана и физичка пасивност представљају четири
најгора „непријатеља” здравља и лепоте
који утичу да особа изгледа дванаест година старије него што јесте. До овог закључка су дошли британски научници
после дводеценијског истраживања, којим је обухваћено пет хиљада Британаца. Од укупног броја испитаника велики
број је имао све четири лоше навике,
због којих је до краја истраживања умрла готово трећина. Остали који су преживели изгледали су дванаест година
старије у односу на своје вршњаке из
здраве групе, истакла је др Елизабет
Квевик, руководилац тима стручњака.

Вожњом бицикла
против срчаних и
менталних обољења

Да бисте сачували добру форму и килограме „држали” под контролом можете
да трчите, напорно вежбате или, што је
много пријатније, да – возите бицикл.
Просечна особа телесне тежине око
60 кг за сат времена окретања педала
може да потроши и до 500 калорија, а
она од 80 кг и до 700! Осим за мршављење и јачање мишића, вожња бицикла је
идеална за превенцију кардиоваскуларних болести. Притом нису потребни велики напори већ је довољно да рекреативно и лагано возите, без већих напрезања.
За овај вид активности стручњаци за
фитнес су сагласни да осим што јача срце повољно утиче на регулисање крвног

Купина чува јетру
и лечи желудац
Сочне и укусне, богате моћним антиоксидансима, а посебно пигментом антоцијаном који има важну улогу у контроли нивоа шећера у крви, купине су изу-
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притиска, сагорева вишак масноћа, а истовремено одржава тонус грудних и
леђних мишића, задњице, стомака и наравно ногу. Вожња бицикла ослобађа од
стреса и напетости.
Најоптималније је да се бицикл вози
три пута недељно по 30 минута и резултати ће после три месеца бити видљиви.
Темпо вожње би требало да одговара
тренутној кондицији и да се постепено
повећава напор. Јер, само убрзан рад срца омогућава потрошњу калорија. Да бисте сами одредили темпо вожње битно је
да израчунате максималан број откуцаја
које ваше срце може да постигне. Овај
податак се добија када се од броја 220
одузме број година живота. Према овој

штво је начина на које их можете радити, од једноставних и спорих до тежих
који убрзавају пулс.
Није само брзина важна, значајно је и
колико су вам стопала раширена. Стандардни чучњеви раде се са стопалима
нешто ширим од ширине рамена чиме се
тежина једнако распоређује по доњем
делу тела. Нешто тежи су чучњеви са
ужим ногама, а ако желите мање напорну серију, раширите ноге за нијансу више
од ширине рамена чиме ћете активирати
мишиће унутрашње стране бутина.
Можете комбиновати све заједно, и
то тако што ћете прво урадити десет
уских чучњева, па се одморити десет
до 20 секунди. Затим, урадите 10 кла-

– Најдоминантнији знак обољења је
бол који се значајно појачава додиривањем оболелог уха – објашњава др Милићевић. – Инфекцију може да добије
свако, али су особе које болују од шећерне болести, псоријазе или аутоимуних болести склоније овом обољењу.
Проблеми у уху могу да настану и
због накупљања прашине у његовој унутрашњости, алергије, а бол може да изазове и инфекције, корена длаке у спољашњем ушном каналу. Осим болова у
ушима и глави, симптоми који се јављају
са појавом овог обољења су и оток
лимфних жлезда, повишена температура, а у тежим случајевима дијареја и повраћање.

да симптоми упале не пролазе ни после
72 сата неопходно је отићи код лекара
који ће прописати терапију, а у неким
случајевим поред ње препоручити и
испирање уха.
Неадекватно лечење може да доведе
до озбиљних здравствених компликација, као што је слабљење слуха. Осим тога упала може да изазове оштећење, па
и пуцање бубне опне, која онда мора да
се оперише. У случају да инфекција уз
терапију антибиотицима не пролази ни
после 10 дана, а иза уха се појави цревенило праћено болом то је знак да је дошло до мастоидитиса, односно упале
кости која се налази иза уха, и чије лечење захтева хируршку интервенцију.

формули, која је прилично применљива у
области рекреативног спорта, особа од
40 година може да убрза откуцаје срца
до 180 у минуту. То значи да би ушла у
аеробну фазу тренинга која троши калорије, у овом случају захтевнија вожња
бицикла, број откуцаја срца треба да буде 60 одсто од максималног броја откуцаја – дакле пулс од 108 у минуту.
Важно је да бицикл одговара тежини
и висини рекреативца, односно да је седиште подешено на одговарајућу висину, да не би дошло до кривљења кичме.
Обавезна је удобна и лагана гардероба
која може добро да упија зној. Стручњаци истичу и да је бицикл најбоље возити
ујутру, јер се тада највише подстиче
стварање витамина Д, који је, како показују истраживања у нашој популацији,
дефицитаран.
Ирски научници су на основу истраживања дошли до закључка да је вожња
бицикла одлична и да сачувамо добро
памћење. Психијатри твде да вожња бицикла, такође, може да ублажи менталне поремећаје као што су анксиозност и
депресија, јер бициклизам подстиче мозак да лучи неуротрансмитер допамин
који директно утиче на енергију, тачније
смањује осећај умора и безвољности.

