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У припреми измене Закона о народностима у Мађарској
З а разлику од претходне скуп-

штинске седнице, у чијем је раду 
учествовао скоро комплетан са-

став Скупштине ССМ-а, на јунском за-
седању је било присутно девет члано-
ва. Изостанак је оцењен као оправдан, 
јер је истога дана одржана сахрана 
недавно преминуле мати Христине, 
монахиње манастира Грабовац.

Седницом је председавала Вера Пе-
јић Сутор, председница Самоуправе 
Срба у Мађарској, а приликом разго-
вора о измени буџета ССМ-а и њених 
институција за 2017. годину, шефица 
рачуноводства Силвија Олах Етвеш на-
поменула је да је већина измена спро-
ведена, односно усвојена на претход-
ној седници. Садашње промене су, ка-
ко је рекла, везане за коришћење бу-
џетског остатка из претходне године 
и конкурсних средстава која су у ме-
ђувремену пристигла. То се односи на 
куповину некретнине у Ловри, реали-
зацију пројекта изградње крста у Адо-
њу и динамику коришћења добијених 
средстава за трећу фазу изградње 
школе у Батањи.

У оквиру Канцеларије ССМ-а дошло 
је до прегруписавања средстава. Биће 
набављени уградни ормари са поли-
цама за материјале архиве земаљске 
самоуправе, а у економату ће због по-
већања обима посла бити запослена 
још једна особа. У ђачком дому, у бу-
димпештанском VII кварту, у Улици Ру-
жа бр. 5, потребно је хитно реновира-
ње система за грејање и канализаци-
ју, као и замена казана за грејање и то-
плу воду.

Самоуправа Срба у Мађарској, као 
власник институција за јавно васпита-
ње и образовање, има законску обаве-
зу да за све своје ин-
ституције (у Будим-
пешти, Ловри и Ба-
тањи) одобри број 
група и разреда у 
школској 2017/18. го-
дини, као и број гру-
па у ђачком дому. 
Законски рок за то 
је до 15. августа, али 
пошто током лета 
није планирана сед-
ница Скупштине, о 
овој теми се распра-
вљало овом прили-
ком. Током дискуси-
је, директорка Срп-
ског забавишта, 
основне школе, гим-
назије и ђачког до-
ма „Никола Тесла” у Будимпешти, 
др Јованка Ластић, рекла је да је илу-
зорно да се у овом периоду године на-
прави распоред група и расподела 
предмета, јер се не зна ко ће од коле-
га остати, а ко отићи, као ни то да ли 
ће бити ангажоване нове колеге и ко-
лико група ће бити формирано. Ипак, 
закон је морао да буде испоштован, 
али је сигурно да ће, из наведених ра-
злога, у септембру ови подаци мора-
ти да се модификују.

Тачку дневног реда у вези измене 
Правилника ССМ-а о имовини и улага-
њу образложила је шефица Канцела-
рије ССМ-а др Јадранка Гергев. Због ку-
повине школског аутобуса марке 
„Форд транзит”, који ће користити Срп-
ска школа у Батањи, и који треба да се 
уведе у Правилник као пословна имо-

вина, извршена је измена овог докумен-
та. Иста процедура ће бити потребна 
када буде купљен аутобус и за Српску 
школу „Никола Тесла” у Будимпешти.

Српско позориште у Мађарској се 
сваке године бори са ис-
тим проблемима у вези 
финансија, јер она не сти-
жу на време. Овај проблем 
и молбу за пружање зајма 
изнео је Милан Рус, ди-
ректор Српског позоришта 
у Мађарској. Навео је по-
датке који су изнети и у 
молби: Српском позори-
шту је на основу уговора 
са Министарством за људ-
ске ресурсе додељено 19 
милиона форинти, са ро-
ком уплате до 29. јуна. 
Међутим, да би позори-
ште могло да заврши се-
зону и одржи традицио-

нални Летњи фестивал позоришта и 
културе у Ловри, потребна је једно-
кратна помоћ од 10 милиона форин-
ти. Чланови Скупштине су донели јед-

ногласну одлуку да се помогне Срп-
ском позоришу у Мађарској, али се чу-
ло и мишљење да би нешто требало 
урадити на решавању овог проблема, 
који се понавља из године у годину.

Иако је на оснивачкој седници 2014. 
године одлучено да се члановима 
Скупштине ССМ-а не додељује тзв. 
субвенција, на овогодишњем јунском 

заседању је речено да су се у буџет-
ској резерви ипак нашла средства за 
ту намену, па је одлучено да се чла-
новима од 1. јула додели месечна на-
докнада у износу од осам хиљада фо-
ринти, путем Ержебет картице.

Релативно брзо се стигло и до по-
следње тачке дневног реда, када је 
Љубомир Алексов, српски представ-
ник у Парламенту Мађарске, изнео ин-
формације у вези измене Народносног 
закона. Уз напомену да је текст пре-
длога измене закона послат уз скуп-
штински материјал, Алексов је указао 
да има техничких измена, али и поку-
шаја законских промена у областима 
које су за нашу мањину кључне, као 
што су измене које се односе на школ-
ство.

На основу стручног мишљења Ми-
нистарства правде, има и таквих пре-
длога измена који неће проћи у пар-
ламентарној фази, пре усвајања нове 
верзије закона. Он се затим осврнуо на 

предлог да запослени у зе-
маљским самоуправама 
не буду јавни службеници 
и изнео мишљење да то 
највероватније неће бити 
прихваћено.

Закон је као самостална 
иницијатива Народносног 
одбора 8. маја предат Пар-
ламенту, а предлог измене 
закона је ушао у званичну 
парламентарну процедуру. 
Недавно је завршен про-
лећни циклус заседања 
Парламента и највероват-
није је да ће ово питање 
доћи на дневни ред током 
јесењег заседања.

– На пролеће ће се сви бавити из-
борном кампањом и сигурно је да се 
неће бавити законима. Ми, као Народ-
носни одбор, покушали смо све да то 
дође на дневни ред још овог пролећа, 
међутим због оваквих проблема ни-
смо могли да се усагласимо. Овај 
текст има заједнички минимум за 13 
мањина и више од годину дана се ра-
дило на покушају измене закона – ис-
такао је Алексов, који је споменуо и 
проблеме којих је било током усагла-
шавања текста предлога измене зако-
на. Један број представника народно-
сти је желео да измена народносног 
закона свакако иде са изменом избор-
них правила.

Већи део представника мањина ко-
је су заступљене у Парламенту сма-
тра да садашња процедура није де-

Јунска седница Скупштине земаљске српске самоуправе

На шестом заседању у овој години, чланови 
Скупштине расправљали су о измени буџета 

земаљске самоуправе и њених институција за 
2017. годину, расподели наставних предмета и 
одређивању броја група и разреда у школској 

2017/18. години за школе у власништву овог тела, 
измени Правилника о имовини и улагању, молби 

Српског позоришта за доделу финансијске 
позајмице, одобравању коришћења Ержебет 
картице за чланове Скупштине, а изнете су и 

информације о ситуацији у вези измена 
Закона о народностима

ШТА ДОНОСЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА 
О НАРОДНОСТИМА

„За нас је посебно важан део законских измена које се тичу школства. 
Народносне самоуправе ће добити могућност да преузму и зграду у којој 
се налази образовна институција. Држава је то сада преузела од локалних 
самоуправа. Оне школе које нису биле у рукама народносних самоуправа, 
сада су од месних самоуправа прешле у власништво државе, на пример, 
зграда Српске школе на тргу Ружа је у власништву главног града, а ми има-
мо уговор о бесплатном коришћењу. Да би српска заједница могла да до-
бије зграду, мора да се измени закон. То је пример предлога одлуке која 
ће највероватније проћи у парламентарној процедури”, рекао је Љубомир 
Алексов на седници Скупштине.

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ 
ВАНДАЛИЗМА У КАЛАЗУ

„Самоуправа Срба у Мађарској је са запрепашћењем примила вест 
о немилом догађају који се десио на српском гробљу у Калазу. Најо-
штрије осуђујемо напад на гробље српске заједнице и уједно га сма-
трамо нападом на све Србе у Мађарској. Вандали својим поступком 
нису починили штету само рушењем надгробних споменика, него су 
извршили и напад на српску заједницу. Молимо и очекујемо од органа 
кривичног гоњења да што пре идентификују починиоце овог кривичног 
дела и да их изведу пред суд, због напада на српску заједницу у Ма-
ђарској. Сматрамо да је напад на српско гробље у Калазу уједно и на-
пад на добросуседску политику, на коју су се обавезале Влада Мађар-
ске и Влада Републике Србије, што даље увећава тежину почињеног 
криминалног дела“, каже се у саопштењу Самоуправе Срба у Мађар-
ској.
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ПОЛИТИКА

мократска и да не служи интересима 
мањинских националних заједница. 
Постоји мишљење да је свакако тре-
ба променити. Међутим, како је рекао 

Алексов, неке бројније заједнице, ко-
је и под овим условима имају шансе 
да уведу свог пуноправног заступни-
ка у Парламент, као што су Роми и 

Немци, биле су против овога и њима 
је ишло у прилог што Фидес као вла-
дајућа партија није био спреман да 
стави на дневни ред Изборни закон.

„Неким партијама одговара систем 
какав је сада. Постојала је могућност 
да мањинске изборе у неку руку ме-
њамо унутар мањинског закона и 
створимо правила која могу да се уне-
су у овај закон. Међутим, правници су 
рекли да је то правни нонсенс да се 
изборна правила мењају у једном 
другом закону, ако постоји изборни 
закон, тако да је то изашло из ове про-
цедуре и тих текстова нема. Друга 
отежавајућа околност јесте то што је 
са једне стране 
радио наш На-
родносни одбор 
у Парламенту, 
док се са друге 
стране није ра-
дило у Савезу 
земаљских са-
моуправа, који 
је формирао 
радну комисију 
за сарадњу са 
нама, како би се 
створио зајед-
нички текст. 
Много времена 
је потрошено 
док се чекало да 
Савез (ONÖSZ) нешто стави на сто. Су-
штина је у томе да, ако се ово стави 
на дневни ред у јесењем периоду, нај-
раније што се може очекивати је да 
важи тек после избора. Још један про-
блем представља чињеница да је ма-
њински закон усвојен када је Фидес 
имао двотрећинску већину, што зна-
чи да је то двотрећински закон. Ако 
и имамо подршку Фидеса, треба и је-

дан део опозиције да подржи да би 
се било шта могло изменити у Народ-
носном закону. До сада није било про-
блема и свака измена која је потекла 
од нашег одбора није подстакла по-
литичке партије да се препуцавају на 
наш рачун, него су те измене усваја-
не консензусом, што даје наду да ће 
бити прихваћени делови који нису 
спорни”, завршио је Љубомир Алек-
сов своје излагање.

На крају скупштинске седнице, 
председница Одбора за школство Је-

лена Вукајловић Краус рекла је да је 
Педагошки и методолошки центар 
расписао Конкурс за награду „Најдра-
жи учитељ”. Према њеним речима, 
стигла је само једна пријава, и то за 
Вељка Радића који је, нажалост, не-
давно преминуо. Одбор за школство 
је одлучио да му се ова награда до-
дели постхумно.

СНН

Напетости уочи дипломатског самита у Будимпешти

Дух прошлости квари односе Мађарске и Израела
И зраел је протестовао због Ор-

банове изјаве и на крају прихва-
тио разјашњење мађарског ми-

нистра спољних послова, како се не би 
нарушила Нетањахуова посета, јави-
ли су израелски медији.

„Због чињенице да нас историја ни-
је сахранила после Првог светског ра-
та захвалан сам бројним изузетним 
државницима, као што је регент Ми-
клош Хорти. Тој чињеници се не може 
противречити помињањем несрећне 
улоге Мађарске у Другом светском 
рату”, рекао је Орбан, како су прене-
ли израелски медији.

Хорти је, као што је познато, био ре-
гент Kраљевине Мађарске од 1920. до 
1944. године. Израелски Музеј холока-
уста Јад Вашем наводи да је Хорти 
предводио антисемитску политику, 
усвајао законе пртив Јевреја година-
ма, био савезник Адолфа Хитлера и 
сарађивао са нацистима у Другом 
светском рату.

Израелски лист Харец наводи да је 
Орбанова изјава дата у оквиру екстре-
мистичке, националистичке и раси-
стичке кампање коју он води пред из-
боре 2018. године и спречава гласаче 
своје партије да је напусте и придру-
же се екстремној десничарској парти-
ји Јобик.

Орбанова изјава изазвала је крити-
ке мађарских Јевреја, Светског јевреј-
ског конгреса и Меморијалног музеја 
холокауста у Вашингтону и довела је 

Израел у непријатну позицију с обзи-
ром да би Нетањаху требало да се са-
стане с мађарским премијером 18. ју-
ла у Будимпешти, а наредног дана и 
са лидерима Чешке, Словачке и Пољ-
ске.

Ово је прва посета Нетањахуа Ма-
ђарској откако је поново постао пре-
мијер 2009. године. Израелски амба-
садор у Будимпешти Јоси Амрани је 
четири дана после говора саопштио 
да су Орбанове речи врло узнемиру-
јуће и да се не сме заборавити сарад-
ња Хортијевог режима са нацистима 
као и расни закони донети у његово 
време и уништење мађарске јеврејске 
заједнице.

„Kоји год да је разлог и национал-
ни циљ нема оправдања за такве изја-
ве”, навео је амбасадор, који је касни-
је дао и интервју за водећу мађарску 
ТВ станицу, јер није стизало објашње-
ње од владе у Будимпешти. Потом је 
министар спољних послова Петер Си-
јарто разговарао телефом с амбаса-
дором када је, према министровим ре-
чима, стављена тачка на аферу.

У саопштењу објављеном после раз-
говора, Сијарто је навео да је објаснио 
амбасадору да Мађарска влада не то-
лерише никакву врсту антисемитизма 
и да је „режим Хортија имао позитив-
но, али, такође, и веома негативно вре-
ме”, које је означио његовом „историј-
ском грешком”, додајући да се мора-
ју поштовати историјски факти. 

Уочи планиране посете израелског премијера 
Бењамина Нетањахуа дипломатском самиту у 

Будимпешти, остаје напетост у односима Израела и 
Мађарске због говора мађарског премијера Виктора 

Орбана у коме је похвалио Миклоша Хортија, 
лидера Мађарске за време холокауста, који је 

сарађивао са нацистима

ПРАВИЛО О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 
ВАЖИ ЗА СВЕ

Оно што, према оцени српског представника у Парламенту Мађарске 
Љубомира Алексова највероватније неће бити усвојено приликом измене 
Закона о народностима, јесте предлог да запослени у земаљским самоу-
правама не буду јавни службеници.

„Читав систем пословања земаљских самоуправа се заснива на томе да 
су оне под истом правном регулативом као и месне и остале самоуправе, 
а основа тога је да запослени буду јавни службеници. То је један кохерен-
тан систем и Министарство правде не жели да узима само неке тачке и да 
их мења. Узима се системски, не може да се бира правило које је за неко-
га повољно, а ако је неповољно, односно да за земаљске самоуправе не ва-
жи”, истакао је српски парламентарни представник.
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Мало сам говорио, мало цртао, али смо се увек разумели
Н аш домаћин, доктор Момчило 

Мома Јовановић, дочекује нас 
срдачним речима добродошли-

це, онако како то чини са сваким сво-
јим пацијентом или посетиоцем, а ту 
је и неизбежна кафа. Овај симпатичан, 
тих и ненаметљив човек, родом је из 
околине Пожаревца, у Србији. Своје 
родно место, мало село Брежане, на-
пустио је по завршетку средње шко-
ле, када је отишао у Бео-
град да студира стомато-
логију. После завршеног 
факултета сели се на оба-
лу плавог Јадрана и ста-
жира у Шибенику.

– У време Југославије, 
то је било уобичајено. По-
сао се добијао широм та-
дашње земље. То су били 
лепи дани. Никада нећу 
заборавити вожње бар-
ком, роњење, рибље вече-
ре и дивно дружење са ко-
легама. Желео сам да 
останем у Шибенику и за-
послим се, али није било 
лако наћи радно место. 
Листа чекања била је пре-
дугачка. У Пожаревац ни-
сам покушавао да се вра-
тим, јер се и раније све за-
вршавало само на обећа-
њима. Прелиставао сам 
новине и видео да траже 
стоматолога у Новом Кне-
жевцу. Писало је: Банат, 
дакле, преко Дунава – 
присећа се др Јовановић, 
уз смешак и додаје:

– Нисам до тада знао 
за Нови Кнежевац. Тако 
сам отишао у равницу и 
запослио се у месту бли-
зу мађарске границе. Није 
ми представљало проблем што се се-
лим са једног краја земље на други.

