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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Вашингтон о исламском екстремизму на Косову

Бела кућа забринута за своју творевину на Балкану

Амерички Стејт департмент у својој редовној
процени ситуације везане за тероризам, наводи
значајан напредак Србије у превенцији и упозорава
да „на Косову расте претња од насилног
исламистичког екстремизма”

У

редовној годишњој процени ситуације у свету везане за међународни тероризам амерички
Стејт департмент навео је да је Србија „у 2016. остварила значајан напредак у усвајању „Националне стратегије за превенцију и супротстављање тероризму за период 2016-2021”, а у извештају се упозорава и да „на Косову
расте претња од насилног исламистичког екстремизма”.
У извештају Стејт департмента се
наводи да је „Влада Србије наставила
напоре на супротстављању међународном тероризму у 2016” и да су се
„политички лидери ангажовали заједно са САД-ом и међународном заједницом на развоју снажнијих антитерористичких мера и стратегија”.
„Полиција и безбедносне агенције
Србије, посебно Директорат полиције
Министарства унутрашњих послова
(МУП) и Безбедносно-информативна
агенција (БИА), наставиле су билатералну антитерористичку сарадњу са
САД-ом, са фокусом на проналажење и проверу актуелних прилива избеглица и миграната. Напредак је начињен, пошто је регистровано око

„наставља сарадњу са суседним земљама зарад побољшања пограничне
безбедности и размене информација”.
Наводи се да се „претњи од насилног исламистичког екстремизма која
расте на Косову једним делом помаже из фондова страних организација
које пропагирају екстремистичке иде110.000 од отприлике 135.000 мигра- ологије и захваљујући насилним екната који су прошли кроз земљу”, сто- стремистичким групама које активно
ји у извештају.
У њему се додаје да је „ипак било
значајних рупа у провери и обради,
што је наглашено у медијским извештајима да је барем један починилац
терористичких напада у Паризу у новембру 2015. прошао кроз Србију
представљајући се као сиријски избеглица”.
Наводи се да су „у 2016. српски званичници наставили са јавном осудом
активности Исламске државе”, као и
да је „Србија партнер у Глобалној коалицији за пораз Исламске државе” и
да је „донирала отприлике десет тона муниције за борбу против Исламске државе у 2016”.
„Забринутост везана за транснационални тероризам унутар Србије слична је оној са којом се суочавају друге
земље Западног Балкана које се налазе дуж историјске транзитне руте између Блиског истока и Западне Европе – такозване ‘Балканске руте’ путем
које се кријумчари оружје, наркотици
и људи”, пише у извештају.
У њему се оцењује да српска влада

Шеф косовске дипломатије Енвер Хоџај:

Kосово обезбедило гласове за пријем
у Унеско и Интерпол

користе друштвене мреже за ширење
пропаганде и регрутовање присталица”.
„Отприлике 315 терористичких бораца са Косова путовало је у Сирију
и Ирак да би се борили на страни
Исламске државе и Ал Нусра фрона
(подружнице Ал Каиде у Сирији), од
којих је отрпилике 58 страдало”, стоји у извештају Стејт департмента. 

Министар Милан Kркобабић:

Од 4700 села у Србији
1200 потпуно пусто

У око 150.000 сеоских кућа у Србији не

„Посетио сам многе државе света и током тих посета добио потврде
живи нико док се, са друге стране, у
ко ће гласати за учлањење Kосова како у Унеско и Интерпол. Верујем градовима увећава број незапослених и
корисника социјалне помоћи
да је Kосово обезбедило гласове”, каже Хоџај

М

инистар спољних послова Kосова Енвер Хо- ла све процедуре за признање независности Kо
џај, изјавио је да је Kосово обезбедило до- сова”.
вољан број гласова да буде примљено у УнеХоџај у интервјуу који преноси портал „Зери инско и Интерпол, као и да је „једна држава оконча- фо” није желео да каже која је то земља, али је
истакао да је окончала све административне процедуре за признање Kосова.
Он је рекао да Kосово, пре него што
постане члан тих међународних организација, треба да испуни „домаће задатке” и у Скупштини усвоји Закон о
верским слободама и Закон о културном наслеђу.
Kосовски шеф дипломатије навео
је да дијалог о нормализацији односа
са Београдом „улази у завршну фазу”
и да треба да се води на председничком нивоу пошто су питања спољне
политике, како је оценио, „одговорност председника Kосова”.
Истакао је да је циљ дијалога Београда и Приштине да се Kосово учлани у УН и да се „упоредо са тим Србија легално одрекне Kосова променом
у њеном Уставу”.
Он је навео да треба да дође до
„међусобног признања између Kосова и Србије и да се успоставе дипломатски односи”. 

М

инистар задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа Милан
Kркобабић, изјавио је да је од 4700 села 1200
остало пусто, док у 150.000 кућа нико не живи. Он
је за Радио-телевизију Србије рекао да је идеја да
се млади људи врате на село кроз доделу од 25 до
50 хектара државног земљишта, са јединим условом да оно мора да се обрађује.
– Словенци дају 45.000 евра човеку који остане
на земљи и реши да се бави земљом. Не морамо ми
толико да дамо, али дајмо онолико колико дајемо
као субвенцију за отварање неких радних места. И
то је радно место у пољопривреди – рекао је Kркобабић. 
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Раде Дробац, амбасадор Републике Србије у Мађарској

Н

СЕЋАЊА

Дан сећања на прогнане и страдале Србе

а заједничкој седници Владе Републике Србије и Владе Републике српске, одржаној 26. јуна 2015. године, донета је Одлука да
се убудуће 5. август заједнички обележава као Дан сећања на прогнане
и страдале Србе. Велики значај има
чињеница да су ову одлуку заједнички донеле владе Републике Србије и
Републике Српске, јер то говори о јединству српског народа и његовој недељивости. Чињеница да се ових дана овај датум достојно обележава и
у Српској православној цркви и српској заједници у Мађарској, још је
једна потврда јединства српског народа, где год се налазио.
Ради се о веома значајној одлуци
и због тога што смо увек дужни да
се сетимо свих оних из наших редова који су страдали и који су у одређеном моменту били жртве насиља
и прогона, али и због тога што је потребно отворено и јавно говорити о

Последице акције „Олуја” су неколико
хиљада убијених и рањених Срба, највећим делом
цивила, 250.000 протераних из Хрватске у Србију и
велика материјална штета на њиховој имовини.
Делови Хрватске у којима су живели Срби данас су
углавном пусти, а њихова имовина је или
уништена или пропада

Хрватској, да су им постепено сва
права ускраћена, а да су у акцији
„Олуја” након систематског насиља у
великом проценту и протерани. Данас, 22 године након завршетка оружаних сукоба на простору бивше
СФРЈ и четири године након уласка
Хрватске у ЕУ, Срби су у Хрватској и
даље дискриминисани, а њихов број
се свео на пар процената, иако их је
пре избијања грађанског рата било

