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ЖИВОТ СТУДЕНАТА У СЈЕДИЊЕНИМ

ДРЖАВАМА АМЕРИКЕ.

Овом приликом, пошговани слушаоци, ми ћемо

се забавити животом и радом студената у Сједиње-
ним Америчким Државама. Тема је обилна, стога

ћу се ограничити на битно. Изнећу укратко утиске

које сам добио за време двогодишњег бављења на

једном од најпознатијих америчких университета,

на университету државе Мичиган.

Осећам да се ишчекује да говорим о хипербо-

личном, американском, о нечем што би личило на

облакодере и прекоокеанске финансије (ми о Аме-

рици са те стране нешто и знамо), а причаћу вам,

међутим, само о простом и једноставном, а дубоко

смишљеном. Бојим се да у овом нећу - потпуно

успети, јер су и сувише свеже успомене, које доно-

сим из ове земље дгла .п рада, јер је велико пошто-

вање, које осећам према Америци и схватањима

тамо.

Знам, да ће бити подвојености међу вама. Једни

ће се загрејати за методе Новог Света, други се неће

са њима сложити, трећи ће их а ргшп одбацити.

Ово сам морао да нагласим да бих смео унапред,

драти слушаоци, да вас замолим за суд без преду-
беђења и објективан.
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Предавање је подељено у два дела. У првом
ће се говорити о животу и раду студената у школ-

ској учионици, лабораторији и библиотеци, а у

другом о животу студената ван учионице. Главну
пажњу ћу да обратим на оно у чему се разликује

американскп од европског университета.

Пре но што пређем на саму тему, укратко ћу
вам рећи како се долази до унпверситета у Америци.

У једној држави Уније, у Мичитану, где сам

ја живео, школе су подељене на следећи начин:

1. После забавиштагдолази основна школа, која
тамо траје за четири године дуже но код 'нас, т. ј.
осам година. Ово је по моме мишљењу много па-

метније, јер је на тај начин приморано свако дете

да сврши оно што се код нас зове нижа гимназија
или грађанска школа, а што у'ствари и јесу четири

последње године њихове основне школе. На тај
се начин ниво опште народне просвете куд и камо

диже изнад европског. Уз то морам споменути да

се већ овде обраћа врло велпка пажња на гимна-

стику и спорт. Њпхове основне школе су снабде-

вене свим могућим гимнастичким справама и спорт-

ским потребама, како у дворишту на чпстом ва-

здуху, тако и у затворешш великим дворанама за

случај кише и зиме.

Пошто је познато да деца воле игру и гпмна-

стику њима је у слободном времену увек дозвољен

приступ до справа..

Веронаука се не предаје ни у једној врсти

школа, али-се зато гштензивно уче деца науци о

здрављу и хигијеии. Међутим то не значи да Аме-

риканци нису религиозни; напротив они су много

религиознијп од Европљана, само што се у њихо-
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вим црквама религија и морал много уче, а зато су . ,
опет црквени церемонијал готово сасвим изоставили.

2. Општи ступањ народне просвете је још више

повећан тиме, што тамо свако село има гпмназију,

односно такозвани «ћ!§ћ Bсћооl». Веронаука и

мртви језици су и овде изостављенп, али се зато у

њима предаје механика, учи се шофирати, и скла-

пати и расклапати аутомобиле и бицикле. Интере-

сантно је споменути да у Америци ђаци гимназије

перу код куће посЈђз у кухињи, разносе и продају
новине по улицама, и ако они, кад их гледате по

спољашности, оделу и непотребним стварима (би-

циклу), нису неопходно спали на то. Већ овде се

опажа кардинална црта американске цивилизације:
поштовање и цењење рада. Већ гимназиста хоће

да сћм себи нешто допринесе, и да не тражи све од

родитеља. Ово ћемо још боље опазити код студе-

ната колеџа и университета. Ћерке милионера раде

сасвим напорне послове како код куће, тако у

трговини и канцеларији. У Америци се богат и

интелигентан свет поноси тиме кад каже да треба

да ради обичан физички рад.

Као што рекох, скоро свако село од 1000 и

мање становника има своју «ћlа;ћ Bсћооl», или гим-

назију.

Но како међу овим њпховим гимназијама има

и самоуправних, општинских и конфесионалних, то

се и њихови иаставни планови не слажу потпуно.

Док се у државним или неким општинским заводима

веронаука не предаје, дотле је у конфесионалним
она главни предмет.

Стога је разумљиво што државни, а ибољи при-

ватни университет нећедаприми апсолвенте макоје

гимназије. Докје апсолвентима оних «ћ!§ћ зсћооћа
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закоје университет држи/да су на потребној висини

дозвољен упис, дотле је ђацима из других завода,

за које университет држи да су из ма ког разлога

нижег квалитета, потребно полагатп пријемни испит

пре но што би им се дозволио упис. Онима који не

поло-же пријемни испит није дозвољен упис на уни-

верситет или колеџ.

Пошто је ђаку дозвољен упис на колеџ или

факултет, он није препуштен судбини да га она

баца на ову или ону струку. Да би университет

био-сигуран да ће сваки студент отићи на ону струку

за коју он показује природну способност, тражи се

од оних кандидата за упис, да што ранпје, у току

ферија, пошаљу университету своје сведоџбе о

успеху у гимназији. Поред тога мора кандидат

да испуни још један формулар са четрдесет-педесет

најразноврснијих питања, па к то такође да прикључи

својим школским сведоџбама.

Университет се још дпректно пнформише о сва-

ком кандидату код љеговнх ранијих наставника из

гимназије или које било средње школе.

На основу прегледа школских сведоџаба, одго-

ворених питања у формулару и добивених ннфор-

мација, университетска комиеија створп своје ми-

шљење, коју ће струку препсручити студенту, ако

му буде дозвољено да се упише.

Комисија одреди увек једног, или према по-

треби, више професора, који се подуже разговарају
са ђаком и постављају му сваковрсна питања да

што тачније изведу закључак за коју би струку

ђак био најспособнији.