О тим данима свог живота говорио 
нам је са лежерношћу, као да је про-
менио улицу у којој станује. Дошао је 
у сасвим нову средину са великим 
процентом мађарског живља, добио 
стан на самој граници, у Ђали, и посао 
у амбуланти. Оженио се мештанком, 
Мађарицом, и добио три кћерке. По-
том је три године провео у Новом Са-
ду, на специјалистичким студијама из 
области дечје стоматологије.

По повратку у Нови Кнежевац, на-
пустио је амбуланту и отворио при-
ватну ординацију.

– Посао је цветао, лепо се живе-
ло, али је кратко трајало. Кћерки је 
било десет година кад је оболела од 
шећерне болести. У Југославији је то 
било време рата и несташица. Мора-
ли смо да идемо у Зрењанин и Кикин-
ду, како бисмо „преко везе” набавља-
ли инсулин за дете. Бар једном не-
дељно смо прелазили у Мађарску да 
набавимо храну, а на граници се че-
кало по десет и дванаест сати. Било 
је тешко, рат је буктао, често су нам 
и претили.

Све ово је др Јовановића и његову 
породицу натерало да се 1993. године 
преселе у Мађарску, у Будимпешту. 
Супруга, која је завршила медицинску 
школу на мађарском језику, успела је 
да се запосли у државној служби, а 
девојчице су кренуле у мађарску шко-
лу. За кратко време су основали фир-

му, купили мали стан 
и преуредили га у сто-
матолошку ординаци-
ју.

Након што је но-
стрификовао дипло-
му, наш саговорник је 
почео да ради, најпре 
под надзором, док ни-
је добио дозволу да 
се осамостали. Тако је 
Србин из Пожаревца 
постао Пештанац.

– Нисам имао про-
блема да се навикнем 
на велики град. Не ве-
зујем се за места где 
живим. Мој брат још 
увек живи у Брежани-
ма. Када одем да га 
посетим, осећам се 
као гост. Када сам та-
мо живео, био сам 
код куће, али сада ни-
сам. Моја кућа је ме-
сто где сада боравим. 
Остале градове во-

лим и сећам их се са но-
сталгијом, али ме ништа 
не везује за њих. Жао ми 
је што Београд, у коме 
сам провео студентске 
дане, није више онакав ка-
кав је био. За време Тита 
било је мирно, чисто, осе-
ћао се ред. Враћао сам се 
и у Хрватску, у места у 

која сам раније често 
одлазио. Чини ми се да је 
и тамо све другачије. Ве-
роватно сам ја тај који се 
највише променио и оста-
рио – кроз смех конста-
тује овај вредни доктор, 
коме за посао није била 
велика препрека што није 
од почетка перфектно го-
ворио мађарски језик.

Каже да је на свој начин умео да 
комуницира са пацијентима: на папи-
ру је цртао оно што није могао да им 
објасни. Прве пломбе су увек биле бес-
платне, радио је полако, максимално 
се посвећивао људима и тако створио 
свој круг пацијената, који су се осећа-
ли као код куће. Каже да сада говори 
мађарски са јаким пожаревачким на-
гласком.

Кћерке су у међувремену одрасле 
и запослиле се. Једна је економиста, а 
близнакиње су дефектолози. Њихов 
отац каже да се и данас доста добро 
служе српским језиком.

Др Момчило Јовановић никада ни-
је био усамљен; успео је да се укло-
пи у нову средину и створи свој круг 
пријатеља. Нема их много, али уз ова-
кав темпо живота, каже да не успева 
више да се дружи.

Породица Јовановић живи у месту 
Очи, у кући коју су направили пре де-
сетак година. Викенде проводе код ку-
ће или са пријатељима, Суботичани-
ма, са којима често роштиљају у њи-
ховој кући у Ловри.

Брачни пар Јовановић данас ради 
заједно у својој малој стоматолошкој 
амбуланти у Будимпешти, у близини 
позоришта „Вигсинхаз”, у тринаестом 
кварту. Међутим, нешто се у послед-

ње време ипак променило: након од-
ласка у пензију, Момчило Јовановић 
не ради тако много као протеклих го-
дина. Одмара се, шета, ужива у својој 
породици. Жеља брачног пара је да 
продају кућу у којој сада живе и пре-
селе се у град, како би били ближе 
кћеркама.

К. П.

Др Момчило Мома Јовановић, познати пештански стоматолог

Кроз стоматолошку ординацију доктора 
Моме Јовановића у XIII пештанском кварту, минулих 
деценија су прошли многи наши сународници који 
живе у мађарској престоници, али и многи Мађари, 

којима никада није сметало што њихов зубар 
користи помало необичну „пожаревачку” 

верзију мађарског језика

ЗАУВЕК ПЕШТАНАЦ
На питање да ли размишља о повратку у Србију, др Јовано-

вић каже да његова породица није склона таквој одлуци, изме-
ђу осталог и зато што им је унуче на путу и што њихова трећа 
генерација наставља свој живот у Мађарској. У родни крај др 
Јовановић одлази два пута годишње, да посети родбину и осве-
жи успомене из младости, али каже да је Будимпешта дефи-
нитивно његов град.

НЕОБИЧАН ХОБИ
Породица Јовановић има необичан хоби: баве се израдом намештаја, та-

ко да су своју ординацију сами опремили. Ни посматрачи оштрог ока не 
примећују да намештај није купљен у продавници. На наше неизговорено 
питање где пласирају намештај, господин Јовановић одговара да раде са-
мо за себе и да се управо спремају да кћеркама направе кухињске еле-
менте.
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КУЛТУРА

Слике са ликовне колоније „Круга” у „Ноћи музеја”
С рпски културни центар,  који 

представља својеврсни излог 
српске културе у Будимпешти, у 

„Ноћи музеја” изожила је дела савре-
мене ликовне културе. Реч је о ликов-
ним остварењима насталим на Умет-
ничкој колонији „360 степени”, чији је 
организатор Удружење уметника 
„Круг” из Будимпеште. Поставку чини 
избор од 20 радова који су настали у 
периоду од 2009. до 2016. године, а 
међу заступљеним уметницима су ли-
ковни ствараоци из Мађарске, Србије, 
Немачке, Босне и Херцеговине, Руму-
није, Италије.

Веома интересантни и разноврсни 
мотиви и технике осликавају актуел-
не тенденције у савременој ликовној 
уметности, попут радова Горана Кне-
жевића, Милана Ђурића, Споменке 
Алечковић, Дане Петков, Бернадет Си-
гетвари, као и професора Драгана 
Мартиновића и Франца Цурка, одно-
сно фотографија Ивана Јакшића.

У овој ноћи, у којој су своја врата 
отворили многи музеји и галерије са 
заиста интересантним и репрезента-
тивним програмима, Српски културни 
центар привукао је значајан број љу-
битеља ликовне уметности. Међу мно-
гобројним посетиоцима, отварању је 

присуствовао и амбасадор Србије у 
Будимпешти Раде Дробац.

– Манифестација „Ноћ музеја” 
представља значајан државни проје-

кат у којем учествује велики број му-
зеја и галерија, а мени је посебно за-
довољство што је већ четврту годину 
за редом Културни и документациони 

центар једна карика овог великог лан-
ца. Задовољство ми је што су са нама 
уметници из више европских градова, 
који ће наредне недеље стварати на 
Уметничкој колонији „Круг” овде у 
Српском културном центру у Будим-
пешти – рекао је Милан Ђурић, в. д. 
директора Културног и документаци-
оног центра Срба у Мађарској.

Љубитељи уметности који су ужи-
вали у богатом програму „Ноћи музе-
ја”, у Српски културни центар долази-
ли су током читаве ноћи, мада је нај-
већа посећеност била у периоду од 
21.00 до једног часа иза поноћи. Љу-
базно особље и пријатна атмосфера 
праћена српском музиком, задржали 
су посетиоце у галерији Српског кул-
турног центра, а они су осим лепих 
утисака са собом могли да понесу и 
пажљиво дизајниране разгледнице са 
сликама које су изложене у оквиру по-
ставке.

Технике које су се могле видети би-
ле су уље на платну, акрил и фотогра-
фијe као и инсталације у простору. 
Ова поставка биће доступна љубите-
љима ликовне уметности све до 24. ју-
ла, када ће наступити једномесечна 
летња пауза у раду центра.

Д. К.

СКЦ део познате међународне манифестације

Културни спектакл „Ноћ музеја”, у коме је запажено 
учешће и ове године имао Српски културни и 

документациони центар, био је крајем јуна једна од 
централних манифестација 

у мађарској престоници

Гостовања Српског позоришта у Мађарској

Путујући живот обновљене 
дечје представе

После неколико успешних извођења 
у Будимпешти и околини, представа „Мудар Милош 

и чаробна фрула” приказана је и у Батањи, 
Балатонфењвешу и Помазу

П о договору са Николом Ђене-
шом, директором Српске шко-
ле, представа Српског позори-

шта је изведена непосредно пред крај 

школске године. Батањски Дом култу-
ре је угостио око шездесеторо деце и 
позоришну екипу. Музичарима Јоси 
Маторицу и Милану Русу, се придру-
жио Жолт Балинт, који је свирао фру-
лу, исто као и пре 17 година, у прво-
битној верзији ове представе.

Весела дечја представа веома се 
допала Батањцима. Најмлађи су се 
смејали и помно пратили глумце. Би-
на је била пуна деце, која су учество-
вала у сцени свадбарских свечености, 
а до великог одушевљења је дошло 

када је кум бацао бомбоне. На крају 
представе глумце је испратио буран 
аплауз. После још једне успешно из-
ведене представе, глумци Српског по-

зоришта у Мађар-
ској били су поча-
шћени вечером у ре-
сторану „Круна”.

Нареднa предста-
вa билa je одржана 
деци Језичког кампа 
„Вук Караџић” у Ба-
латонфењвешу. Упр-
кос великој врућини, 
у препуној сали за 
слободне активно-
сти, деца су ужива-
ла у бајци, која је би-
ла проткана народ-
ним песмама из Ба-
ната. Хватала су се у 

коло са глумцима и играла добро по-
знате народне игре. После представе 
професори су целој екипи понудили 
освежавајућа пића и кафу.

На позив Петра Богдана, председ-
ника Српске самоуправе Помаза, и 
учесници Српског народописног кам-
па у Помазу уживали су уз популарну 
музику, гледајући доживљаје Мило-
ша, Ђавола, Чиче, Ђуринке и Боринке. 
Представа је одиграна у дивном окру-
жењу, у подрумским просторијама 
замка Телеки-Ватаји. 

Изложбена поставка у Макоу

„Подношење рачуна  
1788-1950-2017”

У Музеју „Атила Јожеф” у Макоу, надомак 
Сегедина, љубитељи уметности и народног 

стваралаштва су до 17. јуна имали прилике да 
погледају занимљиву етнографску поставку

П осебна занимљивост изложбе 
„Подношење рачуна – 1788-
1950-2017”, која је приређена у 

заједничкој организацији Музеја „Ати-
ла Јожеф” и Јавне 
етнографске збирке 
„Атила Берчек”, је-
су поједини пред-
мети изложени у 
холу музеја, који 
носи име великог 
мађарског песника, 
преминулог 1937. го-
дине.

Посетиоци су 
приликом обиласка 
ове поставке имали 
прилику да угледа-
ју и једну икону, на 
којој пише да су на 
њој насликани Све-
ти апостоли Варто-
ломеј и Варнава. 
Међутим, стручња-
ци, музеолози јед-
ногласно тврде да 
су на икони, која по-
тиче највероватније 
од српске породице 
из Чанада, а купљена је у суседној 
Апатфалви, представљени Св. Петар и 
Св. Павле. У каталогу, који је објављен, 
наведено је да се на икони налазе све-
ти апостоли Петар и Павле. Део по-

ставке чине и изложене српске жен-
ске ношње.

Костими представљени јавности 
свакако представљају изненађење, јер 

Музеј „Атила Јожеф” располаже ко-
мадима националне ношње, којима би 
се могле подичити и много веће му-
зејске установе.

П. М.
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КУЛТУРА

Креатори трајних уметничких белега у српским срединама
У дружење уметника „Круг”, које 

првенствено чине српски уметни-
ци различитих профила и сензи-

билитета из Мађарске, све више је 
присустно и у културној сфери мађар-
ске јавности, па се може рећи да је 
његовим оснивањем започело ново 
раздобље у организованом презенто-
вању савременoг уметничког ствара-
лаштва Срба у Мађарској. На тради-

ционалној колонији која ће следеће 
године обележити десетогодишњи ју-
билеј, стварали су ликовни уметници 
из Мађарске, Србије, Немачке и Руму-
није – укупно њих двадесет. Од 24. до 
30. јуна имали су прилику да разме-
њују искуства, да заједно раде и дру-
же се у галерији Српског културног 
центра у Будимпешти.

Добродошлицу 
свим учесницима по-
желео је Милан Ђу-
рић, академски сли-
кар и председник 
Удружења уметника 
„Круг”, који је између 
осталог рекао: „Ми-
слим да је ова коло-
нија веома битна, јер 
повезује уметнички 
надарене Србе у Ма-
ђарској са њиховим 
колегама Мађарима, 
као и са поклоницима 
ликовне уметности и 
књижевности, али и 
са уметницима из Ср-
бије и Европе. Ове го-
дине смо се вратили 
у Будимпешту, што 
значи да није први 
пут да колонију орга-
низујемо овде. Пре пар година то је 
било у Српској школи у Будимпешти, 
а концепција је била да оставимо не-
што трајно у датом месту, као што је 
између осталог и велики мурал који 
краси зид у дворишту наше школе. 
Прошле године колонија је била у По-
мазу и имали смо за тему живот Ти-
хомира Вујичића, док је ове године те-
ма била слободна. Неки од аутора су 
као инспирацију имали и локалне срп-
ске теме”.

Осим сликања и књижевних вечери 
за учеснике колоније, биле су прире-
ђене и посете музејима и културно-
историјским споменицима, којих у Бу-
димпешти има заиста много. Како смо 

чули од уметника, велико задовољство 
је за њих била и посета Амбасади Ср-
бије у Будимпешти, где је учеснике ко-
лоније примио и поздравио амбасадор 
Раде Дробац.

Могли би рећи да са радом ове ко-
лоније паралелно тече још један, не 
мање значајан процес у оквиру ње, а 
то је мултикултурално повезивање. 

Она је одувек била обележје живота 
у панонској равници, која се кроз рад 
ове колоније промовише као принцип 
незамењив у вишенационалним сре-
динама, какве су оне у којима данас 
живе Срби у Мађарској.

Међу учесницима колоније био је и 
Владимир Винкић, сликар из Панчева, 
који је специјалистичке студије завр-
шио у Италији: „Учествујем на овој ко-
лонији већ трећи пут и сваки пут сам 
одушевљен екипом уметника и орга-
низацијом од стране домаћина. Ово-
га пута радим уље на платну, на којем 
сликам српску цркву у Будимпешти и 
свој рад ћу испред Удружења умет-
ника „Круг” поклонити Српској право-

славној црквеној општини у Будимпе-
шти”.

Споменка Алечковић, сликарка и 
професорка ликовне уметности из 
Франкфурта, о свом раду на колони-
ји каже: „Овде на колонији одлучила 
сам се да насликам женски акт, по мо-
делу који радим у мом атељеу. Ми-
слим да је тема женског акта увек ин-
спиративна и занимљива. Што се тиче 
саме технике, овде сам се одлучила 
за акрил а могла бих рећи да су моји 

покрети слободни са широким поте-
зима”.

Габријела Вароши, сликарка из Ма-
ђарске, по трећи пут учествује на овој 
манифестацији. Прошле године је ра-
дила анимације у песку, инспирисане 
животом и радом етномузиколога Ти-
хомира Вујичића. Ове године је иза-
брала сликање на платну. „Пријатељ-
ско окружење ме инспирише и веома 
волим да долазим на ову колонију. Ов-
де влада пријатна атмосфера и ства-
ра се креативна заједница уметника 
из Мађарске и Србије, али и више 

европских држава”, изјавила је за наш 
лист Габријела Вароши.

На завршној вечери су, у окружењу 
изложених ликовних радова у Срп-
ском културном центру у Будимпе-
шти, и учесника колоније, своје стихо-
ве казивали Радивој Галић и Грга Олах. 
Осим споменутих уметника, учесни-
ци колоније били су и Иван Јакшић, Ду-
шица Пејић, Дана Петков, Тања Перу-
новић, Бернадет Сигети, Илдика Пап, 
Лајош Вег, Марко Гажић, Снежана Ми-
јић, Михаило Божић и Емилијана Мар-
ковић.

За овом колонијом ће тако, и ове го-
дине, остати уметничка дела као ус-
помена на боравак уметника у мађар-
ској престоници, као што је то случај 
са њиховим раније насталим делима, 
која сада красе локалне српске шко-
ле, цркве, домове културе или зидове 
јавних српских објеката у Мађарској. 
На тај начин уметници доприносе 

стварању трајних белега српског иден-
титета у нашим срединама, а уједно и 
упечатљиве уметничке трагове за со-
бом.

