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ПОЛИТИКА

Јасеновац је био пакао на Земљи о којем се не сме ћутати
К онцентрациони логор Јасеновац 

био је „пакао на Земљи који су 
створили Хрвати” изјавио је 

главни историчар израелског Институ-
та за образовање, документовање и 
истраживање Холокауста „Шем олам” 
Гидеон Грајф. Он је упозорио на насто-
јања да се избрише и ревидира исто-
рија, што „личи на покушаје да се уки-
не холокауст”.

Грајф је навео да се концентрацио-
ни логор Јасеновац и друга губилишта 
из његовог „система” разликују од 
осталих нацистичких логора зато што 
су мучења у Јасеновцу била много 
монструознија него у Аушвицу и оста-
лим нацистичким логорима, те и због 
чињенице да у њима нису учествова-
ли немачки војници.

Он сматра да хрватска Влада и не-
ки историчари и даље покушавају да 
кривотворе чињенице и настављају са 
ревизијом историје логора Јасеновац 
и других губилишта.

Грајф је истакао да се „пред хрват-
ским порицањем истине о злочину по-
чињеном у овом логору не сме више 
ћутати”, јер је „неколико стотина хи-
љада невиних људи, жена деце и му-
шкараца” на најсвирепији могући на-
чин побијено и мучено.

На званичној комеморацији одржа-
ној у априлу 2015. године, хрватски 
премијер Зоран Милановић обратио 
се присутним антифашистичким ор-
ганизацијама и преживелим логора-
шима и рођацима жртва, али десни-
чарски председник Хрватске Колинда 
Грабар није се ни појавила на комемо-
рацији, подсетио је Грајф.

Он је нагласио да „прича о убијени-
ма у Јасеновцу није само прича о смр-
ти – то је прича о најгорој врсти 
окрутности, злу, садизму и нехумано-
сти”.

„Починиоци злочина уживали су у 
зверствима и патњама својих жртава 
и непрестано су развијали нове начи-
не мучења и наношења боли”, рекао је 
Грајф у интервјуу Срни и додао да у 
јасеновцу, „смрт сама по себи није би-
ла довољна”.

Главни историчар израелског Инсти-
тута за образовање, документовање и 
истраживање Холокауста „Шем олам” 
Гидеон Грајф навео је да је поражава-
јуће то што многе његове колеге исто-
ричари не знају ништа о Јасеновцу.

„Чак не знају ни у којој држави се 
догодио, а камоли да га лоцирају! А 
историја убијених у Јасеновцу није са-
мо историја смрти, већ историја о 
зверствима, злу, садизму и нечове-
штву. У концентрационим логорима 
које су водили Хрвати смрт је сматра-

на врхунском вредношћу”, рекао је 
Грајф.

Израелски експерт за Холокауст, го-
ворећи о највећем концентрационом 
логору у Независној Држави Хрват-
ској, закључио је да су „хрватске ру-
ке потпуно прекривене крвљу на сто-
тине хиљада невиних Срба, Рома и Је-
вреја”.

У исто време, амерички онлајн ча-
сопис „Таблет”, један је од најутицај-
нијих јеврејских медија на свету, об-
јавио је дугачак текст под насловом 

„Хрватска безочно покушава да из 
историје избаци своје злочине у холо-
каусту”. На почетку текста Менахема 
Розенсафта, подсећа се да су лидери 
јеврејске заједнице и српске мањине 
у Хрватској бојкотовали протекле две 
године државне комеморације у Јасе-
новцу, показујући импресивну морал-
ну храброст и интегритет својим од-
бијањем да одобре историјски реви-
зионизам с одјеком порицања холока-
уста, чији је циљ рехабилитовати уста-

ше.
„Таблет” подсећа да су 

усташе убиле стотине хи-
љада Срба и десетине хи-
љада Јевреја током Дру-
гог светског рата.

Та уздржаност у одно-
сима јеврејске заједнице 
и хрватских власти избила 
је у први план после фуд-
балске утакмица између 
репрезентација Хрватске 
и Израела 2016. године.

„Хрватски навијачи су 
скандирали злогласни 
усташки поздрав ‘за дом 
спремни’, а хрватски пре-
мијер седео је на триби-
нама и није реаговао”.

Садашња председница 
Хрватске Колинда Грабар 
Китаровић се у Канади 
фотографисала са еми-
грантима који су држали 
„заставу са усташким сим-
болима. Таблет” наводи и 
да се она похвалила да во-

ли да слуша Марка Перковића, позна-
тијег као Томпсон – хрватског певача 
који велича усташе, преноси хрватски 
„Индекс”.

Поменут је и бивши министар кул-
туре Хрватске, Златко Хасанбеговић, 
кога „Таблет” описује као „екстремног 
националисту”. „Таблет” критикује и 
садашњег премијера Хрватске Андре-
ја Пленковића зато што му је требало 
десет месеци да уклони спомен пло-
чу погинулим ХОС-овцима на којој се 
налазио и усташки поздрав. 

Израелски историчар Гидеон Грајф:

„Пред хрватским порицањем истине о злочину 
почињеном у овом логору не сме се више ћутати, 

јер је неколико стотина хиљада невиних људи, жена 
деце и мушкараца на најсвирепији могући начин 

побијено и мучено у овом, али и другим логорима 
широм тадашње Хрватске. Постојао је посебан 
систем, односно логор за мучење деце”, каже 

израелски историчар Гидеон Грајф

Незапосленост у Србији троструко већа него у Мађарској

Благи пад незапослености последица је сеобе за Запад
У Мађарској је незапосленост пала 

на историјски минимум од 5,1 од-
сто у 2016. години, што је пети 

најнижи ниво у ЕУ и очекује се даљи 
пад на 4,4 одсто у 2017. години. Мађар-
ска се бори са недостатком радне сна-
ге због процеса миграције становни-
штва у западну Европу, што прави те-
шкоће компанијама да нађу адекват-
но особље. Иако и становници Србије 
због малих плата убрзано одлазе на 
запад, стопа незапослености је у њој 
троструко већа него у Мађарској и из-
носи 15.3%.

Недостатак стручних кадрова уоч-
љив је у многим областима у Мађар-
ској, од занатства до инжењеринга. 
Кључни разлог за сеобу стручњака на 
запад континента, лежи у ниским за-
радама. Примера ради, просечна пла-
та научника, односно професора на бу-
димпештанском државном универзи-

тету је око 150.000 форинти (500 евра), 
што је свакако најнижа цена рада за 
тај посао у Европи, а слично пролазе и 
запослени у другим државним устано-
вама.

У Бугарској је стопа незапослености 
смањена са 10,1 одсто у 2015. на 7,9 од-
сто у 2017. години и постаје све теже 
наћи раднике са одговарајућим вешти-
нама па је влада у Софији направила 
споразуме са Украјином и Молдавијом 
о ангажовању иностраних радника.

Незапосленост у Румунији је про-
шле године износила 5,9% и очекује се 
да ове године падне на 5,3%. У Хрват-
ској је забележено смањењене запо-
сленост и очекује се да достигне 14,2 
одсто у 2017. години. Међутим, пад не-
запослености је углавном последица 
емиграције и смањења радне снаге, а 
не раста запослености, оцењује KПМГ 
у публикацији. 
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ПОРТРЕТНаталија Мијатовић из Ловре (1)

Нисам постала апотекарица, живот је имао други пут за мене
Н аталија Симић, удата Mијато-

вић, рођена је у Ловри 17. мар-
та 1938. године, од оца Петра и 

мајке Смиље Шошић. Отац је био ро-
ђени Ловранин, месар по занимању, 
што је значило да у њиховој кући ни-
је било глади ни у најтежим ратним и 
поратним годинама. Mајка из лепог, 
брдовитог Чобанца.

Одрастала је као јединица, као па-
жено и вољено дете. Веселе природе, 
бистрог ума, са небо плавим очима, 

била је као ретки острвски цвет. Љуп-
кија и нежнија од све друге деце, би-
ла је понос својих родитеља. Мајка је 
поучавала своју једини-
цу лепом понашању и 
свакодневним кућним 
пословима. Учила ју је 
да буде вредна и смер-
на, да је жена носећи 
стуб куће и да мора да 
буде јака.

„Moja мама је некада 
и сама била добар ђак и 
имала је жељу да ја изу-
чим школе, да једног да-
на будем апотекар. Из-
гледа да је живот имао 
други пут за мене. После 
завршене ловранске шко-
ле, отишла сам у Помаз, 
у колегиј и српску шко-
лу, где сам завршила ви-
ше разреде основне 
школе. Затим сам се 
уписала у гимназију, у 
Српском Ковину. Мама 
ме је сместила у углед-
ну учитељску породицу 
код које сам становала 
три године. Моја прва 
љубав ми није дала ми-
ра, била је јача од шко-
ле. Још као ученица сам 
се загледала у свог са-
дашњег мужа, Николу, 
из Ловре. Напустила сам 

школу и удала се”, при-
ча наша саговорница.

Тако је двоје младих 
људи почело да испису-
је своју причу, градећи 
је од снова и љубави. Ве-
ридба је била за Малу 
Госпојину.

„Младожења и њего-
ви родитељи, отац Ми-
лош и мајка Јула, дошли 
су код мојих да ме про-
се. Никола ми је тада по-
клонио златну бурму и 
минђуше са црвеним ка-
меном које је сам бирао. 
Од Велике Госпојине до 
Крстовдана, по традици-
оналним обичајима, није 
било венчавања, па је 
свадба заказана за 27. 
октобар. Било је то 1957. 
године, тачно пре 60 го-
дина”, сећа се наша саго-
ворница као да је све ју-
че било.

Заљубљени су се заве-
товали на верност и да 
никада неће заборавити 
своје најближе, да ће 
увек имати времена за 
оне којима су потребни. 
Цело село је учествова-

ло у весељу, а свирали су за оно вре-
ме најбољи музичари, Цигани из Мо-
хача. Веште куварице, жене из села, 

биле су задужене за спремање хране, 
а вина је било у изобиљу, оног најбо-
љег, дуго чуваног за овакву прилику.

Млада Наталија је 
прешла са првог сокака 
на трећи, из куће Сими-
ћа у кућу Мијатовића. 
Свадбена поворка је 
ишла пешке кроз село до 
цркве. Полако, лаганим 
ходом да их сви виде и 
пожеле им срећу. Венчао 
их је тадашњи парох ло-
врански, Александар 
Бајронт. Наша саговор-
ница описује своју свад-
бу као пример традици-
оналне, сеоске свадбе.

„Имала сам белу вен-
чаницу чији је дугачки, 
свилени вео носила мала 
кума Наталија Видак. 
Младожења је био у бе-
лој кошуљи, црном оде-
лу са шеширом на глави. 
Девер је био Ђура Ла-
стић, стари свати Иван и 
Ната Иванов, а кум Жив-
ко Вукајловић. После 
свадбеног ручка стигао 
је мој штафир. Довезли 
су га уз пратњу музике, 
запрежним паорским ко-
лима, која су вукла два 
окићена коња. Мама ми 
је припремила девет ја-
стука и три дуње, од нај-
финијег гушчјег паперја. Почела је да 
сакупља перје још док сам била дете. 
Шлинговала је јастуке, чаршафе за 
астал, салвете за хлеб и судове. Пре-
дано је припремала све што ће ми за-
требати за прву руку, као младој до-
маћици. Саветовала ме је да будем 
стрпљива, да поштујем нову кућу и 

нове укућане. Моји су Николу волели, 
а он је њих поштовао.”

Mладенци су живели у заједници са 
његовим родитељима, а после су са-
градили своју кућу. Тако је отпочео 
њихов заједнички живот. Убрзо су до-
шла на свет деца, кћерка Јулка и син 
Љубомир. Много је било обавеза, по-
слова у кући, винограду, башти, али и 
радости због сопственог дома, због по-
родице у којој влада слога и љубав. То 
је за њих двоје била и остала светиња.

У то време је била реткост да же-
не буду запослене, да ван куће раде 
за плату. Углавном је жена је била та 

која је остајала код куће да брине о 
деци и о кућном огњишту, најсветијем 
месту једне породице. Добру жену 
тога доба красиле су управо те осо-
бине, које је поседовала наша саговор-
ница.

(Наставак у следећем броју)
Славица Зељковић

„Где се жене поштују, тамо је Богу угодно; где се 
женама не исказује поштовање, тамо ниједно дело 
не доноси плода”. Као добри хришћани, Ловрани 
знају ову библијску мудрост. Знају да врсна жена 

вреди више него бисер, а здрава и успешна 
породица је највећа награда и понос. Ово је прича 

о једној обичној жени која се добро осећала у свим 
улогама које јој је живот наменио

РОДНА И ПЛОДНА 1938.
Година када је рођена Наталија (Симић) Мијатовић запамћена је по то-

ме што се тада родило више деце него што је било уобичајено. Родили су 
се: Зора Суботић, Ђуро Богдан, Љубица Иванов, Владимир Рашковић, Геор-
гије (Ђуро) Скорић, Никола Радашин, Марија Вукајлов. Славило је и радо-
вало се село приновама и новим сватовима. Живело се у сиромаштву, а ис-
товремено у благостању, у испуњености душе. Многи од поменутих сада 
су у небеском рају. Тада, пре 80 година, било је око 400 Срба у Ловри.

ГОВОРЕ СРПСКИ И ЧУВАЈУ ОБИЧАЈЕ
У кући Мијатовића се искључиво говори српским језиком и негују пра-

вославни обичаји. Ни у време социјализма није било другачије. У том духу 
су васпитавали своју децу, школујући их у српским школама. После, када 
су одрасли, запослили су се и створили свој дом, дошли су унуци и нове 
радости. Сада су њих двоје остали сами, једно другом ослонац и разговор. 
Од своје куће, Наталија је направила топао и удобан дом, у којем окупља 
своју децу оном енергијом за коју се измолила да од крхког и нејаког би-
ћа каква је била у младости, постане јаки стуб на којем све почива и за ко-
ји је ударила темеље њена мама Смиља.



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

УМЕТНОСТ

„Арсеније Теодоровић и српска црква у Будиму”
З апослени у Галерији Матице срп-

ске, предвођени управницом др 
Тијаном Палковљевић Бугарски, и 

за ову прилику припремили су богат 
програм како би указали на контину-
итет идеја и вредности постигнутих 
остварења у свом досадашњем раду. 
Све то учинили су у склопу свечане 
седнице и отварања велелепне изло-
жбе „Арсеније Теодоровић и српска 
црква у Будиму”.

На самом почетку свечане седнице 
многобројне високе званице, међу ко-

јима је био и Његово преосвештенство 
епископ будимски Лукијан, поздрави-
ла је др Тијана Палковљевић Бугарски, 
управница Галерије Матице српске, ко-
ја је присутне детаљно упознала ра-
дом и резултатима ове институције, 
која је свечано обележавање јубилеја 
отпочела 1. јуна представљањем об-
новљене фасаде зграде Галерије, по-
том је настављено садржајном изло-
жбеном и програмском делатношћу и 
свечаностима, одржаним 14. октобра 
текуће године у Текелијануму, у Бу-
димпешти.

У свом поздравном говору управни-
ца Галерије Матице српске је рекла:

„Оно чиме смо хтели да покажемо 
своју везаност за пештанске корене 
смо рекли тамо, али вечерас вам по-
казујемо овде. Ово је резултат пето-
годишњег рада, једног великог пројек-

та који смо благословом епископа бу-
димског Лукијана реализовали зајед-
нички: Музеј Будимске епархије, Гале-
рија Матице српске и Покрајински за-
вод за споменике културе. Пет година 
смо радили на доношењу икона, на 
конзервацији, рестаурацији и проуча-
вању и сада су оне први пут, после 
1949. године када је та црква сруше-
на, пред очима јавности. То је за нас 
био велики посао, посао који је обу-
хватио преко двадесет стручњака на-
ших угледних институција, али оно 
што је најважније да је овај посао са-
чувао уметност за вечност!”

Присутнима се обратио и др Дра-
ган Станић, председник Матице срп-
ске, који се осврнуо на прошлост осни-
вања Галерије Матице српске. Форми-
рање Музеума с циљем да сакупља 
предмете и сачува баштину српског 

народа, било је од страте-
шког значаја за српски на-
род. Председник Матице 
српске је посебно истакао 
улогу предузимљивог, по-
свећеног секретара уста-
нове Теодора Павловића. 
Како рече, те 1847. године 
није донета одлука само 
да се крене са неговањем 
књижевности и науке, не-
го и да се почну прику-
пљати „такови предмети”, 
који народност крепе а 
при том се и именују.

„С једном речју све ста-
родревности, све знамени-
тости, овде ће се храни-
ти”, подсетио је др Драган 
Станић и нагласио да због 
свега онога што се у пото-
њим временима у Матици 
чинило „Галерија Матице 
српске је данас понос не 

само Матичиног комонвелта, ако тако 
могу да кажем, него и српске култу-
ре уопште! У тај развој, као и у целу 
Матицу, уграђена је енергија многих 
људи, високе креативне памети, посеб-
ног уметничког сензибилитета и вели-
ке радне енергије.”