На основу овог мишљења добивеног при овом

личном сусрету ђака и професора и на основу оиог
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претходног, компсијског мишљења о ђаковим спо-

собностима, њему се препоручи ова или она струка.

На тај се начпн избегну врло честе и велике

погрешке при ступању на университет, које се доц-

није стално осећају код људи са университетском

дипломом. Без сумње да има много лекара који
би били много бољи инжињери или архитекти,

као и обратно.
Само што ми то касно увиђамо, док Амери-

канци гледају да ову погрешку спрече још при

ступању на университет.
Али Американцима ни ово није довољна предо-

строжност против евентуалне погрешке у избору

струке. За прва два месеца иредавања студентима

је дозвољено да без икаквог губитка пређу на другу

струку, ако сами увиде ту потребу или им то на-

ставнпци препоруче. Да би се видело који су сту-

денти потпуно неспособни за рад на университету,

прва два месеца. као и целе прве године, студенти

се нарочито строго оцењују. Ти студенти који не

могу да постигну потребан успех за прва два месеца,

односно првог семестра или прве године, они се

отпуштају. Из овога се може видети колико се

велика пажња тамо обраћа да се праве способности

појединаца најправилније искористе, како за општу

човечанску и државну, тако и личну корист.

Пошто је немогуће детаљно говорити о методи

предавања појединих предмета и о раду у лабора-
торијама, додирнућу само главне принципе који

руководе амерички наставнички кадар при преда-

вању и спремању студената.

Идеал је да студент понесе са универзитета у

живот максимум знања како теориског тако и прак-

тичног, тако да може одмах по свршеним студијама
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показати најбољи успех у своме стручном раду.
Стога се у Америци поред опширних теоретскпх

предавања зрло миого полаже на практпчне вежбе.

Иоред великих предаваонпца свако одељење пли

гшститут има велике просторпје п потребне стварп

за практпчан рад. Читава година илп разред може

да ради у псто време, а не као код нас по групама,
тако да на тај начин добију и наставнпци и студенти.
Наставник уштеди много енергије и времена јер
не мора често да понавља једну исту ствар за сваку

групу,' а етуденти добпју у томе што коликогод

имају теоретскпх предавања, толнко пута имају и

нрактичне вежбе сви заједно; све што чују у теорнји

виде и раде у пракеи.
—* Прпликом практичних

радова не само да се предаје, тумачп и показује,
ве!| сваки студент мора све сам да радп, да оппше,

иротумачи и продискутује, јер је тамо обичај да

иаставник сваки дан за време вежбе п испитује

с.туденте, расправља са њима. а после сваког питања

п дискусије оцењује студента према његовом знању.

На тај начин су њихови студенти нриморанп да се

сваки дан спремају пз сваког предмета којн слу-

шају. Осим ових усмених. питања студентп морају

да опишу и иродискутују сваки проблем и предмет

што добију на практичном раду. Тражи се од њих

да изведу закључак и да даду своје мишљење 6

значају проблема, п то тачно по правилима. Ове

студеитске
белешке инструктори с времена на време

покупе, прегледају и такође оцењују.
Из теориског дела наставник може да одреди

испрт кад год хоће, обичнб месечно једанпут. Сту-

Дентима '6е: дан-Два иапред' каже кад ће битти тео-

риски нсвдрг, који је увск писмен и то за цео разред

у исто врмге-;' Тај испит они зову «Мие ћоок», плава



КЈ&ига, јер се пише у .свеске- са плавим корнг

цама.

Напослетку, завршни, или фмнални испит је

на крају сваког семестра. Тада се опет гшсмено

решаваЈЈг како практпчкн тако и теориски проблемп.
И овде цео разред полаже испит у исто време.

Из ове методе испита можете осетити опет тен-

денцију да се уштеди у времену и енергији како

код наставника, тако код студената, као и.да се

уштеди у материјалним пздацима како универси-

тета, тако студената. Наставник не мора да по-

троши један дан времена и енергије за исцитивање

једне групице од четири-пет студената, јер на овај
начин скоро са истом енергијом и временом. испита

целу годину (класу), студенти су пак приморани

да се из дана у дан спремају за испит и да га положе

на време, чиме уштеде сву ону енергију и вреЦе
које наши студенти утроше иа кафану, корзо и

партиске зборове, и све оно времеиновац које неки

наши студенти утроше студирајући по десет година

оно, што се може свршити редовно за четири до

пет година. Ја мислим да и оворазбацивањевремена,

енергије, а тпме и новца, није свеједно ни за нашу

државу н народ, ни за праве родољубе.
И оцењивање се друкчије рачуна него код нас,

наиме, тамо се оцењује по процентима. Одличан је
само онај ко покаже сто процената знања. Да се

само положи испит или како би код нас рекли да

се провуче потребно је најмање седамдесет и пет

процената знања, иначе се мора

пропуштања ни гледања кроз прст^;^&'цјв' ; ШлЈки

максимум. Ако неко нпје

напусти, јер се не дозвољава да

ц лецог студента троши време и

\ тЗ?*. ФлШ-!&?'■ >!■ $г /-V/
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тиме кочи рад, а с друге отране да се подржава

код_ студената и његових родитеља нека илузорна
нада.

Правници, медидинари, педагози и студенти
пословне администрације, пре него што би се могли

уписати на своје стручне факултете, морају свр-
шити две до три године студија на колеџу, где добију
општу предспрему за своју струку, а тиме им се

омогућава на почетку лакше разумевање стручних

предмета на факултету.

Студенти литературе, филозофије и вештпна,

студенти инжењерства и архитектуре, студенти фар-
мације и зубарства, (као и студенти, који већ имају
факултетску диплому и неку титулу, а који се спе-

циализирају на т. зв. «Огасlиаlе sсћооl») ступају

директно на своје стручне копеџе.

За време студија на колеџима и факултетима

студенти обично, ако покажу потребан успех и ако

желе, добивају титулу «ћасћеlог» и «таб!ег».

Шта зна че ове титуле и зашто су потребне ?

Оне значе да је дотични положио све потребне

испите, али да нема докторат.