сичних, па се опет одморите и на крају
У зависности од узрочника инфекци10 широких. Приуштите себи минут од- је, лечење траје од пет до 10 дана, а у темора, па урадите целу серију још два жим случајевима и дуже.
или четири пута, у зависности од кон– Терапија је обично локална, подрадиције.
зумева стављање антибиотских масти и
капи у ухо, а у случају повишене темпеи отока ткива око уха, предлаже
Нелечена упала слаби ратуре
се и примена антибиотика – каже др
Милићевић. – Када симптоми престану,
слух
лечење не треба прекинути одмах него
Запуштеност уха, слабији слух и интен- узимати терапију бар још два дана.
зиван бол у глави који се сваког тренутУколико је у питању блажи облик инка појачава, симптоми су који указују да фекције која обично пролази за два до
је дошло до инфекције овог органа. Због три дана, у ублажавању симптома могу
купања у базену, реци, мору или језеру да помогну и лекови против болова. Каово обољење чешће се јавља током лета па је неопходно у овом
периоду посебно водити рачуна.
Узрочници овог стања могу бити
многобројни, а с обзиром на то
да се инфекција веома брзо шири, чим се појаве прве нелагодности неопходно је обратити се
лекару како не би дошло до
компликација.
Изазивачи инфекције најчешће су вируси, бактерије, и гљивице којима погодује топло и
влажно окружење средњег уха
и које „нападају” претходно
оштећене делове коже у овом
органу. Доктор Срђан Милићевић, специјалиста ОРЛ из ординације „Милићевић”, објашњава
да се упала лети јавља због дужег боравка у води, која у неким случајевима може бити загађена.

Особе које су склоне инфекцији уха
требало би да поведу рачуна приликом
купања у мору, базену, реци или језеру.
Лекари саветују да током пливања ставе
чепиће у оба уха, или користе капу за
пливање која, такође, може да заштити
од бактерија. Требало би избегавати и
коришћење штапића за чишћење уха,
јер тако може да се оштети његова унутрашњост и направе микроповреде које
се лако инфицирају.

Вежба за ноге и стомак
Чучњеви нису само одлична вежба за
ноге, већ јачају и стомачне мишиће, повећавају флексибилност, смањују
могућност повреде, јер развијају
мишиће око колена и кукова. Мно-

3

Пет знакова да вам
слаби слух
Није необично да се са старењем слух погоршава, чак се у
неким познијим годинама то
сматра нормалним физиолошким процесом. Али, степен
погоршања би морао да одговара годинама старости, упозоравају стручњаци.
– Ако је степен оштећења
већи него што се толерише у
одређеним годинама, морају
да се утврде узроци – каже
примаријус др Томаш Подлешак из ОРЛ болнице у Прагу. –
У неким случајевима оштећење
може да настане под утицајем
урођене мане, али и као последица обављања одређених
професија, рецимо, због дугогодишњег боравка у веома бучном простору.

Зујање. Први знак да слух попушта
може да буде повремено шуштање или
звоњење у ушима. Благо зујање или звонки звук најчешће се примећују у просторији у којој је тишина. Али, ако овај звук
постане интензивнији, или чак сталан, без
прекидања, то значи да су нерви у ушима
оштећени, тврде стручњаци Одељења
оториноларингологије из Медицинске
школе у Њујорку. Они, такође, упозоравају да коришћење слушалица значајно
доприноси оштећењу слуха.
– Перманентни губитак слуха може
да се деси већ осам до 15 минута после
слушања музике на максмиланој јачини
– истиче доктор Срикант Черукури, ОРЛ
из Чикага. – Пролазно зујање или бучање
у ушима после слушања гласне музике
или после неког концерта, требало би да
буде знак упозорења да је музика била
прегласна.
Звуци. Звук сирене аутомобила, камиона или аутобуса сигурно нису најпријатнији за уво, али не би требало ни
да заболе. Уколико, пак приметите да
вас гласни звуци боле у уху, посетите
ОРЛ лекара. Наиме, стручњаци објашњавају да ухо које губи слух није у могућности довољно да пригуши гласне звуке,
тако да се заиста у таквим ситуацијама
јавља бол у уху.
Равнотежа. Чешће посртање и нестабилност у ходу не морају да буду разлог
смањене концентрације или ниског притиска. Наиме, стручњаци тврде да људи
који имају проблем са слухом користе
много енергије да би чули шта се око њих
дешава, па једноставним активностима,
као што је одржавање равнотеже, мозак
не посвећује довољно пажње. Ако су додатно каналићи унутрашњег уха, који
шаљу сигнале у мозак, оштећени, то може да буде узрок поремећаја равнотеже.
Заборавност. Највећи део података
које памтимо, заправо смо негде чули.
– Тешко је запамтити нешто, ако не
чујете добро – наглашава др Черукури.
– Постепен губитак слуха у старијим годинама може да буде узрок смањења
памћења.
Шта кажеш? Ако не можете добро
да разумете саговорника у средини где
је доста бучно и мешају се разни звуци,
као што је рецимо ресторан за време
ручка, или често тражите да вам понови
шта је управо рекао, не кривите за то лошу акустику. Ухо које нормално функционише може да „ухвати” то што желите
да слушате и у бучној просторији. Уколико то нисте у могућности, то је један од првих
симптома да губите слух. У
овој фази могу да се јаве и проблеми са разумевањем телефонског разговора.
– Погоршање слуха може да
се лечи, а користе се или конзервативне методе, односно лекови, или хируршке методе –
објаснио је др Томаш Подлешак. – Избор зависи од узрока
који су довели до оштећења
слуха. Код проблема у унутрашњем уху углавном се користе
конзервативне методе, док се
за средње и спољашње ухо проблеми решавају операцијом.
Ипак, превенција је најбоља, а
то је пре свега избегавање буке.

