
Будућност видимо у сарадњи са европским државама 

 

Србија види залог своје просперитетне будућности и свеопштег напретка читавог 
региона у сарадњи са европским државама, а посебно суседним, поручио је 
председник Србије Томислав Николић. 

"Србија је опредељена је да своју садашњост и будућност успоставља на 
принципима слободе, равноправности, поштовања људских права и 
добросуседских односа. Као припадници старог европског народа, који је кроз 
своју прошлост страдао вишеструко, свесни смо одговорности и у потпуности 
посвећени давању свог доприноса даљем развоју европске породице народа", рекао 
је Николић. 

Председник Србије је у Чуругу, где је са мађарским председником Јаношом 
Адером одао заједнички почаст мађарским и српским жртвама страдалим у Другом 
светском рату, истакао да су блиски и пријатељски односи Србије и Мађарске, 
засновани на обостраном поштовању и разумевању, значајан чинилац у стварању 
услова за несметан и равномеран развој земаља у овом делу Европе. 

Србија је спремна да са својим суседима истрајно делује у том правцу, додао је он и 
нагласио да посету Адера Србији доживљава и као симбол прелаза у нову фазу још 
интензивније и благотворније сарадње. 

"Заснивајући нашу будућност на бројним примерима сарадње и заједничког 
деловања у прошлости, грађани Мађарске и Србије имају одговорност једни према 
другима, али и према другим европским народима и државама", указао је Николић. 

Он је позвао да данашњи догађај посвећен невино страдалим прецима са обе 
стране, потомци упамте као симбол истинског помирења наших народа и залог 
обостраних искрених настојања да, као суседи, још више доприносимо међусобном 
зближавању, разумевању, сарадњи, пријатељству. 

Цитирајући поруку из Посланице Римљанима "Колико је до вас, будите у миру са 
свима", Николић је истакао да она садржи мудрост таложену вековима и потписану 
именима неизмерног броја невино пострадалих у историји људске врсте. 

"Поучени њоме, као и нашом безмало хиљадугодишњом прошлошћу, Мађари и 
Срби имају одговорност једни према другима да своју садашњост и будућност 
граде на најплеменитијим традицијама заједничког живота у миру, разумевању и 
хришћанској љубави", поручио је председник Србије. 

Николић је подсетио да је прошлост два блиска, суседна народа и њихових држава 
пролазила кроз бројне мене општеевропских историјских токова и да су, налазећи 



се на раскршћу својеврсних цивилизацијских рута, на изузетном геостратешком 
положају, наши народи неретко били изложени ратним вихорима и разарањима.  

Најчешће савезници у борби против заједничког непријатеља, Срби и Мађари 
бивали су, додао је, и на супростављеним странама, што је доводило до трагичних 
последица. 

Стварајући, снажећи и бранећи своје државе, почев од Средњег века па све до 
савремене историје, Мађари и Срби прожимали су се у бројним областима 
друштвеног деловања: култури, науци, образовању, уметности, рекао је Николић 

Он је, између осталог, подсетио да су Срби и Мађари пред опасностима које је 
носила османска најезда у 14. веку, добили су улогу одбрамбеног бедема Европе и 
хришћанства и да су се јуначки одупирали моћној османској војсци, штитећи 
културу и цивилизацију којој су припадали. 

Како је додао, стога не чуди што се на Београдској тврђави налази споменик 
Мађарима који су, предвођеним славним Сибињанин Јанком, раме уз раме са 
Србима одбранили Београд 1456. године. 

Председник Србије је навео и да су бројни примери јунаштва заједничких предака 
два народа у доба аустро-турских ратова у 17. и 18. веку, као и да су нашу историју 
обележиле две велике сеобе Срба у северне регије. 

Према његовим речима, преци два народа наставили су да подржавају једини друге 
и у време вожда Карађорђа и Милоша Великог. 

Николић је подсетио и да је пријатељ утемељивача српског театра Јоакима Вујића 
био Иштван Балог, славни мађарски драматург, редитељ и глумац, чија је драма 
"черни ђорђе" величала српску народну побуну и Карађорђа толико да су 
аустријске власти забрањивале њено извођење. 

Он је навео и пример песника Александра Петровића, познатијег под именом 
Шандор Петефи, који је, како је истакао, певао о слободи света. 

Међу примерима драгоценог преплитања прошлости два блиска народа Николић је 
поменуо и Сент Андреју код Будимпеште и тврђаву Бач. 

Николић је указао да је динамична, а у појединим раздобљима и трагична историја 
ових простора, чинила да се наши народи и државе нађу и на супродстављеним 
странама, као и да су трагичне странице заједничке прошлости везане за оружане 
сукобе и страдања у Првом и Другом светском рату. 

"Та два међународна сукоба обележена су непријатељством нашим тадашњих 
држава, разарањима насељених места, убијањем недужних цивила и уништавањем 
културне баштине. Трагични догађаји који су се одиграли током тих ратних година, 



историјска су опомена која и данас недвосмилено указује на потребу живота у 
миру и међусобном разумевању", поручио је спрски лидер. 

Како је истакао, свака невина жртва, без обзира на нацију, вероисповест, пол и 
узраст заслужује да је памтимо и сачувамо од заборава, а "сваки цвет положен на 
стратишту наших сународника, наше међусобно пружене руке помирења, одраз су 
цивилизацијске свести и одговорности према нашој заједничкој садашњости и 
будућности". 

"Стога немојмо заборавити да свака жртва, али и сваки злочинац имају име и 
презиме. Одговорност према ономе што се десило, али пођеднако и према нашој 
обавези да стварамо услове за несметан суживот и сарадњу у будућности, одраз је 
нашег објективног познавања историје ових простора", навео је Николић и додао: 

"Прошлост се не може мењати, али се из ње може научити. Спознаја оног што се 
десило, промишљање узрока и последица трагичних догађаја, утврђивање 
појединачне одговорности за почињене злочине - то је задатак који је поверен овој 
генерацији." 

Према речима председника Србије, основно људско позвање јесте да памтимо, не 
заборављамо и праштамо једни другима, а томе приступамо искрено, заједнички и 
са истим осећањем посвећености. 

"Стекли су се услови да нашу прошлост препустимо критичкој историографији, а 
надасве стручњацима окупљеним у Међуакадемијској комисији Српске академије 
наука и уметности и Мађарске академије наука. Наша заједничка подршка 
њиховом раду представља најзначајнији допринос даљем грађењу пријатељства и 
добросуседских односа Мађарске и Србије", закључио је Николић. 

 
 