О некадашњој српској цркви у Бу-
диму и сликарству Арсенија Теодоро-
вића беседио је др Владимир Симић, 
историчар уметности:

„Српска црква у Будиму, која има 
своју дугу историју, представљала је 
симбол целокупног српског живља се-
верно од Саве и Дунава. Она је пред-
стављала симбол Будимске епархије и 
свих Срба, који су се налазили у гор-
њим земљама, као што су оновреме-
но рекли писци. Арсеније Теодоровић 
је био водећи српски сликар у то до-

ба и тога је био свестан. Имао је жар-
ку жељу да ослика иконостас цркве, 
а то није ни крио у свом писму које је 
упутио Будимској црквеној општини и 
њеном пароху Јовану Витковићу. Же-
ља ондашњег првог сликара српског 
национа беше услишена и он је у пе-
риоду између 1818. и 1820. године нај-
већи део посла на иконостасу завр-
шио. Наредне године су још пристиза-
ли поједини делови иконостаса, међу 
њима, и представа Христовог лика, ко-
ја се налази испод Крста. И тиме је Ар-
сеније Теодоровић на најрепрезента-
тивнији начин завршио своју сликар-
ску каријеру”, нагласио је у свом пре-
давању др Владимир Симић.

Арсеније Теодоровић осликао је 20 
цркава, а овако обиман опус је пости-
зао у сарадњи с другим, млађим сли-
карима, махом његовим ученицима 
који су епигонски подражавали рад 
главног мајстора. Но, свакако, он је 
остао запамћен и због осликавања 
иконостаса некадашње будимске ка-
тедралне цркве „Свете Тројице”! О 
историјату поменутог српског право-
славног храма ваља истаћи следеће:

„Полазећи од привилегија које је 
цар Леополд I 1696. доделио српској 
заједници, у будимском предграђу Та-
бану Срби су подигли прву цркву и по-
светили је Светом Димитрију. Између 
1741. и 1751. године, на месту старијег 
храма саградили су нову цркву мону-
менталних димензија, по пројекту 
Адама Мајерхофера, посветивши је 
Светој Тројици. По својим димензија-

ма, као и по прозорима распоређеним 
у два реда, будимска црква је током 
XVIII века била јединствена у Карло-
вачкој митрополији. Деценију касније 
почело је опремање и декорисање цр-
кве, за шта су били ангажовани дрво-
резбар Антоније Михић и сликар Ва-
силије Остојић. Српска црква је тада 
добила посебно репрезентативан ба-
рокни ентеријер, а након подизања ви-
соке декоративне звоничке капе, срп-
ска црква је заузела доминантни по-
ложај у панорами Табана, а као кате-
дрални храм имала је велики углед у 
Карловачкој митрополији. Међутим, 
пожар који је септембра 1810. избио у 
Будиму за неколико часова је претво-
рио у згариште већи део вароши, а за-
једно с њима и ову једину православ-
ну цркву. Ретка записана и од забора-

Изложба икона из срушене српске богомоље

После свечаног обележавања 170. годишњице од 
оснивања Галерије Матице српске, одржане у 
будимпештанском Текелијануму, та угледна 

војвођанска установа, која се бави прикупљањем, 
чувањем, проучавањем, излагањем и 

интерпретацијом уметничких дела српске 
културне баштине, 18. октобра наставила је 

празновање својеврсног јубилеја и то у својој 
згради у Новом Саду

Владика Лукијан и др Тијана Палковљевић
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УМЕТНОСТва сачувана сећања савременика по-
тврђују да је изгорело све изузев зво-
ника, а да је била оштећена и споља-
шњост и унутрашњост храма. Преду-
зимљиви Будимци су врло брзо, већ то-
ком 1811. године кренули у обнову, ан-
гажујући дрворезбара из Јегре Петра 
Падића и сликара Арсенија Теодоро-
вића.  Од сликара се захтевало да сво-
јеручно изради 68 икона на иконоста-
су, као и да их заједно с циратима по-
злати, у складу са жељама и укусом 
наручилаца. Иконостас је припадао 
групи развијених олтарских преграда 
украјинског типа које су се у храмо-
вима Карловачке митрополије почеле 
јављати од средине XVIII века. Архи-
тектонски репрезентативна, богато 
опремљена и модерно осликана бу-
димска црква наставила је да задово-
љава потребе будимске заједнице то-
ком читавог XIX века, играјући улогу 
модела и центра духовности и култу-
ре тамошњих Срба. Други светски рат 
је запечатио и њену судбину јер је за-
једно с околним грађевинама оштеће-
на у бомбардовању, али за разлику од 
њих није обновљена, већ је 1949. зајед-
но с Епископским двором до темеља 
уништена. Иконе и делови дубореза су 

остали сачувани под окриљем Будим-
ске епархије, као део фонда епархиј-
ског Музеја у Сентандреји. Конзерва-
цијом и рестаурацијом икона у Гале-
рији Матице српске у Новом Саду, 
створена је могућност да се иконе, 
умивене и дотеране, скоро 70 година 
након рушења цркве, поново могу на 
једном месту сагледати.”

Што се тиче рестаурације и конзер-
вације икона, оне су резултат зајед-
ничког тимског рада! Петогодишњи 
пројекат реализован је у сарадњи Га-
лерије Матице српске, Музеја Српске 
православне епархије будимске у Сен-
тандреји и Покрајинског завода за за-
штиту споменика културе из Петрова-
радина. Поменуте установе, већ годи-
нама сарађују и настављају вишеде-
ценијску сарадњу на проучавању, за-
штити и промоцији српског културног 
наслеђа у Мађарској.

„Музеолошки необрађене, по сме-
штају расуте, под слојем тамних ла-
кова који су онемогућавали сагледа-
вање ликовних вредности Теодорови-
ћевог сликарства, иконе су захтевале 
комплексну пажњу различитих струч-
њака. Идеја да се све сачуване иконе 
с иконостаса цркве у Будиму прику-
пе, пренесу у Србију, конзервирају и 
рестаурирају, ујединила је конзерва-
торске радионице Галерије Матице 
српске и Покрајинског завода за за-
штиту споменика културе на великом 

заједничком послу, који је трајао од 
2013. до 2017. године, када је завршен 
рад на 73 иконе, од чега је 68 с иконо-
стаса а 5 с тронова и певница из исте 
цркве. Пројекат је водила др Даниела 
Королија Црквењаков, конзерватор са-

ветник Галерије Матице српске, уз ко-
ординацију с челним људима партнер-
ских институција: др Тијаном Палко-
вљевић-Бугарски, управницом Галери-
је Матице српске, Костом Вуковићем, 
кустосом Музеја Српске православне 
епархије будимске у Сентандреји и Зо-
раном Вапом, директором Покрајин-
ског завода за заштиту споменика кул-
туре из Петроварадина, а пројекат су 
изнели бројни сарадници, пре свега, 
конзерватори и историчари уметности, 
уз важан допринос архитеката, инже-
њера, хемичара, правника и финансиј-
ских стручњака, без чијег ангажовања 
се савремени стандарди у заштити 
културног наслеђа и међународна са-
радња не могу остварити. Целу ини-
цијативу је подржао и благословио 
владика будимски Г. Лукијан, с поно-
сом истичући значај рада стручњака.

Међу њима, као што рекосмо, била 
је и Даниела Королија Црквењаков, 
конзерватор-рестауратор, помоћник 
управника Галерије Матице српске: 
„Без обзира што је у питању рука и 
идеја једног аутора са сарадницима, 
конзерваторска историја тих икона је 
била различита, неке од њих су у про-
теклим деценијама биле рестаурира-
не, део је био нетакнут, а и оштећења 
су била различита, тако да је било ва-
жно при рестаурацији уједначити њи-
хов изглед. Неке од икона су закри-
вљене, што је постигнуто посебном 

конструктивном техником. У самој Га-
лерији Матице српске нисмо могли да 
их изложимо онако како су стајале у 
пуном полукругу који се завршавао уз 
свод олтарске апсиде и практично је 
изгледало као да излазе у простор. И 
свод изнад солеја је такође био осли-
кан руком Теодоровића, али је тај рад 
неповратно изгубљен”.

У сваком случају, иконе велелепне 
цркве Свете Тројице, која је срушена 
1949. године, поново су видљиве и то 
у пуном свом сјају. Поставку је отво-
рила Маја Гојковић, председница На-
родне скупштине Србије, која је том 
приликом истакла огроман значај Ма-
тице српске и њене галерије за очува-
ње српског културног наслеђа. Она је 
подсетила да је визијом Саве Текели-
је, Теодора Павловића и многих дру-
гих великана и добротвора тог време-
на настала идеја да се сакупља „срп-
ска народна збирка” и да је ова дра-
гоцена тековина српске културе наста-
ла управо прилозима и даровима. Гој-
ковић је нагласила да Матица српска 
и њена Галерија и у савременом вре-
мену и суочавању са новим изазови-

ма, имају исте циљеве чувања и јача-
ња националне свести и духовног је-
динства народа, бољег разумевања 
српске културе и њеног места међу 
европским народима.

На крају свечаности, присутнима се 
обратио и епископ будимски Лукијан:

„Права култура не зна за границе. 
Ова изложба из будимске цркве јесте 
нешто што повезује две државе, два 
народа. Али, можемо рећи да она пре-
вазилази границе. Оно што се ради у 

Галерији Матице српске могли смо да 
покажемо и светској и европској јав-
ности, изложбама у Бриселу и Москви. 
Кад је 1944. године Будимпешта бом-
бардована, када је бомбардована цр-
ква и Епископски двор, то је био Крст 
и по неким људским мерилима крај 
постојања и битисања онога, што је 
било на Табану. И ево, након седамде-
сет година црква је васкрсла у својој 
лепоти и слави, добром вољом и ру-
кама, трудом многих.”

Владика Лукијан се захвалио на ра-
ду и залагању свих, који су учествова-
ли у поновном оживљавању иконоста-
са некадашње катедралне цркве у Бу-
диму и пожелео успешан рад Галери-
ји Матице српске.

Која установа је у знак окончања 
петогодишњег пројекта – чију реали-
зацију су уз благослов и подршку вла-
дике будимског Г. Лукијана потпомо-
гли и подржали Министарство култу-
ре и информисања Републике Србије 
и Покрајински секретаријат за култу-
ру, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама Аутономне Покра-
јине Војводине – на свечаности пред-
ставила и кратак филм те монограф-
ску публикацију „Арсеније Теодоро-
вић и српска црква у Будиму.” Издање 
садржи бројне новине из области ис-
траживања архивске грађе, историј-
ских околности за Србе у Будиму то-
ком XVIII и XIX века, као и паралеле у 
уметности тог времена. Нови научни 
резултати довели су до значајних са-
знања о историјату српске катедрале 
у Будиму и стила и узора којима се ин-
спирисао Арсеније Теодоровић, један 
од најзначајнијих српских сликара на 
прелазу из барока у класицизам. Ме-
ђу ауторима монографске студије 
„Арсеније Теодоровић и српска црква 
у Будиму” налази се и Коста Вуковић, 
кустос Музеја Будимске епархије из 
Сентандреје.

Крај свечаности протекао је у зна-
ку доделе захвалница Клуба пријате-

ља Галерије Матице српске онима ко-
ји су током протекле године учество-
вали у програмима Галерије и допри-
нели њеном успешном раду на очува-
њу и презентацији националне умет-
ности. Међу добитницима захвалница 
нашли су се Епархија будимска на че-
лу са преосвећеним владиком Луки-
јаном, Музеј Будимске епархије пред-
вођен кустосом Костом Вуковићем и 
Историјски музеј у Будимпешти.

Предраг Мандић

Маја Гојковић
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ДНЕВНИК Из Пештанског дневника

Сингерица – симбол спокојног детињства и топлине дома
Н е знам је ли то мода и каква, али 

кад год прођем модерним тр-
говачким четвртима великих 

градова старог континента, у лепо 
уређеним излозима скупих бутика, ко-
ји се поносе дизајнерским комадима 
одеће, веома често уз најмодерније 
кројеве и потпис креатора, поносно 
стоји и стара неуништива шиваћа ма-
шина сингерица. Преко ње је обично 
ноншалантно пребачен комад скупе 
тканине која представља недовршени 
сако или ногавице панталона у наста-
јању.

Многи такви примерци старих шива-
ћих машина из прошлих векова красе 
излоге рафинираних бутика Пеште, ма-
мећи из уметничких паса-
жа Вацке или улице Ки-
раљ, погледе пролазника 
да започну шивење ручно 
израђених одела или уни-
катних костима по вашој 
мери. Познату сингерицу 
имала је дуго и једна ми-
нијатурна радња за израду 
рукавица у улици Реги по-
шта, за коју сам се увек пи-
тала како опстаје у модер-
ном потрошачком свету.

И док са најфинијег 
штофа још увек вире кон-
ци, виде се трагови кројач-
ке креде и извирују разно-
бојне чиоде, поглед при-
влачи угланцани точак са 
јаким кожним каишем, 
чврсте црне ногаре са сто-
пом на механички погон, 
старински метар пребачен 
преко врата машине и не-
ки кројеви из „Бурде” или 
других модних часописа, 
који нас неизоставно под-
сете на детињство, кад су 
се на паусу најпре „вадили шнитеви” 
за неки посебан новогодишњи модел.

Колико год да је модеран или скуп 
тај бутик у пасажу, или бренд са пот-
писом, стара масивна сингерица пре-
познатљивог изгледа и неуништивог 
дизајна увек подсети на топла зимска 
поподнева нашег малог стана и кло-
парање такозване „клацкалице”, коју 
сам једва досезала ногама. Била сам 
тек девојчица и не могу рећи да сам 
била обећавајући таленат за шивење, 
али је моја бака мислила да је азбука 
кројачког заната нешто што се прено-
си с колена на колено и да је баш ње-

на дужност да ме научи основним по-
тезима.

Учила ме је да увучем конац у иглу 
и правилно га намотам на шпулну ма-
шине коју је требало, бар на сингери-
ци, извадити и правилно вратити на 

место испод штепа. Учила ме је да „те-
рам” машину, како је говорила, и др-
жим правац, а онда и да штеп окре-
нем и вратим натраг. Научила ме је да 
сама успем да урадим једноставан 
поруб на својим панталонама. Фар-
мерке су ишле у „вишем курсу”, јер је 
тексас био чврст, па је требало више 
снаге и умешности, али је та вештина 
била изузетно практична, јер је нове 
фармерке у то време било увек по-
требно скратити и потом порубити.

Ја сам волела стару дрвену плочу 
која је могла да послужи као сточић, 
када би се глава машине увукла у 

утробу. Волела сам и да упалим малу 
сијалицу на врату машине када се 
смрачи у нашој трпезарији, у којој је 
стара машина стајала. Дрво је било из-
гребана маказама и избодено иглама, 
ја сам додала трагове хемијских оло-

вака и фломастера, али је и даље оди-
сало топлином и причало своју причу 
из времена које ја нисам памтила. Чак 
ми ни тешки црни метал није био хла-
дан ни одбојан, па бих се често на на-
шу сингерицу ослонила, и ту попила 
шољицу чаја, читала неку књигу и че-
кала баку да предложи нову лекцију 
кројачког заната.

Машина је за њом стигла тек после 
рата, када се она већ настанила у Зе-
муну, радила велику башту и правила 
слатку штрудлу од сира и грожђица 
какву сам у Мађарској често јела, а 
од комшиница учила да оставља слат-

ко од дуња и белих трешања. Негде 
пред Други светски рат моја је бака 
деду вратила из Канаде у коју је одла-
зио на печалбу, да би неколико годи-
на касније, не спаковавши ништа осим 
плетене корпе са „крувом” и сиром, за-
копала једину своју драгоценост – 
шиваћу машину сингерицу негде у ба-
нијским њивама, и главом без обзира 
са мужем и сином некако избегла ја-
сеновачки погром.

Много година касније, одрастајући 
у тадашњем миру и благостању веле-
града, ја сам је увек изнова молила да 
ми прича стару причу о томе како су 
нашу сингерицу закопали испод шљи-
ве, да би је деда након рата пронашао, 
очистио и допремио, како би опет рав-
номерно клопарала и терала ситан 
штеп под вредним старачким рукама 
моје баке.

Још чувам старинске беле чаршаве 
на које је моја бака Ката зашивала на-
родну чипку од шлингераја, типичну 
за банијска села. Чврсти материјал ни-
је нимало попустио током година упо-
требе и многобројних прања, а чипка 
на ивици увек изненади моје госте, 
упркос свим дезенима модерних се-
това постељине. Понекад, кад мрак 
падне сувише рано и ја се са сетом се-
тим бакиних прича, вадим из велике 
фиоке брижљиво спаковану народну 
ношњу коју је сама шила, дивећи се 
изнова ситном штепу, свиленом концу 
и зифт црним дугмадима на прслуку 
од финог плиша.