Божје дрвце –
мелем за живце
Од јуна до октобра, покрај
потока и река, на запуштеним
земљиштима и у баштама расте
и цвета лековито миришљаво и
горко божје дрвце (Artemisia
abrotanum). Дрвенаста стабљика окићена танким уско перасто раздељеним листовима и

ситним цветићима у облику цвасти, може да достигне висину до 1 м. Протрљани међу прстима листови ове трајне
биљке ослобађају мирис налик мешавини лимуна и пелина. Често се и користи
уместо пелина, јер је мање горка, а пријатно мирише. Садржи етерична уља, танин, алкалоид абротин, горке материје.
За потребе лечења беру се гранчице у
фази цветања божјег дрвцета. Суше се
на топлом и проветреном месту у сенци.
За лечење се користе у облику чаја,
тинктуре, купки. Чај и тинктура се препоручују против акутне упале црева, за
подстицање апетита, регулисање затвора, код грознице, жутице и других болести јетре, бубрега, као добар диуретик.
Традиционална медицина истиче да састојак абротин снижава температуру, па
се чај примењује и код тегоба дисајних
органа, катара бронха и плућа, астме,
туберкулозе. Код бронхитиса и кашља
чај је делотворнији са медом. Регулише
и менструалне тегобе, било да се ради о
појачаном или смањеном крварењу.
Мазањем и утрљавањем чисти кожу, а
помаже и код многих кожних болести
као и код убода инсеката.
Биљне купке са гранчицама божјег
дрвцета опуштају тело и смирују живце,
због чега се посебно препоручују код
психичких обољења. Седативно дејство
има и чај.
Сок из уситњене биљке нанете у виду
каше помаже у случају грчења тетива и
делова екстремитета и појаве чворова
на тим местима. Народни лекари кажу
да треба бити упоран у наношењу и утрљавању уситњене биљке на места захваћена променом. Од свеже биљке може
да се исцеди само сок и користи за исте
намене. Сок може да се помеша и са алкохолом, у сразмери 2 према 1 (два дела
сока, а један део алкохола), и тако користи на дужи рок за кожне промене.
Без обзира на изузетну делотворност
божјег дрвцета, неопходан је опрез у
контакту са овом биљком због могуће појаве алергије. Осим тога, за труднице је
она контраиндикована у ма ком облику.

цински улошци за ципеле и ортопедске
папуче с магнетима својом конструкцијом утичу на то да се стопало и цело тело
поставе у анатомски правилан положај.
На тај начин решава се проблем равног
стопала и бола у ногама. Истовремено, чува се кичма и смањује проблем с чукљевима, побољшава периферна циркулација,
омогућава дуготрајно ходање и стајање.
Магнети делују тако што стимулишу
акупресурне тачке на табанима и подижу локални метаболизам на нивоу ћелије у зони деловања, односно поспешују
циркулацију. Користе се и за стимулацију рада унутрашњих органа, смањење
телесне тежине, против болова у зглобовима. Успешни су и у борби против стреса, нервозе, депресије, повишеног притиска, замора и несанице.

Стомачни грип траје
седам дана

Лекари последњих дана имају повећан број пацијената са стомачним вирусом. То је готово уобичајено за ово доба
године, јер висока спољна температура
погодују ширењу инфекције која се
углавном преноси прљавим рукама и
преко заражене особе, као
Магнети чувају стопало предметима,
и путем хране.
Код већине људи стомачне вирозе
и кичму
пролазе за недељу дана уз обавезну наМагнети умногоме могу да помогну у докнаду течности и дијеталну исхрану.
очувању и побољшању здравља уколико
– У случају инфекције неопходно је
су направљени на стручан начин. Меди- да се дневно попије око два литра теч-

ности, било воде, чаја или сланог раствора – каже др Катарина Митић из дома
здравља „Др Симо Милошевић”. – Посебно су благотворни расхлађени чај од
нане и камилице. Истовремено, веома је
битно да се не једу месо, млеко и јаја,
већ кувани кромпир, пиринач, двопек
или тост, супе из кесице, а од воћа печене јабуке и банане. И течност и храну
требало би јести често и помало, по гутљај или залогај. Са уобичајеном исхраном треба почети тек када се столица
нормализује.
Наша саговорница посебно истиче да
током трајања тегоба није пожељно да
се дијареја зауставља лековима, јер се
проливастим столицама вирус избацује
из организма. Лекове против повраћања
– антиеметике требало би увести онда
када у повраћеном садржају нема примеса хране која је изазвала инфекцију.
Осим тога, све време трајања вируса и
десетак дана након излечења препоручљиво је узимати пробиотике који ће да
стабилизују цревну флору.
За превенцију стомачних вируса важно је да се води рачуна и о чистоћи посуђа. Подједнако значајна је и термичка
обрада намирница животињског порекла изнад 70 степени Целзијуса. Саветује се да се јело поједе одмах након
спремања, или не чува ван фрижидера.
Кувану храну требало би подгревати
док не прокључа, а намирнице које стоје
на столу заштитити од напада инсеката.
Основни симптоми стомачног вируса
су оштар и продорни бол у трбуху, блага малаксалост, губитак апетита, осећај мучнине, повраћање, повишена телесна температура и присуство течних
столица.
Највећа невоља коју ово стање може да узрокује је дехидратација, а она може да се види по језику који је беличасте
боје, сув и храпав. Ако се и поред примењене терапије, која
се углавном своди на дијету и
избегавање напора, тегобе попут повишене телесне температуре, дијареје или повраћања
погоршају требало би потражити помоћ лекара. У супротном губитак воде из организма
може да узрокује озбиљне
здравствене проблеме.
– Стомачне вирозе могу да
се искомпликују код старих
особа са хроничним обољењима и ослабљеним имунитетом
– напомиње др Митић. – Исто
важи и за најмлађе који услед
учесталог повраћања и дијареје брже дехидрирају.
Поред стомачних вируса, које најчешће изазивају адено и
ротвируси, могуће су и бактеријске инфекције од којих
је најчешћа салмонела. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ИЗ ИСТОРИЈАТА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ИДЕЈЕ (2)

Аустроугарску опасност,
Срби су тумачили као део
шире, светске јагме великих
сила за стварањем
колонијалних царстава,
праћене потчињавањем и
уништавањем. Сукоби са
Бечом и Пештом довели
су до ширења
југословенске идеје