Реализацију ове колоније су, путем 
конкурса, финансијски помогли Кул-
турни и документациони центар Срба 
у Мађарској и Управа за сарадњу с ди-
јаспором и Србима у региону, а помоћ 
су пружили и Српска православна цр-
квена општина у Будимпешти, и срп-
ске самоуправе XIII и V кварта у Бу-
димпешти.

М. Т.

Уметничка колонија „Круга” окупила ствараоце из више земаља

Девета по реду Међународна уметничка колонија 
„360 степени”, на којој су неколико дана стварали 

људи од духа и талента из више европских земаља, 
одржана је у Будимпешти. Реч је о традиционалном 

окупљању ликовних уметника и књижевника, 
које сваког лета организује будимпештанско 

Удружење уметника „Круг”
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Последње припреме пред светско првенство у Будимпешти
В атерполо репрезентација Срби-

је, после одбране трофеја у 
Светској лиги, борави у Кечке-

мету, у оквиру припрема за Светско 
првенство у Будимпешти. Српски ва-
терполисти се припремају делом са 
репрезентацијом Мађарске (четири 

тренинга у прва три дана), а затим са-
мостално.

Селектор Дејан Савић је у Мађар-
ску дошао са 18 играча. То су: Гојко Пи-
јетловић, Бранислав Митровић, Дими-
трије Ристичевић (голмани), Милан 
Алексић, Сава Ранђеловић, Никола 

Јакшић, Радомир Дра-
шовић (бекови), Душко 
Пијетловић, Немања 
Убовић, Ђорђе Лазић 
(центри), Филип Филипо-
вић, Душан Мандић, 
Виктор Рашовић, Андри-
ја Прлаиновић, Стефан 
Митровић, Гаврил Субо-
тић, Душан Васић и Ми-
лош Ћук.

– Од раније смо се 
договорили са Мађари-
ма о заједничком раду. 

Имамо одличну сарад-
њу, Мерц је изванредан 
човек и колега. Није нам 
била потребна званична 
утакмица, сада је глазу-
ра припрема у првом 
плану за нас, а они има-
ју од 7. до 9. јула турнир 
где ће да провере фор-
му – објаснио је Савић.

Играчи који су остали 
у Београду, попут Добо-
жанова, Вица, Стојанови-
ћа, С. Рашовића, наста-
вили су да тренирају на Бањици са 
Владимиром Вујасиновићем.

– По повратку из Кечкемета има-
ћемо одмор до 12. јула, када наста-
вљамо рад. Три дана касније ујутро 
путујемо за Будимпешту како би по-
сле подне одрадили једини тренинг на 

такмичарском базену – рекао је Са-
вић.

Српски ватерполисти, који бране 
светску титулу у Будимпешти, у Ц гру-
пи играће са Шпанијом, Грчком и Ју-
жном Африком.

СНН

Српски ватерполисти тренутно бораве у Кечкемету

Спортско-забавни програми у X кварту

Фудбалски турнир и музичко 
вече у Кебањи

У суботу, 17. јуна ове године, Српска самоуправа десетог кварта Будимпе-
ште, организовала је фудбалски турнир и Дан народности, у сарадњи са 
другим мањинским самоуправама, а на иницијативу Богдана Сабоа, пред-

седника Српске самоуправе Кебање. На фудбалском терену видели смо нео-
бичан турнир, са само две такмичарске екипе – српском и грчком. После две 

утакмице са изједначеним резултатом, Грци 
су бољим извођењем пенала успели да одне-
су победу.

Иначе, турнир је отворио др Габор Матраи, 
представник Самоуправе Кебања. Каже да 
му се цела манифестација допала, па је ис-
такао да би било лепо да и следеће године 
буде организована, уз помоћ општине овог 
кварта.

После утакмица, у програму приређеном 
поводом Дана мањина, у башти се скупило 
преко сто посетилаца. Поред Срба и Грка, би-
ло је Рома, Русина, Пољака, Хрвата и Руму-
на. Кувана су национална јела ових народа, а 

понуда је била богата – од српских ћевапа и ражњића, преко гулаша и сала-
та, до пољских и грчких специјалитета. Присутне је забављао бугарски орке-
стар „Фалка Фолк”, затим грчки оркестар из Кебање, док су Пољаци певали уз 
пратњу две гитаре.

К. П.

Треће летње окупљање младих у Кањижи

Деца из Војводине и Мађарске на кампу толеранције
У оквиру пројекта „Афирмација 

мултикултурализма и толеранци-
је у Војводини”, у Кањижи је по 

трећи пут одржан Камп без граница. 
У граду на Тиси средњошколци су 
кроз различите игре спретности и зна-
ња учили како да сруше предрасуде 
међу вршњацима различитих нација. 
У томе су им помогли професори.

„Сама иницијатива је кренула од 
једноставне идеје да је учење најбо-
љи начин да се предрасуде превазиђу. 
Једно од начина су и такмичења овог 
типа”, истиче покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине Бојан Грегурић.

Такмичење је занимљиво, али оно 
што је најинтересантније у кампу је-

сте дружење – ка-
жу учесници. Ово-
годишњи камп 
окупио је готово 
150 ученика из ше-
снаест војвођан-
ских школа, као и 
ђаке из Мађарске. 
Овде се говори 
српски, мађарски, 
румунски, русин-
ски и словачки је-
зик. Упркос разли-
читим језицима учесници се споразу-
мевају без проблема.

У то нас уверава и петнаестогоди-
шњи Тибор Луцак из Мађарске, која 
први пут има своје представнике у 

кампу. „Уз помоћ организатора лако 
смо премостили језичке баријере, јер 
у сваком тиму постоји ђак који зна и 
српски и мађарски језик”, објашњава 
Тибор.

Тако ђаци упознају нове другаре, а 
професори добијају нове ученике. 
„Већ сада они нас позивају да дођемо 
у њихове градове. Претходне године 
су они долазили код нас у град у го-
сте, тако да негде добијам нове ђаке, 
нову децу”, каже професор српског 
језика и књижевности у Гимназији 
„Жарко Зрењанин” из Врбаса Младен 
Ђуричић.

Већина је овде први пут, али има и 
оних који су се ове године у Кањижу 
радо вратили. И научили нешто ново. 
„Да, није битно које смо у ствари на-
ционалности. Ми смо овде сви исти, 
прелазимо исте препреке”, рекао је 
Ђуричић.

СНН

ОТВАРАЊЕ МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Дуго очекивани наступ Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

 „ЕНЕРГИЈА ТРАДИЦИЈЕ“
8. септембар 2017. у 19.00 часова

MÜPA, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“ основан је 15. маја 1948. године. Већ 
седамдесет година, „Коло“ на високом уметничком нивоу чува, негује и презентује 

традиционалну уметност Србије и региона, кроз игру, песму, музику и обичаје.

Ансамбл је стекао изванредну репутацију у Србији и иностранству и носилац је 
престижних домаћих и међународних награда и признања за високи допринос у култури.

Модерним приступом концертној презентацији уметности народне игре, песме и музике 
и богатим репертоаром, Ансамбл „Коло“ свечано отвара 70. уметничку сезону у оквиру 

манифестације Месец српске културе, у организацији Културног 
и документационог центра Срба у Мађарској.
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ШКОЛСТВО

У Батањи је 9. јуна уприличена 
опроштајна свечаност осмака 
месне Српске основне школе. Од 

свог другог дома, који је у протеклој 
школској години бројао 65 ученика, 
опростило се њих осморо, од којих ће 
у септембру два ученика наставити 
школовање у будимпештанској Срп-
ској гимназији „Никола Тесла”.

Наша образовна установа у граду 
на мађарско-румунској граници све је 
популарнија, а услови за рад се из го-
дине у годину побољшавају. О томе 

сведочи и недавно покретање извођач-
ких радова у склопу конкурсног про-
јекта, вредног 100 милиона форинти, 
који обухвата проширивање смештај-
них капацитета Српског забавишта. За-
хваљујући средствима са конкурса, 
дечји вртић ће се проширити за 300 
квадрата, а у плану је изградња фи-
скултурне собе, трпезарије, две собе 
и других важних просторија.

Оно што посебно радује јесте да је 
и у месном Српском забавишту зави-
дан број малишана. Близу четрдесет 
забавиштараца је било у нашој пред-
школској установи, а сличан број по-
лазника се предвиђа и у септембру. За 
Српски дечји вртић и даље влада ве-
лико интересовање родитеља, који ра-
до уписују своју децу, а и Српска 
основна школа у Батањи ужива пошто-
вање. Наша образовна институција, ко-
ја је последњих неколико година по-
стала расадник будућих гимназијала-
ца Српске гимназије „Никола Тесла”, 
ове године добила је школски ауто-
бус, који знатно олакшава превоз осно-
ваца на пливање, разне наступе и ек-
скурзије.

Батањска Српска основна школа ће 
током јесени свечано обележити 225. 
школску годину. Овај велики јубилеј 
биће достојно прослављен. Захваљу-
јући успешном резултату конкурса 
Министарства културе и информиса-
ња Републике Србије, руководство 
установе припрема посебну свечаност, 
на којој ће доминирати богат култур-
ни програм, представљање школске 
химне и спота о овој васпитно-обра-
зовној установи.

*
У Чанаду, у месној Основној шко-

ли, ни протекла школска година није 
прошла без потешкоћа. Бриге у овом 
насељу и даље постоје првенствено 
због сталне неизвесности око власни-

ка образовне установе и 
опадања броја деце. Овај 
негативан тренд одража-
ва се на упис ученика, пре 
свега када је у питању на-
става српског језика. То-
ком протекле школске го-
дине двадесет двоје уче-
ника је похађало наставу 
српског језика. Најбоље 
ученике из српског и ове 
године даровала је Само-
управа Срба у Чанаду, ко-
ја обезбеђивањем стипен-
дије за почетак школова-
ња покушава да придоби-
је ђаке-новајлије да се 
пријаве за наставу српског 
језика.

Извесну скромну мате-
ријалну подршку самоу-
права Срба ће обезбедити 
и свим забавиштарцима 
који ће се уписати на на-

ставу српског језика. Пре-
ма стању, регистрованом 
крајем школске године, у 
наредној школској години 
наставник Фрањо Колар, 
који предаје српски и у  
дечјем вртићу, неће има-
ти првака у основној шко-
ли.

Власник школе је и да-
ље Реформатска црква, 
која је, изгледа, најзад 
успела да постигне дого-
вор са локалном самоу-
правом села и „КЛИК”-ом, 
у вези функционисања ове 
образовне установе. Тиме, 
наравно, неће бити реше-
ни проблеми око наставе 
српског језика коју држи 
Фрањо Колар. Проблем 
недостатка васпитачице 
већ годинама тишти Чана-
ђане, који управо због то-

га имају све мањи број малишана у 
дечјем вртићу који уче српски језик. 
То се касније одражава и на број упи-
саних у основну школу где прети опа-
сност да ускоро неће бити ученика ко-
ји уче српски.

*
У Десци, у Српском забавишту, у 

протеклој школској години било је ве-
село и лепо. Малишани предвођени за-
бавиљом Споменком Брцан Ђукин, 
свакодневно су уживали под окриљем 
Српског културног, образовног и вер-
ског центра „Свети Сава”. Двадесет и 
седам малишана је учило српски, од 
којих ће троје, у септембру, кренути 
у школу.

Број забавиштараца је и ове године 
могао да буде већи, али је руковод-
ство наше предшколске установе, уз-
имајући у обзир могућности, морало 
да одбије пријаве, пошто су смештај-
ни капацитети ограничени. Интересо-
вање за Српско забавиште је велико, 
па остаје да се види хоће ли управа 
вртића и Самоуправа Срба у Десци 
моћи да изађу у сусрет молбама број-
них родитеља.

У месној Српској основној школи, 
која, такође, ради у оквиру поменутог 
центра, година је успешно приведена 
крају. Учитељице, Душица Зорић и Ол-

га Ђукин Шпангберг, током протекле 
године имале су 18 ученика који су, ка-
ко смо чули, током целе године мар-
љиво радили, а веома је значајан до-
лазак у школу педагошке асистентки-
ње, два пута недељно.

Расподела наставног рада била је 
успешна, али је изненађујући био број 
часова српског језика. Наиме, просеч-
них 3,5 часа недељно не може се уоп-
ште сматрати идеалним бројем. По-
требно је више часова српског језика, 
што наглашавају педагози наше обра-
зовне установе, који помало стрепе 
због нове школске године када се пла-
нира увођење нових наставних пред-
мета, попут клавира, солфеђа, џудоа, 
рукомета. Деца ће бити додатно оп-
терећена и остаје да се види колико 
ће снаге имати да савладају свакод-
невне обавезе, везане за српску наста-

Школе у Поморишју на крају 2016/2017. школске године

Задовољни резултатима, упркос кадровским 
и техничким потешкоћама

Услови рада у образовним установама у Поморишју, 
у којима се предаје српски језик, као и остварени 
резултати у протеклој школској години, теме су 
ширих осврта из Батање, Чанада, Деске, Сирига, 

Сегедина и Новог Сентивана

 Батања

Батања

Чанад
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ву, која ће, у неку руку, добити конку-
ренцију пошто се у Основној школи 
„Иштван Золтанфи” планира увођење 
кинеског језика.

Управо у тој школи факултативне 
часове српског језика, од 1. до 3. ра-
зреда, предаје наставница Олга Ђукин 
Шпангберг, која је српски предавала 
и ученицима виших разреда. На рас-
полагању је имала осморо ученика, а 
извесну потешкоћу је представљала 
чињеница да се морало радити у ме-
шовитим групама. Од „другог дома”, 
на крају школске године, овом прили-
ком опростила се ученица Леа Мол-
нар.

Ученици су активно учествовали у 
наставном и ваннаставном раду, и за-
бележили бројне успехе. Запажени ре-
зултати били су приметни и на такми-
чењу у лепом српском изговору, чији 
је организатор била Српска основна 
школа у Десци. На крају школске го-
дине, приликом свечаног затварања, 
четири наша ученика су добила похва-
ле и поклон-књиге за свој рад у мину-
лој школској години.

Са друге стране, учитељица Души-
ца Зорић је наговестила пораст броја 
ученика у нашој образовној установи, 
у којој ће школовање од септембра 
месеца отпочети њих двадесеторо. 
Учитељица се нада да ће директор 
школе одобрити формирање две гру-
пе у боравку, као и да ће предагошки 
асистент чешће долази у месну Срп-
ску основну школу.

*
У Сиригу, у Основној школи „Лајош 

Кошут”, настава српског језика је и да-
ље популарна. Наставница Дајана Ђу-
кин на располагању је имала 65 уче-
ника. Током протекле школске године 
Ђукин се служила уџбеницима Креа-
тивног центра, сликовницом „Корак по 
корак”, „Букваром” Весне Чаплар. Био 
је ту и уџбеник „Хајдемо да учимо 
српски језик”, као и друга помагала, а 
наставница српског језика је и сама 

припремала и фотокопирала неко гра-
диво.

У овој образовној установи је у ор-
ганизацији Српског педагошког и ме-
тодолошког центра одржано веома 
успешно усавршавање за наше педаго-
ге. Огледни час, том приликом, одржа-
ла је Дајана Ђукин. Иако сиришка де-
ца још не владају тако добро српским 
језиком, предвођена својим педагогом, 
учествовала су на разним окупљањи-
ма наших основношколаца. Храбро су 
се укључила у надметања која су има-
ла за циљ да промовишу лепоте срп-
ске културе, са посебним освртом на 
српски језик и изговор. Од септембра, 
и у овој образовној установи предвиђа 
се увођење новитета, два језичка ра-
зреда – српског и кинеског.

У српски разред пријавило се њих 
шеснаесторо, а у кинески њих трина-
есторо. Они ће од 1. до 8. разреда учи-
ти српски, или кинески језик, а што се 
тиче осталих, нема сумње да ће на-

ставница Дајана Ђукин 
и убудуће имати доста 
заинтересованих ђака 
за учење српског јези-
ка.

*
У Сегедину, у Основ-

ној школи у Беке улици 
и у Гимназији „Јожеф 
Етвеш”, наставница срп-
ског језика Беатрикс 
Тот је била задужена за 
наставу српског језика. 
Идеални услови за рад у 

средњошколској установи, у којој је 
тридесет петоро ученика учило српски, 
подстакли су многе да положе језич-
ки испит из српског. Четворо ученика 
је матурирало из српског на средњем 
степену, док је једна ученица успешно 
положила матуру из српског на вишем 
степену.

У Основној школи у Беке улици, два-
десет петоро ученика је учило српски 
као нематерњи језик. Добар део уче-
ника ће учење српског наставити и у 
наредној школској години.

У новој школској години, упис ће се 
вршити средином септембра. Очекује 
се уписивање сличног броја заинтере-
сованих ученика за наставу српског је-
зика.