Нешто
нарочито, што одликује боље американ-

ске университете је факултет за усавршавање и

специализирање, што они зову «Огасlиаl.е sсћооl»

На овај факултет се примају само дипломиранн

студенти, који су већ свршени докторн, инжењери,

професори и т. д., а који хоће да се више усаврше

у својој струци или који желе да раде оригнналне

научне .радове. На основу оврхх научних радова и

нспита, које за сваког оваквог дипломираног сту-

дента' руководи нарочпта комисија од три профе-

сора, добпвају се пајвшле научпе тптуле, као док-



тор наука, доктор философије, литературе,—тех-

нике и т. д.

Колико Американци цене време и рад, и колико

су пнтелигентно овесни и разборити показује и

њихов «Bилгтег sсћооl», феријални семестар, који

се, као што му п пме каже, одржава за време вели-

ког школског одмора, у лето. Циљ овога семестра

је троструки: Прво, он је врло добро дошао оним

ђацима, који су нз ког било разлога мало заостали

иза својих разредних другова (на пр. који поред

самоиздржавања морају још да издржавају жену и

децу или да потпомажу своје родитеље). Друго,
он служи за боље Јшавршавање оних наставника

основних и средњих школа, који желе боље место

и виши положај, једном речи, који желе напредак

у својој струци, а за који се напредак тамо тражи

боља спрема и боља способност. —• У Мичигану

је за све учитеље обавезно похађање феријалног

семестра два-три лета, и разуме се, тражи се добар

успех. Треће, феријални семестар служи асистен-

тима, инструкторима па чак и доцентима, који хоће

да чују и виде неку другу методу или систем рада

и наставе, или који желе да чују ког чувеног про-

феоора и да науче коју нарочиту методу истражи-

вања и т. д.

Свим овим врстама студената велики школски

распуст пружа врло згодну прилику, да без икаквог

поремећаја њиховог редовног рада постигну свој
циљ.

Тај феријални семестар траје два

да они који га слушају, или који
имају један месец за одмор.

Наставници за феријални
довних принадлежности добијају тт

'
*

ЛАШшЖ/3.
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хонорар и тако се увек јаве за рад у феријалном
семестру скоро сви наставници универоптета. Ако

је који одсутан то је у интересу каквог научног

путовања или у ком важном општем интересу.
Ово американско настојање да се уз највећу

уштеду у времену и новцу, без икаквнх лоших

последица по студентско здравље постигну најбољи

резултати како у интересу личном тако и у инте-

ресу државном и општем, налазп пзраза и у одслу-

жењу ђачког рока у војсци. Ово је још једна једпн-
ствена одлика американских университета, да се на

државном университету налази и Војна Команда,

у којој војни обавезнпци дотичног университета

одслужују свој војнп рок. Та војна обука и веж-

бања се врше у вече или по подне када су обавез-

ници слободни од редовног школског рада. Знам

да бисемноги изнеиадили када би у университет-

ском дворишту илп парку видели топове различптог

калибра, па и највеће, што је у Мичигану сасвим

обична ствар, а што служи за обуку ђака војника.
На тај начин студент не губи ништа времена за

одслужење војног рока, а држгва уитеди на њз-

говом стану и храни.

Поред учионице и лабораторије врло велпку

улогу игра и библиотека. Поред једне велике опште

библиотеке за цео университет, обично сваки фа-

култет има своју стручну библиотеку. Наравно да

су просторије у библиотеци огромне, снабдевене са

најмодернијим осветлењем и вентилацијом, лифтом
и свим осталим хигијенским и практичним потре-

бама. Поред великпх општпх дворана за студирање,

за часописе и новине, постоје и велпке дворане за

поједине стручне библиотеке, тако медпцинска, пн-

жењерска, философска, историска ит, д. бпблиотека,
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Библиотека университета Државе Мичиган је снаб-

девена са шест стотина хиљада свезака разноврсних

уџбеника и књига. Она прпма шест хиљада разних

одабраних часописа из целога света од којих пет

стотина најбољих медицинских часописа. Поред
овнх великнх општих и стручних дворана, за про-

фесоре и лица која се баве истраживањем, постоје

нарочите појединачне собе. Поред свег тога

што је тамо публика врло дисциплинована што се

тиче реда, чистоће, тишпне и пажљивости, постоје

врло строги државни закони, који су истакнути

свуда на видно место. Благодарећи дисциплинова-

ности студената и публике, као и врло строгим

законима, с једне стране, а спремности и услужности

службеника у библиотеци с друге стране, онај ко

хоће да се послужи са библиотеком може то учинити

врло лако и угодно.

Университет Државе Мичигана располаже и

врло лепим музејима. Тако он има етнографски,

зоолошки, природни, историски, антропографски,

библиотекарски и музички музеум. Како библио-

теком тако и музејима амерички студенти се обилато

служе.

11. Студентски живот ван учионице и друштвени

живот студената је много пунији и разноврснији
него код нас. Ово је тим иитересантније што они

немају кафана и гостионица, јер, као што знате,

тамо је забрањена продаја алкохолних пића. Поред

прохибиције алкохолних пића код америчких сту-

дената нема ни партизанства. Поред стотину других

студентских организација нема ниједне партиско-

политичке. Мени је изгледало иевероватно да се

њихови студенти не баве партизанством, па сам неко-

лико пута запитао по иеког студента како то да они
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немају партиских организација. Одговор је био

скоро увек исти: Ми немамо нп времена, ни какве

користи од тога што би се бавили партиским ства-

рима. За тај ци-љ су изабрани и плаћени сенатори
И. иосланици па нека се они брину о партпјама.
Већ, из овога се внди колико су код њих целокупан

рад ц брига расподељени, и како се код њих нико не

меша у туђ посао
.