да се она одржи. Међутим, не зависи
мир и сарадња само од Србије и потребно је да и остале земље у региону томе искрено теже. Суочавање са
истином и злочинима које је починио
сопствени народ је свакако најтеже,
али је то и најбољи пут да се превазиђу неспоразуми из прошлости и са
другим државама нађе заједнички језик. Србија је, са своје стране, учинила све што је од ње тражено и показала спремност за помирење. Про-

„ОСЛОБОДИЛИ” ЗЕМЉУ ОД СВОЈИХ ГРАЂАНА
Хрватска 5. август слави са свим државним почастима, као дан ослобођења од „агресора” и „окупатора”. Тешко да се 250.000 цивила, држављана Хрватске, које су из својих домова протерале хрватске оружане снаге,
могу сматрати „агресорима” и још мање да су „окупирали” делове Хрватске, јер су у њој рођени и одрасли и били њени равноправни грађани.
око 12% у овој бившој југословенској
републици.
Нажалост, генерално гледано, у међународној јавности, Срби су проглашавани агресорима. Данас је, надајмо
се, јасно да се није радило о неким Србима који су дошли из Србије, како је
представљано, и напали те републике,
већ о Србима који су у њима живели
вековима, били равноправни грађани,
и који су били приморани да се бране
од прогона и етничког чишћења. Жалосно је да Хрватска слави етничко
чишћење својих држављана друге националности као и да то не наилази на
адекватну осуду међународне јавности, нарочито ЕУ, чија је Хрватска чланица. Такође, данас би требало да је
очито да из Србије нико није бежао,
док је у Србију током сукоба 90-тих
година побегло око 800.000 избеглица и интерно расељених лица из суседних република и КиМ из области у
којима су били сукоби.
српским жртвама и неправди која им
је учињена много чешће и пред свима. Међутим, не само међу нама, јер
ми то знамо, већ нарочито у међународној јавности, у којој се то или не
зна, или прећуткује. Наиме, много чешће смо слушали о туђим несрећама и неправдама, које су Срби изазвали, али изузетно ретко и о Србима који су били туђе жртве. Управо
зато је неопходно да и ми проговоримо о онима из редова Срба који су
страдали и били жртве прогона других, а таквих је много, сигурно не мање од оних који су страдали од Срба. Наравно да не треба бројкама мерити ничији несрећу, али ни пристајати на то да се кривица сваљује само на Србе а од ње амнестирају сви
други.
Србија је искрено опредељена за
добросуседску сарадњу и регионалну стабилност и улаже велике напоре

блем је, међутим, што то нису и сви
други учинили, због чега неспоразуми
и различите оцене истих догађаја и
данас опстају што не доприноси превазилажењу разлика, помирењу и стабилизацији мира, односно развоју сарадње.
Када је у питању 5. август, верујем
да се велики број Срба и грађана Србије још увек сећа непрегледних трагичних колона цивилног становништва
које је бежало у Србију испед хрватског прогона и њихове агресије на сопствене грађане српске националности,
терајући дојучерашње комшије из њихових вековних домова.
Последице те акције су биле неколико хиљада убијених и рањених Срба, највећим делом цивила, 250.000
протераних из Хрватске у Србију и велика материјална штета на њиховој
имовини. Треба рећи да су и данас делови Хрватске у којима су живели Ср-

ВЕЛИЧАЊЕ ФАШИЗМА БЕЗ ОСУДЕ

Чуди чињеница да актуелно величање фашистичке НДХ не само у хрватској јавности, већ и од стране неких представника државне администрације,
као и величање њених војних формација, Усташа, које су праксу масовног
убијања и етничког чишћења Срба спроводиле и у Другом светском рату, не
наилази на адекватне реакције оних земаља које су се, поред Срба, бориле
на страни антихитлеровске коалиције као и демократске јавности у свету.
би углавном пусти и њихова имовина
је или уништена или пропада. Враћање Срба у њихове домове се систематски омета и онемогућује, сва права која су имали, или која би морали
имати као држављани Хрватске, што
су били а требало би да су и сада, им
се систематски ускраћују, имовина им
се отима или уништава.
Треба се, истине ради, подсетити
да су у претходној Југославији Срби
били равноправан и конститутиван
народ не само у Југославији, него и у

Због свега изнетог, важно је да се
сетимо и одамо дужну почаст онима
који су изгубили животе, једнако као
и онима који су избегли из својих домова, како се то не би поновило, како
би се истина изнела и пред оне који са
тим нису били упознати и како би се и
други, не само Србија, подстакли да
теже сопственом преиспитивању, помирењу и окретању ка сарадњи и заједничкој будућности, заснованој на
обостраним интересима, међу којима
је мир предуслов за све друго. 

4

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

Скупштинска седница Печујско-барањског српског удружења

У припреми изложбе о Лукијану Богдановићу и Николи Добровићу

У

Дому културе у Липови, одржана је скупштинска седница Печујско-барањског српског удружења. Руководство ове цивилне организације је одлучило да заседање

одржи након прославе храмовне славе и славског ручка, а чланове Скупштине је на самом почетку, у својству
председника удружења, поздравио
аутор овог чланка.
Број чланова Печујско-барањског
српског удружења је повећан, а Скупштина је овом приликом једногласно
прихватила учлањење Милице Балатинац Бубрег из Мохача и Тибора Барабаша из Баје, који је родом из Липове. Оба нова члана примљена су у организацију са седиштем у Печују, која чува и помаже обнову културноисторијских споменика, негује културну и верску традицију српског народа у Печују и Жупанији Барања, не запостављајући при томе, наравно, ни
културне вредности Срба у целој Мађарској.
Одмах потом, поднет је извештај о
прошлогодишњем раду и финансијском пословању, који је Скупштина
једногласно усвојила. У наставку сед-

нице пажња је посвећена програмима
до краја текуће године и буџету за
2017. Председник организације је присутне информисао да је руководство
на адресу Министарства за људске ре-

и у свечано обележавање 120. годишњице рођења и 50. годишњице смрти познатог архитекте Николе Добровића, рођеног у Печују, о којем се
припрема фото-изложба. У плану је
организација заједничког
скупа представника српских организација из мађарског и хрватског дела
Барање.
Фото-албум „Сликом и
речју против заборава”
наишао је на интересовање читалачке јавности,
пре свега у Хрватској,
одакле су се главном и
одговорном уреднику издања многи јавили са жељом да му уступе старе
фотографије и документе о Србима оптантима,
који су између 1920. и
1931. године напустили
Мађарску и настанили се
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Постоји
добра воља носилаца издавачког пројекта да наставе рад на пољу истраживања оптације и откри-

вања оптаната који су већ у позним
годинама, као и њихових потомака.
Што се тиче осталих издавачких
пројеката, у току су два. И у једном
и у другом заступљен је историчар
Милан Дујмов, који се на молбу руководства Печујско-барањског српског удружења, у склопу едиције
„Барањске свеске”, прихватио да напише студију о проти Илији Минчовићу (2016. године се навршило 100
година од рођења дугогодишњег пароха мађарбојског) и проти Лазару
Поповићу (ове године се навршава 50
година од упокојења пароха у Липови).
На крају заседања скупштинари су
разговарали о актуелностима које се
тичу Печујско-барањског српског
удружења: о пружању подршке Србима који у малом броју живе у барањским насељима, о важности обнове српских православних цркава,
културно-историјских споменика
српског народа. Неговање културне и
верске традиције српског народа и
убудуће ће бити међу приоритетним
задацима ове цивилне организације
са седиштем у Печују.
П. М.