На Тргу Хуњади у Сегедину, за срп-
ску забавишну групу сваке године вла-
да велико интересовање. И у проте-
клој години, у одељењу које предво-
ди васпитачица Наталија Дукић Стан-
тић, налазило се 26 малишана.

На крају године од забавишта се 
опростило њих троје. На почетку го-
дине је владало веће интересовање за 
ову групу. Многи су родитељи желе-
ли да упишу своје дете у српско оде-
љење, али је због недостатка капаци-
тета дошло је до одбијања пријава. У 
овој предшколској установи одржан 
је „Српски народносни дан”, који је по-
служио као промоција вртића у којем 
се рад одвија на српском и немачком 
језику. И родитељи и Сегединска срп-
ска самоуправа, материјално су до-

принели успешном раду и обезбеђи-
вању што бољих услова за несметани 
васпитно-образовни рад у сегединској 
српској забавишној групи.

Додатну наду улива чињеница да 
руководство Самоуправе Срба у Ма-
ђарској улаже огромне напоре како 
би се основало самостално Српско за-
бавиште, а у плану је и подизање но-
ве српске осмогодишње школе у гра-
ду Сегедину.

*
И у Новом Сентивану, предшкол-

ска установа је та која води бригу о 
настави српског језика. Малишане, за-
интересоване за учење српског јези-
ка, око себе окупља васпитачица Ида 
Франциа, која је већ постигла озбиљ-
не резултатете са својим ђацима.

Српска самоуправа у Новом Сенти-
вану на седници, одржаној 30. марта, 
донела је једногласну одлуку којом се 
тражи увођење факултативне наставе 
српског језика у месном дечјем вртићу.

Када је Координациони центар, а 
унутар њега Jавно-образовни инсти-
тут Удружења сегединске микрореги-
је, у августу без знања самоуправе Ср-
ба у Новом Сентивану донео одлуку 
да се укине настава српског језика, у 
новосентиванском дечјем вртићу уме-
сто српског, уведе енглески, српска са-
моуправа је након што је сазнала за 
скандалиозни чин, одмах протестова-
ла.

Локална самоуправа насеља, која је 
знала за такву одлуку, није информи-
сала нашу самоуправу, иако је требало 
да у овом случају затражи сагласност 
српске самоуправе. Да је самоуправа 
Срба за ово знала, сигурно је да се не 
би сложила са оваквим решењем.

Чланови Српске самоуправе доне-
ли су одлуку да упуте писмо Коорди-
национом центру, као и Jавно-образов-
ном институту Удружења сегединске 

микрорегије, да се у новосентиван-
ском дечјем вртићу од септембра по-
ново врати настава српског језика, у 
облику факултативне наставе. Молба 
самоуправа Срба у овом насељу је 
услишена, па ће од септембра у ново-
сентиванској предшколској установи 
бити покренута факултативна наста-
ва српског језика, за коју ће бити за-
дужена васпитачица Ида Франциа. 
Она је и до сада, на задовољство ро-
дитеља, веома лепо радила са децом.

П. М.

Деска

Батања

Сириг

ДАН СРПСКЕ НАРОДНОСТИ 
У СТОНОМ БЕОГРАДУ

9. јулa 2017. г.
Прослава Ивандана:

У 10.00 ч. – Св. литургија у месном православном храму
У 15.00 ч. – Вечерње, освећење кољива и колача

У 15.00 ч. – Културни програм
У културном делу програма наступају:

Дечја фолклорна група из Ловре
КУД „Тукуља” и оркестар „Коло”
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Већина кандидата задовољила очекивања на испиту зрелости
П ре полагања испита зрелости, 

председник комисије др Нико-
ла Ластић је рекао да је важно 

да одговори буду у виду излагања, а 
нипошто читање са папира. Током оба-
вљања матурских испита испоштова-
ни су сви законски прописи. На опште 
задовољство, усмени део матуре је 
прошао без сметњи. Изузев два канди-
дата, сви матуранти су успешно поло-
жили испит зрелости.

После завршених матурских испи-
та, 22. јуна је уприличено уручење 
сведочанстава. Директорка школе, 
др Јованка Ластић, честитала је кан-
дидатима који су успешно положили 
матурске испите и дала реч председ-
нику матурске комисије.

„Честитам матурантима на успешно 
положеним матурским испитима, а ко-

легама се у име наше мале, али сна-
жне српске заједнице, захваљујем на 
уложеном напору, четворогодишњем 
пожртвованом раду и несебичној по-
моћи коју су пружили вама, ученици-
ма и матурантима током четири годи-
не и у току матуре, у шта сам се 
увeрио лично. У свом говору прошле 
године, истом овом  приликом,  уста-

новио сам да наши 
матуранти ни у че-
му не заостају за 
матурантима у ма-
ђарским гимназија-
ма. Ову констатаци-
ју сада бих допунио 
тврдњом да већина 
вас, у сваком погле-
ду, не заостаје за 
матурантима бео-
градских или ново-
садских гимназија. 
Често сам имао осе-
ћај да нисам у Бу-
димпешти, већ у 
Београду или Но-
вом Саду”, истакао 
је др Никола Ла-
стић у свом обраћа-
њу матурантима.

Он је потом про-
читао имена најус-
пешнијих. Општу 
похвалу матурске 

комисије добиле су: Марија Лацков, 
Теодора Ћатић, Катарина Рац, Исидо-
ра Сладојевић и Милица Јокић. Пред-
метну похвалу из српског језика и 
књижевности добили су: Александра 
Томић, Катарина Трњаковић, Милица 
Милисавић, Алекса Миловановић, 
Елена Горењак, Ана Цветковић, Маја 
Петковић, Александра Вечић и Вук 
Кљајић. Из мађарског језика и књи-
жевности, као посебно успешне су 
истакнуте Милица Милисавић и Га-

бријела Гал. Предметну похвалу из 
мађарског као страног језика доби-
ли су: Лазар Секицки, Анђела Теслић, 
Александра Томић и Милена Нашпа-
лић. За резултате показане у области 
историје похваљени су Катарина Тр-
њаковић и Деспот Савић, док су из 
народописа предметну похвалу за-
служили Анастасија Топаловић, Ма-
ја Петковић и Ана Цветковић. Из 

области ликовне културе похваљена 
је Нада Краус.

Пре поделе сведочанстава и уруче-
ња богато илустрованог примерка 
„Oсновног закона Мађарске” и ексклу-
зивног издања „Толди” Јаноша Арања, 
директорка школе је свима пожелела 
много успеха у животу и даљем уса-
вршавању. На крају свечаности се у 
име матураната свима захвалила Ка-
тарина Рац.

Д. Д.

Завршени матурски испити у Српској гимназији

У будимпештанској Српској гимназији 
„Никола Тесла” усмени део матурских испита 
обављен је између 19. и 21. јуна. Ове школске 

године је чак педесет троје матураната полагало 
испите, а већина је давала тачке и смислене 
одговоре, показујући спремност да успешно 

задовољe очекивања професора

Обављен упис нових гимназијалаца

У гимназијским клупама од јесени и шездесетак новајлија

У Српској гимназији „Никола Тесла” 
у Будимпешти, 26. јуна обављен 
је упис ученика у 9. разред. Мно-

штво будућих гимназијалаца носило 
је тога дана своја документа, у наме-
ри да остваре жељу и упишу се у пр-
ви разред гимназије. Тачно у један сат 
поподне, у свечаној сали Српске шко-
ле на Тргу ружа одржан је родитељ-
ски састанак. Окуљенима се обратила 

директорка др Јо-
ванка Ластић, која 
је прeдставила сво-
је непосредне са-
раднике, заменице 
директора: Ксенију 
Сушић Марков, Ју-
лијану Которчевић, 
Аниту Накић Вуко-
вић и Аницу Панду-
ровић.

Директорка је 
опширно говорила о 
свим важећим за-
конским правилима, 
о кућном реду шко-
ле и ђачког дома, 
које ученици мора-
ју да поштују. Ука-

зала је и на све административне оба-
везе родитеља, које су дужни да оба-
ве до почетка школске године.

Директорка је потом окупљене упо-
знала са будућим разредним стареши-
нама. У одељењима са српским на-
ставним језиком разредне старешине 
ће бити Милош Ристић и Драгомир 
Дујмов, у одељењу са српско-мађар-
ским наставним језиком разредна ће 

бити Енике Матаи, а дужност разред-
ног старешине у језичко-припремном 
разреду обављаће Милан Дујмов. Во-
ђе група у ђачком дому биће Миро-
слав Сребро, Радивој Галић и Митар 
Кркељић.

Затим се родитељима и ученицима 
обратила Јулијана Которчевић, управ-
ница Српског ђачког дома, која је нај-
више пажње посветила обавези при-
државања кућног реда и истакла де-

таље који се везују за становање у до-
му. При крају састанка родитељи су 
постављали бројна питања, на која је 
управа школе одмах дала адекватне 
одговоре.

Од септембра ће српско забавиште 
похађати 51 малишан, док је у први ра-
зред основне школе уписано 19 ђака. 
Када је реч о гимназији, у 9. разред 
уписано је око шездесет ученика.

Д. Д.
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КОМЕНТАР

Да знамо ко смо и ком етносу припадамо
„С обзиром да је тема овога кам-

па народопис, имали смо пра-
ве експерте да деци пруже 

разноврсна сазнања о историји и оби-
чајима Срба у Мађарској”, изјавио је 
за наш лист Петар Богдан, председник 
помашке Српске самоуправе и главни 
организатор овог вида едукације де-
це.

Шефица кампа је била Софија Ка-
план, која управо завршава 
мастер студије етнологије, а 
прва помоћница била јој је Би-
љана Сабо, бивша ученица 
Српске школе и студент тури-
зма у Будимпешти. Деци је ин-
формативно предавање одр-
жала Бојана Чобан Симић, 
професорка историје и бивша 
директорка Српске школе, 
иначе, одличан познавалац ло-
калне историје и народописа. 
Она је децу упознала са досе-
љавањем Срба на ове просто-
ре и њиховом историјом до 
данашњег дана. Такође је го-
ворила о историји Мађарске и 
помашких Срба. На крају пре-
давања био је организован 
квиз, како би се видело ко је 
шта запамтио.

Кристифор Брцан, гост из Деске, 
први човек Културно-уметничког 
друштва „Банат”, говорио је о срп-
ским фолклорним обичајима и игра-
ма свога краја. Деци се такође пред-
ставило и Српско позориште у Ма-
ђарској са дечјом представом „Му-
дар Милош и чаробна фрула”, која је 

кроз интересантну причу представи-
ла народне песме и обичаје. Учесни-
ци кампа су имала прилику и да по-
слушају једночасовни концерт Ада-
ма Ђерђа, познатог младог пијанисте 
из Помаза, који живи у Њујорку.

Поред преподневних стручних, би-
ле су организоване и спортске актив-
ности. Деца су се надметала у фудба-

лу и у кошарци и расхлађивала у ба-
зену.

Учесници кампа посетили су, тако-
ђе, и знаменитости града Помаза и 
Сентандреје. Дечјом железницом во-
зили су се кроз шуму, шетали и стигли 
до Јаношевог брда, највише тачке у Бу-
димпешти, као и до видиковца Ерже-
бет. Вечерња вожња бродом прибли-

жила им је лепоте осветљеног веле-
града.

Маријана Крсмановић, професорка 
енглеског језика са Пала, била је вео-
ма задовољна организацијом и садр-
жајем кампа и за наш лист изјавила:

„О свакој ситници се водило рачуна, 
па је деци сваки тренутак био веома 
занимљив. Било је како едукативног, 
тако и забавног садржаја, тако да ор-
ганизатори заслужују велику похвалу.”

По њеним речима, деца са Пала су 
се лепо уклопила, дружила са дома-

ћинима, чак и покушавала да уче ма-
ђарски језик. Професорка се нада да 
ће се следеће године сарадња наста-
вити.

Финансијери помашког Српског на-
родописног кампа били су Министар-
ство за људске ресурсе, Општина По-
маз и Српска самоуправа у том граду.

К. П.

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ЈУЛ 2017.

07. 07. Св. литургија – у 10.00 ч. (Ивањдан)
08. 07. Вечерње – у 18.00 ч.
09. 07. Св. литургија – у 10.00 ч.
12. 07. Св. литургија – у 09.00 ч. (Петровдан)
23. 07. Св. литургија – у 10.00 ч.
30. 07. Св. литургија – у 10.00 ч.

НЕВЕНСрпски народописни камп у Помазу

Већина активности у оквиру 
Народописног кампа, укључујући и боравак деце, 
одвијала се у инспиративном амбијенту дворца 

Телеки-Ватаји. Било је присутно двадесет учесника 
из Мађарске, као и петнаесторо гостију из Босне и 

Херцеговине, из општине Пале, 
која је побратимљена са градом Помазом

ИЗВИЊАВАМО СЕ, МНОГО СЕ 
ИЗВИЊАВАМО!

Непосредно после скрнављења српског гробља у Ка-
лазу, у редакцију СНН-а стигло је неколико фотогра-
фија овог догађаја, са имејл адресе нашег редовног 
читаоца, који је на тај начин желео да нас и наше оста-
ле читаоце упозна са немилим дешавањима. С обзиром 
да су фотографије верно осликавале последице ван-
дализма, објавили смо их најпре на нашем Фејсбук про-
филу, а потом и у штампаном издању Српских недељ-
них новина. 

Недуго затим, на Фејсбук профилу названом „Наша 
посла“, чији су креатори за нас анонимни, појавила се 
информација да су фотографије њихове. Увидом у са-
држај споменутог профила, утврдили смо да се фо-
тографије заиста налазе и на њему, па смо уклонили 
са наше Фејсбук странице и њих и име читаоца од ког 
смо их добили. 

Оно што је у овом случају такође важно истаћи, је-
сте чињеница да особа која их је прва поставила на ин-
тернет није искористила опцију заштите (блокирања 
даљег преузимања) фотографија. Наиме, та опција на 
друштвеним мрежама стоји на располагању свима ко-
ји не желе да се њихови садржаји користе јавно, од-
носно прослеђују даље. Пошто је креатор споменутог 
профила одлучио да опција преузимања буде отворе-
на, ту могућност је, како смо установили, директно ис-
користило још петоро корисника Фејсбука, а путем 
њихових профила, индиректно, и много више читала-

ца. Занимљиво је, међутим, да креаторима профила 
„Наша посла“ није засметала  чињеница да је толики 
број особа преузео њихове фотографије, већ је изви-
њење затражено само од наше редакције, коју су јав-
но оптужили за крађу и затражили хонорар (врло ра-
до, чим сазнамо ком појединцу или фирми га треба ис-
платити). Тужна и бесмислена „такмичења“ се тако на-
стављају, чак и у трагичним околностима.

Редакција СНН-а се у овом случају неће користити 
својим правом да нам се, пре евентуалног извињења, 
на увид пруже официјелни докази о ауторству фото-
графија, њиховом власнику (физичком лицу које их је 
начинило), техничком уређају којим су снимци начи-
њени и законској заштити права коришћења. Разлог за 
ову врсту нашег неинтересовања је једноставан: пре-
више смо заузети обављањем великог броја суштин-
ских, свакодневних послова због којих и постојимо као 
редакција. Ипак, уколико било ко, па тако и креатори 
профила „Наша посла“ сматрају да ће им извињење 
олакшати живот, ми им га, ево, упућујемо. На страну 
то што је од нас тражено само на друштвеној мрежи, 
а не званичним дописом. 

Улога јавно изложене „боксерске вреће“ у коју уда-
ра ко год пожели и на начин који му се допадне, за ко-
лектив СНН-а није ништа ново, ни необично. Навикли 
смо, као што су и сви наши претходници, својевреме-
но. Ни први ни последњи пут да се извињавамо због свог 
постојања и зато што радимо то што радимо – по на-
шем суду и мишљењу многих, добро. Али, из превен-
тивних разлога и ради душевног мира оних који то оче-

кују, ево још неколико извињења о истом трошку (ђу-
туре), јер папир није јефтин. Извињавамо се и зато што 
имамо намеру да потрајемо дуже него што се то, мо-
жда, у неким круговима очекује. Па ком' мило, ком' 
жао... Извињавамо се, много се извињавамо свима, за 
све њихово и све наше; због свега постојећег и непо-
стојећег; због ко зна чега што је било, па прошло; због 
свега што је могло бити а није и, најзад, због свега бу-
дућег. У име свих свих, свима, за све. Довољно? Ако 
није – то је, што је. 

Живели нам, а и ми са вама!
Српске недељне новине
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Српски језички камп прославио пунолетство
М оже се рећи да је овогодишњи 

Српски језички камп на Балато-
ну прославио пунолетство, јер 

је одржан по 18. пут. Осим уобичаје-
них преподневних активности са на-
ставницима, на којима полазници уче 
српски језик, друже се и припремаjу 
за завршно вече, одржаване су пробе 
хора који је водила Гордана Ђерђ, по-
подневне спортске активности под 
будним оком Алена Нађа и, по први 
пут, радионица ручног веза и ослика-
вања платна.