Извадим те комаде старе али очу-
ване тканине и распоредим по соби, и 
као да поново осетим топлину стари-
чиних руку и њену неисцрпну гор-
штачку енергију коју бих волела да 
сам наследила. Једино наше машине 
више нема, отишла је да помогне Кра-
јишкињама које су много деценија ка-
сније поново напуштале своја огњи-
шта, не успевајући да спакују пред-
мете из свога домаћинства и прелази-
ле Дрину и Саву.

Мада често помислим како ми не-
достаје тај познати звук клопарања 
шиваће машине сингерице из детињ-
ства и знам да је место у углу собе 
одавно попуњено, знам да негде још 
увек штепа рубове џепова, порубе и 
појасеве стара сингерица из мог де-
тињства, уносећи топлину и спокој у 
неки нови дом, који покушава да се 
скући.

Добрила Боројевић

Мада често помислим како ми недостаје 
тај познати звук клопарања шиваће машине 

сингерице из детињства и знам да је место у углу 
собе одавно попуњено, знам да негде још увек 

штепа рубове џепова, порубе и појасеве уносећи 
топлину и спокој у неки нови дом, 

који покушава да се скући

Срби из Сегедина обишли знаменитости Сентандреје
Н аши сународници из Сегедина и 

околине посетили су Сентан-
дреју и упознали се са њеним 

знаменитостима, или их се подсетили. 
У центру њихове пажње били су пре 
свега локације и објекти везани за ви-
шевековно присуство Срба на тим про-
сторима.

Екскурзија у Сентандреју била је је-
дан од сегмената манифестације „Да-
ни српске културе”, која се у Сегеди-
ну сваке јесени традиционално орга-
низује, а обухвата низ програма из ви-
ше области културе и уметности, као 
и традиционалног народног стварала-
штва. 
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Народносна стипендија за ученицу Маргарету Ашин
М аргарета Ашин је једна од 

осамнаесторо средњошколаца 
из Мађарске која ће добијати 

ову стипендију током наредне две го-
дине. На расписани конкурс за народ-
носну средњошколску стипендију 
пријавиле су се 22 школе са 30 пре-
дложених кандидата.

Стипендије су додељене 17. окто-
бра, у свечаној дворани Министарства 
за људске ресурсе. Уручили су их др-

жавни секретар за верске, народно-
сне, цивилне и државне односе Ми-
клош Солтес и његов помоћник Атила 
Фулeп. На свечаној додели били су 
присутни и мањински представници у 
Мађарском парламенту, председници 

народносних самоуправа, директори 
школа и родитељи.

Ове стипендије се добијају на пре-
длог педагога и руководстава школа. 
Народносна средњошколска стипен-
дија износи шездесет хиљада форин-

ти годишње. Додељује се за десет ме-
сеци, за последње две године школо-
вања, од септембра 2017. до јуна 2019. 
године.

Истакнуто је да је стипендија вели-
ка помоћ за сваког ученика, али да она 
носи са собом и велику одговорност 
према школи и народносној заједници 
којој добитници припадају, као и да је 
то, такође, заслуга и њихових педагога.

С. З.

Ученица 11. разреда Српске школе „Никола Тесла” 
овогодишња је добитница државне народносне 

средњошколске стипендије

ВЕСТИУручена новчана помоћ ђацима у Мађарској

Креаторка Соња Јоцић на будимпештанској „Недељи моде”

Свила, вуна и памук у мешавини модних стилова
„Недеља модног дизајна”, као најве-

ћи модни догађај у овом делу Европе, 
одржана је у прелепом здању Музеја 
примењене уметности у Будимпешти. 
Највећа посећеност била је приликом 
представљања мађарске модне куће 
НУБУ, али и на завршном догађају 
„Gombolt újra”, који представља такми-
чење за најбољу колекцију и дизајнера. 
Ове године то је Пољак Пјотр Попијо-
ле, док је ову престижну награду прет-
ходне године освојила упрво српска 
модна креаторка Соња Јоцић.

Овога пута она се представила ко-
лекцијом „РЕ”, која представља одевне 
форме настале кроз деконструкцију и 
рециклажу већ постојећих комада. 
Креаторка их комбинује са одевним 
предметима насталим коришењем ша-
блона који елиминишу отпад 
тканине, ради очувања живот-
не средине.

Соња Јоцић је детињство 
провела у Шпанији, земљи која 
је њена вечита инспирација и о 
којој за наш лист каже: „Сви ми 
многе идеје црпимо из безбри-
жног периода маште, мада је 
инспирација заправо свуда око 
нас. Она је у оку посматрача.”

Соња Јоцић је завршила сту-
дије у Београду, када је била 
посвећена позоришним кости-
мима инспирисаних Шпанијом. 
Након тога, завршила је мастер 
студије из области модног ди-
зајна у Шведској, а по поврат-
ку приказала је још девет ре-

вија. Девета по реду је управо колек-
ција која је приказана у Будимпешти.

Колекција „РЕ” се састоји од слоје-
витих комада који покривају сва годи-
шња доба и неопходни су због проме-
не климе услед глобалног загревања 
планете Земље. Стајлинг и форме оди-

шу једноставношћу минималистичких 
форми које нагињу ка авангарди, улич-
ном одевању са елегантним тзв. андер-
граунд призвуком.

Материјали који се користе су сви-
ла, вуна и памук, а модни детаљи су 
израђени од дрвета. Креаторка пору-

чује да је колекција „РЕ” намењена 
урбаним и креативним женама са ја-
сним ставом, као и онима које би во-
леле да га имају. „Утисци су сјајни. Ре-
вија је прошла одлично. Презадовољ-
на сам. Локација саме ревије је фан-
тастична. Добила сам прилику да пре-
мијерно прикажем 20 модела колек-
ције под називом ‘РЕ’. Након овог на-
ступа приказаћу исту колекцију у 
другој форми у оквиру Недеље мод-
ног дизајна у Београду”, рекла је Со-
ња Јоцић за наш лист.

На наше питање како види тренут-
ни моменат у области дизајна у Срби-
ји и свету, Соња Јоцић каже:

„Делује ми да се ствари мењају у 
сваком погледу. Мислим да сви треба 
да се осврнемо и запитамо шта запра-

во носимо, како и где се обла-
чимо и шта купујемо. Масов-
на, брза и јефтинија мода је 
свуда око нас. Полако, али си-
гурно долазе до изражаја ма-
њи брендови, који воде рачу-
на о свести друштва и очува-
њу животне средине. Постоји 
неколико људи који схватају 
да униформисаност није нај-
бољи избор. Уникати почињу 
да се цене.”.

О њеним моделима пози-
тивно мишљење изнео је и по-
знати мађарски стилиста 
Марк Лакатош, који их је на-
звао интересантним и ориги-
налним.

Д. К.

Да су српски дизајнери све признатији и у 
мађарској јавности, сведочи и учешће модне 

креаторке Соње Јоцић на овогодишњој „Мерцедес 
Бенц недељи модног дизајна” у Будимпешти. 

На тродневном модном хепенингу представило се 
око 50 домаћих и страних дизајнера, 

а веома запажено учешће имала је и млада 
дизајнерка из Србије

Маргарета Ашин Овогодишњи добитници стипендија и њихови домаћини
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Д ва надгробна споменика на нека-
дашњем старом гробљу помора-
ца на периферији Кандалакше, 

градића са тридесетак хиљада ста-
новника на крајњем северозападу Ру-
сије, којег тешко могу да пронађу на 
географској карти и грађани РФ, све-
доче да су бурни историјски догађаји 
и велики ратови одвели Србе на разне 
стране света да би тамо оставили ко-
сти, далеко од отаџбине.

Ратни вихор неке је довео и на оба-
ле Белог мора, где и дан-данас на јед-
ном споменику пише да је ту сахра-
њен Србин Гојко Томић. Са другог бе-

лега су кише и морске буре избриса-
ле слова, што је, такође својеврсна 
симболика која говори о трагичним 
судбинама наших сународника.

Повод да руски историчари и нови-
нари подсете на судбину Срба који су 
се усред Великог рата затекли овде је 
100. годишњица Октобарске револу-
ције, која се пре једног века претво-
рила у братоубилачки рат „црвених” и 
„белих”. О најсевернијим гробовима 
Срба није се деценијама писало, јер је 
српски батаљон ратовао у Заполарју 
на страни „западних интервенциони-
ста” и белогардејаца.

Како истиче управник локалног му-
зеја Дмитриј Лоскутов, не зна се тачан 
број погинулих Срба који су се бори-
ли за руског цара.

– Они који су имали ратну срећу, 
после Првог светског рата и западне 
интервенције против бољшевика, вра-
тили су се својим кућама. Али, мно-
го их је остало на гробљима далеко 

од својих родних кућа – прича Ло-
скутов.

Споменик на којем је очуван текст 
је гроб у којем почива Гојко Томић, ро-
ђен 1894. у околини Сарајева. Погинуо 
је 5. јуна 1918. од рана задобијених на 
бојишту. Остатак текста намеће мно-
го питања. Ћирилицом је на српском 
написано: „Погинуо је за слободу и је-
динство Јужних Словена. Слава му”. 
Споменик су му, иначе, овде подигли 
његови ратни другови.

Како су Срби, уопште доспели на 
обале Кандалакшког залива на Белом 
мору? Када је започео Први светски 
рат, Аустроугарска је мобилисала и 
словенске народе, који су живели на 
њеној територији, а међу којима су би-
ли и Срби.

Њих су натерали да ратују против 
Србије и Русије. Мобилисани Срби су 
се, чим су могли, предавали „неприја-
тељу”, а тако је било и са Гојком, који 
је после заробљавања постао војник 

батаљона састављеног од 
Срба, који су били у ау-
строугарској војсци. Тај 
батаљон је требало да ра-
тује на страни Русије про-
тив Немачке и Аустроу-
гарске. Али, кад је почео 
грађански рат у Русији, за 
белогардејце су Срби би-
ли савезници, а за бољше-
вике непријатељи.

Октобарском револуци-
јом 1917. на власт у Русији 
дошли су бољшевици, а 
марта 1918. потписали су 
сепаратни мир са Немач-
ком. Немцима су омогу-
ћили да пошаљу своје тру-
пе у Финску, а тада је пре-
тила опасност да заузму 

железничку пругу Мурманск – Петро-
град и стратешки важне луке Мур-
манск и Аргхангелск. Због тога су се 
Енглези и Французи одлучили за ин-
тервенцију на северу Русије, не само 
да би сачували луке него и да би отво-
рили нови фронт против Немачке. Ср-
бима су командовали британски офи-
цири, а на Кољском полуострву су 
остали до јесени 1919.

Иначе, недавно је у Србији објавље-
на књига „Срби – руски војни заповед-
ници од времена Петра Великог до Ок-

тобарске револуције”, чији је аутор 
Душан М. Бабац. У књизи су обрађене 
биографије 65 Срба генерала и адми-
рала у царској војсци Русије.

Бабац је истакао да везе и блискост 
српског и руског народа потичу још из 
времена у којем Срби нису имали др-
жаву.

„Везе и блискост Срба и Руса данас 
се углавном базирају на интуитивном 
осећању и веома често без доказа. Ова 
књига је управо доказ о историјским 
везама и представља причу исприча-
ну кроз биографије Срба који су слу-
жили у царској Русији. Срби су се из 
свих српских земаља најмасовније 
исељавали у Русију почетком 18. ве-
ка”, рекао је Бабац и додао да су не-
ки од њих постали значајни официри 
у руској војсци.

Бабац је навео да се у Русију није 
иселило највише Срба из данашње 
централне Србије, која је тада била 
под турском окупацијом, него се нај-
масовнија сеоба Срба догодила из кра-
јина у Аустрији и Угарској, а значајан 
број Срба је отишао у Русију и из Цр-
не Горе, Херцеговине, Лике и Далма-
ције.

„Срби су се показали као храбри 

војници у руској империјалној војсци. 
Срби као странци нису представља-
ли изузетак ратним напорима руске 
војске, јер је у њој било и Француза, 
Немаца, Швеђана… Србе истиче њи-
хово процентуално учешће у руској 
војсци у односу на укупан број при-
падника етничке заједнице. Тако смо 
стигли до импозантног броја од 65 
Срба генерала и адмирала у руској 
војсци”, рекао је Бабац, и додао да то 
није коначан број, јер за многе друге 
нема података. 

Траговима наших сународника на руским бојиштима

Неиспричане приче српских гробова на 
обали северног Белог мора

Историјски догађаји одвели су наше сународнике и 
на северозапад Русије. На периферији Кандалакше 

сачуван споменик војнику Гојку Томићу, рођеног 
1894, док су са другог белега кише и морске буре 

избрисале слова. Данас је само то остало од 
хиљада српских гробова на том подручју

УРБАНИЗАЦИЈА ЗБРИСАЛА ГРОБОВЕ
После рата бољшевици нису скрнавили гробље на којем су били сахра-

њени погинули британски војници и Срби. Мртви као да су се помирили, јер 
је недалеко од гробља био и споменик погинулим бољшевицима у грађан-
ском рату. Становници тог краја причају да су надгробни споменици Срба 
и Енглеза били сачувани до седамдесетих година прошлог века. Тада је 
морској луци у Кандалакши био потребан простор за радио-станицу. Гра-
ђевинари су повадили дрвене крстове и негде их побацали. Месне власти 
нису тада мислиле на историју. Иза ограде зграде радио-станице остала 
су само два надгробна споменика српских војника, која и данас пркосе 
моћном ветру који дува са мора.

Српски војници у Мурманску 1918.

Српски војници у Кандалаки

Гробови страдалих Срба у Заполарју
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (1)

Окупљање добровољаца у Одеси
Ж арко Ристов је први пут видео 

море и то у Одеси, спуштају-
ћи се успињачом низ обронке 

са „висећим вртовима” од Николајев-
ског булевара ка обали Црног мора. 
Дуго је потом шетао Приморском ули-
цом дуж обале. И слану воду је први 
пут окусио управо тог сунчаног лет-
њег дана 1916. године, у време празно-
вања Светог великомученика Проко-
пија, једног од „огњевитих светаца”, 
заштитника младенаца и деце.

Бескрајно плаветнило и мноштво 
бродова, све је то одушевило младог 
Ловранина. Лука беше начичкана рат-
ним бродовима и трговачким лађама. 
Недалеко се налазило бродоградили-
ште, где је стотинак људи радило на 
поправци тешко оштећеног разарача 
„Доњецк”. На другој странипримећи-
вао се Јекатерински јахт клуб са јед-
нотрупним једрилицама. Слани ваздух 
му беше необичан и занимљив. „И овај 
сан ми се испунио. Најзад сам видео и 
море!”, рече у себи, па задовољно кре-
ну ка центру града, пењући се широ-
ким степеницама.

Поносно је корачао у изгланцаним 
цокулама са увијачама на листовима, 
у посве новој сиво-маслинастој уни-
форми са позлаћеном ознаком чина 
каплара на нараменицама. Испеглана 
војничка блуза српског кроја са црве-
ним нашивцима на оковратнику вео-
ма је лепо пристајала уз његове пла-
ве очи и црне обрве. Метална канија 
са бодежом висила му је о кожном по-
јасу око паса. Шајкачу му је красила 

овална емајлирана тробојна ознака са 
двоглавим белим орлом. Пратили су 
га девичански погледи знатижељних 
руских госпођица. Каплар Ристов је, 
очито, био сит и задовољан.

Највише му се допао угао Пантелеј-
моновске и Пушкинове улице са обли-
жњим тргом, који је с једне стране 
красио велелепни саборни храм Све-
тог великомученика и исцелитеља 

Пантелејмона, а с друге пространо 
здање Главне железничке станице. Ис-
том мером га је очарао и пространи 
Александров проспект са монумен-
талним вишеспратницама, као и ши-
роки булевар Жуковског. Но, успеле 
су да га опчине и нешто скромније 
улице попут романтичне Јекатеринске, 
привлачне Грчке, бујним дрворедима 
украшене Маразлијевске или импо-
зантне Дерибасовске.

Ходећи са Љубом Жебељаном по 
Грчкој улици, из једне радње осети ми-
рис печене јабуке. Жарка то подсети 
на бaдње вечери када је са својим вр-
шњацима обилазио ловранске домо-
ве и изводио Вертеп, игроказ са при-
казом поклоњења три мудраца пред 
Исусом Богомладенцем у Витлејему. 
Жарко је најчешће глумио лик Валта-
зара. Још је и сад, после толико годи-
на, знао свој део текста.

Ројише се мисли и сећање на давно 
минуле дане детињства. И сада чује 
шкрипу снега под чизмама и лавеж па-
са из ловранских авлија. И после толи-
ко година осети резак воњ дима који 
се спуштао на трском покривене до-
мове. Причини му се као да и сада ви-
ди ужурбане дечаке у топлим кожу-
цима, преко којих су огрнули из цркве 
позајмљене стихаре, са обавезном шу-
баром на глави, и како на носилима пр-
те макету ловранске цркве од карто-
на са малим Христом у јаслама.