Д

емократија, либерализам, егалитаризам и световна култура су биле лозинке српског национализма
у његовој самоодбрани од хабзбуршког
аристократског, конзервативног, клерикалног империјализма. Како каже Ален
Џ. П. Тејлор, био је то „сукоб два света”,
врло сличан сучељавању италијанског
либералног и демократског национализма са Хабзбурговцима, који се окончао
уједињењем Италије. Томаш Гариг Масарик, сељачки син и демократа, идеолог
националних покрета Чеха и Словака, на
исти начин је тумачио њихов сукоб са
Хабзбуршком монархијом; и за њега то

Јаша Томић са супругом Милицом
је, у суштини, било одмеравање снага
између нације и империје, демократије и
конзервативизма, друштва слободних,

равноправних појединаца и ауторитета круне и државе, засноване на привилегијама.
У сукобу са Аустро-Угарском, по речима Ентонија Смита, и са „хијерархијским” тумачењем нације последњих Обреновића, уобличена је српска
„републиканска нација”, ослоњена на традиционалну, „заветну нацију”. На том уобличавању
промишљено и упорно радили
су Јован Скерлић, Јован Цвијић,
Милован Миловановић, Никола
Пашић и други водећи српски
идеолози и државници.
Коначно, сучељавање са Аустро-Угарском довело је, слично чехословачком примеру, до
ширења југословенске идеје; то
је била још једна специфичност српског национализма из
доба 1903–1914, у односу на
време пре 1903. Усвајање новог,
југословенског
идентитета
подразумевало је тумачење нације и националног идентитета
као променљивих категорија,
подложних свесном и намерном деловању људске воље и државе.
У историографији и друштвеној тео-

КОЛОНИЈАЛНА УПРАВА
У БОСНИ

Вршњак Глигорија Гершића, конзервативац Стојан Новаковић, у аустријској окупацији и анексији Босне
и Херцеговине видео је наставак традиционалних, средњовековних припајања суседних територија, супротних вољи локалног становништва,
„основним правима човековим” и духу савременог доба. Новаковић је писао о феудалној, али и колонијалној
суштини аустроугарске управе у Босни и Херцеговини.
рији се још од појаве књиге „Империјализам” (1902) британског либерала Џона
Хобсона, време између, приближно, Берлинског конгреса и Првог светског рата
назива „добом империјализма” или „добом империја”. Данас је сасвим јасно да
се ова појава није окончала 1914. године.
Зато управо у нашем времену нагло расте академска литература о феноменима
империјализма, колонијализма и постколонијализма.
Међу образложењима која су служила за оправдање ратничких похода и
економских подјармљивања, од расизма
до социјалдарвинизма, за разумевање
динамичног односа између српског национализма и аустроугарског империјализма у добу 1903–1914, посебно је важна била доктрина „цивилизаторске мисије” (la mission civilisatrice). Она се понекад назива и „теретом белог човека” по
песми Радјарда Киплинга (The White
Man`s Burden), из 1899, написаној у славу
америчког освајања Филипина; ту се
проповедала дужност белог човека да
помогне „тек уловљеним, јогунастим народима, напола ђаволима и напола деци” да усвоје благодети западњачке цивилизације. „Цивилизаторска мисија” је,
дакле, објашњавана чистим алтруизмом:
намером да се покореним народима

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ
ГЛАСНИК

У „Српском књижевном гласнику”
има много примера овакве, смишљене културне политике његових уредника, Богдана Поповића, Павла Поповића и Јована Скерлића, од уопштених, негативних судова у непотписаним уредничким белешкама Богдана
Поповића о дометима тадашње аустријске и немачке књижевности, до
примедаба Милана Грола да у „београдском Народном позоришту није
место ни аустријским валцерима ни
капларским галантеријама”.
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Јован Скерлић као дечак, са родитељима и сестрама

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

 онесу мир, добре комуникације, услови
д
становања и здравствена нега. За узврат,
требало је само да признају супериорност и власт странаца.
На продор Аутроугарске ка југоистоку после 1878. заиста се гледало као на
„цивилизаторску мисију”. Хабзбуршки
министар спољних послова гроф Калноки објашњавао је познатом белгијском
економисти и путописцу Емилу де Лавелеју да се у Бечу заиста „сања о освајањима”, али „оним које ће извести наше
фабрике, наша трговина и цивилизација”;
да би се то постигло „морамо да имамо
пруге у Србији, Бугарској, Босни и Македонији и везу са османским железницама”; „усуђујем се да верујем да нећете
бити незадовољни нашим активностима
када вас Пулманово возило превезе од
Париза до Цариграда за три дана. Ми радимо за вас, Западњаке”. Лавелеј се дивио, како је писао, „цивилизаторској мисији” Хабзбурговаца и њиховог намесника Бењамина Калаја у Босни и Херцеговини, и са одобравањем ишчекивао наставак њиховог продора све до Солуна;
јер, како је писао, када се једном закорачи „на Исток”, тешко је зауставити се,
што се показало са британским осваја- Краљ Петар Карађорђевић и Јован Авакумовић

СВЕОПШТА ОБНОВА
ДРУШТВА
Победе српске војске у Балканским ратовима нови талас српских
интелектуалца је доживљавао и као
своју победу у „културним ратовима”. Скерлић је тада, у уводнику
„Светли дани”, подсетио читаоце на
заслуге свог часописа у свеопштој
обнови: „Он је постао у једном мрачном и жалосном добу и када су слаби духом и душом падали у немоћно
очајање. И онда су се око овог листа
окупили људи који су имали веру у
Србију и у српски народ, и који су то
стално и убеђено проповедали. Данас догађаји су дали потврде тој вери, и она је захватила цео наш свет, и
постала општа Српска Вера”.