Ову радионицу је водила Биљана Бу-
лајић, креаторка из Кикинде, која се 
овим послом бави већ дужи низ годи-
на. Биљанини радови и креације су 
украшени техникама, које је она на 
кампу покушала да приближи заинте-
ресованим полазницима. Било је мно-
го радозналих ученика, тако да је по-
сле дневних радионица, на завршној 
вечери приређена изложба радова на-
сталих на кампу, када су се полазнице 
преобразиле у праве манекенке, пре-
зентујући Биљанине креације, које је 
она за ову прилику донела на камп.

Међу педагозима који су радили са 
децом били су и 
студенти из Јаго-
дине, будући учи-
тељи, Милена Ки-
тановић и Жељко 
Стојковић, као и 
Маја Матић са 
групом деце из 
Хрватске. Поред 
њих, ту су били и: 
Дијана Алексов, 
Андреа Меселџи-
ја, Наташа Дукић 
Стантић, Грациа 
Брусњаи, Зорица 
Јегер, Сања Кова-
чевић,  Драгана 
Меселџија и ноћни 

васпитач Драган Пандуровић. За тех-
ничку подршку и штампу рекламног и 
пропратног материјала и мајица по-
бринуо се Зоран Меселџија.

Гост и стални сарадник на овом кам-
пу је био и Ћећа, аниматор из Београ-
да, који је неуморно бринуо о томе да 
вечери буду забавне, а програми кре-
ативно осмишљени.

За време трајања кампа се, по тра-
дицији, организују и излети или крста-
рење бродом. Ове године је то била 
посета ергели у Радпусти, где су сви 
присутни уживали у приређеном про-
граму. Прашину на стази су дизали 
упрегнути коњи, бичеви су пуцали па-
рајући ваздух, јахачи су показивали 
добру дресуру својих љубимаца, а 
највеће симпатије публике је побра-
ло је магаре Шањи, које је покушало 
да парира витким уиграним и издре-
сираним коњима. Шањи је, на општу 
радост присутних, изашао као побед-
ник.

Време је било наклоњено кампери-
ма, па су поподнева проводили на пла-
жи или шетњи. Родила су се многа по-
знанства, симпатије, а обновила се и 
ојачала стара пријатељства. Дружења 

и разговори су понекад трајали до сит-
них сати, али се без обзира на то сва-
ког јутра устајало на време.

Овогодишњи програм кампера обо-
гатило је и гостовање Српског позо-
ришта у Мађарској, са представом 
„Мудар Милош и чаробна фрула”. До-
падљива глума и успешно успоста-
вљен контакт глумаца са публиком, 
довели су до тога да су се деца на по-
зив са сцене, прикључила свадбеном 
слављу, које је у ствари било део 

представе, да би 
као прави сватови 
заједно одиграли и 
коло.

На завршној све-
чаности, свака гру-
па је узела учешће 
и дала свој допри-
нос програму. Слу-
шали смо стихове 
Мирослава Антића 
на тему прве љуба-
ви, били сведоци 
креативности нај-
млађих који су пи-
сали песму о живо-
ту у кампу, бавили 

се екологијом, увек подсећајући на 
важност очувања српског језика и 
идентитета. Открили смо нове тален-
те, чувши Тијану Шарац и Мирка Чо-
бана како свирају тамбурицу, и Ему 
Будаи која нам је певала српске пе-
сме.

Уредност соба је свакодневно бодо-
вана, па су у складу с тим подељене и 
награде најуреднијима, као и најбо-
љим спортистима и победницима на 
одржаном маскенбалу. Камп су помо-
гле српске самоуправе у Геду, II, VII и 
VIII кварту Будимпеште.

Д. М.

Балатонфењвеш 2017.

На обали језера Балатон, у месту Балатонфењвеш, 
и овога лета окупило се око стотину учесника 
Српског језичког кампа „Вук Караџић”, који је 

организовао Српски педагошки и методолошки 
центар из Будимпеште, под руководством 

директорке Јулијане Которчевић. Одржавање кампа 
је, као и сваке године, финансијски помогло 
Министарство за људске ресурсе Мађарске

ИНСПИРАТИВНО ИСКУСТВО
– Ово је било једно дивно искуство и за Жељка и за мене – каже Ми-

лена, студент Факултета педагошких наука из Јагодине. – Свиђа ми се ова-
кав начин рада, где има и учења и игре, јер то децу заправо мотивише и 
подстиче на активност. Учитељи не треба према деци да буду горди и пре-
више строги, већ да се спусте на ниво детета, јер ту „чучи” инспирација, 
креативност и идеје које као резултат дају све оно што је овај камп пру-
жио. Ово искуствo ће веома помоћи у мом даљем школовању и будућем 
раду са децом – рекла нам је учесница кампа из Јагодине.

СУЗЕ НА РАСТАНКУ
Јулијана Которчевић, директорка Српског педагошког и методолошког 

центра, који сваке године организује окупљање деце и младих ради сти-
цања нових језичких знања, похвалила је ученике и истакла да је веома за-
довољна радом и трудом и ђака и педагога који су радили са њима. А ко-
лико је деци било пријатно и занимљиво на кампу, сведоче сузе у очима 
многих, на растанку, уз обећање: „До наредне године!”.  



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

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА
СУПРУГЕ ВЛАДАРА ИЗ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ

Ана, супруга Стефана 
Немање

О једној од најзначајнијих жена сред-
њовековне Србије историја зна веома 
мало, готово ништа. Супруг јој је био Не-
мања, велики жупан, родоначелник лозе 
Немањића. Синове, Вукана, Стефана и 
Растка, учила је књизи и вери. О њој 
остаде записано да је била „пуна добрих 

дела као бисера и драгог камења” и да је 
„творила угодна дела пред Господом, у 
дому мужа својега.” Замонашила се ис-
тог дана кад се круне одрекао и у мана-
стир ступио њен муж, „раздав имање 
своје убогима”. И дано јој би име Ана-
стасија, преподобној.

 Историјски извори о мајци Светог Са-
ве су врло оскудни. Иако је то жена која 
је нашој историји и култури Средњега 
века подарила најзнаменитију личност и 
нашој православној Цркви највећег на-
родног светитеља, о њој се мало писало 
и врло мало певало.

Занимљиво је да су њени синови, 
Стефан Првовенчани и Свети Сава, 
пишући прилично опширне биогра-

фије њиховог оца Немање, мајку споме-
нули само узгред. Забележили су о њој 
оно што се у Средњем веку од жене, па 
била она и владаочева, очекивало и тра-
жило: добра супруга, нежна мати, побо-
жна и милосрдна госпођа. Разлог овоме 
треба потражити у ондашњем погледу 
на жену, али и у томе што су наши сред-
њовековни писци махом били монаси, 
чију пажњу је жена могла привући само 
ако се одрекла света и ако је примила 
„анђеоски облик”, тј. ако се замонашила.

Многи историчари су се бавили и пи-
тањем порекла Ане – мајке Светога Са-
ве. Сав њихов труд, услед недостатка 
извора, заснива се само на претпостав-
кама; тако се и даље нагађа о њеном по-

реклу. Вести о пореклу Немањине жене 
нема код старијих писаца; забележили 
су их неки доцнији. Орбин пише да је 
Деса, који „владаше у Хуму, све до Кото-
ра, и у Горњој Зети”, имао три сина: „Ми-
рослава, Немању и Константина, и они 
беху паметни људи и добри ратници”. 
После очеве смрти наставили су да вла-
дају у поменутим областима, и „почели 
су тежити за краљевством Рашке и До-
ње Зете. Скупивши, дакле, јаку војску уз 
помоћ босанског бана који беше таст 
Немањин, пођоше у Зету против кнеза 
Радослава”.

Лепа Ана, 
кћи босанског бана

Тврдња Орбинова да је Немања оже-
њен ћерком босанског бана 
не заснива се на историј-
ском извору. Могло би бити 
да је Орбин заменио Нема-
њу са братом Мирославом, 
који је био ожењен сестром 
бана Кулина. За Орбином се 
повео Ј. Рајић па је у својој 
историји записао да је Ана 
била кћи босанског бана 
Стефана Борића. Следећи 
Рајића, историчар Босне, Ва-
со Глушац, о пореклу Ани-
ном је записао: „Као први 
босански владар, спомиње 
се 1154. године бан Борић, о 
коме се иначе не зна готово 
ништа. Интересантно је да 
Јован Рајић у својој Истори-
ји спомиње да је Немања 
био ожењен Аном, ћерком 
босанског бана Стефана Бо-
рића. Према томе, Св. Сава 
је био син једне босанске 
принцезе…”. У истом раду 
даље Глушац тврди да је 
Ана сестра бана Борића: 
„Споменуо сам како Јован 
Рајић пише да је Немањина 

жена Ана била сестра (!) босанског бана 
Борића. Иако се то не да проверити, ипак 
је карактеристично да је то Рајић нашао 
негде забележено. Али се позитивно зна, 
да је сестра бана Кулина била удата за 
Немањина брата Мирослава, кнеза Хум-
скога…”. Да је Ана кћи бана Борића твр-
дио је и Синиша Богдановић, само што је 
по њему бан Борић и Борис, син Колома-
на, краља угарског, једно лице, те би по 
томе Ана била кћи Бориса Коломанови-
ћа, а унука краља угарског Коломана I. 
Бан Борић и Борис Коломановић нису 
исто лице. Борис Коломановић је поги-
нуо 1154. године у борби са Куманима, 
док се бан Борић помиње све до 1163. го-
дине.

 Два сина, 
два француска крина
Троношки летописац је забележио да 

је Ана кћи француског краља и о томе 
доноси ову легенду: „Кад се Немања 
спасао од браће, помоћу Св. Ђорђа, по-
бегне преко мора. Прими га француски 
краљ и због његовог часног држања, му-
дрости и мужества даде му кћер Ану за 
жену. Живео је дуже времена на двору 
краља француског, свога таста, и ту су 

Немањићи су свакако најзначајнија српска династија, у чије 
доба је српска држава досегла свој зенит, а Српска 
православна црква остварила своју самосталност. О 

владарима из ове династије се много писало и релативно 
много се зна, али су њихове супруге остале у сенци својих 
моћних мужева. Овим текстом осветљавамо животописе 

супруга и мајки великих српских владара

ХРАБРИ И БОГОБОЈАЖЉИВИ МЛАДОЖЕЊА
Средњовековни биографи нису забележили где су се Ана и Немања први пут 

срели, када и у којим годинама су ступили у брак. Теодосије, говорећи о врлина-
ма Стефана Немање, каже: „Тај споменути муж, благочестив, богобојажљив, ни-
штељубив, храброшћу и војном вештином сјајан као нико други, свима добрима 
на земљи у срећи веома изобилан, а уз то врлином, безлобношћу и правдом, ми-
лошћу и кротошћу украшен – узе, по закону, себи жену по имену Ану”. Домен-
тијан о женидби Немањиној каже да је Немања, дошавши до младићког доба 
ступио у законити брак и да му је дат део отачаства његова, и то источна стра-
на. Од његовог сина Саве дознајемо да се није двапут женио, већ једанпут. Сте-
фан Немања осим „жене своје (Ане), Богом данога првога венца… не би учесник 
другога брака”.

САВА – ДУГО ЧЕКАНИ СИН
Ана и Немања родили су три сина: Вукана, Стефана и Растка. После Стефано-

вог рођења нису дуго имали деце. У Житију Светога Саве монах Теодосије за-
писао је ово о њиховој жељи да добију још једног сина: „Много времена прође и 
не роди више поменута благочестива Ана. Ради тога бејаху обоје у тузи и жало-
сти, јер им душе много жељаше да доживе још једно дете.”

Ана Немањић



му се родила два сина, Стефан и Вукан. 
Изасланство српских великаша дође 
француском краљу да моли за Немању. 
Краљ пусти Немању и два сина његова, 
које назва при растанку „два крина своја’ 
као „знамење крви француског краља’„. 
Тако дођоше у печат Немањин „два кри-
на”, а тиме Троношац објашњава и уно-
шење два крина у грб „бели орао” који је 
Немања узео кад је раширио своје цар-
ство. Историчар Миодраг Пурковић на-
води податак да је Ана „рода фрушка-
го”, дакле Францускиња, али је додао да 
за то нема потврде.

Пантелија Славков Срећковић доноси 

сасвим нову вест у својој Историји: да 
је Ана била кћи Ђорђа Бодиновића, кра-
ља зетскога. Већина истраживача сма-
тра да је Ана Немањина византијског по-
рекла. У есеју М. Карановића о Ани се 
каже: „Доментијан у Животу светих 
српских просветитеља Симеона и Саве 
вели за мајку Св. Саве да је била велика 
кнегиња Ана, кћер цариградског импе-
ратора Романа”. Прота Сава Петковић у 
Напоменама уз Акатист Светоме Сави 
I, архиепископу српскоме пише за Нема-
њу: „Ожењен је био Аном, кћерком грч-
кога цара Романа, с којом је имао три 
сина: Вукана (великога кнеза Зете, Тре-
биња и Хума); Стефана (потоњега Прво-
венчанога краља) и Растка (Св. Саву) и 
неколико кћери”.

Вука, Дева, 
а можда и Ефимија

Према Теодосију, имали су и кћери, 
али колико – то се не зна. Податке о 
женској деци њиховој сакупио је исто-
ричар Миодраг Пурковић. Он каже да, 
такозвани, Новаковићев родослов поми-
ње Немањину кћер Вуку, а Троношки ро-
дослов кћи Деву, за коју се каже да је 
сахрањена десно од улаза у прву при-
прату у Студеници, лево од своје мај-
ке… Можда је, пише Пурковић, Немања 
имао још једну кћер, да их је, дакле, би-
ло три. „На родословном стаблу Нема-
њића, живописаном око 1330. у припра-
ти цркве Пећке патријаршије, насликана 
је поред Немањиног сина Вукана једна 
женска фигура и обележена је као Ефи-
мија. То би могла да буде Немањина кћи, 
као што се у науци већ помишљало. Ако 
би ово било тачно, онда се ова трећа Не-
мањина кћи није удавала. То се види по 
томе што су на Лозама Немањића у Гра-
чаници, Пећи и Дечанима сликане само 
оне принцезе које се нису удавале, које 
су остале до краја живота Немањиће-
ве… Женска фигура на Лози Немањића 
у Пећи насликана је на десној ивици 
фреске у првом реду, на месту где је, у 
истом реду, на левој ивици, приказана 

Немањина жена Ана. Примањем увере-
ња да је ово Немањина кћи, тешко мо-
жемо да објаснимо зашто ова Немањи-
на кћи није насликана на Лози Немањи-
ћа у Грачаници, рађеној 1315, ни на вели-
кој композицији родословног стабла Не-
мањића, у Дечанима, сликаној између 
априла 1346. и априла 1347. Ако би се на-
шле потврде да се ова кћи замонашила, 
могло би се с више поверења прихвати-
ти податак Троношког родослова како 
је једна Немањина кћи сахрањена уз 
мајку у припрати цркве у Студеници. 
Шта је природније него да мајка и кћи, 
обе монахиње, имају вечно 
одмориште једна поред 
друге.”

Пурковић упућује и на 
изворе који говоре: да је 
„једна, данас по имену по-
зната, кћи Стефана Немање 
била удата за Манојла Ком-
нина, брата епирскога де-
спота Михаила Анђела Ком-
нина”, и „да је једна Нема-
њина кћи, чије име исто тако 
не знамо, била удата за Ти-
ха, с којим је родила доцни-
јег бугарског цара Констан-
тина Тиха (1258-1277)…”. 
Због оскудице података те-
шко је даље о њима говори-
ти, поготову што се године 
њиховог рођења и удаје не 
поклапају са годинама ра-
ђања деце у Немањиној по-
родици.

Образована и 
побожна

Иако о Анином школова-
њу немамо података, из-
гледа да је била за онда-
шње прилике прилично 
образована жена, што се 
може закључити на основу 
образовања њених синова 
Стевана Првовенчаног и 
Светог Саве, који су прве 

основе васпитања и обра-
зовања добили од своје 
мајке. Она им је усадила и 
прве искре побожности и 
љубав према књизи. Изгле-
да да је имала снажног 
утицаја и на свога мужа, 
који је исто тако био веома 
побожан. Уопште је позна-
то да су мајке свих великих 
људи имале велики психо-
физички, морални и инте-
лектуални утицај на гениј и 
стваралаштво својих сино-
ва, па је то случај и са мај-
ком Светог Саве.

Имајући у виду Немањи-
ну заузетост јавним и др-
жавним пословима, сигурно 
је да је највећу бригу о ва-
спитању своје деце водила 
побожна Ана. Зато јој се син 
Стефан у животопису свога 
оца одужио лепом похва-
лом. У опису подизања хра-
ма Пресвете Богородице ка-

же: „Украсив га свима правима цркве-
ним, установи у њему сабор чрнаца (тј. 