„Стр’ота как’а је зима била”, присе-
ћао се са извесном носталгијом Жар-
ко. Жебељан га је пажљиво слушао. 
„Ал’, ипак, није баш онак’а к’о што је 
била у Сибирији!”, настави Жарко. (…)

Драгомир Дујмов

Испеглана војничка блуза српског кроја са 
црвеним нашивцима на оковратнику веома је лепо 
пристајала Жарку Ристову уз његове плаве очи и 

црне обрве. Метална канија са бодежом висила му 
је о кожном појасу око паса. Шајкачу му је красила 

овална емајлирана тробојна ознака са 
двоглавим белим орлом

ФЕЉТОН

В елико јесење сређивање и чи-
шћење ормана. Гардероба која се 
често носи треба да буде надо-

хват руке, а за пријатан мирис убаци-
те кесице лаванде или липе

Јесен је почела, а то је обично вре-
ме када се прави велико спремање у 
орману.

Летњу гардеробу ваља склонити и 
полако припремити џемпере и топли-
је ствари, али и фротире заменити ће-
бадима и јорганима. Прво правило ка-
да се распрема орман је да га треба 
комплетно испразнити, обрисати и из-
луфтирати.

Летња гардероба
Међу гардеробом која је извађена 

из ормана треба све пажљиво прегле-
дати и направити неколико гомила од 
летњих ствари. На прву гомилу треба 
ставити све летње ствари које нису 
протекла три месеца обучене нијед-
ном. На другу гомилу треба ставити 
оштећене ствари, а на трећу оно што 
је често ношено. Прве две гомиле тре-
ба одмах бацити, а ствари из треће 
опрати, испеглати и одложити за на-
редно лето.

Топлија гардероба
Џемпери морају да се прегледају и 

помиришу, јер уколико је неки ношен 
и неопран остављен неколико месеци 
да стоји у орману, можда је добио 
жуте флеке од зноја или парфема. Та-

кође, уколико међу вунене ствари ни-
су убачена средства која терају мољ-
це могуће је да су се појавиле рупи-
це.

Све ствари које нису ношене годи-
нама, без обзира на оправдање, треба 
бацити или поклонити. Греши 
свако ко верује да ће осла-
бити и једног дана обући 
стару сукњу, а исто важи и за 
фармерке које с временом 
постају демоде. Поред тога 
што се мода мења и гума 
слаби, материјали пожуте и 
не вреди гомилати ствари ко-
је заузимају простор и гу-
жвају нову гардеробу. Кома-
де које наредне сезоне неће-
те моћи да носите, одмах од-
страните како не би беспо-
требно заузимале место. Ис-
то је и са стварима које ина-
че не носите. Према истра-
живањима, људи 80 одсто 
времена носе само 20 проце-
ната одеће коју поседују. 

Ако нешто нисте облачили дуже од 
годину дана, сасвим је сигурно да не-
ћете ни у будућности. Те комаде оде-
ће боље поклоните

Изгужване сукње и панталоне тре-
ба препеглати помоћу мокре крпе и 

окачити да се суше, па тек онда унети 
у орман, јер влага привлачи гљивице. 
Гардероба која се често носи треба да 
буде надохват руке, а ствари треба ре-
ђати према приоритету. Док је лепо 
време, треба опрати све што је ноше-
но, а онда у орман убацити кесице са 
лавандом или врећице чаја липе, ками-
лице или миришљави потпури.

Ципеле
Обућа никада не сме да стоји у ор-

ману са гардеробом, ни у кутијама. 
Ношене ципеле су извор непријатног 
мириса, а уколико нема другог места 
(попут ципеларника или шпајза), сан-
дале и папуче треба добро очистити 
и напунити новинским папиром, ста-
вити у чисте кутије.

Капути и бунде
Јакне, капуте и бунде тре-

ба протрести, окачити да се 
исправе и излуфтирају. Крзно 
треба благо „изударати” шта-
пом, а капуте, можда, и ис-
пеглати уколико су се напра-
виле „фалте”.

Драге успомене
Омиљена хаљина, драга 

блуза и поклони који још 
имају етикету не треба да се 
нађу у орману. Успомене ва-
ља чувати на фотографија-
ма, јер некадашње пантало-
не само могу да разочарају 
власницу што више нема „до-
бру линију”. 

Јесења сезона сређивања ормара

Поклоните или баците све што не носите
Греши свако ко верује да ће ослабити и једног дана 
обући стару сукњу, а исто важи и за фармерке које 

с временом постају демоде. Поред тога што се 
мода мења и гума слаби, материјали пожуте и не 
вреди гомилати ствари које заузимају простор и 

гужвају нову гардеробу

ЖИВОТНИ СТИЛ

Морска лука у Одеси
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Ноћ истраживача у Националном институту за јавно здравље
У ченици десетог разреда Српске 

гимназије „Никола Тесла”, у прат-
њи својих професора и разред-

них старешина Андреје Мештер 
Апјокне, Весне Бабић Седлачек и Све-
тлане Чемерикић Кучера, одабрали су 
да на „Дан истраживача” посете На-
ционални институт за јавно здравље у 
Будимпешти, радознали да виде какав 
је програм Институт припремио за 
„Ноћ истраживача”. Улогу преводио-
ца је прихватио др Иштван Кучера, ко-
ји ради у поменутом Институту.

Програм Националног института за 
јавно здравље у Будимпешти нудио је 
разноврстан и интересантан програм, 
са жељом да и старије и млађе, али 
првенствено младе потенцијалне бу-
дуће истраживаче заинтересује за рад 
и истраживање. Ученици десетог ра-
зреда гимназије су у сваком погледу 
циљна група ових настојања да се 
млади привуку природним наукама. 
Они су то и оправдали својим интере-
совањем и пажњом, коју су посвети-
ли раду појединих штандова.

Први на „удару” је био штанд за де-
зинфекцију руку. Питање је било јед-
ноставно. Да ли правилно перемо ру-
ке? Свако, ко је желео, могао је да се 
опроба у „вештини” прања руку. Нема 
лажи, нема преваре! Након „прања” 
руку течношћу која садржи флуоре-
сцентну материју, сви су могли да про-
вере успешност свога дела. Под све-
тлошћу је добро опрана површина ко-
же светлела јасно плавом бојом, а не-
довољно опрана површина је била цр-
вена. Новија, дигитална метода, је би-
ла још прецизнија. Водитељи штанда 
су пажљиво објашњавали како се ме-
тодично перу руке. Један од њих је и 
разумео српски, пошто говори словач-
ки, тако да преводилац није био на ве-
ћим искушењима.

На следећем штанду је приказана 
потрага за бактеријама, почев од узи-
мања узорка за микробиолошки пре-
глед, израде хранљивих подлога, чи-
ји су тачно одређени састав и израда 
која прати рецептуру, једна од пола-

зних тачака у проналаже-
њу и идентификацији бак-
терија, на основу њиховог 
раста, изгледу колонија и 
биохемијских особина, ко-
је испољавају на поједи-
ним хранљивим подлога-
ма (нпр. разградња угље-
них хидрата). На специјал-
ним хранљивим подлога-
ма се одређује осетљи-
вост и отпорност (рези-
стенција) појединих ми-
крорганизама на антиби-
отике. Зашто је то важно? 
Захваљујући тим резулта-
тима лекари тачно знају 
који антибиотик да при-
мене код датог болесни-
ка. Такође, добијају се 
основне информације за 
доказивање присуства ан-
титела на узрочнике боле-
сти, помоћу специјалне 
технике, скраћено назва-
не ELISA техника.

На штанду за паразито-
логију могло се много са-
знати о разним паразити-
ма који нападају људски 
организам. На штанду су 
били изложени препарати 
у формалину са разним 
изолованим паразитима, 
од у народу познате „деч-
је глисте”, преко више ме-
тара дугачких пантљича-
ра, до великих циста у је-
три које изазива ткз. „па-
сја пантљичара”.

Ученици су могли да чу-
ју да је за неке паразите 
човек „стални домаћин”, 
док је за неке „прелазни 
домаћин”. Неке паразитар-
не болести могу се прене-
ти са животиња на човека, 
а има и оних који се пре-
носе са човека на животи-
ње.

Видео снимци поједи-
них покретних форми па-
разита су такође приву-
кли велику пажњу. Штанд 
за микрологију је функ-
ционисао заједно са 
штандом за паразитоло-

гију. Колеге микролози су на више 
препарата, макроскопских и микро-
скопских, приказали разне форме 

гљивица, које могу да угрозе људско 
здравље. Такође, приказане су и раз-
не врсте буђи, које се могу наћи у на-
шој околини и утицати на квалитет 
хране, ваздуха и нашу радну и жи-
вотну околину.

Штанд „ловаца на вирусе” нас уво-
ди у тајне дијагностике вируса и по-

казује које методе омогућују овакву 
врсту дијагностике. Било да доказује-
мо присуство вируса, на пример кул-
тивацијом, или, што је већи изазов, пу-
тем доказивања њиховог наследног 
материјала ДНК или РНК, или већ ра-
није поменутим серолошким метода-
ма, одговор организма на присуство 
вируса се испољава продукцијом ан-
титела.

Осим тога, посетиоци су могли да 

се испробају и у вештини „пипетира-
ња”, одмеравајући одређену количи-
ну обојеног раствора у одређене ру-
пице. Такође, поједини вируси могу да 
пређу са животиње на човека изази-
вајући „зоонозе”. Могло се видети ка-
ко светле издвојене нуклеинске кисе-
лине вируса под УВ светлом.

Штанд „Кућица за инфлуенцу” 
(грип) и играоница, такође, су приву-
кли велику пажњу. Осим што су могли 
да стекну основне информације о уз-
имању узорака за преглед (обично 
брис грла), посетиоци су сазнали како 
се доказује присуство вируса култи-
вацијом на пилећем ембриону (јајету). 
Видели су како се користе неки брзи 
тестови, која средства не делују на ви-
русе(антибиотици), и који су најједно-
ставнији поступци којима можемо 
спречити пренос заразе.

Да би то показали, водитељи штан-
да су организовали могућност малог 
надметања, коришћењем „пиштоља 
који је испаљивао гумице”. Требало је 
погодити оне пиктограме, који су 
представљали средства која не делу-
ју на вирусе (антибитике). У другом 
случају је коришћена „пушка” за по-
гађање пиктограма, који су предста-
вљали поступке за спречавање прено-
са заразе. Ту се развила „жестока бор-
ба” између Предрага Станојевића и 
Данила Магазина. Победио је бољи.

Остало је још доста штандова које 
нисмо стигли да обиђемо, али се са 
„Ноћи истраживача” враћамо пуни 
утисака и са дипломама под називом 
„Млади научник”, за сваки разред по-
себно.

Светлана Чемерикић Кучера

Активности у Српској гимназији „Никола Тесла”

АКТИВНИ УЧЕСНИЦИ ИСТРАЖИВАЊА
Посебан доживљај је био узимање узорка са коже, након истискивања 

лојних жлезда, помоћу обичне лепљиве траке (селотејпа). Из групе су се 
јавили добровољци. Једном ученику је водитељ штанда узео узорак да де-
монстрира поступак, а после је једна девојка узела узорак свом школском 
другу. Посебну драж је представљало то што су ученици, непосредно на-
кон узимања узорака, могли заједно са водитељем штанда да прегледају 
узорак под микроскопом. Овим се поступком налазе ситни зглавкари ми-
кроскопских димензија, звани Demodex, који живе у лојним жлездама. Ни-
смо их нашли код одважних добровољаца, али су се могли видети на изло-
женом паноу.
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ИНФО СЕРВИС

Позивамо вас у Деску, на музички део 
„Сабора српске културе” у Мађарској

XXIII „БАНАТСКИ САБОР”
У суботу, 4. новембра 2017.

„Банатски сабор” одржава се у организацији Културног 
удружења за јавно добро „Банат” из Деске, Српске редак-
ције Мађарског радија (Печуј), Сегединске месне заједни-
це и Културног и документационог центра Срба у Мађар-
ској.

Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инструмен-
талисте и оркестре, односно и хорове који изводе духов-
ну музику и желе да учествују на сабору, да своје прија-
ве пошаљу до 20. октобра 2017, на адресу Културног удру-
жења за јавно добро „Банат” из Деске (Кристифор Брцан: 
имејл: krisztifor@gmail.com, мобилни тел: 06 30 851 7868).

Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих ло-
калних самоуправа или самостално). Обрасци за пријаву 
се преузимају од Културног удружења „Банат” и Српске 
редакције Мађарског радија. Организатори могу да при-
хвате само оне пријаве које стигну до назначеног рока.

О детаљном распореду и почетку програма ћемо вас бла-
говремено информисати.

Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у остварива-
њу наших заједничких циљева да се сачува, негује и попу-
ларизује српска песма и музика у Мађарској.

Детаљније информације на напред назначеној адреси и 
броју телефона, као и у Српској редакцији Мађарског ра-
дија, на телефон: 06 70 525 080.

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У 
СЕГЕДИНУ

до 5. новембра 2017. године
4.новембар - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне песме и на-
родне музике

8. новембар - Дом мањина (улица Островски бр. 6)
18.00 - Српска плесачница уз учешће чланова КУД „Банат“ из 
Деске

11. новембар - Сегедински српски клуб (Улица Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече

Реализацију манифестације помогли су: Културни и докумен-
тациони центар Срба у Мађарској, Комисија за образовање, 
културу и спорт Сегединске градске самоуправе, Република 
Србија - Покрајински Секретеријат за културу и Јавно инфор-
мисање АП Војводине; Фонд Министарства за хумане ресур-
се Мађарске

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за добијање Светосавске награде 2018. 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 награде Повеља Саве Текелије 2018. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су допринели очувању културних и верских добара Срба у Мађарској. 
Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 

образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а 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 приспеће ваших предлога је 15. новембар 2017. године. Предлози који стигну после овог рока се неће разматрати, 

па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете на време.  
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu)

У организацији Српске народносне самоуправе у 
Ержебетварошу, Задужбине Јакова Игњатовића и 

Српског културног центра, биће одржане 
промоције два издања

„СТВАРАЊЕ ПРВЕ НАРОДНОСНЕ 
УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У 

МАЂАРСКОЈ“
Марије Ластић

и

„ЈЕСЕЈЕВО СТАБЛО”
роман Драгомира Дујмова

9. новембра 2017. (четвртак) од 18.00 ч. 

О књигама ће говорити: 
Славица Зељковић и Давид Кецман Дако

Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49

Документарна изложба у Печују

ЛУКИЈАН БОГДАНОВИЋ, 
ПОСЛЕДЊИ КАРЛОВАЧКИ 

ПАТРИЈАРХ

Поводом обележавања 150. годишњице рођења 
патријарха Лукијана Богдановића, Музеј града Новог 

Сада и Печујско-барањско српско удружење, у сарадњи 
са Печујском српском православном црквеном 

општином и Самоуправом Срба у Печују, организују 
изложбу под насловом „Лукијан Богдановић – последњи 

карловачки патријарх“. 

Свечано отварање, којем ће присуствовати и аутор 
поставке мр Гордана Петковић, виши кустос Музеја града 
Новог Сада, одржаће се 9. новембра у 17 часова у Дому 

цивилних заједница у Печују (Трг Св. Иштвана бр. 17). 

Изложбу ће отворити Његово преосвештенство епископ 
будимски Лукијан. Рализацију поставке, која ће у Печују 
боравити до 29. новембра, подржали су Министарство 
за људске ресурсе и Фонд при Министарству људских 

ресурса (ЕМЕТ)

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

Телефон: +36 30 273 3399
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ФОЛКЛОР
Госпођо Ваизер, како је дошло до 
тога да наступите на овим су-
сретима?
– Наступамо у многим местима ши-

ром земље. Били смо и у иностранству 
неколико пута, али највише волимо ка-
да наступамо у Србији. Тамо нас увек 
чека атмосфера због које обожавамо 
фолклор и можемо га видети „из прве 
руке”. Много учимо када видимо игра-
че који играју, дивимо се аутентичној 
народној ношњи и упознајемо струч-
њаке за плес, који нам могу помоћи у 
раду. Зато пратимо дешавања на ин-
тернету, па размислимо где би било 
згодно да наступимо, или да посетимо 
манифестацију као гледаоци.

Зашто сте изабрали баш ову ма-
нифестацију?
– Годинама пратимо и знамо да се 

у Србији редовно одржавају сусрети 
ветеранских ансамбала. То значи да се 
састају играчи који су напунили 35 го-
дина. Међутим, нисмо занли шта нас 
чека на оваквом сусрету и да ли се на-
ши чланови по годинама уклапају. Зна-
ли смо да у суштини нису важне го-
дине, већ знање и љубав према игри. 
Када смо видели позив KУД-а „Абра-
шевић” осећали смо да је дошло вре-
ме да се опробамо на једном оваквом 
догађају. Имали смо у виду чињеницу 
да још нисмо били у околини Смеде-
рева, а ми сваку турнеју повезујемо 
са упознавањем културне баштине и 

природних лепота места где наступа-
мо.