Свако гледа своју бригу и да свој
посао, изврши тачно, савесно ина време. Ово нам

донекле објашњава и тај факат да у Сједињеним
Државама Америке има такорећи оамо две поли-

тичке партије: демократска и републиканска, на сто

двадесет милиона становника, док ми на десет пута

маше становника т, ј. дванаест милиона имамо

десет до дванаест партија.
Но зато њихови студенти имају много више

научних, литерарних, социјалних, економских и

спортских организација. У научним и литерарним

организацијама на периодичним двонедељним или

м-есечним састанцима студенти читају своје радове,

критикују и расправљају о њима, што се после и

штампа у студентоким часописима. Затим свака

струка и свака година има своју стручну или класну

организацију, која заступа разредне или стручне

интересе, али се никако не меша у политику.

Како њихов университет има добру катедру за жур-

налистику то код њих има и потпуно спремних

студената журналиста, који самостално, без помоћи

наставника издају дневни университетски лист. У

њему се поред обичних рубрика једног доброг днев-

ног листа доносе свакодневнп догађаји на дотичном

университету, као разна специјална предавања, сед-

нице, зборови, концерти, утакмице и уопште све

што се догађа на уштверситету. Издавачи, дирек-
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листа су сами студенти. Осим овога студенти издају
и двонедељни литерарни, и месечни шаљив, сати-

рички лист, као и неколико мање важних стручних,

класних и друштвених листова. За све те листове

су студенти како директори тако и нродавци и

разносачи. То је оно интересантно код америч-

ких студената, што су они сиособни да раде не само

оне леише канцелариске нослове, него н најобичније

физичке радове обичног раденика.

Како у Мичигану и музичка школа нринада

университету то наставници и студенти музике сваке

недеље један-два иута ириређују концерт у- наро-

читој великој, модерној концертној згради универ-

ситета, бесилатно за студенте и осталу нублику.
На тај се начин студентима музике и певања пружа

прилика, да покажу своје способности пред публи-

ком, а осталим студентима и публици се даје јевтина

прилика лепог и доброг уживања.

Спорт и атлетика университетских студената у

Америци заслужују нарочиту пажњу. То је нешто

јединствено у целом свету. Већ сам споменуо да је
на американским университетима обавезна гимна-

стика, спорт и атлетика.

Велике утакмице у футбалу се приређују, пет

до шест пута у јесен, суботом по подне. Исто тако.

неколико великих утакмица у «ћаBећаll-у» се при-

реде у пролеће суботом по подне. Велики број,

утакмица мањега стила приређују студенти поједи-
них струка и разреда између себе у тенису, ћазкећ-

ћаll-у и т. д., које служе здрављу и појачавању

разредног и другарског духа.

Велику улогу у американском студентском жи-

воту играју ђачка побратимства, посестримства и

15
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ђачки домови. Осим ђачких домова, који су покло-

њени университету од разних добротвора, најчешће

сама ђачка побратимства и посестрпмства оснивају

домове, у којима већина чланова дотпчне организа-

ције живи уз јевтинију цену, него у приватнпм

становима и рестораиима. Такви, американски,

ђачки домови су по броју чланова мањи од европ-

ских. Ретко који има више од сто чланова; просе-

чан број износи педесет-шесдесет, а има их и са

двадесет чланова Спољашњп облик ових до-

мова изгледа као каква лепа, велика вила код нас.

Ова побратимства и посестримства имају грчка

имена на пр. Алфа Омега, Кси Капа ит. д-

Већина ових организација су огранци великих исто-

имених шационалних удружења части» т. зв. «Ка-

Ооиа! Нопогагу sос!еlу». Један део ових органи-

зација припада етручним студентским организаци-

јама, на пр. правницима, меднцпнарпма и т. д.

«Националним друштвима части» не прппадају само

студенти, већ и старији интелектуалци, који су

још у своје студентско доба припадали тим дру-

штвима. Делокруг друштва не огранпчава се само

на једну државу америчке уније, већ на целу унију.

Унутрашњи живот ових побратимских и посе-

стримских организација је тачно одређен правилима,

која имају потврду универсптетских власти, а којима
се сваки члан мора строго покоравати. Ако се

који члан огреши о правила он бива избачен из

органпзацпје, јер се никако не дозвољава да чла-

нови руше углед друштва. Ако је на пр. правилима

забраљено да чланице иеког посестримства носе

кратку косу, или да изађу иа улицу без шешира,

онда ће се чланица таквог посестримства добро про-

мислити пре но што тако шта учини. Повреда
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правила, поред осталих неугодних ствари, као на

пр. губитак права учествовања на домаћим посе-

стримсклм забавамаилп излетима, наравно, повлачи

за собом губитак друштвене значке, губитак почасне

дипломе п напослетку избацивање из посестримства.
Не треба мислити да та строга правила у ова-

квим организацијама постоје зато само да кажња-

вају, не, она постоје зато да заштите добру већину
против покварених појединаца.

Чланови такве организације нижу цену ужи-

вају најмодернији американскп стан са купатилом,

топлом и хладном водом, парним грејањем, елек-

тричним осветљењем, лепим, пространим и видним

собама. Поред овако снабдевених појединачних

соба, свако побратпмство или посестримство има

пепу и велику заједничку гостинску дворану, лепу

дворану за свпрање, лепу и велику заједничку
трпезарију, читаоницу, кухињу и т. д. Овакве

организације периодично и са дозволом универси-
тетских оргапа приређују чајанке, домаће забаве и

томе слично, на које позивају и чланове других

организација. Храна је у оваквим домовима врло

добра, чиста и хигијенска, а јевтпиија но у ресто-

ранима.

Сву бригу око руковања оваквом организацијом

воде изабрани студенти; председник, секретар,
бла-

гајник и одбор.

Поред ових мањих домова, који припадају по-

јединим оргаиизацијама и чији су чланови само

један ограничен број студената, постоје и велики

општи домови. Обично има два таква дома на једном

университету, један за мушке и једаи за женске.

Чланови ових домова су сви студенти университета

и велики број грађана који оу дипломирали на
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дотичном универсиТету т. зв. «аlптпиsl.» СвакИ

је још при упису на университет дужан да плати

чланарину за овај општи студентски дом, који они

називају «Савез». Овај дом впше личи на какав

леп, елегантан хотел, само што нема много соба

за спавање, већ је снабдевен просторијама, које

служе општем циљу. Има велике трпезарије, велике

и елегантне клуб-дворане, снабдевене удобним

намештајем, новинама и часописима, а које служе

за одмарање студената. У њему се налазп велика

модерна дворана за забаве, позорпшне преставе п

предавања, модеран и хигијенски базен за пливање,

огромне дворане за билијарење, куглање пт. д.