мисије” и у нашем времену. Потрошена
као техничко оруђе у друштвеним наукама „модернизација” је данас оруђе за
теоријско оправдање колонизације. Мало напора је потребно да би се у аустроугарској управи у Босни и Херцеговини
препознала цивилизаторска мисија, карактеристична за „доба империја”.
Крајем XIX и почетком XX века српски интелектуалци и политичари различитих генерација и политичких усмерења писали су о феномену империјализма; балканску политику Аустро-Угарске тумачили су управо у том контексту,
као колонијално освајање. Професор Велике школе и радикал Глигорије Гершић
је 1893, у својој приступној беседи у Српској краљевској академији, доказивао да
је члан 25. Берлинског уговора из 1878,
којим је Босна и Херцеговина предата на
управу Аустро-Угарској, био састављен
по угледу на британско-турску конвенцију којом је Британија, у исто време,
стекла право да окупира Кипар; приметио је и да је у делу литературе статус
Босне и Херцеговине под Аустро-Угарском поређен са положајем Туниса под
влашћу Француске.
У Аустријској окупацији и анексији
Босне и Херцеговине, конзервативац
Стојан Новаковић видео је наставак тра-

њем Египта и потоњим уласком у Судан.
Исте, цивилизаторске аргументе овај либерални католик користио је и када је
поздрављао европско освајање и колонизацију Африке.
Хабзбуршко царство било је древна
империја, која је освајала и припајала суседне земље, у име вере и династије, без обзира на њихову етничку припадност. Била је то
империјална традиција блиска
турској, руској и немачкој царевини, старија од прекоокеанских британских, француских
или белгијских колонијалних
империја из доба од 1878. до
1914. Аустро-Угарска, међутим,
више није била Хабзбуршко
царство из XVI века; окупација
и анексија Босне и Херцеговине
одиграле су се у „добу империја”. Царевина је сачувала свој
конзервативни, династички и
верски карактер, али је за њу
владавина над овим покрајинама суштински била оно што је
за Британију била владавина
над Египтом или Индијом, а за
Француску над Алжиром или
Индокином. Она је на Балкану
бранила свој пољуљани престиж и доказивала своју виталност. То што се и данас, у делу
литературе, на управу Двојне
Монархије над Босном и Херцеговином, гледа као на пример
„модернизације” сведочи о виталности идеје „цивилизаторске Породица Светислава Симића

диционалних, средњовековних припајања суседних територија, супротних вољи локалног становништва, „основним
правима човековим” и духу савременог
доба. Новаковић је писао о феудалној,
али и колонијалној суштини аустроугарске управе у Босни и Херцеговини. Поводом анексије 1908. објавио је текст под
насловом „Балканско полуострво или
Средња Африка”, у коме се каже:
„Балкански народи нису никад ни слутили да се с њима тако може чинити. Зна
се да се тако поступа са црнцима и дивљим расама у Централној Африци, некад у Америци и на азијском континенту.
Зна се да се тако поступало с народима
и земљама од обесних господара у
средњем веку.” Аустроугарска је, зато,
требало да „остави своје теорије средње-африканске, да се сети да је у Европи”.
Социјалиста Јован Скерлић је, као
припадник знатно млађе генерације, још
на студијама у Лозани (1900), приказујући једну књигу француског историчара
Едуара Дриоа, закључио да је „колонијално ширење” било „најкарактеристичнија појава при крају XIX века”. Тврдио је
да је „манија за колонизацијом” имала
економске узроке, али је примећивао и
да је „капиталистичка класа” својим „по-

лугусарским жељама и тежњама ударила маску интереса цивилизације и хришћанства”. Код Дриоа је, међутим, Скерлић пронашао и тврдњу да је, док су
Британија, Француска, САД, Русија, Немачка и Италија између себе делиле
Азију и Африку, аустроугарска колонизација била окренута ка Балкану: „Аустрија је једина од великих сила која нема колонија, али то је само привидно.
Дрио тврди да је Балканско полуострво

ДОСИТЕЈЕВИМ
ПРИМЕРОМ
По угледу на просветитељске идеје Доситеја Обрадовића, требало је,
преко културе и књижевности, а потом и политичким деловањем, извршити „моралну обнову” нације. Зато
је Јован Скерлић, сећајући се оснивања „Српског књижевног гласника”,
тврдио да се „у оном мутном добу
пред 1903. на тај начин створила једна јака књижевна и морална група,
која је не само ударила темељ овом
часопису, но била и од знатног утицаја на правац унутрашње политике”.
у плану да постане аустријска
колонија и пут којим ће Немачка продирати за Малу Азију”.
„Никада на кугли земљиној
сила није била бруталнија, слаби бесправнији, а велики злочини прикривани крупнијим речима”, закључио је, са Дриоом, Јован Скерлић.
Слична тумачења српског
националног питања као нужне
самоодбране од маније за колонизацијом Аустроугарске и
великих сила видљиво је и у
другим Скерлићевим текстовима. У Омладинским конгресима
(1904), пошто је упозорио на
опасност од полуфеудалне и
клерикалне Аустрије, и утврдио да ће балкански народи
или сарађивати, или ће дочекати дан када ће постати или руска губернија или аустријска
провинција”, Скерлић је закључио „да је Запад извор светлости и жижа живота на земљи;
да за нове народе има два пута,
или примити западну културу, као Јапанци, и живети, или јој стати насупрот,
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и бити прегажен, као амерички
'црвенокошци' или аустралијски
црнци”.
Скерлић је главног противника видео у средњоевропском
империјализму; уочљив је, ипак,
и његов двосмислен однос према Западу, под којим је подразумевао, пре свега, Француску,
Британију и САД. У исто време,
Запад је уништавао читаве народе и представљао извор светлости и жижу живота на земљи”.
Примање западне културе тако
је постајало, у исто време, и
ствар наклоности и покушај да
се личи на освајача, да би се преживело. И Скерлићеве предрасуде према Русији попустиће после суочавања са стварношћу у
Анексионој кризи.
Невесела слика Запада и
Европе, али без ове двосмислености, била је видљива и у Слободан Јовановић са оцем Владимиром и мајком Јеленом