Kако су организатори прихвати-
ли ваше јављање?
– Са великом радошћу су прихва-

тили, јер је нашим јављањем сусрет по-
стао међународни. Уједно, јако су се 
зачудили да у Мађарској постоји ова-
кав СKУД, у којем претежно Мађари 
плешу српске игре. Ја мислим да нису 
одмах поверовали да стварно знамо 
ове игре, имамо народне ношње и да 
доводимо оркестар који врло добро и 
из свег срца свира српску народну му-
зику.

Рекли смо им да ће има-
ти прилике да се увере у 
све ово. Постали смо по-
себност овог фестивала; 
дочекали су нас са љуба-
вљу и великом пажњом. 
Манифестација је била ве-
ома добро и професионал-
но организована. Добили 
смо два пратиоца, који су 
нас водили и били врло 
тачни. Већ код окупљања 
смо осетили да остали 
ученици гледају на нас са 
поштовањем. Дивили су се 
нашим ношњама и радо су 

нам се придружили када смо играли 
коло.

Пресвлачили смо се у месној школи 
и одатле смо кренули у поворку гра-
дом до главног трга, где су наши музи-
чари окупљеним играчима свирали 
„Моравац” и „Ужичко коло”. Затим смо 
отишли у позориште и наступили дру-
ги по реду.

Домаћини су водили рачуна да нам 
чаше буду пуне; играли смо до касних 
сати, причали и дружили се комуници-
рајући на нашем заједничком језику, 
који чине музика и игра. Стекли смо 
много нових познаника. Није било ва-

жно којим језиком прича-
мо, љубав према српском 
фолклору нас је повезала. 
Иако смо мало стрепили 
улазећи у ову авантуру, 
нисмо зажалили и једва 
чекамо наставак. Руковод-
ству и члановима KУД-а 
„Абрашевић” се и овим пу-
тем захваљујемо на изван-
редној организацији и го-
стопримству.
Госпођо Исаковић, пред-
ставите нам КУД „Абра-
шевић” из Смедеревске 
Паланке.

– Наше културно-уметничко дру-
штаво једно је од најстаријих у Срби-
ји. Основани смо 1905. године. Постоја-
ли смо и пре тога, али под другим на-
зивом. Неколико година уназад људи 
који су 70-их, 80-их и 90-их били вео-
ма активни, поново су се удружили и 
покренули Сусрете ветерана фолкло-
ра. Има ансамбала који то организују 
већ 5-6 година, а неки као ми, први пут. 

Ми смо се спонтано окупили на годи-
шњици, када смо обележавали 110 го-
дина постојања нашег друштва, па смо 
наставили то дружење.

Kаква је Била ваша реакција на 
одзив дрштава из Мађарске?
– Реакција на ансамбл из Мађарске 

је била невероватна, у позитивном сми-
слу. Ја сам била шокирана када ме је 
Петар питао шта ми желимо да они 
играју, а знала сам да имају разновр-
стан репертоар, који прате богате но-

шње. Неколико дана пред њихов дола-
зак ја нисам знала да су они сви мађар-
ске националности, што је само поја-
чало наше позитивне реакције. Публи-
ка је била одушевљена, што се чуло по 
аплаузу, некима су чак и сузе кренуле.

Kолико се културно-уметничких 
друштава одазвало Вашем позиву?
– Учествовало је15 ансамбала и три 

делегације, које нису могле играчки да 
учествују, па су послали своје пред-
ставнике. Сви су имали дочек у просто-
ријама нашег KУД-а, затим спремање, 
сликање, дефиле кроз центар града и 
концет у градском позоришту. Друже-
ње после концерта је било фантастич-

но, што можете проверити са чланови-
ма „Рузмарин”. Моји ветерани се ода-
зивају сваком позиву, стекли смо нове 
пријатеље и надамо се заједничкој са-
радњи у будућности. Мало смо време-
на имали за неке озбиљније разговоре, 
али има места за сваки договор. На кра-
ју, желим да поновим да су нас члано-
ви KУД-а „Рузмарин” одушевили.

Р. Х.

Први фолклорни сусрети ветерана у Смедеревској Паланци

КУД „Рузмарин” пријатно изненадио 
поклонике фолклора у Србији

На првим сусретима „Ветерани у песми и игри” у 
Смедеревској Паланци, поред многобројних 

учесника, наступили су и чланови 
СKУД-а „Рузмарин” из Мађарске. О овој 

манифестацији разговарали смо са Енико Ваизер, 
руководиоцем калашког ансамбла и Горданом 

Исаковић Луковић, која руководи КУД-ом 
„Абрашевић” из града домаћина

АПЛАУЗИ ОД ПРВИХ КОРАКА
„Мени је срце снажно ударало када сам видела да су у гледалишту и 

сви играчи који су желели да виде шта ће извести Мађари. Од првог нашег 
корака на бини, пратио нас је громогласан аплауз. На крју наступа, сви су 
нам аплаудирали стојећи и тако нам дали до знања колико цене наш рад. 
По силаску са бине и целе вечери смо примали честитке и речи похвале. 
Због оваквих признања и емоција вреди радити оно што ми радимо. После 
дугог и квалитетног програма, домаћини су нам приредили вечеру, а затим 
је почела игранка. Изнад нашег стола је висио балон са натписом – Мађар-
ска. Добили смо слике са наступа и повељу”, изјавила је за наш лист Енико 
Ваизер, по повратку из Србије.
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Изостанак дечје игре доноси 
проблеме с кичмом

Б ол у леђима указује на мишићне 
проблеме, али су асиметрије тру-
па много опасније, због чега је ва-

жно на време уочити избочења и асиме-
трије између рамена, струка и кукова. 
Према речима ортопеда Будимира Јеши-
ћа, начелника мушког одељења на Исти-
туту за ортопедско-хируршке болести 
„Бањица”, закривљење кичме веће од 10 
степени захтева физи-
калну терапију и проце-
дуру јачања мускулату-
ре, 30 степени захтева 
ношење мидера, док је 
код великих закривљења 
кичме операција неоп-
ходна.

– Деца која у перио-
ду раста највише време-
на проводе седећи, ства-
рају несклад између те-
ла које расте и мишића 
који су слаби. Школска 
торба која се носи на 
једном рамену доводи 
до додатног, рефлексног 
кривљења, јер дете „бе-
жи” од бола у рамену на 
другу страну – упозора-
ва др Јешић.

Који знаци указују 
на то да дете има 
проблем са кичмом и 
да му је потребна по-
моћ ортопеда?

– Деца долазе код 
ортопеда због болова 
или због деформитета кичменог стуба 
који примете родитељи или наставници. 
Бол у врату, леђима или крстима најче-
шћи је услед мишићних проблема, док 
се сколиоза и кифоза примећују по аси-
метријама трупа. Сваки родитељ треба 
да посматра дете и примети уколико му 
је једно раме подигнуто, или лопатице 
превише избачене уназад. Троуглови 
стаса, односно рамена, струк и кукови, 
треба да буду симетрични. Ако је тело 
са једне стране заравњено, а са друге за-
обљено, значи да се ради о спондилози. 
Адамсов тест се ради тако што дете сто-
ји и нагне се према напред. Ако се на ле-
ђима види избочење са једне стране, то 
је знак асиметрије трупа, која указује на 
почетак деформитета.

Са којим проблемима и деформи-
тетима кичме код деце се најчешће 
сусрећете?

– Више од 50 одсто деце има посту-
ралну дисфункцију, односно лоше др-
жање и позицију трупа. То само по себи 
није опасно, али временом може да до-
веде до кифозе, осносно кривљења кич-
ме и такозваних „облих леђа”. Овај де-
формитет је чешћи код мушкараца и 

препознаје се по раменима погнутим ка 
напред. У почетном стадијуму се може 
исправити, али касније долази до проме-
на на пршљенским телима. Тада је 
исправљање отежано, само у појединим 
случајевима се постиже коришћењем 
мидера или операцијом. Други најчешћи 
деформитет је сколиоза, односно уврта-
ње кичменог стуба и ротирање у страну. 
Овај проблем је много озбиљнији и ако 
се не лечи у првим стадијумима, може 
да се реши искључиво операцијом. Уз-
рок није утврђен, чак седам пута је че-
шћи код девојчица и најчешће настаје у 
периоду брзог раста, односно од 14. до 
17. године.

Колико су проблеми са кичмом код 
ђака учестали?

– У последње време се повећава број 
деце која долазе на прегледе због про-
блема са кичменим стубом. То су углав-
ном деца предшколског узраста, која се 
жале на бол између лопатица и пределу 
врата. Најтежи случајеви где је операци-
ја неопходна нису тако чести и раде се 
само на Институту „Бањица”. Од укупног 
броја деце која дођу код ортопеда на 
преглед, код један одсто је операција 

неопходна, што је око 100 операција го-
дишње.

Због чега све чешће долази до про-
блема са кичмом код деце?

– Дуго седење за компјутером, лоше 
држање због мобилног телефона и ма-
њак спортских активности узрокују сла-
бост мускулатуре, која се у периоду рас-
та највише развија. Тада долази до дис-
пропорције између трупа, који је пора-
стао и мусукулатуре која је слаба. Тако-
ђе, деца најчешће немају свест о томе да 
треба да се исправе док ходају или седе. 
Они који се баве спортом најчешће имају 
много боље држање, али ни то више није 
правило.

У ком узрасту најчешће долази до 
проблема са кичмом? До ког узраста 
се проблем може решити?

– До проблема долази у периоду бр-
зог раста, који се најчешће дешава од 10. 
до 17. или 18. године. То је период пубер-
тета када деца највише расту и када по-
стоји опасност од деформитета. До тог 
периода има сврхе да се раде вежбе и но-
се мидери. У каснијем узрасту све што 
можемо да урадимо јесте да учинимо да 
се стање не погорша, док исправка нажа-
лост није могућа.

Шта све подразумева лечење де-
формитета кичме код основаца и 
средњошколаца?

– Све зависи од стадијума деформи-
тета. Ако је закривљење на снимку до 10 
степени, сматра се да је све у реду. Све 
преко тога захтева лечење. То подразуме-
ва најпре вежбе, физикалну терапију и 
процедуру јачања мускулауре асиме-
тричним вежбама. Ако кривине достигну 
30 степени, лечење подразумева ношење 
мидера. Операција је крајње решење за 
кривине које не могу на други начин да се 
исправе. 

Дечаци и девојчице који у периоду раста највише времена 
проводе седећи, стварају несклад између тела које расте и 
мишића који су слаби, каже примаријус др Будимир Јешић и 

додаје да због све веће неактивности, чак 50 одсто 
школараца има лошу позицију трупа, која доводи до 

кривљења кичме

Шљиве јачају имунитет и 
одстрањују отрове

Ови миришљави плодови садрже јединствени 
фитонутријент, као и неохлорогенску и хлорогенску 

киселину, који припадају породици фенола. Шљиве су богате 
витамином Ц и Е, бетакаротеном и калијумом

Ш љиве се налазе на врху листе 
најјачих антиоксиданаса, барем 
када је реч о воћу. Најздравије 

су када се једу свеже, али ни у сувом 
или куваном облику не губе много на ле-
ковитости.

Чак и сушене имају два пута више ан-
тиоксидативних својстава од осталог 
сувог воћа, па се препоручују у свакод-
невној исхрани. Стручњаци саветују да 
се дан започне комбинацијом исецканих 
шљива, житарица, јогурта и меда.

Ови миришљави плодови садрже је-
динствени фитонутријент, као и неохло-
рогенску и хлорогенску киселину, који 
припадају породици фенола. Шљиве су 
богате витамином Ц и Е, бетакаротеном, 
калијумом, магнезијумом, фосфором, 

гвожђем и дијететским влакнима која 
помажу код снижавања холестерола у 
крви и регулишу опстипацију. Ако имате 
дилему при куповини, треба да знате да 
су чврсте, са петељком и мало замагље-
ном површином најбољи избор. 
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Грчеви у ногама указују 
на обољења унутрашњих органа

Н едостатак течности главни је узрок 
појаве грчева у мишићима. Проба-
дајући и интензиван бол најчешће 

настаје у ногама, мада може да се јави и 
у другим деловима тела. Ово стање траје 
од неколико секунди до неколико мину-
та.

Професор др Весна Стојанов, кардио-
лог-интерниста и начелница Центра за 
хипертензију Клиничког цен-
тра Србије каже да постоје и 
други узроци који доводе до 
јаке и неконтролисане кон-
тракције мишића која се ло-
кализује и изазива бол:

– Грчеви у ногама могу 
да буду и знак обољења бу-
брега, шећерне болести, пе-
риферног и централног 
нервног система, Паркинсо-
нове болести, поремећаја 
функције штитасте жлезде 
или паротироидних жлезда 
као и мултипле склерозе – 
прича професорека Стоја-
нов. – Код старијих особа 
грчеви су последица осла-
бљене циркулације артерија 
ногу, због чега настаје и осе-
ћај хладноће као и бол по-
сле дужег ходања. Код оних 
пацијената код којих атеро-
склероза напредује могу да 
се појаве болови и грчеви и у 
стању мировања. Поједини лекови, као 
што су диуретици, могу да провоцирају 
појаву грчева и због тога се пацијентима 
који их користе у терапији саветује ре-
довна контрола нивоа електролита.

Учестала појава грчева у ногама захте-
ва обавезну посету лекару. Одлагање ре-

шавања овог проблема код пацијената 
који болују од прогресивне атеросклеро-
зе може да буде узрок ампутације ектре-
митета.

Грч у мишићима ногу дешава се и код 
здравих. Код трудница њихова појава је 
честа, нарочито у каснијим месецима 

трудноће због недостатка магнезијума и 
калцијума. Од грчева често пате и спор-
тисти због таложења млечне киселине у 
премореном мишићу и особе које живе 
у просторима са пуно влаге и у којима је 
висока температура. Јак и пробадајући 
бол услед контракције у захваћеном ми-

шићу није реткост ни код оних са сла-
бом физичком кондицијом, али исто та-
ко може да се јави и због прекомерног 
физичког рада, најчешће чучања и дру-
гих неадтекватних положаја. Од грчева 
у мишићима ногу често пате и жене које 
носе високе потпетице.

Када су грчеви у мишићима последи-
ца поремећаја баланса течности и елек-
тролита, рецимо због дехидрираности, 
може да помогне магнезијум. Узимање 
овог минерала отклања болове делују-
ћи на узрок, помаже тренутно, али и ду-
горочно у релаксацији мишића. Магне-
зијум је, иначе, један од најважнијих 
минерала у људском организму. Укљу-

чен је у више од 300 биохе-
мијских процеса, активира 
више од 300 ензима, и вео-
ма је значајан за кардио-ва-
скуларни, нервни и мишић-
ни систем.

Да бисте спречили појаву 
грчева, ноге приликом од-
марања држите уздигнуте 
на јастуку. Од подједнаке 
важности је и надокнада 
магнезијума и да се попије 
најмање две литре воде. 
Благотворан утицај има 
умерена физичка активност, 
попут вожње бицикла, као и 
опуштајуће масаже целог 
тела. Ограничите или са-
свим избегавајте алкохол и 
кофеин јер „извлаче” воду 
из организма, а пожељна је 
храна богата калцијумом и 
калијумом.

Уколико вас ноћу ухвати 
болни грч, ослоните табан 

на страницу кревета или зид јер ћете та-
ко да издужите лист. Накнадно опружи-
те целу ногу, па у том положају сачекај-
те да се ситуација врати у нормалу. Осо-
бе које су склоне ноћним грчевима тре-
бало би пре спавања да масирају и исте-
жу стопала. 

Ова непријатна појава јавља се и као пратећа тегоба 
обољења бубрега, шећерне болести, поремећаја функције 

штитасте жлезде. Ноћни грч мишића јавља се одмах када се 
утоне у сан или ујутру по буђењу, а најчешће је последица 

слабе циркулације, мада се јавља и када је телесна 
температура нижа од уобичајене

Користи се код тегоба са желуцем, слезином, 
плућима, срцем, материцом, несаницом. Топле чајне облоге 

помажу код свих рана, уједа и чирева на кожи, 
опекотина, осипа, акни…

Биљка блажени чкаљ за сваку бољку
З а блажени чкаљ (Cnicus benedictus), 

бодљикаву, лепљиву, зељасту биљ-
ку жућкастих цветова, која расте и 

до метар, већина људи у први мах поми-
сли да је бескорисни коров. Међутим, 
име и дуга традиција њене примене у 
лечењу тај став у потпуности оповргава. 
Чудесне моћи потврђују и њена необич-
на имена, у Италији је зову бенедикта, 
бискупова брада, божији плашт, папино 
зеље, дивљи Јерусалим…

У средњем веку коришћена је за ле-
чење великог броја тегоба, посебно же-
луца, срца и болова у слезини. Јака гор-
чина блаженог чкаља је природни лек, 
што доказује и чај од осушених цветних 
главица и листова. Једногодишња биљка 
потиче са Медитерана, а протеклих ве-
кова се одомаћила широм Европе, тако 
да је има и на Балкану. Расте на орани-
цама, због чега је ратари и третирају са-
мо као коров.