Храна је у овим домовима исто тако разновр-

сна, чиста и хигијенски спремљена као у најеле-

гантнијим београдским хотелима. Иста се храна

једе у две трпезарије, које се по томе разликују

једна од друге, што је у једној она иста храна скупља

за педесет процената, и то због тога, што у тој трпе-

зарији послужују спромашни студентп, којп зато

добивају храну, док у другој трпезарији

влада систем т. зв. «BеlЈsегуlсе», т. ј. свако се сам

послужује.

Најбнтнија разлика између америчких и европ-

ских студената је у решавању проблема финансп-

рања спромашних студената. Код њих нема велпкп

број стипендија за домаће студенте. Тамо су сти-

пендисте већином странци из разних крајева зем-

љине кугле, Кинези, Јапанци, Африканци, Индусп

и т. д. За домаће сиромашне студенте постоји нека

врста университетске берзе рада, која, као и хриш-

ћанска заједница младих људи и жена, налази рада

и зараде за сиромашне студенте. Немојте мислитп

да је ово какав канцелариски рад,не,то су најтежи
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Најгрубљи физпчки радови, као на пр. копање

ровова код радова на канализацијп, кошење траве,

ложење фуруна за централно грејање, тресење те-

пиха, прање судова и свп могући оотали радови.
Овакве послове студенти раде за време редовних

предавања три до четири часа дневно, подељено на

јутро, подне и вече. За време великих распуста

студенти раде физички осам до девет часова дневно

и то у творницама, трговинама, на лађама и т. д.

Ово нарочито желим да истакнем због тога што

код нас има још више сиромашних студената него

у Америцп, који нажалост неће да знају да они могу

и физичким радом зарадити своје издржавање док

студирају. Ово не само да није срамота ни штетно

већ напротив, такав студент има права да буде
поносан, јер он сам зарађује што му је потребно,
те не мора никог да моли и да проси, избог тога да

зависи од неког. Поред тога што је независан и

слободан, он поштеди исвоју фамилију од често пута

тешких и кобних финансиских проблема. Стога ја

најискренпје препоручујем нашим студентима, да

се угледају на своје колеге из Америке, и да, када

наиђе нужда, засуку рукаве. Овакав физички рад,

врло добро долази баш студентима и као средство

за нормалан, правилан развитак тела, као и за одр-

жавање здравља, јер сви знамо, да је рад у учиони-

цама и лабораторијама штетан за здравље и правилан

развитак тела. Дакле,' као што видимо, физички

рад из више разлога врло добро долази младим

студентима, што су амерички студенти одавно уви-

дели. Тамо не раде само сиромашни већ и богати

студенти. Ови последњи често из задовољства, да

би имали више новаца за личне потребе и уживања.



Интересантно је на пр. како амерички студент

решава своју тренутну финансиску кризу. Рецимо,
вечерас му треба два долара, хоће да иде у позо-

риште или тако нешго. Он не тражи зајам, нити

пада у очајање, већ зађе од радње до радње или

од куће до куће и сугерира да би требало опрати

излоге, прозоре, почистити тротоар или одбацитп
снег и томе слично. Газде и газдарице знају да је
то студент и радо му дају прилику да заради који
долар, наглашујем да заради, а неда му се поклони.

На тај начпн је без милостпње, на основу оправдане

зараде, решен проблем тренугне финансиске кризе.

Верујте ми, драгп слушаоци, да су то ти амерпчки

студенти који дајунадар свој новчанп прплог, одело

и обућу својим колегама у Европи.

Немојте да помислите да су тп студенти који

раде физичке послове зато бедни, отрцани и прљавп.

Не, напротив, они су куд и камо чпстији, здравији
и елегантнији од наших студената. Наравно, кад

физички раде, они су у радннчком оделу и запр-

љају се, али се после окупају и пресвуку. Грађани

университетских градова врло радо излазе у сусрет

студентима и дају им прилику да зараде. Да би

се уверио, неколико сам пута посматрао студенте

када копају, товаре, ложе или раде неки другп

посао. Могу вам рећи да су послодавци задовољни

са студентима раденицима, јер се они у вредноћи
и снази ни мало не стиде простпх раденика.

Као илустрацију овога што сам испричао, на-

вешћу нешто из живота нашег великог научника

светског гласа Михаила Идворског-Пушша. Он је

у својој феноменалној аутобиографији, која је до-

била прву иаграду једног њујоршког књижевног

фонда, описао какве је он физичке радове обављао.
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Чим је стигао у Америку ои је ступио у службу на

једну фарму, нли што би код нас било: велик богат

салаш, или пољско имање. Ту је, као и сваки други
-

"

слуга, имао да оре на мазгама, да вуче земљу, и

да ради свакн други посао једног салашког слуге.

Касније је као студент иа Колумбија Университету

бацао угаљ, чпстио подруме, бојадисао лађе и кола,

и радио многе друге физпчке послове. Он то и данас

са поносом прича, а морамо знати да је он бивши

председник њујоршке Академије наука. Прошле и

претпрошле године је био председник највећег науч-

ног друштва на свету, «америчког удружења за

унапређење наука». I
,

И данас неколико америчких Срба студената

врше најобичније мануелне послове у творницама,

ресторанима и т. д.