МОРАЛНА ОБНОВА У
ПОЛИТИЦИ

Наглашавање потребе за моралом
и моралном обновом у политици било је, у почетку, окренуто против политичке самовоље и прогона, као и
против спорног брака краља Александра Обреновића. Показало се, међутим, да се то односи и на Николу
Пашића, који је оптужио своје страначке пријатеље да би спасао главу
после Ивањданског атентата, изгубио
ауторитет, изазвао расцеп у странци
и ушао у „фузију” са напредњацима
и краљем. Радоје Домановић, близак
„Дневном листу” и „Гласнику”, прво је
објавио „Вођу” (1901), којим је циљао
на Пашића, па тек онда „Страдију”
(1902), којом је ударио на краља
Александра
Скерлићевом уводнику Светли дани написаном осам година касније, поводом
победа српске војске и балканских савезника 1912: „Оно што се зове Европа, а
што је у ствари скуп међусобно суревњивих, грабљивих и бездушних силника”.
И тада је Скерлић, који је у међувремену прешао у табор самосталних радикала, наглашавао разлику између речи и
дела великих државника европских сила:
„Европа, која је данас зајмодавац,
берзијанац, индустријалац”… „…одрекавши се свих својих традиција, слала је
своје флоте у турске воде кадгод су били у питању бедни интереси њених концесионара и лифераната у Турској, а
остајала је слепа и глува када су се вршили периодични покољи Старо-Србијанаца, Маћедонаца и Јермена. И по хуманости хришћанске и цивилизоване Европе, која је лажним интересима мира покривала своју себичност и грабљивост,
Балкан би данас био једно велико гробљиште”.
Разобручено насиље било је главна
одлика овог доба; у таквим условима
требало је преживети. Скерлић 1913. пише:
„Ми живимо у добу културног наза
тка, оживљавања мрског ’права песнице’,
када су човечански идеали, право и
правда бачени под ноге, и када се у немилосрдном гажењу малих и слабих чује варварски крик: тешко малима, тешко
побеђеним. Брутална сила једино има
реч, и канцелари великих сила, када се
ради о праву на живот малих народа, говоре језиком из доба када су тевтонски
ритери ’мачем и огњем’ истребљивали
балтичка словенска племена”.
Јован Скерлић је, дакле, слично
Стојану Новаковићу, увиђао унутра-
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шњу везу између модернизаторске реторике империја и њихових премодерних намера и метода. Ту двојност у аустроугарској управи над Босном и Херцеговином увиђао је и Јован Цвијић. У
брошури Анексија Босне и Херцеговине
и српски проблем (1908) он је писао о
„средњовековној територијалној политици” Хабзбурговаца, која је Аустроугарску подстицала да „онога часа кад
изгуби суверенство над једном облашћу,
одмах упорно, жилаво тражи да прошири свој суверенитет над ма којом другом облашћу, где је моментално најлакше, где је најмањи отпор”. Режим заведен у Босни и Херцеговини Цвијић није
називао колонијалним, али су све његове
особине које је описао биле типичне за
„доба империја”: бирократија страног
порекла, са статусом посебне касте; намерно одржавање локалног становништва у стању феудалне потчињености,
образовне запуштености и сиромаштва;

владала над милион и по становника Босне и Херцеговине, користила скоро исто
онолико трупа колико је Британија имала у Индији, са њених триста милиона
људи.
На потпуно супротном полу од социјалиста и самосталаца Скерлића и Цвијића стајао је Живојин Перић. Противник
„демократских крајности” и конзервативац, он је у српској јавности заузимао
донекле усамљен, проаустријски став. И
он је, међутим, у чланку Империализам
и балканска криза (1908) писао о модерном империјализму и његовим последицама по Србе. Поред осталог, уочио је
противречност између бруталних ратничких похода и њиховог правдања „цивилизовањем човечанства” и „дужношћу” белаца „да начине срећним народе
који припадају другим расама а не белој, дајући им могућности да уживају
благодети европске културе”. Иза тога
су, међутим, како је Перић тврдио, ста-

Слободан Јовановић, први с десна, са пријатељима
туторски, аутократски политички систем без основних слобода; уместо изградње школа, улагања у полицију, војску, репрезентативне фасаде и елегантне хотеле; ту су смештани гости које је
требало уверити у успехе „културне мисије” Аустроугарске на „османском
Истоку”. Цвијић је поредио управу у Босни и Херцеговини са влашћу Британије
над Индијом; један енглески политичар
рекао му је да је Аустроугарска, да би

јала уверења инспирисана Ничеом, да се
човечанство дели на „над-народе” и
остале, као и схватања о суштинској неједнакости раса; у основи, била је то „теорија неједнакости међу људима, теорија на којој су, углавном, пре велике револуције француске европске државе биле
организоване”.
Живојин Перић је био противник „демократских крајности” и конзервативац.
Он је у српској јавности заузимао доне-

кле усамљен, проаустријски став. У поређењу са Скерлићем и Цвијићем дошао
је до потпуно супротних закључака о
последицама ових кретања по српски
национални покрет.
„Балканске земље, у том погледу, могле би се упоредити са колонијама азијским и афричким, где европски империјализам дела без одмора и милосрђа” –
писао је Перић. Крајњи циљ била је, према његовом мишљењу, „духовна окупација”. Немци су, чак, насељавали балканске земље онако као што су се друге колонизаторске нације селиле у Америку
или Африку. При томе, Француска и
Британија на Балкану су наступале у
име демократије и „права човекових”,
док су Аустро-Угарска и Немачка „подлегле утицају Карлајла и Ничеа и мисле
да поред народа и према њему постоји
један човек или група људи који су, обдарени вишим интелектом, Богом одређени, ако не да своју вољу свуда наметну народу, а оно бар да контролишу ње-