сурсе поднело пријаве на
конкурсе за културне програме и издавачке пројекте, али и за средства за
функционисање организације. Један број захтева је
одобрен, али сви, нажалост, нису.
Све то не обесхрабрује
руководство ове цивилне
организације, које током
јесени жели да реализује
изложбу посвећену патријарху Лукијану Богдановићу. Ове године се обележава 150. годишњица рођења блаженопочившег
патријарха, рођеног у Баји.
Руководство Удружења је прихватило позив
Стручног савета Галерије
Српске академије наука и
уметности да се укључи

Објављена историографска публикација Марије Ластић

У

„Стварање прве народносне Учитељске школе”

право објављена књига Маре Ластић говори о важном периоду
у животу, не само српске, већ
свих јужнословенских мањина у Мађарској. То су бурне педесете године прошлог века, када су се мањине
бориле за остварење права на школовање на матерњем језику. Био је то
први и најважнији корак у борби за
очување националног идентитета. Захваљујући залагању младих мањинских интелектуалаца, отворена је
Учитељска школа у Печују, која је
школовала кадрове за наставу на јужнословенским језицима.
Ова књига, иако невеликог обима,
драгоцена је по вредности. Међу својим корицама чува најважније историјске чињенице у вези са том бор-

бом, догађајима и људима који су дали велики допринос за остварење тако племените, просветитељске идеје.
Професорка Марија Ластић је
имала високу свест о историјској
вредности мемоарске грађе којом је
располагала. Са одговорношћу врсног интелектуалца коментарише
околности, узроке и последице важних догађаја, када су као просветни радници подизали и образовали
генерације својих сународника, отварајући им врата науке и много већих
животних могућности.
Њене успомене записане су веома лепим, одмереним стилом, занимљиве су и живописне. У приповедању је присутна непосредност, лирска субјективност и носталгија за

временом младости, великог полета
и амбиција. Забележена сећања на
ово време су драгоцена у историјском и културном смислу, а с временом ће само добијати на вредности
и значају.
Са садржајем књиге треба да се
упознају не само припадници мањина у Мађарској, него и Срби из матичне земље, како би стекли потпунију слику о животу Срба у Мађарској у XX веку. Надамо се да ће из
богате мемоарске грађе, коју деценијама скупља и бележи професорка Ластић, ускоро бити објављен још
један њен део и тако бити сачуван за
садашње и будуће генерације.
Maрија Ластић је рођена 1932. у
Новом Сентивану. Основну школу је

похађала у Ловри и Печују. Након матуре, 1947. године, уписује Српскохрватску учитељску школу, а када је
школа премештена у Будимпешту, наставља школовање у мађарској учитељској школи.
После матуре уписује се на Руски
институт у Будимпешти, где 1955. године стиче диплому професора руског језика. После успешног професорског рада, изабрана је за заменика директора Српскохрватске гимназије у Будимпешти.
Све време је бележила успомене
на важне људе и догађаје из живота
српске мањине у Мађарској, како би
их сачувала од заборава, јер то сматра највећим дугом свом народу.
Славица Зељковић
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ДУХОВНОСТ

Храмовна слава у Липови

Позив на повратак наде у будућност и бољитак овог времена

Л

иповци су и ове године, на сам
дан 7. јула, достојно прославили
своју храмовну славу – Ивањдан.
Мештанима су се у празновању Рођења Cв. Јована Претече придружили и
српски православни верници из околних насеља. Стигли су и гости из Сегедина, Деске, Пантелије, Ловре, Будимпеште и Геда, као и Срби из Хрватске
и матичне земље Србије.
Пред сам почетак свете
литургије, јереј Милан
Ерић је обавио освећења
нове кадионице, црквеног
сасуда који служи за паљење. Кадионицу су светињи у Липови даривали
кумови овогодишње славе, чланови Печујско-барањског српског удружења.
Свету литургију су служили јереј Јован Бибић,
парох сантовачки и јереј
Милан Ерић, парох печујски, администратор парохије у Липови, као и о. Митрофан из манастира Грабовац. У оквиру славског
богослужења, свечану
славску беседу одржао је
јереј Ерић, парох печујски
који је, говорећи о животу Св. Јована Крститеља,
подсетио на његове врлине и поруке које носи црквени празник, истакавши:
– Светог Јована и његов рођендан дочекујемо
сваке године, да нас благослови и сачува од зла и
од напасти.
Подсетио је да је Св. Јован Претеча имао великих
искушења и на крају своје
беседе подсетио да и после толико векова, Св. Јован Крститељ врши своју
велику мисију упућујући људима небеске поруке.
– Данас се црква радује, сва небеса се радују, отварају се царске две-

„Морамо имати веру и наду у будућност, као и у
бољитак овога времена. Јер, снагом и вером у
Христа, односно, Бога, Оца, Спаситеља, помоћи ће
нам сви свети, цела небеса и сви анђели небески, да
нам буде лакше и да лакше пропутујемо кроз овај
живот, који је заиста прелеп”, рекао је у својој
беседи у Лопови јереј Милан Ерић

ри и када оволико народа дође на свету литургију да испоштује Господа Бога, Оца, Сина и Светога Духа, и његове све свете. На овај дан, Св. Јована, када сте ви сви ту и када се молимо Господу Богу, помиловаће нас Господ,

верујте ми! Морамо имати веру и наду у будућност, као и у бољитак овога времена. Јер, снагом и вером у Христа, односно, Бога, Оца, Спаситеља,
помоћи ће нас сви свети, цела небеса
и сви анђели небески да нам буде лак-

