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КА КО ДО ЖИ ВЕ ТИ СТО ТУ?
-пре по ру ке из 1834. го ди не-

Прим. др То ми слав Тре ћа ков, др Сне же на Тре ћа ков
Дом здра вља Но ви Сад

Ле то пис Ма ти це срп ске нај ста ри ји је наш ча со пис ко ји из ла зи и да-
нас. По кре нут је 1824. го ди не, да кле 2 го ди не пре не го што је осно ва на 
Ма ти ца срп ска. Пр ви уред ник био је Ге ор ги је Ма га ра ше вић. Осни ва ње 
Ма ти це срп ске и Ле то пи са има ло је огро ман зна чај за це ло куп ни срп ски 
на род то га до ба. Дру штво срп ске сло ве сно сти осно ва но је пет на е стак го-
ди на ка сни је, у Бе о гра ду, 1842. го ди не.

Ове го ди не про сла вља мо 185. го ди шњи цу Ма ти це срп ске, што је све-
ча но обе ле же но „Да ни ма Ма ти це срп ске“ у Бе о гра ду, у Га ле ри ји СА НУ, 
ра ни је ове го ди не.

Да нас је Ле то пис Ма ти це срп ске пре вас ход но књи жев ни ча со пис. У 
про шло сти, об ја вљи вао је и члан ке из дру гих обла сти, па та ко и из ме ди-
ци не. Ови члан ци би ли су углав ном „здрав стве но – вас пит ни“, на ме ње-
ни нај ши рој пу бли ци. 

За Ле то пис су, из ме ђу оста лих, о здрав ству пи са ли: Јо ван Сте јић, Те-
о дор Па вло вић, Ар нот Ар но вљев, Сте ван Ми ло ва нов, Ми лан Јо ва но вић-
Мор ски... У том вре ме ну, то ком пр ве по ло ви не 19. ве ка, ви со ко обра зо-
ва них на ших љу ди би ло је ре ла тив но ма ло, па су им и зна ња и ин те ре-
со ва ња би ла ши ро ка. Та ко и ни је чуд но да су адво ка ти пи са ли о „чер ној 
смер ти“ или о зна ча ју „чи стог ва зду ха за ди са ње“. 

Из ве сни Срб Ср бич, (псе у до ним иза ко га се ве ро ват но кри је Па вле Бе-
рић, адво кат у Бу ди му од 1821. а од 1830. па до сво је смр ти, 1845, се кре тар 
Кар ло вач ке Ми тро по ли је, са рад ник Ле то пи са Ма ти це срп ске и Срп ских 
на род них но ви на) ре шио је 1834. го ди не да пру жи свој до при нос про ду-
же њу људ ског жи во та на овим про сто ри ма.

Те исте го ди не, об ја вио је у 36. књи зи Ле то пи са Ма ти це срп ске, на стра-
на ма 56-57: „ПРО СТА ПРА ВИ ЛА за оног ко ји же ли до жи вит сто го ди на“ . Ова 
„пра ви ла“ су у ства ри ду хо ви ти са ве ти у сти хо ви ма за здрав на чин жи во та.

Да нас у сва ко днев ном ра ду ле ка ри има ју оба ве зу да про мо ви шу 
здра ве сти ло ве жи во та, а Срб Ср бич, адво кат, то је ра дио још пре 175 го ди-
на. Не ке од тих пре по ру ка ак ту ел не су и да нас.

Ево тих  „ПРОС ТИ Х ПРАВИЛА. .. “ у целини:
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ПР ОСТА ПРАВИ ЛА
за он ог, кои жел и доживит сто  година.
Не к с̀  у по слу он умо ри
 И нигди се н е љути,
Нек  не  псуј е и не ка ра 
Н и зачто  се и  несмути
К ад  смеркне се  нек похити
Лећи, ма  невечерао,
Рум ен зор а кад  засви ти
Да на  но ге  већ ј е ст ао ,
С добр им  да се људм а слаже
С воју ду жност исполњ ав а, 
Потр ебнием  да пома же,
А  на Бога да уп ова.

 Н ико м да не пове ру је
Љуб у, но вце, тајну  своју, 
Нит` у  зајам изиск ује,
 Ни да  какаву  тражи коју
Да се  непре ко је с киме, 
Ни да ко га  тиши,  ми ри ,
Почне ли п ак кто  штогод с њим е
 А он одма нек  отпир и.

П олити ке нек се мане, 
З ак он нек  не р ешета,
Гди г а јест и  пити ка не
Лу до нек с̀   не  надев ета,
Н ека љуби что је зато,
П ом ало и пије  вина,
Не к обд ержи закон  з ато
Мож`  д ож ивит`  сто го ди на.

Срб  С рбич
 
Прем а  томе, а ко жел ите да  д оживите стоту, д ржите   се  савета  Ср ба  

С рбича, alia s, Пав ла  Берића,  и – успех н еће  из остати !
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