ОТПОР КУЛТУРНОЈ
ХЕГЕМОНИЈИ

Ентони Смит је српску врсту отпора „културној хегемонији” суседне,
претеће империје препознао у националним покретима широм света. Он
истиче да се одговор на империјални
изазов најчешће састоји у уобличавању нове националне културе, изграђене у духу времена, кадре да одбрани националну индивидуалност; у
њу се уграђују, поред осталог, и пажљиво одабрани утицаји са Запада.
Градитељи те нове, националне културе, најчешће су интелектуалци, који улазе у сукобе са старијим, „уморним” генерацијама, у име националног препорода и моралне обнове. Ту
обнову и реконструкцију националног идентитета, у двоструком сукобу, са суседном империјом и са старијим нараштајима, Ентони Смит је
назвао „културним ратовима”.
Нов српски национализам, који су
проповедали најутицајнији српски
интелектуалци доба 1903–1914. умногоме је одговарао овом опису.
гове тежње а, по потреби, и да их сузбијају”.
Перић је био, наиме, уверен да је српском „демократизму који нагиње револуционаризму” неопходан управо такав,
конзервативан, немачки и аустроугарски
утицај. Јер, српски „демократизам” сводио се на безвлашће и крајњи индивидуализам, због чега је угрожавао „идеју националног уједињења” и „појам о отаџбини”. „Демократизам се занима више човеком, док је конзервативизам тај који је
чувар снаге државне”, закључио је Перић.
Српски интелектуалци су били спремни да признају постојање империјализма
и тамо где су тражили своје идеолошке
узоре. Перић је, у име конзервативаца,
осуђивао немачки империјализам, али је
прихватао немачке политичке идеје. Али
и они који су давали тон српској култури
и политици – стари радикали, самосталци и либерали – сви они који су заступали окретање Француској и Британији,
умели су да разликују културна и политичка достигнућа ових земаља од њихове себичне спољне политике и њихове
јагме за колонијалним царствима.
Српски либерали и вероватно најзначајнији англофили свога доба, Владимир
и Слободан Јовановић осуђивали су „бруталну филозофију” Радјарда Киплинга,
Џозефа Чемберлена, Бенџамина Дизраелија и осталих британских империјалиста, према којој „овим светом влада сила”.
Војислав Вељковић, либерал и пријатељ
Слободана Јовановића је 1901. године,

у извештају са међународне мировне конференције одржане
две године раније у Хагу, са мешавином неверице и ироније
препричавао захтеве британских делегата да се дозволи коришћење „дум-дум метака” ван
Европе, у ратовима са „дивљацима”.
„Војник цивилизованих народа, говорио је енглески делегат,
кад је рањен, престаје ићи напред и повлачи се у амбуланцију; док, међутим, дивљак, ако је
и неколико пута погођен зрном
малога калибра, наставља јурити напред, и пре него што би му
човек могао објаснити да ради
противно одлукама Конференције мира, он своме противнику Стојан Новаковић
одсече главу.”
Вељковић је подсећао своје читаоце ством, стојећи према Аустрији отприлида конференција није спречила „дивља- ке у оним односима у којима је нпр. Туштва” Енглеза над Бурима и европских нис према Француској”. Радикал Љубоколонијалних трупа у гушењу „Боксер- мир Јовановић је, у истој свесци „Гласниског устанка” у Кини. „Ирци, Финци, Јер- ка”, у осврту на „национално-политички
мени, Македонци, Старосрбијанци”, уза- живот српски” у XIX веку, тврдио да је, с
луд су молили конференцију за помоћ. почетком новог продора Аустро-Угарске
Вељковић је зато приметио да су „оваке ка југоистоку (1878), она, уместо Турске,
појаве” упозоравајуће „за нас мале на- постала главни противник Срба, као и да
роде”, који све своје наде полажу у иш- ће „XX век моћи видети многу борбу изчекивање „победе великих идеја међу- међу ње и српства”.
народне правде и правице”. „Али докле
Политички, дипломатски, економски
то време не дође – ако уопште икада и, на крају, војни сукоб Србије са Аустродође – Конференција мира пружа нам Угарском од 1903. до 1914. представља
један наук, а тај је да нам мач буде ва- великим делом истражену тему. Историзда оштар, а барут вазда сув” – закљу- ја идеја би, међутим, могла да буде подчио је Војислав Вељковић.
једнако заинтересована за српски отпор
Представници данашње „школе реа- аустроугарском културном империјалилизма” у теорији међународних односа зму, кроз уобличавање националне кулса одобравањем би примили ове Вељко- туре и одбијање да се прихвати оно што
вићеве речи. У сваком случају, оне су је Живојин Перић називао „духовном
одражавале настојање да се сопствени окупацијом”, а Антонио Грамши „културположај и стање у светској политици ном хегемонијом”.
процене хладно и реално. Све што ће
У првој свесци „Српског књижевног
гласника”, у првој реченици критичког
осврта Љубомира Стојановића, смењеног професора филологије на Великој
ПРЕДНОСТ
школи и потоњег вође Самосталне ради„НАЦИОНАЛНИМ
калне странке, на једну студију Милана
Решетара, објављену у издању „БалканНАУКАМА”
ске комисије” Бечке академије наука, каОтпор аустријском туторству у
же се: „Израз ’сфера интереса’ тако је по„националним наукама” није био ностао омиљен у Аустрији, да га аустријски
ва идеја. Љубомир Стојановић је
научењаци употребљавају и у науци кад
одлучио да се бави историјско-фисе тиче – Балканског полуострва”. Стојалолошким наукама када му је у гимновић је, наиме, био изазван деловањем и
назији професор Момчило Иванић
саопштењима „Балканске комисије”; она
рекао: „Природне и математичке науке обрађују и други народи, и ми се
можемо користити њиховим радом;
али националне науке, ако их не будемо обрађивали, странци нам неће,
или како ваља неће обрадити. То морамо ми сами радити”. На сличан начин, као у критици Решетарове књиге, Љубомир Стојановић је, неколико
година раније, ступио у полемику са
својим бившим бечким професором,
Ватрославом Јагићем; он је, наиме,
узео учешћа у идентитетским експериментима које је у Босни и Херцеговини спроводио Бењамин Калај.
Србија, наиме, учинити после 1903. године, од економског отпора у Царинском
рату, до Балканског савеза и југословенске политике, укључујући стварање „Народне одбране” и „Црне руке”, биће последица решености да се од АустроУгарске одбране тешком муком стечене
држава и национална независност.
Сводећи резултате српске спољне политике у XIX веку Слободан Јовановић
није случајно, у исто време када је Вељковић преносио „наук” хашке мировне
конференције, у првом броју и првој свесци „Српског књижевног гласника” из
1901, писао да је Тајна конвенција кнеза
Милана Обреновића довела Србију „у
положај једне државе под протектор- Теразије у Београду 1914.