ше и да лакше пропутујемо кроз овај
живот, који је заиста прелеп – истакао је отац Милан Ерић.
Администратор липовске парохије
је мештанима захвалио на гостопримству и масовном учешћу на празновању ивањданске славе. Уследила је литија, а потом је у порти светиње пререзан славски колач и благосиљано је
кољиво. Кумовали су чланови Печујско-барањског српског
удружења, а за следећу
годину кумства су се прихватили Тибор Барабаш и
др Габор Кернер, са својим
породицама.
Прослава заштитника
светиње у Липови је потом
настављена пригодним послужењем, а пријатно
славско расположење
окончано је славским ручком и дружењем у месном Дому заједнице. За
добро расположење гостију побринуо се трочлани оркестар из Дарде у
Хрватској.
И овогодишње свечано
обележавање Рођења Св.
Јована Претече, заштитника српске православне цркве у Липови, доказало је
да су Липовци одани славским обичајима и светосавском српском православљу. То су потврдили и
реализацијом грађевинских радова који су недавно окончани. Урађено је
поплочавање стазе од капије до улазних врата светог храма, који је посвећен свецу, пустињаку, мученику и претходнику
Исусовом – светом Јовану Крститељу,
тачније празнику његовог рођења.
Прославу патрона српске цркве у
Липови суфинансирало је Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ).
П. М.

Јубиларно окупљање бивших матураната

У

Присећање на ђачке дане од пре пола века

будимпештанској Српској основној школи и гимназији недавно је одржан
матурски састанак некадашњих ђака бивше Српско-хрватске гимназије,
који су пре пола века матурирали у образовној установи на Тргу ружа.
Главни организатор матурског окупљања био је др Милан Роцков, а на ра-

дост некадашњих матураната, на састанку се појавила и разредни старешина
Марија Ластић. Педесетогодишњи матурски састанак протекао је у знаку евоцирања успомена, дружења и, наравно, присећања на незаборавне дане, проведене у популарном СХГ-у.
П. М.
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ТРАДИЦИЈА

У

Дешчани презентовали старе жетвене обичаје

Комбајни напредују – жетеоци се не предају

организацији месног Културноуметничког друштва „Банат”, у
Десци су 8. јула поново оживели
стари српски жетвени обичаји. О томе
како се у дешчанском крају жело некада, сви заинтересовани могли су да
сазнају од Милоша Брцана и Светозара Шевића, старих зналаца косидбе
жита. Њима су се придружили и зна-

Дешчани су и ове године, на иницијативу
Кристифора Брцана, председника КУД-а „Банат”,
показали интересовање да упознају старе
жетелачке обичаје, који су подразумевали
традиционалне начине рада, српом и ручном косом,
што је последњи пут виђено 1958. године

Сви који су дошли да стекну увид
у жетелачке обичаје, могли су да виде како изгледа косидба, простирање
ужади и руковетања, а овом приликом
изостала је само возидба, о којој се,
такође, говорило.
По окончању жетве, присутни су
прешли у Српски културни, образовни и верски центар „Свети Сава”. На
дворишту је био постављен венац, ис-

тижељни Срби и Мађари, одевени у
традиционалну одећу, карактеристичну за свакодневни живот и обављање
жетве почетком прошлог века.
Мала чета жетелаца се већ у 5 сати ујутро нашла се на њиви Чедомира
Адамова, како би до изласка сунца искористила росу и од стабљике пшенице направила ужад за везивање поко-

дах искористиле да у друштву Стефана Милисавића, студента теологије, отпевају неколико лепих жетелачких песама.
– Жетелачки посао био је тежак,
али и истовремено леп. Он је представљао мерило и за косача, али и за грабљача, односно за све који су то радили. А и поноса је било! Сви су били свеплетен од пшенице, за који се побринула Споменка Брцан Ђукин. У знак захвалности за овогодишњи род жита,
уследио је свечани чин освећења, који је извршио протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански. Он се
том приликом присутнима обратио и
кратком пригодном беседом:
– Мени је посебна радост и част
што смо се окупили како бисмо осветили ово жито. Желим да се захвалим
свима вама, који сте учествовали у
оживљавању старих жетвених обичаја. Поготово онима који су рано устали, баш као што су то некада чинили
наши стари. У дешчанском атару устајало се у зору, и у 5 сати људи су већ
радили. Нека вас Господ Бог благослови. Нека његов благослов дође на вас

шене пшенице. За разлику од прошле,
ове године је у атару, на њиви, било
много мање влаге, што није спречило
мајсторе овог посла да ураде све што
је било планирано. Штавише, одмах по
плетењу ужади и жетвеног доручка
на простртом ћебету, на којем је од
стране домаћица сервирана сланина,
кобасице, парадајз и хлеб, приступило се косидби. Наравно, наздрављало
се ракијом.
Одмах након првих откоса пшенице могло се констатовати да су Милош Брцан и Светозар Шевић врсни
косачи, за којима су ишле марљиве
жене – грабљачи. Међу вредним Дешчанкама које су са српом у руци купиле пшеницу у виду снопова и стављале на ужад, биле су и Гордана Брцан и Ана Крум. Оне су кратак пре-

и на дешчански атар, како би земља
даровала род у своје време. А ми ћемо храну употребити за своје потребе. Нека свима нама Господ Бог подари здравља како бисмо и даље могли
да радимо и обрађујемо атар. Нека
смо живи и здрави на многаја љета!
Жетелачко дружење Дешчана настављено је лепим гласовима Гордане
Брцан, Ане Крум и Стефана Милисавића, који су отпевали неколико старих жетелачких песама. Свима који су
својим присуством увеличали овогодишњу „Дешчанску жетву” захвалио
се Кристифор Брцан, председник Културно-уметничког друштва „Банат”,
који је за наш лист рекао:
– Трудимо се да не падну у заборав наши древни обичаји. Прошле године смо први пут организовали ожи-

сни да се ради о убирању животне намирнице и да ће бити хлеба. Никада
се није догодило, барем у нашој породици, да се након жетве, или вршидбе, продавала храна. Све се стављало
у складиште. Ако је било мало више
рода, и било повољно, онда се продавало. Нажалост, све је то прошло.
Остало је само у сећању и временом
ће нам измаћи. Ми смо вероватно последњи који можемо цео ток жетве
да прикажемо – рекао нам је Милош
Брцан, који је са својих петнаест година почео да коси и ради жетелачке послове, све док се у целом жетвеном
процесу није појавила задруга и пољопривредна машинерија. Ручна косидба и древни жетвени обичаји одржавали су се до краја педесетих година
прошлог века.