За потребе лечења се бере док цвета, 
без корена, а плодови одмах након зре-
ња у јесен. Ситно се исецка и суши у 
хладу. Пре свега садржи гликозидну, 
горку материју кницин због које је по-
себно делотворан. У већој количини има 
и етерично уље, танин, калијумове, кал-
цијумове и магнезијумове соли, а у пло-
ду и масно уље.

У традиционалној медицини користи 
се за спољашњу и унутрашњу потребу. 
Чај или вино од блаженог чкаља помажу 
код гастритиса, надимања, опстипације 
и других тегоба органа за варење, обо-
лења жучи и јетре, а нарочито против 

жутице. Биљка се препоручује за анеми-
ју, прочишћава крв и повољно утиче на 
срце. Изузетно је ефикасна и код боле-

сти плућа, поготово у почетној фази 
упале, кашља и астме. Помаже код нере-
довних и болних менструација, упала и 

грчева материце. Ублажава главобољу и 
вртоглавицу, нервозу и хистерију, мелан-
холију и несаницу.

Познаваоци народне медицине тврде 
да је суштина деловања блаженог чкаља 
у јачању организма, будући да подстиче 
метаболизам и бољу размену материја, 
елиминише штетне састојке, односно вр-
ши детоксикацију. Од њега се праве вла-
жне топле чајне облоге које су мелем за 

чиреве на кожи, ране 
које тешко зарастају и 
промрзлине. Делују и 
код осипа, акни, опеко-
тина сваке врсте, де-
зинфикују места убода 
инсеката и угризе од 
животиња. Да би ефе-
кат био јачи, уз облоге 
би требало да се пије и 
чај који истовремено 
чисти крв и ствара 
услова за бољи рад ће-
лија и брже излечење. 
Отворене ране су се ве-
ковима посипале и пра-
хом ове биљке, пошто 
се осуши и смрви.

Блажени чкаљ се ко-
ристи и у свежем ста-
њу, плодови се жваћу и 
гутају у случају затво-
ра, односно опстипаци-
је, а олакшавају и по-
враћање у случају 
тровања органи-
зма. 
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Десет озбиљних последица 
лоше хигијене зуба

1. Болести десни
Бол и крварење за време прања зуба 

су показатељи болести десни као што је 
гингивитис, од кога се десни црвене, на-
тичу и крваре, а све то је последица бак-
терија које се накупљају у плаку између 
зуба. Периодонтитис, напредни гингиви-
тис, уништава потпорна ткива зуба и ко-
сти у усној шупљини и узрокује испада-
ње зуба.

2. Губитак зуба
Одраслим људима између 20. и 64. го-

дине, у просеку, недостаје око седам 
трајних зуба, а чак 10 одсто Американа-
ца између 50. и 64. године немају није-
дан зуб. Нелечени каријес и гингивитис 
утичу на губитак зуба.

3. Непријатан задах
Халитоза је честа или трајна појава 

непријатног задаха из уста, која мучи ви-
ше од половине људи. Халитоза је симп-
том код неких озбиљних болести, али је 
најчешће последица лоше оралне хиги-
јене. Након сваког оброка у устима из-
међу зуба остају ситни комадићи хране 
који временом труле. Уз то, привлаче и 
бактерије. Уз прање зуба, важно је и до-
бро опрати језик на ком се налази низ 
бактерија.

4. Деменција
Велико, дугорочно истраживање 

спроведено у дому пензионера у Лагуна 
Хилсу показало је да постоји веза изме-
ђу лошег стоматолошког здравља и де-
менције, иако је могуће да људи са бо-
љом оралном хигијеном имају боље 
здравствене навике, пише Journal of the 
American Geriatrics Society.Установљено 
је да они који су изјавили да зубе не пе-
ру свакодневно имају 22 до 65 одсто ве-
ћи ризик од деменције, од оних који пе-
ру зубе три пута дневно.

5. Упала плућа
Када се у усној дупљи налазе па-

тогене бактерије, људи их са ваздухом 
удишу у плућа, где могу да нанесу вели-
ку штету плућима и организму уопште. 
Показало се да су патогени један од ра-
злога зашто пацијенти у болницама лако 
добијају „болничку” упалу плућа. По-
бољшање оралне хигијене смањило је 

учесталост такве упале плућа за 40 од-
сто.

6. Еректилна дисфункција
Истраживање спроведено над насу-

мично изабраним пацијентима старости 
између 30 и 40 година показало је да 53 

одсто испитаника са еректилном дис-
функцијом има узнапредовани пародон-
титис, за разлику од групе пацијената ко-
ји не пате од еректилне дисфункције, где 
је пародонтитис имало само 23 одсто ис-
питаника, пише Journal of Clinical 
Periodontology.

7. Дијабетес
Познато је да је једна од последица 

дијабетеса и појава парадонтитиса код 
пацијената, али недавно је откривено да 
је тај узрочно-последични однос заправо 
обостран, тачније да пародонтитис има 
утицај на развој дијабетеса код људи. Ве-
ома лоша орална хигијена може бити уз-
рок инсулинске резистенције (познате под 
именом пред-дијабетес), углавном због 
чињенице да појачава упале у организму.

8. Болести срца
Пародонтална болест и срчане болести 

деле много заједничких фактора: не по-
стоји разлог због ког бисмо сматрали да 
пародонтална болест директно узрокује 
срчана обољења, али лечење пародонти-
тиса смањује упалне процесе у телу, чак 
иако не утиче на развој срчаних болести, 
наводи се у изјави Америчког удружења 
за срчане болести из 2012. године, која је 
изазвала додатни опрез код оболелих и 
лекара.

9. Компликације у трудноћи
За време трудноће између 60 и 75 од-

сто трудница има проблема са гингивити-
сом, што директно утиче и на стање зуба 
код новорођенчади. Лоша орална хигије-
на будућих мајки проузрокује и мању по-
рођајну тежину деце, као и превремени 
порођај.

10. Рак
Оралне болести и проблеми са зубима 

су директно повезани са ХПВ-ом, који 
проузрокује око 80 одсто оралних карци-
нома. Док је пушење велики фактор ризи-
ка за оболевање од рака, истраживање 
спроведено прошле године на 3.439 испи-
таника, идентификовало је лошу оралну 
хигијену као засебан фактор који директ-
но утиче на добијање ХПВ-а. Друга истра-
живања су показала да пародонтитис 
убрзава развој канцерогених ћелија у 
устима. 

Поведите више рачуна о оралном здрављу, 
јер недовољна брига о зубима лоше утиче на унутрашње 
органе. Ових десет болести могу се сматрати последицом 

лоше хигијене уста

Ако желите да ослабите, 
искористите сезону грожђа, 

јер је оно мелем за 
организам. Богато је 

витаминима и минералима, 
убрзава метаболизам и чисти 

га, а при том ствара осећај 
ситости, па нећете ни 

осетити да сте на дијети

Б ритански нутрициониста др Ана 
Бинс је осмислила посебан ре-
жим исхране који гарантује да 

ћете за само седам дана ослабити три 
килограма. И то на природан начин, без 
муке. Потребно је, наравно, да се при-
државате плана, али и да не претерује-
те са уносом шећера и соли, заборави-
те на мајонез и чоколаду. Суштина ди-
јете је да дневно уносите 300-400 г 
грожђа, које садржи 200-280 калорија, 
плус додатних 1200 калорија кроз 
остале оброке на бази меса и рибе, по-
врћа (осим грашка и пасуља), воћа, ма-
слиновог уља. Након три дана јеловни-
ка који вам представљамо, понављајте 
га све док не будете задовољни резул-
татом.

* Први дан
Доручак: парче интегралног хлеба, 

две шните пилећих прса, 1 дл млека, јо-
гурта или кефира

Ужина: 200 г црног грожђа
Ручак: 1 кувано јаје, 250 г куваног по-

врћа преливеног маслиновим уљем и ли-
муном, 40 г интегралног хлеба

Ужина: 200 г белог грожђа
Вечера: 150 г печене јунеће шницле, 

40 г хлеба, пире од једне јабуке.
* Други дан
Доручак: 50 г муслија по избору, 

2,5 дл јогурта или кефира
Ужина: 150 г белог грожђа
Ручак: 100 г печеног белог меса, 250 г 

бареног поврћа зачињеног кашиком ма-
слиновог уља и лимуном, 40 г интеграл-
ног хлеба

Ужина: 150 г црног грожђа
Вечера: 120 г гриловане рибе, 250 г са-

лате од кукуруза и шаргарепе, 50 г хле-
ба

* Трећи дан
Доручак: воћни јогурт
Ужина: 200 г белог грожђа
Ручак: 100 г тестенине са сосом од па-

радајза и две кашике ренданог качкава-
ља

Ужина: воћна салата од грожђа, јабу-
ка и крушака

Вечера: 150 г младог сира, 250 г сиро-

вог поврћа са маслиновим уљем и лиму-
ном, 40 г интегралног хлеба.

 

Грожђаном дијетом до смањења 
тeлесне тежине
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Крв у столици најчешће није знак тумора

– Нажалост, исти симптом може да 
буде и знак тешких болести као што су 
упалне болести дебелог црева и карци-
номи – каже доцент др Горан Баришић, 
колоректални хирург Клиничког центра 
Србије. – Практично је немогуће поста-
вити праву дијагнозу само на основу бо-
је и количине крви, тим пре што иста 
особа може да има и карцином ректума 
и хемороидалну болест које као зајед-
нички симптом имају крв у столици. 
Стога је врло важно да се свака особа 
која примети крв у столици јави свом 
лекару како би се урадила неопходна 
дијагностика и ординирала адекватна 
терапија.

Постоји и такозвано окултно, односно 
оком невидљиво крвављење које се мо-
же детектовати само специјалним те-
стовима.

– С обзиром на то да у овој ситуаци-
ји пацијенти углавном немају никакве 
симптоме, за окултним крвављењем се 
мора трагати јер и оно може да буде 
знак тежих болести дебелог црева – об-

јашњава доцент Баришић. – То значи да 
здравим особама, односно особама које 
немају симптоме болести дебелог црева 
треба радити ФОБТ тест. То се најчешће 
ради у оквиру такозваних „скрининг 
програма” који су развијени у циљу пре-
венције и раног откривања карцинома 
дебелог црева.

Ризик од рака дебелог црева расте са 
годинама старости, тако да је око 90 од-
сто оболелих старије од 50 година. У Ср-
бији се „скрининг програм” на рак дебе-
лог црева спроводи од 2013. године и 
укључује популацију од 50 до 75 године 
старости. Особе са позитивним ФОБТ 
тестом требало би да ураде колоноско-
пију.

У дебелом цреву су честе патолошке 
промене дивертикулуми или мали џе-
пови који могу да крваре, некада и 
озбиљно, полипи, тумори или промене у 
грађи ситних крвних судова као и запа-
љенске болести црева, некада инфек-
ције. Ипак, најчешћи узрок крварења су 
хемороиди, који су и најбенигнији, али 

за сваку појаву свеже крви требало би 
се јавити лекару.

Фобт је лабораторијски тест за дока-
зивање присуства скривене крви у узор-
ку столице. Окултно крварење се догађа 
у малим количинама и зато се не види 

голим оком. Оно може да се установи 
само уз помоћ хемикалија које се кори-
сте при овом тесту. Окултно крварење 
се јавља код полипа и тумора у дебелом 
цреву и ректуму, али не крваре све врсте 
тумора. 

Крв у столици разлог је за посету лекару, јер је у питању 
алармантан симптом који готово половина одрасле 

популације има бар једном у животу. Срећом, најчешћи 
разлози су бенигне болести, као што су хемороидална 

болест и аналне фисуре

Вода лечи, освежава и подмлађује
П риродни лек за све болести је во-

да, тврди јапанска традиционална 
медицина. Управо у овој земљи 

живи највећи број стогодишњака на пла-
нети (више од 33.000 хиљада), а такозва-
на јапанска терапија водом стиче све ви-
ше присталица широм света.

По њој, свако би ујутро на празан же-
лудац требало да попије четири чаше 
млаке воде од 160 мл (никако хладне). 
После тога ништа немојте јести и пити 
наредних 45 минута. Затим доручкујте, 
па немојте да једете наредна два сата.

Старији људи или они који не могу од-
једном да попију четири чаше воде, мо-
гу да почну и са мањом количином, па 
постепено повећавају до четири чаше. 
Први позитивни резултати могу да се 
осете већ после седам дана, а 
јапанска традиционална ме-
дицина тврди да се овом те-
рапијом регулише повишени 
крвни притисак (30 дана), ди-
јабетес (30 дана), гастритис и 
затвор (10 дана), а у поједи-
ним случајевима и лечи рак – 
180 дана. Лекари, у сваком 
случају, саветују да се сва-
кодневно попије више од два 
литра воде, односно 30 мл на 
килограм тежине.

Правилан унос воде неоп-
ходан је за метаболизам и 
нормалне физиолошке функ-
ције. Истовремено, вода обез-
беђује унос есенцијалних ма-
терија као што је калцијум, 
магнезијум и флуор. Односи 
токсине из виталних органа, 
доноси хранљиве материје до 
ћелија, хидрира кожу, одржа-
ва нормалну телесну темпе-
ратуру као и притисак. Коли-
ко ће ко током дана унети во-
де у организам зависи од 
много фактора, а пре свега од 
општег здравственог стања, 
нивоа телесних активности 

као и временских услова. Суштина је да 
организму пружимо оно што му треба, 
јер ће у противном почети да трпи. Вода 
представља основни састојак организма, 
чини две трећине укупне телесне тежи-
не и од ње зависе сви витални системи.

Недовољан унос воде доводи до ста-
ња познатог као акутна дехидрација. 
Препознаје се по сувоћи уста, смањеном 
мокрењу, главобољи и затвору. У тежим 
случајевима може доћи и до смањеног 

расуђивања, несвестице, поремећаја у 
регулацији телесне температуре, оште-
ћењу функција кардиоваскуларног си-
стема, као и умањењу радне и спортске 
способности. Да се ово не би догодило 
неопходно је направити адекватан унос, 
који обезбеђује надокнаду изгубљене 
воде.

У борби са разним болестима помаже 
и медена вода, која се прави тако што 
кашичицу меда помешате у чаши млаке 

воде. На овај начин се повећава лековито 
својство меда и брже се апсорбује у ор-
ганизму.

Ова комбинација нормализује варење, 
побољшава функцију свих делова га-
строинтестиналног тракта, решава про-
блем „лењих црева”, појачава имунитет, 
лечи прехладе, бронхитис, чисти органи-
зам, а повећава се антибактеријско, ан-
тивирусно и антигљивично дејство. Ме-
дена вода помаже и да се обнови цревна 
микрофлора, ублажава прекомерно 
ноћно мокрење. Мед је хигроскопичан, 
сакупља воду, тако да бубрези и бешика 
преко ноћи немају оптерећење и одма-
рају се.

Поједине особе ретко пију воду уз об-
разложење да се довољним количинама 

течности снабдевају кроз 
храну, сокове, чајеве, кафу, 
слатка газирана пића, алко-
хол…

Не схватају да воду не 
може да замени ништа и да 
организам тражи ову врсту 
пића, неоптерећену шеће-
ром и калоријама, као што 
је случај са другим врстама 
течности. Осим тога, дово-
љан унос воде помаже да 
изгубите вишак килограма.

То је зато што се жеђ че-
сто тумачи као глад, па је у 
таквој ситуацији пожељно 
прво попити чашу воде, а 
тек ако глад не престане, 
нешто и појести. Придржа-
вањем овог савета сигурно 
ће се смањити унос хране, а 
килограми ће се истопити – 
каже др Хаџић.

У превентивне сврхе тре-
бало би је пити ујутру, на 
празан желудац и увече 
пред спавање. Пије се брзо и 
свеже припремљена. 
Никад је не правите 
унапред. 

Еликсир живота и здравља, вода, може да вам помогне да 
се изборите са здравственим проблемима. Старијима се не 
препоручује минерална вода у флаши, због натријума који 

утиче на хроничне срчане болести



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

КЊИЖЕВНОСТ
Српске народне приче

ВИЛИНА ГОРА
Имао некакав богати човјек јединка си-

на, па отхранивши га до оружја пошље га 
по свијету да тече, али не тече да аспри 
стече него да стече памети, и да види 
идући по свијету како се трудно живи и 
како се ваља мучити да се овога краткога 
вијека поштено живи, и даде му неколико 
аспри што ће му доста за пут бити.

Кад га опреми, многе му ствари препо-
ручи а највише да чува новац, пак га с бла-
гословом отпусти. Идући овај младић по 
свијету дође у некакав град гдје види да 
једнога човјека воде на вјешало.

Он се зачуди пак притрчавши запита 
шта је скривио ови сиромах човјек те га 
на смрт осудише, а неки му одговори:

„Ови је човјек дужан мнозињи, и не 
имајући откуда да све свакоме исплати, 
по законима овога мјеста заслужио је 
смрт.”

Он чувши ово запита суднике:
„Господо! јели могуће да ја тога човје-

ка од смрти откупим, и да платим што је 
дужан?”

Они му одговоре:
„Зашто не! Плати толико и толико па 

ево ти човјека да од њега чиниш што хо-
ћеш.”