монахиња), са часним богољубивим по-
друж(и)јем својим, по имену Аном. И 
предаде јој храм Пресвете, да се стара о 
њему по свакоме делу и о чрнцима (тј. 
калуђерицама) које установи у том ма-
настиру светом. А она слушаше са сва-
ком послушношћу и добродушношћу, 
чувајући храм Пресвете Богородице, 
предани јој овим њеним светим господи-
ном. Јер о овој рече Мудри (премудри 
Соломон): „Часна жена у дому мужа сво-
јега више вреди од бисера и драгога ка-
мења” (Приче Соломонове, 31, 10). Зе-
маљски мисле о бисеру и (драгом) каме-
њу. Трошни су камен и бисери; а пророк 
мисли на онога који је пун добрих дела 
као бисера и драгог камења. На то се она 
угледа, творећи угодна дела пред Госпо-
дом у дому мужа својега…”.

Без обзира на велику Немањину зау-
зетост, не може се искључити и његова 
велика улога у васпитању своје деце. О 
томе нам сведочи Теодосије: „Родише 
им се синови и кћери, које просветлише 
Божанственим крштењем, и научивши их 
светим књигама и врлинама весељаху се 
у Господу.”.

И дано јој би име 
Анастасија

Од овога догађаја наши извори више 
не помињу мајку Светог Саве до њеног 
монашења. Додуше, Теодосије помиње 
једно дуже писмо монаха Саве у коме 
позива оца у манастир, а крај писма по-
свећен је мајци Ани: „А добра госпођа и 
мати моја на исти начин, ради Бога, код 
куће од свега да се ослободи!”, саветују-
ћи и њу да иде у манастир, што је и учи-
нила.

Када је почетком 1195. године на ви-
зантијски царски престо дошао цар 
Алексије III, таст Стевана Првовенчаног, 

цариградски двор је желео 
да место Немање на српски 
престо дође Немањин син 
Стеван. Жељу цариградског 
двора Немања је лако при-
хватио, јер је и сам желео 
да последње дане свога 
живота проведе као монах 
у молитви и посту, да би по-
шао попут свога сина – Са-
ве. Сава га је иначе стално 
из Свете Горе позивао да му 
дође, па да у посту и моли-
тви у живописној Светој Го-
ри проведу заједничке да-
не.

На Благовести 1196. годи-
не одрeкли су се световнога 
живота Немања и Ана и из 
руку епископа Калиника 
примили монашки постриг. 
Немања је добио име Симе-
он, а његова жена Ана име 
Анастасија. Анастасија је 
отишла у манастир Св. Бого-
родице у Топлици, а Симеон 
у своју задужбину Студени-
цу. Свети Сава о понашању 
својих родитеља каже: „Раз-
дав све имање своје убоги-
ма и растаде се од државе 
своје и деце своје и жене 
своје, Богом данога пр-
вога венца – јер он не 
би участник другога 

НЕПРАВЕДНО ЗАПОСТАВЉЕНА У ИСТОРИЈИ
Када је архимандрит Сава састављао правила о животу монаха у манастиру 

Студеници, записао је: „Вјечнаја памјат монахињи Анастасији”. Како је Cава сас-
тављао та правила између 1209. и 1216. године, то нас ова белешка упућује на то 
да је у време писања типика монахиња Анастасија била умрла. Због свога живо-
та и рада, Немањина жена Ана, мајка првога краља Стефана Првовенчаног и пр-
вог народног просветитеља и архиепископа Св. Саве, заслужила је да се о њој ви-
ше говори. На жалост, извори о њој су веома штури, тако да су многи догађаји из 
њеног живота остали за нас тајна.

ПОГОЂЕНА ВЕШЋУ О САВИНОМ ЗАМОНАШЕЊУ
Ана је била веома нежна према деци. Када се Растко спремао да оде у Свету 

гору, да се родитељи не би томе досетили затражио је дозволу од њих да иде у 
планину, у лов. Пошто је од оца добио благослов, одлази код мајке: „И мати, као 
свака мати, загрли га и целива с љубављу, па га отпустише с миром, али му запо-
ведише да се брзо врати. Јер не знађаху да неће тражити јелене, но извор живо-
та, Христа, да Њиме напоји ујелењену душу своју, распаљену огњен од чежње 
љубави Његове”. Када су се из лова вратили пратиоци Расткови и саопштили ро-
дитељима о нестанку сина, „од жалости умало не свиснуше”. Ово место указује 
на снажну љубав родитеља према деци, а посебно побожне Ане. Да би је уте-
шио, Немања је својој жени и присутнима рекао: „Будите храбри, нећемо се жа-
лостити због овога! Неће пропасти син мој. Бог, који ми га је мирне наде дао, удо-
стојиће ме да га видим и да се наситим љубави његове.”.
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брака – и учини себе удеоничарем неи-
сказанога и часног и светоанђелског и 
апостолског лика, малог и великог. И да-
но му би име господин Симеон, месеца 
марта 25, на свето Благовештење, године 
6703. (1195).

У исти дан и богомдана му супруга, 
пређе госпођа све Српске земље, Ана – и 
она прими овај свети лик. И дано јој би 
име: госпођа Анастасија”. Јасно се види 
да су се Немања и Ана замонашили исто-
га дана од епископа Калиника. Немања је 
примио малу, а потом и велику схиму. 
Због недостатка података, није јасно где 
и када је примио велику схиму. За Ану се 
каже да је примила „свети лик”, нема по-
мена о великој схими.

Гроб у припрати 
Богородичине цркве

О монашком животу монахиње Ана-
стасије немамо никаквих података, па 
зато многи историчари верују да је умр-
ла убрзо пошто се замонашила. Умрла је 
у манастиру Св. Богородице, мада Р. Гру-
јић сматра да је доцније и у Расу осно-
ван женски манастир, где је монахиња 
Анастасија провела последње године 
живота. Као дан смрти се наводи 21. јун, 
а понегде 21. јул; вероватно се ради о 
грешци преписивача. Пошто је година 
њене смрти непозната, то су неки исто-
ричари покушавали да је из једне беле-
шке архимандрита Саве приближно 
одреде. На основу досадашњих сазнања, 
већина историчара узима за годину ње-
не смрти 1200. или 1199. годину. Доскора 
се није веровало да је довољно поуздан 
податак да је Анастасија сахрањена у 
Студеници. Најновијим истраживањима 
утврђено је да је сахрањена у припрати 
Богородичне цркве манастира Студени-
це. Остаје и даље непознато када је из 
манастира Св. Богородице пренета у 
Студеницу. Изнад гроба очувана је фре-
ска монахиње Анастасије како клечи 
пред ликом Св. Богородице, као и нат-
пис: „Пресвјатаја Дјево и Бога нашего 
мати, прими мољенија рабје својеј мона-
хињи Анастасији.”.

Евдокија Анђео
Стефан Немањић (1196-1228), средњи 

син Стефана Немање и Ане, наследио је 
свог оца на месту великог жупана 1196. 
Иако је био средњи син, то место му је 
припало управо због његовог брака. Он је 
био ожењен Евдокијом Анђео. Њен отац 
је био Алексије III Анђео, византијски цар, 
а стриц Исак II. Приликом венчања са Ев-
докијом Стефан је добио титулу севасто-
кратора која је додељивана блиским цар-
ским рођацима. Евдокија и Стефан су 
имали два сина, Радослава и 
Владислава, потоње краљеве. 
Године 1201. овај брак је ра-
скинут. Стефан је Евдокију 
протерао из Раса, јер је на-
водно била шугава, док неки 
сумњају на прељубу. Било ка-
ко било, Евдокија је 1201. по-
ново стигла у Цариград. Та-
мо ће се удати за Алексија V 
Дуку Мурфузла 1204. годне, 
али након продора крсташа 
Алексије ће бити убијен и Ев-
докија је поново слободна. 
Њен трећи брак је био са Ла-
вом Сгуром, господаром Kо-
ринта. Опет јој срећа неће 
бити дугог века. Године 1208. 
године поново је постала 
удовица. Једино што још зна-
мо о њој је то да је умрла 
1211. године.

Ана Дандоло
Након што је раскинуо 

брак са Евдокијом, Стефану 
је била потребна нова су-
пруга која би уједно ојачала 
међународни положај Срби-
је. Избор је пао на Ану Дан-
доло. Ана је била унука мле-
тачког дужда Енрика Дан-
дола који је 1204. са крста-
шима заузео Цариград и 
срушио Византију. Брак Ане 
и Стефана је склопљен де-
финитивно из политичких 
разлога. У Србију је стигла 

1216. године и сигурно је за-
служна за Стефаново при-
ближавање папи и добијање 
краљевске круне 1217. годи-
не. У овом браку су рођена 
два сина – Урош (краљ у пе-
риоду 1243-1276) и Преди-
слав, који ће од 1263. до 
1270. бити српски архиепи-
скоп Сава II. Након Стефано-
ве смрти 1228. остала је у 
Србији. Дочекала је да њен 
син Урош постане краљ. 
Умрла је пре 1263. и сахра-
њена је у Сопоћанима, где 
постоји фреска на којој је 
приказано оплакивање пре-
минуле краљице Ане.

Ана Kомнин
Године 1228. на трон је до-

шао нови краљ Радослав 
(1234-1243). Његова супруга 
је била Ана Kомнина, кћерка 
епирског деспота и солун-
ског цара Теодора I Анђела. 
За Радослава се удала још 
пре његовог ступања на пре-
сто, вероватно 1219/1220. Ни-
је била омиљена због свог ве-

ликог утицаја на мужа који се све више 
осећао Грком. Потписивао се као Стефан 
Дука, размишљао да Српску цркву стави 
под јурисдикцију Охридске архиеписко-
пије. Незадовољна властела је 1234. зба-
цила Радослава са трона. Збачени пар је 
уточиште пронашао у Драчу. Постоје две 
верзије шта је било са Аном. Једна је да је 
побегла од Радослава са неким францу-
ским витезом, а друга да се са супругом 

вратила у Србију где је умр-
ла као монахиња.

Белослава Асен
Супруга краља Владисла-

ва (1234-1243) била је Бело-
слава, кћерка бугарског цара 
Јована Асена II. Овај брак је, 
изгледа, закључен између 
1230. и 1233. на иницијативу 
архиепископа српског, а кра-
љевог стрица, Саве I. Бело-
слава и Владислав су имали 
троје деце – два  сина, Сте-
фана и Десу, који се 1282. 
спомињу као покојни  и кћер-
ку непознатог имена. Након 
збацивања са власти 1243, 
Владислав се склонио са по-
родицом у Дубровник, где се 
краљица Белослава помиње 
1285. Након тога немамо ви-
ше података о њој.

Јелена Анжујска
Најзначајнија српска кра-

љица XIII века је, слободно 
можемо рећи, Јелена Анжуј-
ска. Јелена је била супруга 
Уроша I (1243-1276), а мајка 
краљева Драгутина и Милу-
тина. Њено порекло није ја-
сно. Kарло I Анжујски, краљ 
Напуљске краљевине, је у 
једном свом писму назива 
својом рођаком. По другима 
потиче од породице Kуртне 
која је давала латинске царе-

ве, док трећи сматрају да потиче од 
сремских Анђела. Јелена се за Уроша I 
удала око 1250. године. Њен утицај је био 
велики још за Урошевог живота, а нагло је 
порастао за време власти њених синова. 
1276. од Драгутина је на управу добила 
Зету, Требиње, Плав и долину горњег и 
средњег Ибра. На том простору Јелена је 
организовала своју власт и самостално је 
владала. Била је омиљена у народу, јер је 
помагала подједнако и православне и ка-
толике. У Приморју је подизала и обна-
вљала католичке цркве и самостане, али 
није запостављала ни православне. У до-
лини Ибра је подигла манастир Градац ко-
ји ће бити њена гробна црква. У Брњаци-
ма на горњем Ибру је имала двор у коме 
је радила нека врста девојачког институ-
та. Замонашила се по православном обре-
ду у цркви Св. Николе код Скадра. Зани-
мљиво је да је у монаштву задржала сво-
је световно име. Умрла је у дубокој старо-
сти, 1314. године у Брњацима и сахрањена 
је у својој задужбини, манастиру Градац.

Kаталина Арпад
Kаталина Арпад је прва угарска прин-

цеза на српском двору. Удала се за Драгу-
тина, вероватно после 1268. када је њен 
деда Бела IV поразио Драгутиновог оца 
Уроша I. Брак Драгутина и Kаталине је 
био складан. Захваљујући овом браку, 
Драгутин је од угарског краља на управу 
добио Мачву и Београд. Тако се први пут 
Београд нашао у оквирима српске држа-
ве. Имали су барем четвoро деце. Највише 
података имамо о њиховом сину Влади-
славу, који је био претедент на угарски и 
српски престо, и кћерки Јелисавети, бо-
санској баници и мајци Стјепана II Kотро-

ИБАРСКА ДОЛИНА ЈОРГОВАНА
За Јелену Анжујску и за Уроша I веже се романтична прича о Долини јоргова-

на. Наиме, пре венчања, Урош је наредио да се цела долина Ибра засади јоргова-
нима, како би младу краљицу подсећали на родни крај. Још једна занимљивост  
везана за Анжујску је та да је она прва српска краљица која је добила своје жи-
тије. Писац тог житија је српски архиепископ Данило. У браку са краљем Уро-
шем, трећим сином Стефана Првовенчаног, Јелена је родила два сина, Драгути-
на и Милутина. Црква ју је после смрти канонизовала као светицу, а у њену част 
се већ десет година почетком маја одржава међународна манифестација „Дани 
јоргована” када, осим Kраљева, оживе и средњовековни град Маглич и манастир 
Жича.

ВОДИЛА ПРЕГОВОРЕ УМЕСТО СУПРУГА
У име цара Душана, његова супруга Јелена Стратимировић водила је прегово-

ре са Јованом Кантакузином, а пратила је супруга и на походима. На Васкрс, 16. 
априла 1346. године, крунисана је за царицу. У време епидемије куге 1348. Јелена 
је са Душаном боравила на Светој Гори. Наводно није прекршено правило да 
женска нога не сме крочити на Свету Гору, јер је Јелена ношена у носиљци. На-

кон Душанове смрти 1355. године замонашила се, али се није повукла у мана-
стирску тишину, већ је остала уз сина Уроша.3

Јелена Анжујска

Ана Комнин



манића. У српским изворима се спомиње 
срдачни присан однос две јетрве, Kатали-
не и Симониде, њиховом сусрету у Бео-
граду и заједничком поклоњењу гробу Је-
лене Анжујске. Након Драгутинове смрти 
1316. године, немамо више података о кра-
љици Kаталини.

Супруге краља 
Милутина

Бракови краља Стефана Уроша II Ми-
лутина (1282-1321) и дан-данас су енигма. 
Око броја његових бракова и даље се ло-
ме копља, али је уврежено мишљење да 
их је било укупно пет. Ту се може пову-
ћи паралела између Милутина и Хенрија 
VIII, само што Милутин своје супруге ни-
је слао на губилиште.

Прва Милутинова супруга је била Је-
лена, српска властелинка. Овај брак је 
склопљен још за живота Милутиновог 
оца, краља Уроша I. Разлог зашто је Ми-
лутинова невеста била релативно ниског 
рода је тај што је Милутин био млађи 
син Уроша и Јелене Анжујске и нико није 
слутио да ће он бити тај који ће понети 
круну и уздићи Србију на ниво балкан-
ске силе. Претпоставља се да је у овом 
браку рођен будући краљ Стефан Де-
чански. Да ли је Јелена умрла пре Милу-
тиновог ступања на престо или је након 
тога раскинут? То се, досадашњим ис-
траживањем, не зна.

Други Милутинов брак је засигурно 
био јако кратак, јер нам није сачувано 
име његове друге супруге. Једино што 
знамо о њој је то да је била кћерка Јова-
на I Анђела, господара Тесалије. И трећи 
његов брак је био кратак. Трећа његова 
супруга је била Јелисавета или Ержабет, 
сестра његове снахе Каталине. Јелисаве-
та и Милутин су били у браку од 1282. до 
1284. године. Занимљивост везана за ову 
српску краљицу је та да је она пре удаје 
за Милутина била опатица. Из овог крат-
ког брака је рођена кћерка која се наво-
ди као Царица или Зорица. Ова српска 
принцеза требало је да се уда за Шарла 
од Валоа. Године 1284. Јелисавета се вра-
тила у Угарску и до 1287. борави у мана-
стиру, да би се опет удала, овај пут за 
једног чешког племића. Након смрти 
другог супруга 1290. године, 
вратила се у манастир, где 
је највероватне умрла нама 
непознате године.