Једна ннтересантна појава код американских

студената је религиозност. Нешто што сваког Европ-
љанина изненади када први пут приспе у Америку
то је велики број храмова. У университетским ме-

стима разне вероисповести подижу у непосредној '
близини университета специјалне храмове за сту-

денте. Иако се у државним и комуналним школама

не предаје веронаука и мада при упису нико не мора

казати какве је вероисповести, ипак скоро сваки

студент има бгбгту-, Ст.ри и Нови завет. Велики

број студената редовно похађа богослужења и

верске састанке. Ја не могу сигурно рећи шта је

прави узрок редовног похађања верских састанака

од стране студената. Мислим да је то зато, што је
скоро потпуно одб ч :: цплјони церемонијал, а уве-

дена разноврсност и стална промена програма бого-

служења. Главна тачка њихових богослужења је
неко поучно предавање из историје. економије и



22

т. д., које је често пута пропраћено и фплмом, затим

уметничкп концертни део. Редовни динери и чајанке

у њиховим храмовима дају ми повода да посумњам

да један део американске омладине и у храм одлази

из друштвених разлога, али понављам, само један
део.

Велики број студената има своје личне ауто-
мобиле и то јако разноврсне по вредности. Поред

сјајних аутомобила богатих
студената има и врло

јадних аутомобила сиромашних студената. По ауто-

мобилу се разликује богат студент од сиромашног,

Поред свег тога што се университет и град брину
о нарочитим, великим, празним местима за парки-

рање аутомобила, све улице око университетских

грсђзвина су пуне двоструких редова ђачких аутомо-

била. Услед учесталих аутомобилских несрећа унп-

верситетске зласти сада забрањују студентпма во-

зање на аутомобилима, нарочито млађима.

Најзад, у најкраћим потезима да споменем унп-

верситетске власти и професоре. Једна велика ра-

злпка између американског и нашег унпверситета

је у томе, што Американци траже п бирају за ректора

или, како га они зову, президента университета,

и за декане појединих факултета врло активне и

предузимљнве научењаке, врло често са неког дру-

гог универоптета. Ова звања су у Мичигану дожи-

вотна. Дужност президента и декана је да стално

истражују, проучавају и прпмењују нове и ефи-

касније методе рада и васпптања на университету

и на појединпм факултетима. Онн се брпну и труде

да из њихове школе изађу што спремнпји и способ-

нији људи за жпвот и рад у народу. Њихови се

университети никада не задовољавају оним мето-

дама којима већ раде, они непрестано теже и уводе
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боље и ефикасније методе за рад. Често пута је

потребно и доста енергије да се за нову методу

задобију виша власт и студенти. Стога ректор и

декани, када имају какав нов план они га прет-

ходно и по више пута образложе пред општим уни-

верситетским збором наставника и студената. По

себи се разуме да су и регенти университета упознати

са таквим новим планом и да се најпре тражи њихов

пристанак.

Сваки американскиуниверситетскипрофесор сам

копа, сеје, сади и залива своју башту и коси траву,

а зими чисти снег и томе слично. Како су ти људи

здрави и јаки то зна само онај ко их је лично видео.

Наравно, они то не раде зато што не би могли пла-

тити, већ што сматрају за потребно да се један

до два часа дневно телесно вежба. Не само дасене

стиде телесног рада, већ напротив тиме се поносе.

Наш земљак професор Пупин је за време одмора

гајио и дресирао своје коње.

Поштовани слушаоци! Ви сте из о вог преда-

вања могли закључити да је главна разлика између

американских и европских университета:

\/. Начин примања и уписивања.

2//Начин опредељивања на струку.

3, Васпитање и наставне методе.

4, Систем и метода испита.

5, Усавршавање, или роз! зсћоо!.

Летњи, или феријални семестар.
7. Организација спорта и атлетике.

бТ Побратимства, посестримства и њихови до-

мови.

9. Религиозност студената и наставника,

10. Поштовањр и цењењс рада.



СПОРТСКИ ЖИВОТ СТУДЕНАТА У АМЕРИЦИ.

У тој лепој и сретној земљи која има највише

права да се назове земаљскгш рајем. спорт је тако-

рећи насушна потреба.
Опште је позната етвар да се највнше баве

спортом Англосаксонци, па како и у североаме-

ричким Сједињеним Државама превлађују Англо-

саксонци то је онде спорт и развијен врло јако.
Већ сами називипојединих спортских пгара сведоче

да су нам оне дошле од Англосаксонаца, н. пр.

.уђутбал, баскетбал, ругби и т. д. Ако је то факат

да су Англосаксоици као нација велнкп љубитељи

спорта, онда је тим разумљивнје што им је универ-

ситетска омладина потпуно прожета идејом спорта,

јер, као што знамо, студентп су мање или впше

и код других народа представнпцп спорта и телеснс

културе. Ове две чињенице, наиме, да је цео народ

љубитељ спорта и да разуме потребу спорта с једне

стране, и да се ради о студентпма, с друге стране,

довољне су биле да се спорт у Сједињзиим Америчкпм

Државама и то нарочито код уииБорсптетске омла-

дине развио до завидне и ненадмашие впспне, као

што ћемо то видети из доцнијег излагања.

Интересантно је споменути како су постале те

њихове разне спортске пгре, које нису баш сасвим

цросте и у којгша има и нечег компликованог. а



Јгепог; Да бп се ваљано научиле, потребно је при-

лично воље и амбиције, и потрошитп доста врем%на.
Као што многи песници и сликари увимају

мотиве за своје радове из народа, тако су модерни

и папредни наставнпцп спортокпх игара у Амерпци

узели мотиве простог народног лоптаља, надвла-

чења ужета и т. д. Нешто су изменули, нешто угла-

дили, анешто додали и тако створили једну модерну,

лепу, целисходну и здраву игру. Као што је наш

Мокрањац створио своје дивне Руковети из народ-

них мотива тако су и онп узели грађу из народа.

Да је у Сједпњеним Америчким Државама спорт-

ски жпвот интензиван, то се види већ и по томе

што се скоро у свакој кући виде поједине спортске

ствари као што су: ракет за тенис, скије за клизање

по снегу, палице за голф и т. д. Затим, ако путу-

јемо њиховим удобним возовима или аутомобилом
по њиховим глатким, асфалтираним друмовима, често

наилазимо на стадионе за футбалске или бејзбол

утакмице; или пак негде на домаку каквог шумарка

или поред каквог језера на слабо таласастом терену

видимо какву атрактивну клупску зграду и игра-

лиште за голф.