вљавање овог обичаја, који је некада
био саставни део живота једне породице. Види се да је важно присетити
се обичаја сваке године, јер увек има
нових заинтересованих. Важно је да
се не прекине нит и опстане овај обичај – каже Кристифор Брцан.
Већ је извесно да ће жетвени обичаји у Десци опстати и да ће будуће
генерације имати где да је виде. Наиме, на молбу руководства „Баната”,
жетву је својом камером овековечио
Милован Ђукин, који ће од снимљеног
материјала измонтирати документарни филм. Након филма „Свадба”, биће
урађађен и овај о жетви, док се за следећу годину планира снимање додолских обичаја.
П. М.
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Приморани да ратују против свог народа (16)

Д

Свеопшти напад на Шабац и околину

ан пре свеопштег напада на Шабац, у Кленак доведоше неке Србијанце, раднике који су у врдничком мајдану, у подножју Фрушке
горе, вадили камен. Несрећницима је
наређено да у башти општинске куће
ископају јаму. Затим су их све заредом стрељали и покопали у ту заједничку гробницу.
Сутрадан, пре свитања, 12. августа,
управо на дан Преподобне мати Ангелине (Бранковић), војници 32. царско-краљевског пука постројише се
нешто источније од Кленка, према
Грабовцима, на пољани Турско гробље. Претходног дана сваки солдат је
добио по две стотине метака и дуплу
порцију хране.
Жарко Ристов је са својом четом
седео у потпуном мраку. Пушење је
било строго забрањено. Сви су ћутали и гледали преда се. Као да су изгубили моћ говора. Утонуше у своје
мисли. Напетост је сваким тренутком
све више расла.
Беше блага летња ноћ. Нигде облачка. Жарку се учини као да су му звезде надомак руке. Кад би се пропео
на прсте, помислио је, можда би и успео да дохвати бар једну међу њима.
Није желео да ово небо упоређује
са оним ловранским. Било би то исувише тешко. Поготово у овом часу. За
који минут, заједно ће са осталима
кренути на Србију, на своју једнокрвну браћу, на земљу својих далеких
предака.
Није овако мучним замишљао свој

У потпуној тишини понтони се приближише другој
обали Саве. На половини реке изненада се зачу
рафал тешког митраљеза. Како је српски митраљез
заштектао, у исти мах огласише се и брзометне
пушке осталих бранилаца

Форсирање Саве код Шапца

први корак по српској земљи. Обузе
га и туга и бес. Осети самопрезир.
Пљуну устрану. Пожеле и да опсује,
али се уздржа. Плашио се Бога.
Око три сата иза поноћи, инжењеријски официр Оскар Регеле је са својом инжењеријском четом тихо ве-

слао преко Саве. У понтону, осим инжењераца сегединског 5. батаљона,
били су и припадници 1. и 2. батаљона 44. капошварског пука.
У потпуној тишини понтони се приближише другој обали Саве. На половини реке изненада се зачу рафал те-

Опасности услед летњих температура

Б

ФЕЉТОН
шког митраљеза. Како је митраљез заштектао, у исти мах огласише се и брзометне пушке осталих бранилаца.
Жестоком ватром Србијанци засуше
непријатељске понтоне. Попут роја
помахниталих оса, зујали су меци око
ушију нападача, кидали су и парали
дебелу дрвену ограду понтона и људско месо.
Јужна група нападача највише је
била засипана том пакленом, а ненаданом паљбом. Многи погинуше, а још
је већи био број рањених. Саву запљусну дерњава и запомагање.
За тили час завлада хаос. Официри
су збуњено урлали и издавали наређења. Понтони се ускомешаше. Једни
су наставили да веслају према српској
обали, док су други престрављено
окретали своје понтоне како би се исколебали из кркљанца. План напада
се разби у парампарчад. У мраку и пометњи дугачки дрвени понтони, који
су највише личили на гломазне чамце,
сударали су се, изазивајући тиме још
већи метеж. Тешки митраљези неуједначено су и насумице штектали, пропраћени праском пушака. Многи су се,
збуњени од првог шока, дали у бекство. У редовима нападача настаде
невиђена паника која се надимала као
усов.
Тад генерал Балаж Дани, новоименовани командант капошварског 44.
пешадијског пука, потеже за пиштољем и поче жестоко да им псује матер керску. Није се освртао на метке
и шрапнеле. Претио је да ће убити
свакога ко само и помисли на бекство.
(…)
Драгомир Дујмов

животни стил

Перите руке, пазите шта једете и пијете

актерије, вируси и паразити преносе се фекално-оралним путем, обично уношењем контаминиране хране или воде, али и директним контактом са другом оболелом особом. Подједнако су им подложна и деца и одрасли. На срећу,
углавном су спорадичне и ретко када попримају епидемијске размере.
До инфекција најчешће долази када се једе неопрано воће и поврће
или се пије загађена вода за пиће. До
истих последица загађена вода може
да доведе и уколико се
користи за справљање леда, прање зуба или се налази у базену. Прљаве руке, такође, могу бити
извор ових инфекција.
Лекари саветују да се
у летњем периоду користи лакша храна у чешћим оброцима. По могућству, сваког дана пуно
поврћа и воћа добро
опраног, као и производа
од жита, односно црног
интегралног брашна. Од
меса се препоручује пилетина и риба. Осим воде
треба пити слатко и кисело млеко, јогурт, биљне и воћне чајеве, негазирану минералну воду, благо засољене
супе.
Ротавируси и норовируси главни су
узрочници вирусних инфекција (га-

Цревне инфекције су уобичајени пратилац
несносних летњих врућина. Високе температуре
доприносе брзом кварењу иначе осетљивих
намирница, а лоши хигијенски услови погодују
лакшем уносу бактерија, вируса, као и паразита и
њихових продуката, токсина

строентеритиса). После кратке инку- ва се на надокнади изгубљене течнобације болест протиче у виду стомач- сти. У току дана треба пити обичну
ног грипа, са повишеном температу- воду или црни чај, више пута, у мањим количинама. У ту
сврху могу да послуже и
посебни раствори за рехидрацију који садрже
одговарајући однос неопходних састојака – минерала, шећера и воде.
У бактеријска обољења
органа за варење спадају
цревне инфекције и интоксикације,
односно
тровање храном. Тровање
изазива бактерија стафилококус ауреус. Она продукује термостабилни
токсин који се најчешће
налази у млечним или мером, боловима у мишићима, мучни- сним производима. Већ неколико саном, повраћањем, грчевима у трбуху ти од уношења загађене хране јавља
и, наравно, дијарејом. Симптоми тра- се повраћање и дијареја. На срећу, нају два до три дана и спонтано преста- стала болест траје кратко и пролази
ју.
спонтано. Осим оралне, а у тежим
Лечење вирусне инфекције засни- случајевима парентералне рехидра-