је, поред осталог, прогласила да су систематска истраживања Балкана „један
од природних, Академије достојних и
првих наших културних задатака”.
Зато се Стојановић послужио иронијом: „Не треба сметати с ума да су из Беча слате и да се шиљу научне експедиције и у друге стране света (нпр. у Индију,
одакле су донели и мало куге у Беч), а
научна сфера интереса није помињата,
она је резервисана само за Балкан, ту не
сме нико да дође сем њих”. Потом је, самосвесно, чак са одређене висине, критички преиспитао домете овог рада бечког професора Милана Решетара, иначе
дубровачког Србина католичке вере.
У приказу Решетарове књиге, Стојановић се, као бивши немачки ђак, програм-

НЕМАЧКИ УТИЦАЈ
ЗАМЕЊЕН ФРАНЦУСКИМ

Борбени текстови Војислава Вељковића, Слободана Јовановића и Љубомира Јовановића, објављени у првој свесци „Српског књижевног гласника”, имали су и унутрашњополитичку функцију; њима је изражаван
опозициони став према проаустријској политици последњих Обреновића. Око овог часописа окупила се, наиме, група интелектуалаца, школованих углавном у Француској и Швајцарској, која је започела свеобухватну, осмишљену и далекосежну политику одбијања до тада преовлађујућих аустроугарских и немачких утицаја; уместо њих, систематски су
усвајани француски и британски културни обрасци. Са падом Обреновића ова група интелектуалаца је, по
речима једног од њих, Милана Грола,
„дошла на власт”, стекавши значајан
утицај у српској култури и политици.
ски потписао са: „У Паризу, јануара 1901,
Љ. Стојановић”. Париски доктор наука,
Михаило Гавриловић се, са сличном критичношћу, осврнуо (1910) на „Историју
српског устанка” Бењамина Калаја, коју
је приредио Лајош Талоци, Калајев сарадник и један од идеолога аустроугарске „културне мисије” на Балкану. У Талоцијевом тексту Гавриловић је уочио
„више-мање дискретне лекције Србима
и извесну висину када говори о њиховим

стварима. Ми се на томе нећемо заустављати, тај је манир већ постао право и
мађарских листова другога реда”. Михаило Гавриловић је, зато, у Калајевом и
Талоцијевом раду пронашао низ примера политичке пристрасности, чињеничних грешака, непознавања архивске грађе и литературе француског, руског и
српског порекла, као и недовољног знања француског језика.
Најотворенији је, као и увек, био Јован
Скерлић. Личном сукобу са Станојем
Станојевићем, око професорских позиција на Универзитету (1910), он је дао начелан значај, усмеривши полемику на
питање културне оријентације Србије.
„Г. Станојевић зна само оно што су га
у школи учили, мисли да сем немачке
културе нема друге културе, и да је Беч
Атина нашега доба. Он није у стању да
схвати цео овај наш успешни покрет последњих двадесет година да се Србија
отресе аустријске полукултуре, да не
буде проста духовна провинција аустријска. Г. Станојевић, са својим уским и
примитивним схватањима, не може да
појми да се ми данас учимо на правим
изворима наше књижевне науке, код
оних који друге уче, код Француза и Енглеза, и да смо ми у нашој еманципацији
од ’славистичкога’ филолошкога празнословља и троме и несварене немачке
учевности толико успели да се данас
историја српске књижевности може модерно и европски учити и радити само у
Београду, у Београду и нигде више!”
Свестан је био напор да се Србија ишчупа из декаденције fin de sicle епохе и
да уђе у ново доба активизма, који су
проповедали Анри Бергсон, Албер Фује,
Жан-Мари Гијо, Фридрих Ниче, Вилијам
Џемс. И по свом физичком изгледу и трезвеном животном стилу обријани и
уредни припадници ове групе разликовали су се од боема из чувене кафане
„Дарданели”, fin de sicle интелектуалаца,
блиских „Драгином режиму”. Припадници Самосталне радикалне странке, главног стуба отпора краљу и Пашићу, сами
су себе називали „моралном жандармеријом”. Морал и нација за ову групу су,
дакле, били нераздвојни. Нација се и данас тумачи као морална заједница, која
своје припаднике обавезује на солидарност и узајамну бригу.
(Приређено према књизи др Милоша
Ковића „Срби 1903–1914. – историја
идеја”)
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