Он извади све оно новаца што имаше 
па најпослије све хаљине до кошуље, и 
кад намири колико је требало, судници 
му дадоше човјека, те он с њим по свије-
ту просећи од врата до врата.

Једну вечер лежећи заједно ова двоји-
ца, рече откупљеник:

„Мени се додијало већ овако живјети, а 
још ми је жалост виша тебе гледајући ђе 
с мене страдаш, него хајдемо у вилину 
гору, тамо ћемо наћи једну моју посе-
стриму и она ће нам казати начин како 
ћемо се обојица обогатити.”

Младић пристане на ово и упуте се к 
вилиној гори све странпутицама некијем, 
калаузећи откупљеник а младић сустопи-
це за њим, док тако дођу у некаку гору, 
којој врх до мјесеца дотица-
ше, а листови јој златни бјеху 
а стабла сребрна, а усред ње 
виђаше се велики плам и дим 
од огња.

Младић видећи то препад-
не се и упита свога друга:

„Шта је ово, каково је ово 
чудо.”

А он му одговори:
„Не бој се, ово је све моје 

посестриме и њезине матере, 
па и наше, само таке знади да 
се ми двојица не можемо њи-
ма на један пут изненада ја-
вити, него ја отидох к њима 
да им се јавим и да им кажем 
да смо дошли к њима да с њи-
ма живимо, а ти ме причекај 
овђен под оно дрво, те је од 
сухога злата а перја су му би-
серна; ма пази, без великога 

свога чуда немој писнути 
ријечи једне доклен се 
вратим опет к тебе, јер је 

ово дрво свију вила, испод њега се купе 
љети те на ђерђеве везу, пак ако каква 
младића опазе у ову гору у они час очима 
га затраве и у каку гођ хоће живину обр-
ну.”

Ово изрекавши, нестаде га као да га зе-
мља прождрије.

Младић стојећи онђе досади му се че-
кати те почне там амо кроз гору шетати 
се док набаса на некакво коло крилатијех 
ђевојака, па се прикри да их гледа и слу-
ша како пјевају, али његовом несрећом 
опази га коловођица те га очима затрави и 
у они час остаде нијем и слијеп.

Тада се препаде те од страха и велике 
жалости стаде викати и плакати, док ево 
ти однекуд долеће на крилима предањ 
они човјек, ухвати га за руку и рече:

„Не бој се, што ти је?”
А он му рукама покаже да је ослијепио 

и онијемио. Тада они човјек кад то виђе, 
извади иза паса некаку малу златну сви-
ралицу, па се припе на једно дрво и поче у 
њу звижђети, док ево ти са свију страна 
вила и виленика, овога човјека браће и се-
стара, побратима и посестрима, толико 
да им броја не бјеше, те почеше по гори 

брати некаке љековите траве, па дадоше 
младићу да пије, а другом му опет нама-
заше очи, те у они исти час стече вид очи-
њи и разговор десет пута љепши и бољи 
него ли је пријед имао. Потом га примише 
у своје друштво, и оженише га, те стече 
силно благо и има лијеп пород.

Али кад већ остари, покаја се господу 
Богу, поврати се своме дому, и једва жива 
затече свога родитеља, те се с њим опро-
сти и укопа га, те до смрти живје као пра-
ви хришћанин, али опет доклен је гођ жи-
вио свакога је љета по један пут у ону го-
ру ходио те се с дружином састајао и по-
здрављао.

▪▪♦▪▪

ДИВЉАН
Поп и ђак ходили кроз једну велику 

планину, па их онђе ухвати ноћ. Видећи 
они да већ не могу тај дан приспјети куда 
су били наумили, стану гледати тамо амо 
кроз планину ђе би преноћили, и угледају 
огањ далеко у једној пећини.

Примакну се они близу и назову:
„Добар вече, има ли ко тамо?”
Кад ли шта виде, ни људи ни никога 

другог, до једног дивљег чоека с једнијем 
оком наврх главе. Запитају га:

„Хоћеш ли нас пустити у кућу?”
Он им одговори да хоће. Али на врата 

од пећине бијаше приваљена велика пло-
ча, коју сто људи не би могло помаћи. 
Дивљан устане, дигне плочу, пусти их 

унутра, па опет плочу на врата привали; 
потакне им велики огањ и сједну гријати 
се.

Пошто се мало разгрију, почне их ди-
вљан пипати иза врата, да види који је 
претљи да га закоље и испече, и напипље 
попа претљега, спопане га и убије, наврти 

на ражањ и метне крај огња 
да се пече.

Кад ђак то види, досјети 
се и своме јаду, али утећи из 
пећине није могао никако. 
Пошто се поп испече, зове 
дивљан ђака да с њим једе, а 
ђак јадни не шћене, већ му 
одговори да није гладан.

„А хоћеш” рече дивљан, „и 
на срамоту, ако нећеш па ли-
јепо.”

Ђак шта ће, већ сједне с 
њим, дивљан проклети једе, 
а ђак меће у уста па опет ба-
ца у крај.

„Јеђи” стане викати ди-
вљан, „јер ћу и тебе сјутра 
овако.”

Пошто се дивљан наједе, 
легне крај огња, а ђак почне 
ђељати један мали шиљак. 
Упита га дивљан: „Шта ђе-
љаш тај шиљак?”

Ђак му одговори да се код 
оваца сједећи беспослен на-

учио вазда тако ђељати, па да га је и сад 
та воља допала. Дивљан затвори око и за-
спи, а ђак јадни видећи да се и њему сју-
тра ножић под грло справља, домисли се 
те они шиљак заврти дивљану у око и 
ослијепи га.

Дивљан слијеп скочи као махнит и ђа-
ку рече:

„Нека, да је Богу хвала, извади ти мене 
ово једно око, кад не умјех ја тебе оба-
два, али ми утећи нећеш.”

Кад ујутру сване, напипље дивљан вра-
та од пећине и видећи да су затворена 
почне по пећини брбати тамо амо да ђака 
ухвати, али га не могне наћи никако, јер је 
имао у пећини много стоке, те се ђак до-
мисли и огули једног овна, па се обуче у 
ону кожу и измијеша међу овце.

Дивљан већ види да му од многе стоке 
не може ништа, па пође на врата од пећи-
не, отвори један крај од врата и почне 
стоку вабити да једно по једно избаца. 
Ђак у оној кожи овнујској стане се прими-
цати с овцама не би ли и њега избацио, и 
тако мало по мало примичући се дође до 
њега, дивљан га ухвати и избаци међу 
осталијем овновима.

Кад се ђак дохвати пољане, и види сву 
стоку пред собом, викне дивљана:

„Не тражи ме”, рече, „ја сам већ на по-
љу.”

Дивљан кад види да му је утекао, до-
мисли се што ће, отвори врата са свијем, и 
пружи му један штап говорећи:

1
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  
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Онда они бјежи гором што боље могу. 
Бјежећи обазру се, кад ли њезина матер 
за њима трчи, они се препадоше, а баба 
већ да их стигне, али у муци паде на ум 
цареву сину они љешник, пак га извади и 
упита:

„Ах за Бога! шта ћемо сад?”
А љешник му одговори:
„Отвори ме.”
Пошто га отвори, букнуше из њега же-

стоке ријеке, те мајци пут прекидоше. 
Али она таче штапом у воду, вода се раз-
двоји на двоје: те она за њима.

Пошто виђеше да ће их опет стићи, из-
вади царев син они орах пак завика:

„А ти казуј шта ћемо!”
„Разбиј ме!”, одговори му орах, и како 

га разби, сину из њега огањ да се за мало 
сва гора не запали. Али мајка ђевојчина 
пљуне у огањ, те се у они час удуне, па 
једнако за њима у поћеру.

Ондар царев син виђе да су ово ђаво-
ља маштанија, прекрсти се пут истока и 
кликну јакога Бога у помоћ, док пуче му-
ња из неба те сажеже дјевојачку мајку, и 
под њом се земља просједе, те јој кости 
сатопи, и тако царев син с дјевојком 
здраво дома одбјеже, ђевојку покрсти и 
вјенча је себи за жену. И Бог ми те весе-
лио!

▪▪♦▪▪

ДЕВОЈКА, УДОВИЦА И 
ПУШТЕНИЦА

Био човек неожењен, па га једни нуди-
ли ђевојком, други удовицом, трећи пу-
штеницом. Сад он није знао, коју ће узети; 
зашто су по себи све три биле добре и ли-
јепе; него отида некаком старцу, да га пи-
та: или је боље узети ђевојку, или удови-
цу, или пуштеницу; а старац му каже:

„Синко! Ја ти на то не умијем ништа ка-
зати, него иди премудроме (т.ј. Соломуну), 
он ће ти знати казати, шта је боље; па до-
ђи послије, да ми кажеш, шта ти је рекао.”

Онда човек отиде к Соломунову двору. 
Кад дође пред двор, питају га слуге, шта 
ће, а он им каже, да иде премудроме. Он-
да га узме један слуга, те га уведе у двор, 
па пружи руку на једно дијете, које бија-
ше узјало на штап, па трчи по двору.

„Ено оно је премудри.”
Човек се зачуди, па помисли у себи:
„Шта ће оно дијете мени знати казати! 

Али већ кад сам дошао довде, ајде да ви-
дим, шта ће рећи!”

Па се онда упути к Соломону; а кад до-
ђе к њему, он стане лијепо са својим ко-
њем, па га запита, шта ће, а човек му каже 
све редом шта је и како је.

Онда му премудри одговори:
„Ако узмеш ђевојку, ти знаш, ако уз-

меш удовицу, она зна; ако ли узмеш 
пуштеницу, чувај се мога коња!”, па се 
онда окрене, а човека мало предре 

крајем штапа преко ногу, и стане опет тр-
кати по двору.

Онда човек помисли у себи:
„Баш сам права будала! Ја матор човек, 

па сам дошао ђетету, да ме свјетује, како 
ћу се женити;” па се врати натраг, и отиде 
оном старцу, да га пита, коме га је свјет! 
Кад дође старцу, и вичући на њега и срде-

ћи се каже му све како је прошао с пре-
мудријем; онда му старац рече:

„Е мој синко! Није то премудри ништа 
онако рекао: ако узмеш ђевојку, ти знаш, 
тј. она ће држати, да ти све знаш боље од 
ње, па ће те слушати какогођ ти оћеш; ако 
узмеш удовицу, она зна, тј. она је већ јед-
ном била жена, па сад мисли да све зна; 
зато неће те ћети слушати, него ће све 
ћети да ти заповиједа; ако ли узмеш пу-
штеницу, чувај се мога коња (па тебе шта-
пом преко ногу), т.ј. чувај се да те не оже-
же онако, као што је и првог мужа оже-
гла.”

▪▪♦▪▪

ЕРО И КАДИЈА
Чувао Еро кадијина говеда, па имао и 

своју једну краву, те ишла с кадијиним го-
ведима. Један пут се догоди, те се пободе 
кадијна крава с Ерином, па Ерина крава 

убоде кадијну на мјесто. Онда Еро брже 
боље отрчи кадији:

„Честити ефендија, твоја крава убола 
моју краву.”

„Па ко је крив, море! Је ли је ко наће-
рао?”

„Није нико, него се поболе саме.”
„Е, вала, море! Марви нема суда.”
Онда ће Еро:

„Ама чујеш ли ти, ефендија што ја ка-
жем: моја крава убола твоју краву.”

„А а! Море! Стани док погледам у ћи-
тап”, па се сегне руком, да довати ћитап, а 
Еро те за руку:

„Нећеш, Бог и Божја вјера! Кад нијеси 
гледао мојој у ћитап, нећеш ни твојој.”

▪▪♦▪▪

ЕРО И ТУРЧИН
Орао Турчин ралицом по страни изнад 

некаке ћуприје, а Еро путем ћерао неко-
лико коња натоварених. Кад се Еро при-
кучи близу, онда Турчин стане викати:

„Ћа шароња, ћа! И ти имаш памет, а Еро 
је нема.”

У том Еро дође на ћуприју, па наћера ко-
ње преко ћуприје, а њега стане помагања:

„Јаој мене до Бога милога! Што ћу 
сад?”

А Турчин, кад то чује, брже боље уста-
ви волове, па стрчи к њему: „Шта је море 
Еро? Шта је?”

„Ој мене до Бога милога! Ето одоше ми 
коњи, а ја остадох за водом.”

„Ајде море и ти за коњма.”
„Не смијем, господару, Бог и Божја вје-

ра, ја туда за живот прећи.”
„Де ајде море не лудуј, како не смијеш 

прећи преко ћуприје, куда иде свијет и 
коњи натоварени прелазе.”

Аја! Еро неће нипошто, него једнако ја-
уче и лелече. Онда Турчин:

„Ајде море шта ћеш дати, да те прене-
сем ја на леђима?”

„А што иштеш, господару?” „Даћеш ми 
дванаест перпера.”

„Ајде де!”
Упрти Турчин Еру, те пренесе преко ћу-

прије, а кад га спусти на оној страни, онда 
се Еро стане пипати по њедрима:

„Немам, господару, ни перпере, Бог и 
Божја вјера!”

А Турчин: „Како немаш, море, ана сени 
ситим! Зашто лажеш? Оди опет на леђа.”

Еро узјаше опет Турчина, те га још јед-
ном прејаше преко ћуприје; па га онда 
збаци Турчин на земљу: „Ете, курво! Цркни 
ту, кад немаш чим да платиш,” па онда 
отиде својијем воловима и почне опет 
орати; а Еро онда скочи па преко ћуприје:

„Еј Турчине! Гледај како и твој шароња 
има памет, а Еро је нема! Еле он тебе пре-
јаха двапут преко ћуприје.”

▪▪♦▪▪

ЗЛА ЖЕНА
Путовао некуд човек са женом, па уда-

ре преко ливаде скоро покошене, онда 
човек рече:

„Ала жено! лијепо ти је ова ливада по-
кошена!”

А жена: „Зар ти је напало на очи, те не 
видиш, да то није кошено, него стриже-
но!”

А човек опет: „Бог с тобом, жено! како 
ће се ливада стрићи? то је кошено, ето ви-
диш откоса.”

И тако човек доказујући да је кошено, 
а жена, да је стрижено, сваде се, и човек 
удари жену, па јој стане викати да ућути; 
а жена пристане поред пута уз човека, па 

му унесе два прста под очи, и њима стри-
жући као ножицама, стане викати:

„Стрижено! Стрижено! Стрижено!”
Идући она тако поред пута, а не гледа-

јући преда се, него човеку у очи и у своје 
стрицкање, нагази на некакву рупу, која је 
од озго била покривена откосима, и у њу 
упадне. Кад види човек, ђе се она строва-
ли и замакне у рупу, а он рече:

„А! тако теби ваља!”
Па отиде својим путем и не надвирују-

ћи се над рупу. Послије неколика дана ра-
жали се човеку, па стане у себи говорити:

„Ајде да је извадим, ако још буде жи-
ва! Кака је така је; а може бити, да ће се у 
напредак што и поправити”, па узме уже и 
отиде над рупу, па пусти уже у рупу и 
стане викати, да се увати за уже, да је из-
вуче на поље.

Кад већ опази да је уже затегло, а он 
онда повуци! Кад већ уже прикупи близу 
краја, али има шта виђети: мјесто жене, 
уватио се за њега ђаво, с једне стране би-
јел као овца, а с друге црн као што и јест. 
Човек се уплаши, и пође да упусти уже, а 
ђаво повиче:

„Држи, да си ми по Богу брат! Извуци 
ме на поље, па ме убиј, ако ми нећеш: жи-
вот поклонити; само ме избави. одавде.”



3

Онда они бјежи гором што боље могу. 
Бјежећи обазру се, кад ли њезина матер 
за њима трчи, они се препадоше, а баба 
већ да их стигне, али у муци паде на ум 
цареву сину они љешник, пак га извади и 
упита:

„Ах за Бога! шта ћемо сад?”
А љешник му одговори:
„Отвори ме.”
Пошто га отвори, букнуше из њега же-

стоке ријеке, те мајци пут прекидоше. 
Али она таче штапом у воду, вода се раз-
двоји на двоје: те она за њима.

Пошто виђеше да ће их опет стићи, из-
вади царев син они орах пак завика:

„А ти казуј шта ћемо!”
„Разбиј ме!”, одговори му орах, и како 

га разби, сину из њега огањ да се за мало 
сва гора не запали. Али мајка ђевојчина 
пљуне у огањ, те се у они час удуне, па 
једнако за њима у поћеру.

Ондар царев син виђе да су ово ђаво-
ља маштанија, прекрсти се пут истока и 
кликну јакога Бога у помоћ, док пуче му-
ња из неба те сажеже дјевојачку мајку, и 
под њом се земља просједе, те јој кости 
сатопи, и тако царев син с дјевојком 
здраво дома одбјеже, ђевојку покрсти и 
вјенча је себи за жену. И Бог ми те весе-
лио!