КАКО СПРЕЧИТИ
ИНФЕКЦИЈУ?
Летње цревне инфекције могу
да се спрече само уколико се
озбиљно води рачуна о личној хигијени, храни и води која се користи. Термичка обрада је изузетно
важна, а то значи да не треба јести
жива јаја или недовољно печено
месо. На високим температурама
готово све намирнице постају кварљиве, због чега морају да се чувају у фрижидеру. Храна мора да се
заштити и од инсеката, као што су
муве или бубашвабе, јер и оне преносе неке болести. Више треба водити рачуна о конзумирању хране
на улици, односно у киосцима и ресторанима брзе хране, где се цревне инфекције најлакше „зараде”.
ције, односно инфузије, друга специфична терапија није потребна. Инкубација траје од осам сати до два дана, а онда долази до скока температуре праћене мучнином, повраћањем,
грчевима у трбуху и дијарејом.
Особе са цревном инфекцијом треба да мирују и надокнађују изгубљену течност. Заправо, треба да се придржавају одговарајућег дијеталног
режима и терапије коју пропише ординирајући лекар. 
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СА ЛИЦА МЕСТА

Записи са путовања групе Срба из Мађарске по Србији

Сусрет са јединственим драгуљима Националног парка Тара

П

осета Националном парку Тара
је реализована од 28. јуна до 1.
јула ове године. Наша група је у
јутарњим часовима кренула из Сегедина и уз краће задржавање на граничном прелазу и успутна заустављања ради предаха, у раним поподневним часовима стигла је у Бајину Башту.
У Центру за посетиоце нас је дочекало особље Националног парка (НП)
Тара, са руководиоцем службе информисања и промоције Боришом Чолићем и његовим асистентом Петром Чолићем. После краћег предаха и пружања основних информација, повели су

нас у смештајне објекте на Калуђерским барама, тј. у депанданс „Јавор”
који припада Хотелу „Оморика”, где
нам је била обезбеђена и исхрана. Пошто смо до вечере имали још времена, одвезли смо се до манастирске капеле на Калуђерским барама, а затим
пешачили до видиковца Црњесково.
Дуж сваке стазе за шетњу налазе се
инфо-табле о биљном и животињском
свету Таре, односно корисне и поучне информације о националном парку.
Програм који су саставили домаћини обухватао
је најпре природне лепоте
Таре, а затим откривање и
оних духовних. Другог дана посете отишли смо у
Центар за посетиоце на
Митровцу, где нам је приказана једночасовна мултимедијална презентација
о Националном парку Тара. Планирана шетња до
„Тепих ливаде” је изостала због јаког ветра, па смо
краћом вожњом стигли до
видиковца „Бањска стена”,
где смо уживали у панорами околине.
Затим смо ишли до вештачког језера Заовине,
које је заправо реверзибилно акумулационо језеро. Од нашег домаћина, а
и са инфо-табле, сазнали
смо да је специфичност
овог језера у томе што се налази на висини од 892 метра. У њега се улива вода из Дрине (односно језера Перућац)
са 310 метара надморске висине, кроз
цеви пречника 6 метара и дужине 8 километара. Језеро на појединим местима достиже дубину и до 80 метара.

Ни овога пута из годишњег програма
Срба у Сегедину није изостало традиционално
путовање по нашој матичној земљи, у организацији
Сегединске месне српске заједнице и Српске
самоуправе која делује у том граду. На путовању су
им се придружили сународници из других делова
Мађарске, а за разлику од претходних година,
када је акценат био на посетама манастирима и
црквама, ове године су у првом плану биле
природне лепоте Србије

око 54 км, најмања ширина је 150 метара, а највећа ширина око 1000 метара. Перућачко језеро се налази на 290
метара надморске висине.
Пут смо наставили до реке Врело,
најкраће у Србији, коју због дужине
од 365 метара зову и „Година”. Ту смо
имали прилику да у локалном ресто-

ми смо са палубе могли несметано да
уживамо у величанственој природи.
Након дана у којима смо уживали у
природним лепотама, боравак на Тари
настављен је упознавањем духовних
вредности тог краја. Трећег дана нашег путовања посетили смо манастир
Рача, где нас је примио игуман са монасима. Освежили смо се водом са
извора („А који пије од воде коју ћу му
ја дати, неће ожедњети довијека…”) и
погледали манастирску ризницу. Према предању, манастир Рачу је саградио 1275. године српски краљ Драгутин. Постоји и веровање по коме се за
настанак манастира узима период од
1276. до 1282, односно до 1299. године.
Манастир је више пута уништаван и
поново из пепела грађен. Садашња црква која је посвећена Вазнесењу Господњем, грађена је 1826. године. Међу најзаслужнијима за опстанак цркве
сматра се Хаџи-Мелентије Стефановић, чији се споменик налази у порти.

рану уживамо у укусу свеже пастрмке.
Ова речица се налази у непосредној
близини језера Перућац, односно реке Дрине, па је следила вожња бродићем по Дрини. Уз мање потешкоће при
поласку, због ветра који је тада ојачао,
кренула је наша вожња. Чим смо ушли
у кањон Дрине, који је заштићен стрмим стенама, ветра више није било и

За време турске владавине, манастир
је био значајан преписивачки центар.
Историја српске књижевности највећи
део стваралашта у XVII и првим деценијама XVIII века одређује појмом –
„Рачанска преписивачка школа”.
За време Велике сеобе под патријархом Арсенијем Чарнојевићем (1690.
године) многи калуђери из манастира
Рача су стигли чак до Сентандреје. За-

Приликом изградње бране и пуњења
језера већина кућа је, заједно са црквом, измештена, па је тај део потопљен. На овом локалитету који је данас познат као брана „Лазићи”, 1875. године је најпознатији српски ботаничар
Јосиф Панчић открио нову врсту четинара – Панчићеву оморику, која представља један од симбола Таре.
Језеро Перућац је настало прегра-

ПЛАНИНСКИ МАСИВ У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ

ђивањем тока реке Дрине, за потребе
хидроелектране „Бајина Башта”. То је
акумулационо језеро које се водом напаја из реке Дрине. Перућачко језеро
има површину од око 12,4 км², запремину 340.000.000 м³ воде, а дубоко је
до 60 метара. Дужина језера износи

Национални парк Тара покрива типичан планински масив у западној Србији, а обележава га кањон реке Дрине. Осим планине Таре у ужем смислу, парк обухвата и планину Звијезду, као и клисуру речице Дервенте, која се провлачи између ове две планине. Национални парк Тара је проглашен 1981. године, а има укупну површину од 19.175 хектара. Налази се у саставу бајинобаштанске општине, где је и седиште Јавног предузећа „Национални парк Тара”, које управља овим резерватом природе.
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и дубоким тремом, који је накнадно
дограђен. Трем је затворен у доњем
делу, док су у горњем делу лучни
отвори завршени профилисаним даскама. Кров је доминантно висок. Пре
неколико година је извршена обнова
кровног покривача од дрвене шиндре,

СА ЛИЦА МЕСТА
били пуни утисака, један део групе је
имао снаге да оде и до Златибора, на
вечерњу релаксацију која је, по њиховим речима, била сасвим делотворна.

ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Национални парк Тара је скуп планинских узвишења и изражених крашких површи, испресецаних клисурама речица: Раче, Дервенте, Белог Рзава, Брусничких потока. Просечна надморска висина варира од 1000 до 1200
метара. Осетна висинска разлика која прелази 1000 метара идеална је за
видиковце. У туристичке атракције убрајају се Црњесково, Ослуша, Сјенич,
Бањска и Биљешка стена, који су ограђени и безбедни. Поред њих, постоји мноштво других видиковаца који се из безбедносних разлога не смеју
препоручивати. Највиши врх, Козији рид на Црном врху, има надморску висину од 1590 метара, док је најнижа кота на језеру Перућац, на 291. метру.
Поред увала, вртача, крашких долина, окапина и пећина које се тек истражују, вреди упозорити и на необележене безданице, на које се, такође, може наићи.
хваљујући њима, она је ускоро постала културни центар Срба у Угарској.
Познатији Рачани су: Јеротеј Рачанин,
који је написао „Путашаствије граду
Јерусалиму”, Кипријан Рачанин, који је
у Сентандреји саставио „Буквар словенских писмен” и Гаврил Стефановић
Венцловић.
Вредно је још истаћи да је у Рачи за
време Другог светског рата чувано
Мирослављево јеванђеље, највећи и
најважнији документ српске књижевности из XII века. За време Другог светског рата, игуман Платон Милојевић га
је сачувао испод камених плоча у олтару цркве и то га је спасло од бугарске казнене експедиције, која је 1943.
спалила све манастирске објекте.

РАЗНОВРСТАН БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

У биљном свету Таре пронађено је преко 1000 биљних врста, сврстаних
у 40 шумских и 19 ливадских заједница. Међу ендемима и реликтима доминира чувена Панчићева оморика, откривена у Заовинама 1875. године.
Тара је типично шумско подручје, а шуме су темељни, основни феномен
парка и покривају 75% његове површине. НП Тара је једино природно станиште мрког медведа у Србији. У свом прибежишту у кањонима сачувала
се и дивокоза, аутохтона тарска сорта, а међу ретким врстама постоји и
„живи фосил” – Панчићев скакавац, ендемски реликт из доба терцијера.
Такође је занимљиво и да je патријарх српски Павле био у два маха монах у манастиру Рача, и то од 1948–
1950. и 1951–1955. године. Захваљујући
њему, део светих моштију краља Драгутина, оснивача и ктитора манастира, могу се у
њему и данас видети.
Програм посете верским објектима настављен
је посетом цркви брвнари
у селу Дуб, изграђеној
1792, а обновљеној 1828.
године. Према извештају
нахијских старешина кнезу Милошу из 1832. године
о свим новоизграђеним
храмовима, црква Вазнесења Господњег у Дубу је
изграђена 1792. године.
Храм је подигнут на темељима старије богомоље. У
временским раздобљима
када је манастир Рача био
у рушевинама, црква брвнара је преузимала улогу
духовног средишта тога
краја. Храм је до 1885. био
метох манастира Рача, када добија своју самосталност и парохију. Комплетна архива цркве изгорела
је 1916. године у пожару

употребом исте врсте материјала, тако да је храм задржао свој пређашњи
изглед.
Следеће одредиште путника из Мађарске био је Храм Живоносног

Брзо је дошао и дан одласка, који
није протекао без програма. Посетили
смо цркву посвећену Св. Пророку Илији у Бајиној Башти, која се налази на
брегу у центру града, а саграђена је
крајем XIX века. Радови су започели у
мају 1892. године и трајали су до јула
1893. године. Прва литургија је служена 1. јануара 1894, а црква је освећена
19. јула исте године, уочи црквене славе Св. Илије.
Током више од сто година постојања храма, захваљујући многим приложницима, црква је више пута реновирана. Занимљиво је да се у порти налази гроб Шкотланђанке Евелине Хаверфилд, која је помагала становницима Бајине Баште током и после Првог светског рата. По завршетку рата
она усмерава своју пажњу на српску
ратну сирочад. Године 1919. враћа се у
Србију, где оснива Дом за незбринуту
децу у Бајиној Башти. Сахрањена је у
порти цркве Светог пророка Илије у

који је подметнула аустроугарска војска, тако да је познато да је црква обновљена само једном, 1828. године.
Црква је изграђена од масивних талпи, са петоугаоном олтарском апсидом

Источника Пресвете Богородице у Солотуши. Пут нас је водио назад преко
Бајине Баште, а како је било време ручку, зауставили смо се у једном ресторану на улазу у град. Имали смо прилику да пробамо један од локалних
специјалитета – јагњетину. Наспрам
ресторана се налази чувена кућица на
стени, на реци Дрини, а њена фотографија је постала симбол Бајине Баште.
Изнад поменутог храма у Солотуши који је новијег датума, високо на
стени у Солотнику налазе се остаци
утврђења из XV века. Нажалост, време је већ прилично одмакло и нисмо
имали прилику да се попнемо на брдо
и погледамо овај археолошки локалитет. На крају овог дана, када смо сви

том граду, као једино несвештено лице коме је ова црква пружила ту част.
На њеном надгробном споменику пише: „Радила је за српски народ и борила се као равноправан борац, прави
јахач и највернији пријатељ! Почивај у
миру.”.
Пре поласка за Мађарску, још једном смо свратили у Центар за посетиоце у Бајиној Башти, где је сваки од
учесника путовања од особља НП Тара добио пригодни поклон-пакет. Наши домаћини су исказали изузетну љубазност и пословност, веома добро су
организовали програм за четири дана
нашег боравка, па је већ извесно да ће
неки од нас опет доћи на Тару.
Б. Т. Б.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Петар Видицки (1930–2017)

Одлазак уваженог Батањца и великог добротвора
Овоземаљски живот је, у својој 87 години,
завршио Петар Видицки, угледни Србин из Батање.
Од њега су се у суботу, 22. јула ове године, на
батањском гробљу опростили његови најмилији,
родбина и пријатељи

Ч

ика Пера Видицки, како ће га
многи памтити, рођен је 1930.
године од оца Мите и мајке Анђелке. Одрастајући у српској породици од малена је учен да чува и поштује своју традицију и културу, што
је радио и до краја живота. Школовао се у Батањи где је био ђак и Српске основне школе. Бавио се земљорадњом, док њега и његову породицу нису прозвали „кулацима”. Свој
радни век је морао да настави у ше-

ћерани, а затим у фабрици сточне
хране.
Брак са Јулијом Грунчић донео им
је сина Мишу, а потом унука, имењака, Петра. Велику љубав гајио је према српској народној песми и игри. Волео је добро вино, а некад је и сам
учествовао у производњи, пошто је
поседовао винограде. Од својих другова је добио надимак „Тито”, јер је
био вешт говорник и често водио
главну реч у друштву.