Сада да видимо у чему се манифестује спортски

дух на американским университетима. У онако

цивилизованој околини, каква је у Сједињеним Аме-

ричким Државама, и университетске власти су врло

прогресивне. Поред других одлика прогреса осно-

ваде су и развиле на своме университету и т. зв.

школу за физичку културу, атлетику и школско

здравље. На овоме одељењу универзитета спремају
се наставници гимнастике, атлетике и школског

здравља за гимназије и све остале школе. Курику-

лум траје четири године. Ово одељење је полазна
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тачка и центар студентског спортског живота. То

одељење има два директора, који ое брину и воде

оваки своје пододељење, један обичну гимнастику

и школско здравље, а други атлетику и спорт.

Поред директора, на том одељењу предају још неко-

лико наставника за разне предмете и за сваку врсту

атлетике и спорта. Наравно да ова одељења распо-

лажу са великим и лепим земљЉтем на коме се

налазе игралишта за вежбања и утакмице на сло-

бодном ваздуху, као и импозантним зградама за

случај непогодног времена. Ту се уче све могуће

вежбе, спорт и атлетика, почев од простих вежби,

футбала, баскетбала и т. д. па до мачевања, тениса,

пливања и јахања. Порец званичних предавања и

вежбања за стручне студенте и студенткиње, гимна-

стика и спорт су обавезни и за све остале студенте

других грана. Ове
зграде су отворене и стоје на

расположењу студената преко целог дана и у вече

после вечере до девет часова. тако да сваки студент

може вежбати кад год он има слободног времена.

Студенткиње имају потпуно одвојено земљиште и

зграду за ову сврху.

У оваквој спортској политици американских

университета огледа се здрав американски мента-

литет. Американскп носиоцп државних терета и

држава траже од оних који су свршили университет

или ма коју вишу школу и на тај начин пзвукли

нарочиту корист од државе и друштва, да не ужи-

вају сами, лично, користи од университетске дн-

пломе, већ да од тога један део врате држави и

народу.

Како, пак, могу професори, адвокати, доктори,

инжењери п остале факултетлије вратити свој дуг

држави? Они тп могу учинити само тако, ако су
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добро спремљспи и способни за службу народу и

држави, п ако су поред тога здрави и снажни не

само интелектуално и морално, већ и физички.

Држава и народ, па и сам апсолвент, немају

ннкакве користи ако будући лекар, професор и т. д.

укратко после свршених студија умре или животари

кашљуцајући и ширећи заразне клице. Од так-

вих апсолвената држава има само штете, и то дво-

струке штете, јер је, прво, оно време, енергија
и .новац, што је утрошено на студирање, узалуд

бачено, друго, пак, што ти људи само повећавају

државни и национални терет, пошто су због разум-

љивих разлога
неспособни да сарађују на државном

и народном напретку, а падају на терет друштву.

Да би се ово зло сузбило на американским

университетима је обавезна телесна култура, спорт

и атлетика, мада тамо обавеза није ни потребна,

јер је немогуће замислити американског студента

који не игра тенис, футбал, боксовање и т. д.

Узгред самб да споменем да је велики светски

научник, наш сународник, професор Пупин, као

студент на Колумбија Унпверситету, био најбољи

спортиста и атлета у својој класи, и да му је донекле

и то помогло да буде запажен још као студент, што

му је донело доста користи. Светски геније Никола

Тесла је одличан пливач, и то га је једном спасло

од смрти; он се и данас у седамдесет другој години

живота шета по два часа на дан, те поред свег њего-

вог надчовечанског умног рада, у седамдесет другој
години изгледа као човек од педесет год., дакле

за двадесет година млађи. Ово није прича већ

факат, јер сам ја видео госп. Теслу и био са њиме

тачно пре годину дана.
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КасГшто сам рекао, студентски спортски живот

у Америци је јединствен. Њихови университети

имају огромне, лепе и модерне зграде, које служе

једино за телесну културу. Осим зграда, овој сврси

служе и велика и лепа игралишта за футбал, лопту,

тенис и друге врсте спорта и атлетике.

Университет има нарочитог директора и настав-

нике за различите гране спорта и атлетике, који су

исто тако плаћени као и остали наставници универ-

ситета. Од коликог су значаја телесна вежбања

РКузхса! ЕбисаОоп, за здравље студената, најб.оље
се види по изгледу самих студената. Код нас сре-

ћете једног-двојицу од стотине, потпуно здравог,

лепо и правилно развијеног; у Америци су сви такви.

Ми смо према њима просто закржљали. Свакојако

да томе доприносп п прохибиција алкохола и кафана,
као и иначе бољи хигијенски живот, свеж ваздух

и добра храна. За мене, лекара, било је велико

изненађење кад сам видео, да сваки студент п сту-

денткиња за време највеће зиме, која је у Мичигану

јача него у нашој држави, преко целе ноћп држе

отворено по једно или два окна од прозора собе у

којој спавају. Тек у јутро кад устају онда затва-

р ају прозоре. Још веће изненађење је било кад

за две године нисам видео нп једног туберкулозног

студента, док је међу нашим студентима туберку-
лоза најобичнија појава. Међутим, већина наших

студената је сама себи крива, јер они не могу рећи

да не знају како треба хигијенски живетп и како се

треба чувати или лечити; ово нарочито важи за

наше медпцинаре. Ја сам знао неколико медици-

нара, који су умрли од туберкЈслозе; и данас знам

неколико њих који болујз г од туберкулозе и то сви

услед сопствене иемарности, индоленцпје и ишче-
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кивања да помоћ дође од неког другог. У потврду

овога, узгред, спо.мињем да знам, као што и сви

старпји медицинари знају, да су пре годину-две-

дана умрли двоје медицпнара, од којих једна меди

цинарка, која је била здрава, као од камена одва-

љена, када је ступила на медицину. На песрећу

своју, заљубила се у већ туберкулозног колегу, те

су затим због неозбиљног схватања рвоје болести

обоје умрли. Ових дана је један студент-асистент

после извесног лежања поново дошао у лаборато-

ријум и рекао менп и још једном лекару, да ће због

болести лоднети оставку. Сасвим природно, колега

и ја смо му саветовали да што пре иапусти сваки

школски рад и да што пре оде родитељима на село,

на свеж ваздух, сунце и добру храну. Мислите да

је послушао! Не, јер мора у марту да полаже фар-

макологију, а и после се мора спремати за други

испит. Шта му оггда вреди отказ на институту,

када ће и даље да живи у Београду и да интензивно

ради, а болује од туберкулозе. Ја мислим, да би

наше университетске власти морале озбиљно о

овоме повести рачуна, али не поклонима и даро-

вима, већ паметним и строгим законима, јер су у

већини случајева студенти сами себи криви.