Четврта Милутинова жи-
вотна сапутница је долази-
ла из Бугарске. Звала се Ана 
Тертер и била је кћерка бу-
гарског цара Георгија Терте-
ра (1280-1292). За Милутина 
се удала 1284. године и 
остала са њим у браку до 
1299. године. Родила је нај-
мање двоје дееце, од којих 
је један син, будући прете-
дент Константин, и кћерка 
Ана, удата за видинског ца-
ра Михајла Шишмана. Годи-
не 1299. краљица Ана је за-
једно са осталим таоцима 
предата Византинцима на 
Вардару истог дана када су 
они предали своју принцезу 
Симониду. У Цариграду се 
удала за деспота Михајла 
Анђела са којим је имала 
потомство. Последња вест о 
бившој српској краљици је 
из 1304. године, када је њен 
муж оптужен за издају и ка-
да му је конфискована сва 
имовина. Након тога јој се 
губи сваки траг.

Пета, последња и можда 
најпознатија Милутинова 
супруга је Симонида Палео-
лог. Била је кћерка Андро-
ника II Палеолога и Ирине 
Монфератске. Име је доби-

ла по Св. Симону, тј. Св. Петру (Симон је 
било његово име пре него што је постао 
Христов апостол). Наиме, док је царица 
Ирина рађала, пред иконама апостола 
упаљене су једнаке свеће. Дете је тре-
бало име да добије по оном свецу пред 
чијом иконом свећа буде најдуже горе-
ла. Тако је пред иконом Св. Петра свећа 
остала најдуже и мала принцеза је доби-
ла његово име. Симонида је у Србију 
стигла 1299. године са свега пет година. 
Њен супруг је имао иза себе четири бра-
ка, четворо деце и преко четрдесет го-
дина. Принцеза куће Палеолог је расла и 
васпитавана на српском двору који је по 
церемонијалу и начину живота све више 
личио на византијски. Прилику за бег из 
Србије је нашла када је кренула на мај-
чину сахрану, међутим, браћа су је ис-
поручила српском краљу. Уз Милутина је 
остала до његове смрти 1321. године. На-
кон тога се враћа у Цариград, где се за-
монашила. Њен последњи помен у срп-
ским изворима се везује за откривање 
Милутинових моштију и дарове које је 
послала манастиру Бањска 1324. године. 
Умрла је у Цариграду иза 1345. године 
када се спомиње да је присуствовала са 
осталим госпама из царске породице на 
неком суђењу.

Марија Палеолог
Након смрти Теодоре, Стефан Дечан-

ски се оженио Маријом из царског дома 
Палеолога. Марија није припадала ди-
ректно царској породици, али је њен 
отац Јован био близак рођак царева и 
носио је титулу паниперсеваста. Њен 
деда по мајци, Теодор Метохит, био је 

значајна фигура у византиј-
ској дипломатији. Водио је 
посланства приликом пре-
говора о Милутиновој же-
нидби са Симонидом, која 
је Марији била тетка. Годи-
не 1324. Марија се удала за 
знатно старијег Стефана 
Дечанског. Са њим је изро-

дила троје деце, сина Симе-
она-Синишу и кћерке Јеле-
ну и Теодору. Са Стефаном 
је била у браку до 1331, када 
га је Душан збацио и зато-
чио у Звечану. Ускоро након 
тога бивши краљ је умро, а 
сумња се да је задављен по 
Душановом наређењу. Ма-
рија је признала Душана за 
краља, који је био коректан 
према њој и њеној деци. За-

монашила се и добила име Марта. Умр-
ла је 1355. године и сахрањена је у Ско-
пљу.

Јелена Стратимировић
Јелена Стратимировић је била прва 

српска царица, супруга Стефана Душа-
на. Њен брат, Јован Александар, је по-
стао бугарски цар након битке код Вел-
бужда 1330. године. Брак Јелене и Душа-
на је био склопљен у сврси измирења Бу-
гарске и Србије. Извесно време брак је 
био у кризи, јер нису имали деце, па је 

Душан преговарао о женидби са једном 
немачком принцезом. Ствари су се по-
правиле 1336-1337. када је Јелена родила 
сина Уроша. Од четрдесетих година XIV 
века Јеленин утицај на политичка збива-
ња је све већи. После супругове смрти, 
покушавала је да измири Српску и Цари-
градску патријаршију и да скине анате-
му која је 1346. бачена на Душана и па-

тријарха Јоаникија због неканонског уз-
дизања СПЦ-а на ранг патријаршије. Тим 
поводом је 1363. у Серу примила цари-
градског патријарха Калиста. 1365. пре-
дала је власт у Серу деспоту Угљеши 
Мрњавчевићу. Нови ударац јој је била 
смрт сина јединца, цара Уроша, у де-
цембру 1371. Међутим, ни то је није по-
колебало и није се повукла из јавног жи-
вота. Са кнезом Лазаром је и даље 
активно радила на измирењу цркава. 
Умрла је 1376. године. 

ПОЖРТВОВАНА ТЕОДОРА СМИЛЕЦ
Теодора, прва супруга Стефана Уроша III Дечанског, била је бугарска принце-

за. Њен отац Смилац је у периоду од 1292. до 1298. био бугарски цар. За Дечан-
ског се удала још док је он носио титулу младог краља и управљао Зетом. Годи-
не 1314, након неуспеле Стефанове побуне против оца, краља Милутина, заједно 
са синовима Душаном и Душманом (Душицом) прати ослепелог мужа у изгнан-
ство у Цариград. Заједно са њим се вратила у Србију уочи Милутинове смрти. 
Дочекала је да њен супруг понесе краљевску круну након династичких борби. 
Српска краљица је била од јануара па до своје смрти, октобра 1322. године. Са-
храњена је у манастиру Бањска. До наших времена сачуван је и њен прстен, ко-
ји се налази у Народном музеју у Београду.

АНА БЕСАРАБ – ПОСЛЕДЊА ЦАРИЦА
О последњој српској царици, Ани Бесараб, веома се мало зна. Би-

ла је кћерка влашког војводе Николе Александра Бесараба (1352- 
1364). За цара Уроша удала се 1360. године. Овај брак је највероват-
није склопљен на иницијативу царице мајке Јелене, јер је Анина се-
стра била удата за Јелениног братанца, бугарског цара. Тиме је мо-
жда мислила да начини неку врсту породичног савеза између бал-
канских држава да би лакше пружили отпор надолазећој опасно-
сти од Турака. О Анином животу у Србији се мало зна. Сасвим си-
гурно је да није имала утицај и моћ као њена свекрва Јелена. Након 
Урошеве смрти 1371. о њој се више ништа не зна. Навероватније је 
да се замонашила и да је умрла тихо и неприметно, баш како је и 
живела.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВИ И ВАШЕ ДЕТЕ

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  
Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине1

Ако сте узоран родитељ, ово нећете радити
У з бебу не долази упутство за употре-

бу, али родитељи често имају ин-
стинкт да ураде праву ствар, осим у 

cледећим случајевима. Ево неколико 
ствари које би педијатри желели да роди-
тељи престану да раде. Живот би свима 
био лакши.
�Немојте�ићи�у�дежурне�клинике�због�

сваке�ситнице
Ако се нешто деси, прво позовите пе-

дијатра да добијете савет. „Осим у заиста 
очигледним, хитним си  туацијама, увек је 
боље да се прво чујете са лекаром који 
прати ваше дете. На тај начин ћете моћи 
да донесете бољу процену ситуације и да 
у највећем броју случајева избегнете ви-
шечасовно чекање, које се претвори у не-
потребно малтретирање детета”, саветујy 
доктори.
� Не�тражите�антибиотике 

без�лекара
Природно је да желимо да дете оздра-

ви што је пре могуће, али антибиотици ни-
су увек чаробно решење, упозоравају док-
тори: „У неким случајевима, антибиотици 
јесу одговор, али само уз урађен антибио-
грам, и само ако је потврђено да је у пита-
њу бактеријска инфекција. У већини слу-
чајева кад родитељи инсистирају на анти-
биотицима, у питању су вирусне инфекци-
је на које ови лекови просто не делују. 
Прехлада и лакши кашаљ не захтевају ле-
чење антибиотицима, просто траже вре-
ме.". Такође, родитељи би требало да има-
ју у виду да пречесто узимање антибиоти-
ка „и кад треба и кад не треба” води до 
развоја бактерија отпорних на антибиоти-
ке, што може бити озбиљан проблем.
� Не�дозволите�деци�неограничено�

време�пред�екраном
Реалност је таква да су „монитори” 

део наших живота данас. Али, јако је ва-

жно да се побринете да деца проводе до-
вољно времена на свежем ваздуху, баве-
ћи се физичким активностима у складу 
са њиховим узрастом.

„Живот је интеракција са другима, 
охрабрите децу да се играју са пријате-
љима „уживо”, уместо да се са њима до-
писују или играју игрице онлајн”, саветујy 
доктори.
� Мало�хладноће�није�„кривац” 

за�прехладу
То је један од оних митова који никако 

да изумру. Дете се НЕЋЕ прехладити ако 
без јакне пређе 20 метара од ваше зграде 
до аутомобила, тако да можете слободно 
да га пустите уместо да се око тога ра-
справљате. „Виремије изазивају вируси. 
Деца дирају шта стигну, онда додирују 
нос, уста или очи, и ето инфекције”, кажy 
доктори.
� Немојте�прескакати�редовне 

систематске�прегледе

Сви смо заузети, али календар систе-
матских прегледа постоји с разлогом. 
Чак и ако је дете потпуно здраво, једном 
годишње би требало да га одведете на 
систематски преглед, да би се проверио 
слух, вид и да бисте били сигурни да 
психомоторни развој вашег детета одго-
вара његовом узрасту.

Не�паничите�због�температуре
Родитељи се јако уплаше кад дете 

добије температуру, али ово стање опа-
сно је само кад је у питању новорођен-
че. У свим другим ситуацијама, то је са-
мо нешто због чега треба да потражите 
савет лекара ако потраје. „Температура 
је само симптом, као и нос који цури, 
кашаљ или кијање, то је део информа-
ција које су педијатру потребне да би 
стекао слику о стању пацијента. Врло, 
врло ретко је температура нешто због 
чега ће се искусан лекар забринути”, ка-
жy доктори. 

Новорођенче 
може одмах 

у парк

З аблуда је да беба може напоље 
тек 40 дана од рођења. Докторка 
Невенка Ракетић, педијатар и иму-

нолог, каже да новорођенче одмах мо-
же у парк.

Идеално време за шетњу je рано ју-
тро до 10 сати и после подне од 18 до 20 
часова.

– Бебе би искључиво требало шетати 
по парковима и другим уређеним зона-
ма, дакле даље од саобраћајне и друге 
буке – каже др Ракетић. – Током шетње 
беба никако не би смела да буде директ-
но на сунцу већ увек у полухладу. Што 
се тиче избора гардеробе, дете би треба-
ло обући у складу са временским прили-
кама, као што се облаче и родитељи. Је-
дино што је обавезно је шеширић као за-

штита, а ако је много топло чарапице ни-
су потребне. Веома је важно и да бебина 
кожа која није покривена гардеробом 
буде заштићена кремом са фактором 50 
плус, која у себи садржи хемијске и ме-
ханичке филтере. Дакле, реч је о избору 
квалитетне медицинске заштитне креме.

Уз адекватну гардеробу и заштиту, 
др Ракетић саветује да се беби даје и во-
да, јер је то значајно за хидратацију.

Излазак на ваздух и боравак на сунцу 
за новорођенче имају велики значај, јер 
благи сунчеви зраци доприносе синтези 
витамина Д3 који је кључан за кости, зу-
бе и јачање имунитета, а који се не нала-
зи у мајчином млеку.

– Наравно да се бебама од рођења 
уводи суплементација витамином Д, али 
су и његови природни извори подједнако 
значајни – упућује др Невенка Ракетић. 

Ограничите деци дневну количину сока

У з сваки оброк или посластицу, ваше 
дете тражи чашу сока? А да се не 
би љутило или одбило да једе, ви 

му без размишљања сваки пут испу-
ните жељу. Истина је да малишани 
воле сокиће, јер су слатки и укусни, 

али морате подвући црту и одредити 
дневну количину сока да не би угрозили 
здравље.

Лекари стално истичу да су сокови, 
чак и они на којима пише да садрже 100 
посто воћа – чиста хемија. Уз то су пре-

пуни шећера, висококалорични су и иза-
зивају гојазност, успоравају метаболи-
зам и поспешују настанак дијабетеса и 
каријеса, поготово када се пију полако, 
гутљај по гутљај и шећер у њима уни-
штава глеђ.

Због тога је Америчка педијатријска 
академија препоручила родитељима да 
деци ограниче унос сока, а да им уопште 
не дају док не напуне годину дана. До 
треће године је пожељно да пију само 
пола чаше дневно, до шесте три четврти-
не чаше, а до 18. године једну чашу сока 
или 2 дл на дан. И одрасли би требало да 
дозирају конзумирање, јер су вода, све-
же цеђено воће и чајеви далеко здрави-
ји и потребнији организму. С обзиром на 
то да је испијање сока навика, а не по-
треба организма, потрудите се да по-
могнете детету тако што ћете му давати 
здраве течности. 
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Лето је иделно за рођендане под ведрим небом
С езона лепог времена је почела, па ако ваше дете 

слави рођендан током пролећних и летњих месе-
ци, зашто бисте му журку правили у затвореном 

простору. Играонице су већ постале клише, журка код 
куће мање-више превазиђена, а природа је идеална да 
се клинци забаве, истрче, „издувају”.

Зато, пустите машти на вољу и осмислите неки леп 
кутак за славље. То може да буде и ваше двориште. Или, 
оближње лепо излетиште – шума, паркић, пространа 
ливада. Позајмите или изнајмите столице, искористите 
дрвене клупе у парку, понесите и ћебе. Направите сен-
двиче за најмлађе или припремите роштиљ док се они 
забављају.

Помозите им да осмисле забаву, предложите да „из-
режирају” представу, маскенбал или организују карао-
ке, пантомиму, направе мини турнир у спортским ди-
сциплинама… Не заборавите да понесете балоне и пр-
скалице, па да слављенички доживљај буде потпун када 
упалите свећице и ватромет запршти на торти. 

Претерана 
заштита од 

бактерија није 
добра

Д а ли је опасно да малишани једу 
храну која је пала на под? Анкета 
Hygiene Councila, групе здравстве-

них радника који се баве питањима хиги-
јене, показала је да 77 посто мајки деце 
млађе од пет година сматра да није, јер 
се на тај начин јача имунитет. Оне су при-
хватиле теорију по којој организам треба 
да „тренира” у борби против бактерија, 
па им није проблем да бебама врате у 
руку храну коју су испустиле. Докторка 
Кејтлин Барнс из Медицинског центра 
Универзитета Туфтс каже да не треба 
охрабривати децу да то чине, али ни да 
избегавају потпуни контакт са нечистим 

стварима, јер претерана заштита од ру-
тинских бактерија није добра. Њен коле-
га професор др Џоел Вајншток сматра 
да родитељи треба да пронађу средину.

– Постоје бактерије које нам помажу, 
али треба лимитирати изложеност ми-
кроорганизмима који изазивају озбиљне 
болести – упозорава стручњак. – Нека 
оболења која су углавном била непозна-
та у XVIII веку и раније, сада постају све 
чешћa, па није баш увек добро да се једе 
нешто с пода или прљавим рукама. 

Рођени царским 
резом су гојазнији

Д еца рођена царским резом су то-
ком детињства гојазнија од вр-
шњака – закључила је група науч-

ника из Норвешке. До таквог сазнања су 
дошли на основу студије у којој су уче-
ствовала деца рођена природним и цар-
ским путем. И стручњаци са Харварда су 
утврдили да малишани који на свет нису 
дошли вагинално имају чак 64 одсто ве-
ће шансе да пате од проблема са кило-
грамима у односу на рођену браћу или 
сестре који су рођени природно.

Научници су спровели истраживање 
у којем су коришћени подаци 15.000 
жена и 22.000 деце, од којих је 5000 ро-
ђено царским резом. Установљено је да 
ови малишани имају мање здравих бак-
терија у цревима и чешће оболевају од 
астме, што су објаснили чињеницом да 
су бебе рођене на уобичајен начин изло-
жене бактеријама које позитивно утичу 
на развој њиховог имунолошког си-
стема, па су због тога у старту от-
порнији. 

Важно је да се ваше дете радује ситницама
У мору играчака које данашња деца 

имају, тешко је видети малишана 
који се искрено обрадује поклону. 

Уколико се то и деси, брзо га прође 
одушевљење, јер клинци данас имају 
толико стварчица да у њима не знају 
да уживају. И притом су хронично не-
задовољни, јер би стално нешто ново и 
веће, а да не знају тачно ни шта. Али да 
ли ће се тај однос према луткама и ау-
тићима променити, зависи од родите-
ља.

Дечји психолози кажу да је роди-
тељска дужност да своју децу науче 
да се радују рођенданским и свим 
другим даровима, да се захвале ономе 

ко им их је поклонио и да цене покло-
не, без обзира на вредност.