▪▪♦▪▪

ДЕВОЈКА, УДОВИЦА И 
ПУШТЕНИЦА

Био човек неожењен, па га једни нуди-
ли ђевојком, други удовицом, трећи пу-
штеницом. Сад он није знао, коју ће узети; 
зашто су по себи све три биле добре и ли-
јепе; него отида некаком старцу, да га пи-
та: или је боље узети ђевојку, или удови-
цу, или пуштеницу; а старац му каже:

„Синко! Ја ти на то не умијем ништа ка-
зати, него иди премудроме (т.ј. Соломуну), 
он ће ти знати казати, шта је боље; па до-
ђи послије, да ми кажеш, шта ти је рекао.”

Онда човек отиде к Соломунову двору. 
Кад дође пред двор, питају га слуге, шта 
ће, а он им каже, да иде премудроме. Он-
да га узме један слуга, те га уведе у двор, 
па пружи руку на једно дијете, које бија-
ше узјало на штап, па трчи по двору.

„Ено оно је премудри.”
Човек се зачуди, па помисли у себи:
„Шта ће оно дијете мени знати казати! 

Али већ кад сам дошао довде, ајде да ви-
дим, шта ће рећи!”

Па се онда упути к Соломону; а кад до-
ђе к њему, он стане лијепо са својим ко-
њем, па га запита, шта ће, а човек му каже 
све редом шта је и како је.

Онда му премудри одговори:
„Ако узмеш ђевојку, ти знаш, ако уз-

меш удовицу, она зна; ако ли узмеш 
пуштеницу, чувај се мога коња!”, па се 
онда окрене, а човека мало предре 

крајем штапа преко ногу, и стане опет тр-
кати по двору.

Онда човек помисли у себи:
„Баш сам права будала! Ја матор човек, 

па сам дошао ђетету, да ме свјетује, како 
ћу се женити;” па се врати натраг, и отиде 
оном старцу, да га пита, коме га је свјет! 
Кад дође старцу, и вичући на њега и срде-

ћи се каже му све како је прошао с пре-
мудријем; онда му старац рече:

„Е мој синко! Није то премудри ништа 
онако рекао: ако узмеш ђевојку, ти знаш, 
тј. она ће држати, да ти све знаш боље од 
ње, па ће те слушати какогођ ти оћеш; ако 
узмеш удовицу, она зна, тј. она је већ јед-
ном била жена, па сад мисли да све зна; 
зато неће те ћети слушати, него ће све 
ћети да ти заповиједа; ако ли узмеш пу-
штеницу, чувај се мога коња (па тебе шта-
пом преко ногу), т.ј. чувај се да те не оже-
же онако, као што је и првог мужа оже-
гла.”

▪▪♦▪▪

ЕРО И КАДИЈА
Чувао Еро кадијина говеда, па имао и 

своју једну краву, те ишла с кадијиним го-
ведима. Један пут се догоди, те се пободе 
кадијна крава с Ерином, па Ерина крава 

убоде кадијну на мјесто. Онда Еро брже 
боље отрчи кадији:

„Честити ефендија, твоја крава убола 
моју краву.”

„Па ко је крив, море! Је ли је ко наће-
рао?”

„Није нико, него се поболе саме.”
„Е, вала, море! Марви нема суда.”
Онда ће Еро:

„Ама чујеш ли ти, ефендија што ја ка-
жем: моја крава убола твоју краву.”

„А а! Море! Стани док погледам у ћи-
тап”, па се сегне руком, да довати ћитап, а 
Еро те за руку:

„Нећеш, Бог и Божја вјера! Кад нијеси 
гледао мојој у ћитап, нећеш ни твојој.”

▪▪♦▪▪

ЕРО И ТУРЧИН
Орао Турчин ралицом по страни изнад 

некаке ћуприје, а Еро путем ћерао неко-
лико коња натоварених. Кад се Еро при-
кучи близу, онда Турчин стане викати:

„Ћа шароња, ћа! И ти имаш памет, а Еро 
је нема.”

У том Еро дође на ћуприју, па наћера ко-
ње преко ћуприје, а њега стане помагања:

„Јаој мене до Бога милога! Што ћу 
сад?”

А Турчин, кад то чује, брже боље уста-
ви волове, па стрчи к њему: „Шта је море 
Еро? Шта је?”

„Ој мене до Бога милога! Ето одоше ми 
коњи, а ја остадох за водом.”

„Ајде море и ти за коњма.”
„Не смијем, господару, Бог и Божја вје-

ра, ја туда за живот прећи.”
„Де ајде море не лудуј, како не смијеш 

прећи преко ћуприје, куда иде свијет и 
коњи натоварени прелазе.”

Аја! Еро неће нипошто, него једнако ја-
уче и лелече. Онда Турчин:

„Ајде море шта ћеш дати, да те прене-
сем ја на леђима?”

„А што иштеш, господару?” „Даћеш ми 
дванаест перпера.”

„Ајде де!”
Упрти Турчин Еру, те пренесе преко ћу-

прије, а кад га спусти на оној страни, онда 
се Еро стане пипати по њедрима:

„Немам, господару, ни перпере, Бог и 
Божја вјера!”

А Турчин: „Како немаш, море, ана сени 
ситим! Зашто лажеш? Оди опет на леђа.”

Еро узјаше опет Турчина, те га још јед-
ном прејаше преко ћуприје; па га онда 
збаци Турчин на земљу: „Ете, курво! Цркни 
ту, кад немаш чим да платиш,” па онда 
отиде својијем воловима и почне опет 
орати; а Еро онда скочи па преко ћуприје:

„Еј Турчине! Гледај како и твој шароња 
има памет, а Еро је нема! Еле он тебе пре-
јаха двапут преко ћуприје.”

▪▪♦▪▪

ЗЛА ЖЕНА
Путовао некуд човек са женом, па уда-

ре преко ливаде скоро покошене, онда 
човек рече:

„Ала жено! лијепо ти је ова ливада по-
кошена!”

А жена: „Зар ти је напало на очи, те не 
видиш, да то није кошено, него стриже-
но!”

А човек опет: „Бог с тобом, жено! како 
ће се ливада стрићи? то је кошено, ето ви-
диш откоса.”

И тако човек доказујући да је кошено, 
а жена, да је стрижено, сваде се, и човек 
удари жену, па јој стане викати да ућути; 
а жена пристане поред пута уз човека, па 

му унесе два прста под очи, и њима стри-
жући као ножицама, стане викати:

„Стрижено! Стрижено! Стрижено!”
Идући она тако поред пута, а не гледа-

јући преда се, него човеку у очи и у своје 
стрицкање, нагази на некакву рупу, која је 
од озго била покривена откосима, и у њу 
упадне. Кад види човек, ђе се она строва-
ли и замакне у рупу, а он рече:

„А! тако теби ваља!”
Па отиде својим путем и не надвирују-

ћи се над рупу. Послије неколика дана ра-
жали се човеку, па стане у себи говорити:

„Ајде да је извадим, ако још буде жи-
ва! Кака је така је; а може бити, да ће се у 
напредак што и поправити”, па узме уже и 
отиде над рупу, па пусти уже у рупу и 
стане викати, да се увати за уже, да је из-
вуче на поље.

Кад већ опази да је уже затегло, а он 
онда повуци! Кад већ уже прикупи близу 
краја, али има шта виђети: мјесто жене, 
уватио се за њега ђаво, с једне стране би-
јел као овца, а с друге црн као што и јест. 
Човек се уплаши, и пође да упусти уже, а 
ђаво повиче:

„Држи, да си ми по Богу брат! Извуци 
ме на поље, па ме убиј, ако ми нећеш: жи-
вот поклонити; само ме избави. одавде.”
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Човек прими за Бога, и извуче ђавола 
на поље. Ђаво одма запита човека, каква 
га је срећа ту донијела, да га избави; и 
шта је тражио у тој рупи; а кад му човек 
каже, да му је ту прије неколика дана 
упала жена, и да је дошао сад, да је изва-
ди: онда ђаво повиче:

„Шта побратиме, ако Бога знаш! Па то 
твоја жена! И ти могао с њом живити! И 
опет дошао да је извадиш! Та ја сам у ту 
рупу упао прије толико времена, па ми је 
из најприје истина било тешко; а послије 
сам се био којекако навикао; али како та 
проклета жена дође к мени, мало за ова 
неколика дана не црко од њезина зла: са-
ћерала ме била у крај, па видиш како ми 
је ова страна, што је била од ње, осиједи-
ла, све од њезина зла! Прођи је се, ако Бо-
га знаш! Остави је ту, ђе је; а ево ја ћу те-
бе учинити честита, што си ме од ње изба-
вио (па ишчупа из земље једну травку, и 
пружи је човеку): на ти ову траву, те је 
остави; а ја идем, па ћу ући у кћер тога и 
тога цара; из свега ће царства доћи љека-
ри, и попови и калуђери, да је лијече и да 
мене ћерају, али ја нећу изићи, докле гођ 
ти не дођеш; а ти се начини љекар, па и ти 
дођи да је лијечиш, и само је окади овом 
травом, а ја ћу одма изићи, по том ће те-
би цар дати своју кћер, и узеће те да ца-
рујеш с њиме.”

Човек узме траву, те остави у торбу, па 
се опрости с побратимом, и растану се.

Послије неколико дана пукне глас, да 
је болесна царева кћи, ушао ђаво у њу. 
Скупе се из цијелога царства љекари, и 
попови и калуђери, али залуду, не може 
нико ништа да учини. Онда човек узме 

торбу с травом, те објеси о врату, и узме 
штап. у шаке, па запали пјешице у царску 
столицу, и управо у цареве дворе.

Кад се прикучи собама, ђе болује ца-
рева кћи, види ђе лете љекари и љекари-
це; попови, калуђери и владике, чате мо-
литве, свјештавају масла, држе денија, и 
зову ђавола да изиђе, а ђаво једнако виче 
из ђевојке и руга им се; пође и он тамо са 
својом торбом, али га не пуштају унутра; 

онда он отиде у кућу управо царици, па 
јој каже, даје и он љекар, и да има траву, 
којом је он до сад ишћерао неколико ђа-
вола.

Царица, као свака мати, скочи брже бо-
ље, и одведе га ђевојци у собу. Како га ђа-
во опази, он му проговори:

„Ту си, побратиме!”
„Ту сам.”
„Е добро! А ти чини своје, па ћу ја изи-

ћи; али ти више да не идеш за мном, ђе се 
ја огласим, зашто не ће добро бити (ово 
су они тако говорили, да нико други није 
могао чути ни разумјети, осим њи двоји-
це).”

Човек извади своју траву из торбе, те 
окади ђевојку, а ђаво изиђе, и ђевојка 
остане здрава као од мајке рођена. Сви 
остали љекари као посрамљени разиђу се 
куд који, а овога загрле цар и царица, као 
свога сина, па га уведу у ризницу, те га пре-
обуку и даду за њега своју једину кћер, и 
поклони му цар пола царства свога!

Послије некога времена отиде онај ис-
ти ђаво, те уђе у кћер другога већег цара, 
који је био комшија с овим. Ударе свуд по 
царству тражити јој лијека, а кад не нађу, 
онда разберу, како је и овога цара кћи би-
ла тако болесна, па је излијечио некакав 
љекар, који је сад његов зет. Тада онај цар 
напише књигу своме комшији, и моли га, 
да му пошаље оног љекара, што му је 
кћер излијечио, да излијечи и његову кћер 
од онаке болести, па ће му дати штогођ 
иште.

Кад то цар каже своме зету, а зет се 
опомене, што му је најпослије казао по-
братим на растанку, па не смије да иде, 

него се стане одговарати, да је он већ по-
бацио љекарину, и да више не зна лијечи-
ти. Кад то одговоре ономе цару, а он по-
шље другу књигу, и каже, да ће дигнути 
војску и заметнути крајину, ако му цар не 
пошље свога љекара.

Кад овом цару дође такови глас, онда 
каже свом зету, да друкчије бити не мо-
же, него да треба ићи. Кад се царев зет 
види на невољи, спреми се и отиде. Кад 

дође царевој кћери, а ђаво се зачуди, па 
повиче:

„А! Побратиме, шта ћеш ти овђе? Није-
сам ли ја теби казао, да ти више не идеш 
за мном?”

„Е! мој побратиме (проговори царев 
зет)! Не идем ја да тебе ћерам из цареве 

кћери, већ те тражим, да те питам, шта 
ћемо сад? Изишла моја жена из рупе, па 
што тражи мене, којекако; али тебе! Што 
ми је нијеси дао извадити из рупе?”

„Шта наопако! изишла твоја жена!”, по-
виче ђаво, па скочи из цареве кћери, и 

утече чак у сиње море, и ви-
ше се никад не врати међу 
људе.

▪▪♦▪▪

ЗЛА МАЋЕХА
Био некакав чоек врло бо-

гат и имао злу и преопаку же-
ну с којом се други пут вјен-
чао, а имао је од прве жене 
само једну шћер благу као 
андио, добру као крух, да јој 
у ономе мјесту није друге би-
ло, а при том бијаше и лијепа 
као вила од горе, висока као 
јела, а танка као шибика, а ру-
мена као јабука и у лицу бије-
ла као горски лијер.

Али враг који вазда о злу 
настоји, потакне ову маћеху 
да није могла своју пасторку 
колико крв на очима виђети, и 
много би је пута шћела убити 
или ђе обестрвити да је од 
свога мужа смјела.

Једном дође заповијест од 
цара да сваки ко пушку носи 
иде на војску, те пође и ови 
чоек, и кад је хтио кренути 

дозове своју жену и закуне је свакијем 
клетвама да му чува шћер да јој се не би 
што догодило доклен се он с војске врати; 
и она му се кучка закуне и обећа да ће је 
љубити и чувати као своје два ока у глави.

Кад муж њезин отиде, она ти богме у та 
исти час дозове слуге и нареди им да сју-
тра зором одведу ову сироту ђевојку као 
у прошетњу у једну оближњу гору, и кад је 
у гору уведу, да је заведу стрампутицама 

и збанде од пута нека је убију и њезине 
двије руке осјечене до иза шака и срце да 
јој донесу, а ако ово не донесу, рече им и 
запријети да ће она то од њих мјесто па-
сторке урадити.

Ујутро у просвитање устану слуге и 
приправе се на пут, и отиду те пробуде ђе-

војку казујући јој да им је го-
спођа њезина маћеха нареди-
ла да је воде у прошетњу, на 
које она сирота не знајући 
шта јој се приправља добро-
вољно пристане и шњима се 
упути. Кад дођу у некаку гу-
сту шуму заведу је како им је 
она бездушница наредила, 
свежу је за једно дрво и хо-
ћаху је убити, али је стаде 
писка и видећи да је преваре-
на почне молити, плакати и 
заклињати да је не убију, али 
кад јој они казаше како им је 
заповједила госпођа и да 
друкчије не смију вако да 
обадва главом плате, онда им 
она опет рече:

„Ах немојте ме убити, а 
просте вам моје руке, ево их 
посијеците, а и срце бих вам 
своје дала кад бих знала да 
бих без њега могла живљети.”

Ражали се слугама те јој 
само руке осјекоше а за срце договорише 
се да одговоре госпођи да су га путем из-
губили, и тако се натраг врате а њу несрет-
њицу онако оставе саму у пустињи без ру-
ка и без и чесове помоћи. Кад дома дођу, 
јаве госпођи као што су се договорили и 
она их обдари. Али Бог као Бог – хвала ње-
му и слава! – у они час у који су њојзи ру-
ке осјечене, учини те оцу њезину дође у 
сну некакав чоек и рече му:

„Врати се дома овај час, јер је твоја 
шћер живот изгубила по заповијести твоје 
безбожне жене, него тражи у војсци црна 
коња без биљега, бијелу бедевију без би-
љега, ата врана пријед нејахана и ждребну 
кобилу, и од свакога узми по три длаке 
репне, изгори на огањ, па онијем прахом 
поспи ране својој шћери, те ће одмах бити 
као што је пријед била.”

Кад се пробуди несретњи отац, вас за-
буњен нађе све како је снио и трчи трком 
дома. Кад дома упита жену за шћер, она 
му одговори да је негђе одбјегла и да не 
зна ђе је, но он скочи на њу и на слуге гово-
рећи ако му не кажу ђе му је шћер да ће 
их све сабљом искомадати.

Жена аша те аша, а слуге богме препану 
се и све једно по једно кажу што је и како 
је било, те он запучи пред собом двије сво-
је слуге с голом сабљом у руци, а они пред 
њим казујући му пут дођу у ону гору, кад 
ли нађу ђевојку више мртву него живу, не-
што од муке без рука, нешто од глади и са-
мотиње а нешто од страха.

Пошто је отац виђе заплака се па паде 
над њом, и видећи је без рука посу је они-
јем прахом од репова коњскијех, те она 
оживље у они час и друге јој руке изнико-
ше – не од меса, него од сухога злата. Та-
да он своју златноруку шћер одведе дома, 
а жену привеже коњма за репове и нареди 
својијем слугама те је тако одвуку до оно-
га мјеста ђе су му шћери руке осјекли 
и онђе је коњи раскину, те пасју душу 
испусти. 
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