Сада да се вратимо на спорт студената у

Америци. Поред великог утицаја на здравље и

снагу студената, он има добар утицај на развијање

националног, грађанског и разредног духа, на што

американске школе обраћају пажњу, јер је у Аме-

рици грађанска, државна и класна свест слабије

развијена, него у Европи. Између Американаца из

Државе Мичиган или из Државе Охајо или Или-

ноис нема никакве разлике ооим у застави и сиорт-

ским бојама цри утакмицама, јер им је језик, вера
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и све остало исто. У главном има три категорије
университетских утакмица: 1. међууниверситетске

интернацпоналне утакмице, 2. међуунпверситетске

националне и 3. међуразредне утакмице.

Најинтересантније и најважније утакмице су,

наравно, интернационалнеуннверситетске утакмице.

Ове-утакмице приређују университети разних др-

жава. По значају своме ове утакмице пграју врло

велику улогу у америчком јавном и приватном

животу. Већ сам факат, да поједини университети

имају за приређиватве утакмица стадионе са седам-

десет до сто хиљада седишта и да због таквих утак-

мица постоје специални возови п то не само за

оближња места, већ и за даљине од хиљаду до хи-

љаду и пет стотина километара, показује колику

важност Американци полажу на овакве утакмице.

Као што рекох, ове утакмпце прпређују међусобно

поједини университети и високе школе, а та брига

спада у делокруг директора спорта и атлетике и

његових сарадника.

Већ сама помисао, да десетпнама хиљада стра-

них посетилаца треба јести, а великом делу и спа-

вати у месту утакмице, показује од коликог је зна-

чаја таква једна утакмица за грађанство универси-

тетског града. 0 аутомобилском саобраћају не

вреди ни говорпти, јер толики саобраћај може само

онај разуметн ко га види. Кад се зна, да у Сједи-
њеним Државама Америке такорећи свака кућа има

аутомобил, јер понека породица има и два-три, и

да скоро свако лице само тера свој аутомобпл, онда

се може замислити какав јетамо саобраћај при некој

великој утакмицп.

Сви студенти оних университета између којпх

је утакмица, имају сигурне карте, јер они морају
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да за њих плате још прп упису десет долара за целу

годину, и то због тога да не би који студент после

могао протестовати, јер се врло често догађа, да

су све карте распродате.

У ком циљу университети приређују оваквеутак-

мице, то сам већ рекао; због побољшања студентског

здравља и појачавања националног и грађанског

духа. Теже је рећи шта је прави повод великој
количини посетилаца ових утакмица, јер то је си-

гурно да један велики број долази из чисте љубави
премаспорту. Коликосамјамогаозакључити, велики

број посетилаца утакмица у Америцп долази из

истог разлога из ког наша омладина посећује корзо

и игранке, ради упознавања и да се виде, јер у

американским местима нема корзоа као код нас,

нити онакве играНке сваке недеље и свеца, што се

код нас по мањим местима зове «коло», нема цркве-

них слава и вашара,тејезатонањиховим спортским

утакмицама бар половинагледалаца женског пола.

Од коликог су значаја овакве утакмице за сту-

денте университета, види се с Једне стране и по

томе, што их посећују и регенти университета, као

и хиљаде «алумнуса», т. ј. оних, који су завршили

науке на тим университетима који сетакмиче, с друге

стране пак и по многим кућним забавама студент-

ских домова. Сиромашнијим студентима се пружа

добра нрилика да продајом програма, новина, јела,
воћа и разних других ствари заслуже по неколико

десетина долара, колико им је потребно за месечно

издржавање. Продајом нарочитих значака у облику

заставица, државних инициала, малог футбала и

т. д. одржава се успомена на сваку велику међу-

университетску утакмицу.

У Америци је обичај да университет има и своју

музику која се састоји из педесет до шесдесет студе-



ната трубача, Ова музика обкчно учествује у разним

университетским свечаностима па и приликом сваке

веће спортске утакмице. Обично учествују по две

такве музике, једна домаћег, а друга оног унцвер-

ситета, чији се студентп тачмиче као. гости. Про-
тивничке групе студената излазе на игралпште са

великим ентузиазмом у поворкама свака са својом

музиком иа челу. Исто се тако и враћају после

утакмице до општег студентског дома. Наравно,
победничка страна се враћа још хучније певајући
и узвикујући уз пут. Често пута у овпм поворкама

видимо десетпну хиљада студената и публике. Прп-
ликом таквих утакмица влада неко нарочито све-

чано и весело расположење не само међу студептима

већ п код грађана.
Велике утакмице. у футбалу-прпређују се само

у јесен, а у бејзбалу у пролеће. Дан за такве утак-

мице је субота по подне, када на университету

нема предавања.

Већи број утакмица мањег стила имају студенти

појединих струка и разреда. У јесен и у пролеће
се највише такмине у тенису, веслању, циљању

и т. д., а.у зиму у баскетбалу,' мачевањзц боксовању

и т. д. Американски студенти сматрају телесно

вежбање и спорт за тдквјг једну потребу без које
се не може бити, па је стога и имају.

Као што видимо, у Америци студентско здрав-

ље, правилко развијање и одржавање тела није
остављено случају. Надлежне званичне власти су

-се, побринуле за то, јер тамо верују у стару пооло-

је «тепз запа т согроге запо»: здрав разум

>^^едсиш%,т('лу.
‘гч’ V А.-
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