– Од тога зависи њихов каснији од-
нос према стварима и људима, јер се од 
најранијих дана уче захвалност и по-
штовање. Када малишани умеју да се 
насмеју ситници коју су добили и са ко-
јом ће знати да се играју, умеће да се 
обрадују свакој ствари у животу. Ту-
жно је видети дете које показује неза-
интересованост за аутомобил који му 
је неко поклонио од срца, јер је очеки-
вало већи и скупљи. На исти начин ће 
бити несрећан у животу, када не буде 
могало да вози неки опасан ауто – об-
јашњава психолог Кејти Фокс. 

Вежбајте заједно са малишанима

С езона припреме за купаће костиме 
је почела, а ви немате времена да 
се „баците” на спорт, јер не знате 

ко би вам причувао дете? Заборавите на 

тај изговор, него се истовремено посве-
тите и рекреацији и малишану.

Кад год уграбите згодан моменат, ор-
ганизујте спортски, породични дан. Уве-

дите вожњу бициклом два или три пута 
недељно, јер ће то и детету бити забав-
но и корисно, уживаће, изморити се и 
удахнути ваздух.

Уколико је мало, набавите корпу, па га 
возите, што је још боље за вашу линију. 
Многе мајке су почеле да купују колица 
у којима могу да гурају своје бебе док 
трче или брзо ходају, па размислите и о 
томе. Још једно решење је да трчите за-
једно са малишаном или прескачете ви-
јачу, поготово ако већ иде у школу и има 
више енергије и снаге.

Одбојка, кошарка или фудбал са де-
тетом је, такође, добар начин да се фи-
зички покренете, а да притом проведе-
те квалитетно заједничко време. Ако 
имате девојчицу, научите је да игра ла-
стиш или школицу, па заједно уживајте 
у игри која ће вас опустити и помоћи 
вам да будете задовољнији својим из-
гледом. 

Не прислушкујте тинејџере
Ч им посумњају да их 

родитељи прислу-
шкују док разгова-

рају са вршњацима, тинеј-
џери почињу да заваравају 
трагове и наглас пред њи-
ма причају друговима ла-
жи, како би радознале ау-
торитете навели на погре-
шан пут.

До овог закључка је до-
шао тим психолога у Сид-
неју, који је спровео анке-
ту међу средњошколцима. 
Адолесценти су у већин-
ском броју признали да 
намерно износе неистине 

о свом кретању, симпатијама и 
школским обавезама, како би 
се родитељима осветили за то 
што их прислушкују.

– Тинејџери су врло осе-
тљиви и чим осете да одрасли 
покушавају да их контролишу, 
да знају за сваки њихов корак и 
емоције, почињу да их варају – 
каже др Линда Меклуан. – А, 
то није добро, јер показује да 
су изгубили поверење у роди-
теље, који исто тако губе пове-
рење у децу, која све више по-
чињу да их „фарбају”. На одра-
слима је да у томе буду мудри-
ји. 
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Прање зубића мора постати навика
М ноги родитељи инсистирају да 

њихови малишани свако вече пе-
ру зубиће, а они се томе упорно 

противе. Међутим, од ове навике маме и 
тате не смеју да одустају, и то од друге 
године, када су деца способна да сама 
одржавају хигијену.

Савет стоматолога је да их „смекша-
ју” тако што ће им купити пасту пријат-
ног мириса и укуса, јер малишани на то 
„падају”. Још је боље ако их пусте да са-
ми изаберу ону која им се свиди на око. 
Али, неретко се дешава да баш леп укус 
пасте „инспирише” малишане да је про-
гутају, уместо да после прања исперу 
уста. И на то морају да их упозоре роди-
тељи, јер није добро да деца „једу” па-
сту, поготово ако има флуора, али одра-
сли то често не примете. Испирањем се 
одстрањује паста и избацују и заостали 
комадићи хране, тако да су тек тада зу-
би заиста опрани. Важно је да клинци 
што пре усвоје навику да правилно одр-
жавају хигијену уста, јер ће је касније 
без отпора понављати. 

Симпатије се 
рађају већ у 

четвртој години

Н аучно је доказано да када напуне 
три године, малишани почињу да 
праве разлику између мушкараца и 

жена. То значи да се тада идентификују 
са полом којем припадају и почињу да се 
интересују за ствари које раде припадни-
ци супротног. А, већ у четвртој години мо-
же да им се деси прва заљубљеност. Роди-
тељи могу да запазе да се њихова ћерки-
ца највише дружи са неким дечаком, по-
некад се држи са њим за руке, шапуће 
му…

Деца у том узрасту за симпатије углав-
ном бирају оне које доживљавају као до-
бре, али и популарне у вртићу или у окру-
жењу. Занимљиво је да већ у том добу ма-
лишани могу да показују љубомору на по-
тенцијалну „конкуренцију”, али и потиште-
ност уколико им је љубав, као, неузвраћена. 
Ако вам дете каже да се заљубило у васпи-
тачицу или у неку другу њему важну одра-
слу особу, немојте да се бринете нити да се 
подсмевате. Пустите га, проћи ће га при-
родно. То је само фаза и значи да дете бр-
ка оданост са заљубљеношћу. Све до 12. го-
дине ниједна симпатија нема обрисе оне 
праве, јер научници тврде да тек тада дете 
може стварно да се заљуби. 

Присуство пса 
смањује ризик од 

астме

М алишани који су током прве годи-
не живота често боравили у дру-
штву пса, имају 15 посто мањи ри-

зик да добију астму од оних који нису од-
растали са овим љубимцем. Овако тврде 
шведски стручњаци, који су спровели сту-
дију на 1000 деце, утврдивши предности 
„дружења” са кучићима. Претпоставља се 
да је то зато што деца уз псе више време-
на проводе напољу, на ваздуху су и фи-
зички су активнија, што се позитивно 
одражава на здравље, посебно на плућа. 
Тиме је оповргнута теорија о негативном 
утицају животиња на малишане.

– Има и оних који тврде да то није хи-
гијенски, а баш зато што су домаћинства 
са псом више изложена микробима, деца 
су отпорнија и ређе имају астму – каже 
Тау Фол, професорка са Универзитета у 
Упсали. – То се зове фармерски ефекат, 
пошто је још раније утврђено да су деца 

са фарми далеко мање подложна 
астми од оних која немају контакт са 
животињама. 

Модел родитељства без кажњавања
А ко желите да пређете  

на модел родитељства 
без кажњавања, по-

требно је најпре изградити 
чврст и присан однос с де-
тетом да би оно само поже-
лело да следи ваше вођство 
и команде које му дајете.

„Позитивно родитељство 
је изазов само по себи. Ако 
сте једни од оних родитеља 
који желе да промене так-
тику и престану да кажња-
вају децу, не морате само 
да уклоните казне. Почните 
с јачањем односа са својим 
дететом тако да вас дете 
поштује и жели да следи ва-
ша правила,” објашњава клинички психолог др Лаура Марк-
хам.

Она је уједно и мајка која подучава родитеље позитивном и 
мирном родитељству те је издала неколико књига на ту тему. 
На свом порталу „Аха! Парентинг” објашњава да је могуће на-
учити дете лекцију без кажњавања, одузимања привилегија 
или било којег другог начина који родитељи користе. Али, за 
то вам је потребно да имате добар однос са дететом, истиче 
Маркхам.

„То значи да отприлике на једну негативну интеракцију из-
међу вас двоје имате пет позитивних. Ако желите да будете у 
плусу, ако желите да дете следи ваш пример и да слуша шта 

му говорите. Позитиван би-
ланс се при том не гради ку-
повањем ствари или допу-
штањем да остану до касно 
будни. То стварате слуша-
њем и разумевањем,” обја-
шњава.

Затим, размислите како 
да их научите лекције које 
желите да дете научи. 
Kаж њавањем, уклањањем 
привилегија или повећа-
њем домаћих послова, 
приступи су који би их тре-
бали „научити лекцији”. 
Али, истраживања показу-
ју да деца у тим ситуаци-
јама постану преокупира-

на казном уместо осећајем жаљења због учињеног.
Обично ни не размишљају како да то промене, јер једно-

ставно њихов мозак тако не функционише. Већина родитеља 
жели да научи своје дете да њихова дела утичу на све око 
њих. Могу бирати како ће се понашати и да су одговорни за 
своје поступке. Сви грешимо. Kад погрешимо, морамо да по-
правимо ствари, а то је много теже него у старту добро одлу-
чити. Kад покажемо како наша дела утичу на свет, то нам по-
маже да следећи пут поступимо паметније.

Потребна је храброст да бисте урадили добру ствар, али 
кад то радимо и бирамо одговорно своја дела, постајемо осо-
ба којој се дивимо и задовољни смо самима собом. 

Тинејџери нису одушевљени 
разговорима о школи

Т инејџери не воле када им се роди-
тељи мешају у школске обавезе, 
јер имају осећај да на тај начин по-

кушавају да их контролишу – тврде 
норвешки научници. Анкета коју су 
спровели међу средњошколцима пока-
зала је да адолесценти бурно реагују 
ако их маме и тате сваког дана питају 
шта имају за домаћи, да ли су све нау-
чили, ко је добио највише оцене у оде-
љењу…

У таквим ситуацијама знају да буду и 
веома груби, јер мисле да су довољно 
одрасли да сами могу да решавају своје 
обавезе, а не да им неко стоји над гла-
вом. Стручњаци су то објаснили тинеј-
џерским бунтом и одговором хормона 
на све што иоле личи на наметање ауто-
ритета. Зато саветују родитељима да 
буду паметнији од њих и да попусте, 
што не значи да не могу суптилно да се 
„уплету” у дечје животе. Ако их о оце-

нама и обавезама питају мирним тоном, 
а не наредбодавним, сигурно неће наи-
ћи на затворена врата. Тинејџери, тврде 

норвешки научници, воле да се осећају 
одрасло, али не одбијају подршку која 
им се лепо понуди. 
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Речи које проверено смирују дете
Ч врст загрљај, утешна реч, тапшање 

по рамену, речи охрабрења, чак и 
игнорисање…? Све су то начини на 

које родитељи широм света смирују сво-
ју децу приликом некаквог емоционал-
ног напада. Било да је реч о нападу беса, 
немоћи, страха, било то мало дете или 
тинејџер. Свако дете с времена на време 
суочава се с некаквом унутрашњом бу-
ром која се мора смирити да би је дете 
накнадно могло разумети. У неком обли-
ку.

У сваком случају – какав год испад је 
у питању, родитељ мора знати да се он 
догодио због буре емоција које су на-
ступиле у детету, буре које оно само не 
може да контролише. Зато и долази до 
таквих испада, а њих је најбоље – кажу 
стручњаци, умирити – дисањем.

„Kао родитељ, вероватно сте се већ 
носили с тескобом свог детета. Понекад 
вам се можда чини да баш ништа не мо-
же помоћи вашем детету, осим мало 
времена да дође себи. „Да фаза прође”, 
али недавна студија коју је спровео 

Марк Kраснов, професор биохемије на 
Универзитету Станфорд, установио је да 
дисање заправо може утицати на актив-
ност мозга.

Док су проучавали неуроне у мозгу 
мишева, истраживачи су открили да је 
група живаца одговорних за регулисање 
дисања директно повезана са среди-
штем мозга те када промените узорке 
дисања, заправо можете променити и 
своје емоције, попут страха и тескобе и 
тако свом организму – променом диса-
ња, заправо кажете да се смири.

Мале бебе можда неће схватити кон-
цепт „диши, љубави, дубоко диши,” али 
чак и у таквим малим данима то их мо-
жете научити, а дете које разуме те ре-
чи, дакле дете колико год оно већ старо 
било, најбоље је умирити управо тим 
утешним речима: само диши!

Тако ће ваши тинејџери једнога дана, 
и сами овом методом моћи да избалан-
сирају своје тинејџерске страхове. 
Јер знате, што су деца већа, веће су 
и њихове емоције. 

Неки потези родитеља остављају тешке последице
М ожда у неком од ових проблема 

препознате себе, али нека вам то 
буде за наук да ово не радите 

свом детету. Веровали или не, научно је 
доказано да су за велики број психичких 
проблема одговорне емоције и искуства 
проживљена у детињству.

Следећи проблеми директна су по-
следица родитељског понашања према 
деци, за које верујемо да је нормално и 
уобичајено.
1.�Анксиозност,�депресија� и� недо-

статак�независности
Да ли ваши родитељи или ви спадате 

у „Родитеље хеликоптере”? То су роди-
тељи који непрестано надгледају, проу-
чавају и критикују живот детета. Иако 
то раде из добре намере, превише за-
штите води до психолошких проблема. 
Ако вам је тешко да донесете одлуку 
без консултације са родитељима, ви сте 
баш тако одгајано дете, сматрају психо-
лози.
2.�Штетне�навике,� зависност�и�ек-

стремни�спортови
Уколико родитељи стално говоре де-

ци да праве много проблема, они ће вре-
меном закључити да би свет био бољи 
без њих. Резултат су млади људи који не-
свесно траже пут да униште сами себе, 
обично кроз алкохол, пушење, дрогу или 
екстремне спортове.
3.�Неспособност�потпуног�одмора�

и�релаксације
„Уозбиљи се!”, „Не глупирај се около!”, 

„Не мази се!” Честе, али веома штетне 

реченице упућене деци. Оне креирају 
превише озбиљне одрасле особе, које не 
умеју да се опусте, не разумеју децу и 
презиру детињасте људе.
4.� Недостатак� самопоуздања,�же-

ља�да�се�буде�попут�неког�другог

Родитељи који сво-
ју децу често пореде 
са „бољом” децом до-
биће превише само-
критичног тинејџера, 
а затим и одраслу 
особу са комплексом 
ниже вредности. Они 
у животу увек поку-
шавају да ураде не-
што боље, док исто-
времено мрзе себе, 
јер нису супериорни у 
односу на неку другу 
особу.
5.� Тешкоће� у� при-

ватном�животу
Ако као дете доби-

јате инструкције да 
никоме не верујете, 
логично је да ћете из-
расти у особу која ве-
рује да је свет неприја-
тељски настројено ме-
сто пуно опасних зам-
ки, без трунке добро-
те.
6.� Тражење� роди-

теља�у�партнеру
„Сувише си мали за 

то!”. Савршен начин да одгајите одрасло 
дете. Овакво дете вероватно ће заувек 
остати „сувише мало”, независно и у 
партнеру ће тражити родитеља да се о 
њему стара.
7.� Потискивање� талента,� недоста-

так�иницијативе,�деструктивна�заба-
ва

Ако родитељ често користи фразе по-
пут: „Немој мени да паметујеш” или 
„Престани да машташ”, одгајиће дете 
које нема своје мишљење, иницијативу 
нити способност вођства. Kад одрасту, 
оваква деца веома често утапају своје 
амбиције и таленте у алкохолу и опасној 
забави.
8.�Затвореност�и�потискивање�

емоција
Деца и те како примећују недостатак 

емоција и осетљивости код родитеља. 
Kад често слушају да треба да престану 
да плачу или се жале, деца се затварају 
у себе. Та потиснута осећања могу да 
прерасту у психосоматске поремећаје.
9.�Тешка�депресија�и�осећај�криви-

це
„Свега смо се одрекли да би ти имао 

то!”, класично набијање кривице које 
преплављује душу детета и ретко неста-
је. Исти ефекат дају и претње у вези 
оцена у школи – дете је под констант-
ним стресом, што лако води у депресију.
10.�Неодговорност�и�незрелост
Постоји посебан тип превише заштит-

нички настројених родитеља, који не до-
звољавају деци да раде баш ништа. „Не 
дирај мачку, огребаће те” – само је је-
дан од примера застрашивања детета да 
донесе било какву одлуку или проба не-
што ново. Уз овакво одрастање, обавезно 
долази и пасивност и неодговорност, као 
и несамосталност. 

Бебе могу да препознају добре и лоше особе
Б ебе умеју да препознају лица, али и више од тог. Скорашње истраживање су-

герише да бебе могу да праве разлику између добрих и лоших особа. Један 
експеримент спроведен на Универзитету Јејл показао је да бебе више воле 

особе које су предусретљиве, а да своје закључке о људима доносе на основу ми-
кросигнала.

У другом експериметну бебама су показане две лутке – добра, која је помогла 
да се отвори кутија, и лоша, која би залупила кутију. Више од 80 одсто беба одабра-
ло је добру лутку, што показује да бебе заиста умеју да просуде ко је добар, а ко 
лош.

„Људи долазе на свет са урођеном моралношћу”, казао је за Си-Ен-Ен Пол Блум, 
аутор књиге „Само бебе: Порекло добра и зла”.

Kако деца расту, све су боља у доношењу процена о другим људима, не само на 
основу њихових поступака већ и на основу карактерних црта и мимике. Трогоди-
шњаци су у стању да процене нечију поузданост само на основу лица непознате 
особе.

Следећи пут када ваша беба покаже нетрпељивост према новом лицу, немојте то 
схватати само као хир, саветују научници. Пробајте да бар узмете у разматрање бе-
бин суд када процењујете своје пријатеље. 
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