Овај уважен и поштован човек међу батањским Србима, а и другима,
остаће упамћен као велики ктитор и
донатор. За живота је небројено много пута помагао српској цркви, школи, Културно-уметничком друштву
„Суферини” и клубу пензионера, чије
је веома активан и омиљен члан био.
Увек ведар, насмејан и расположен
за шалу, чика Пера је посећивао све
српске манифестације, врло радо се
одазивао позивима на све програме
и балове. Био је отворен и расположен за сарадњу, а млађим генерацијама често преносио своја сећања и
искуства.
Његов одлазак ће свакако оставити велику празнину у српској заједници у Батањи. Нека му је слава и
вјечнаја памјат.
Станислава Ђенеш Екбауер

Петогодишњица од смрти Милоша Гојковића

„Поју Богу мојему дондеже јесам”

Свака реч људска има своју противреч, једино се
нико и ништа не може супротставити истинском,
христочежњивом животу. Oписујући у једној
реченици, тако би гласио цели живот благочестивог
хришћанина Милоша Гојковића

О

вај прави христољубиви човек,
ревносни Србин и врли појац,
рођен је у Медини 27. октобра
1926. године. Од младости своје заволeо је Господа.
Завршио је вероисповедну школу, а
црквено појање је изучио од врлог
проте Душана Убовића. Његово жи-

СВЕТИОНИК
Потрудите се да имате добре мисли и добре жеље и пријатељима и
непријатељима и видећете како ће
то донети добар плод и вама и свима који вас окружују. Малобројни су
на земаљској кугли смирени и кротки, али због тих смирених и кротких
душа даје нам Господ Бог благослов
да имамо изобиље на земљи. Тако су
блажене у овом животу смирене и
кротке душе.
*
Живот на земаљској кугли манифестује се мислима. Kаквим се мислима бавимо, такав нам је и живот.
*
Господ гледа да ли ми од срца тражимо да нам oн помогне. Чујемо
многе речи лепог примера живота и
како треба упутити ближње да то раде. Али, да ли ћемо моћи то да остваримо?
*
Треба да смо мирни. Боље је трпе-

вљење увек је било за цркву и у цркви.
Заједно са својом животном сапутницом Миром чинили су праву домаћу цркву.
Први на молитви, први у раду на обнови мединске светиње, први при руци и на услузи сваком свештенику који је служио у овом месту, малом по

броју српског живља, а великом по љубави према роду српском и вери православној.
Ових дана навршава се пет година
од како нас је напустио наш брат у
Христу Милош с надом и вером у васкрсење и живот будућег века.
Не поји више у Медини, али његов
живот и дела његова дају на за право
да чврсто верујемо како он поји у Небеској Литургији, заједно са свим светима рода људског, са светим Игњатијем Богоносцем, његовом крсном славом, коме је палио кандило и коленопреклоне моливе узносио.
Вечна му памјат међу нама, а од Господа Тројединог рајско насеље!
Зоран Остојић, свештеник

Мисли оца Тадеја

Савест је божански суд

ти увреду, него нанети увреду. Ако Извора Живота. Мир Божији се свупретрпимо увреду, Господ ће нам да- да сеје.
ти снагу и мир. Ако не претрпимо
*
увреду, савест нам неће дати мира.
Савест је божански суд.
Ако се ми окренемо Извору Живота,
Господ ће нам дати снаге да учвр*
стимо у себи мисли пуне добра, јер
Нема нам мира ако мислено рату- добре мисли, добре жеље, дају мир
јемо са родитељима. Духови злобе и утеху свуда. Морамо се изменити.
гледају да се ми по сваку цену огре*
шимо о родитеље. Тада они стичу
власт над нама, а ми мислимо да је
Покајање је измена живота. Понеко други крив. Многи то увиде, па требно је да човек оде до свештенипоправе мисли. Ја увек то кажем- не- ка или свог ближњег и да му каже
ки прихватају, а неки су сувише гор- шта му ремети мир. Чим наши блиди. Што дајемо, то нам се враћа.
жњи саучествују у нашем страдању
ми добијамо утеху и снагу.
*
*
У Старом Завету пише: „Сине, дај
ми срце своје.” Господ је једина утеСвако добро и свако зло потиче од
ха и анђелима и Светима и свима ко- мисли, јер смо ми мислени апарат.
ји га траже. Он је једини Бесконачан. Утичемо чак и на биљни свет, будући
да и биљни свет има нервни систем.
*
Сви очекују мир, утеху, љубав.
Даће Господ благодат. То је бо*
жанска сила која делује свуда, а особито у душама које траже Господа,
Kаквим се мислима бавимо – та-

кав нам је живот. Ако су нам мисли
мирне и тихе – ето нам мир. Ако су
нам мисли негативне – ето нам немир. Ми тражимо помоћ од родитеља и кад их замолимо, они раскрваре своје родитељско срце и чине нам
по вољи оно што је добро.
*
Треба да се опустиш. Не узимај
превише на себе бриге овог света, већ
чувај свој мир и живи са Богом. Нека
иде како иде.
*
Чим осетиш да се зло јавља пожури да га зауставиш силним напрезањем воље. Сиђи умом у срце и не допусти да зло уђе у њега. Пази да се
оно не раздражи и не занесе.
*
Kада изгубиш наду и помоћ људску, потражи је од Бога самог и добићеш је откуда се ниси надао ни замишљао.
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Будимпешта, 27. јул 2017.

ПАРАСТОС ЖРТВАМА „ОЛУЈЕ”

30. јула 2017. од 10.00 ч.
Поводом 22. годишњице злогласне акције хрватске
војске „Олуја” и масовног прогона српског народа из
Републике Српске Крајине у будимпештанском српском
Храму Светог Георгија биће служени Света литургија и
парастос за настрадале.

ДАН СЕЛА У ЛОВРИ

29. јула 2017, на обали Дунава
Програм:
10.00 ч. – Турнир у малом фудбалу
14.00 ч. – Програми за децу и одрасле
19.00 ч. – КУД „Банат” и „Рузмарин”
20.00 ч. – Оркестар „Покладе”
Игранка до зоре!

ДАНИ САНТОВЧАНА

11. и 12. августа 2017.
• Отварање изложбе о знаменитим Сантовчанима
• Откривање споменика – Сантовчани у Првом
светском рату
• Фудбалска утакмица у знак сећања на фудбалера
Флориана Алберта

Вас и вашу породицу срдачно позивамо на
традиционалну

ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ У
ЧОБАНЦУ
У недељу, 30. јула 2017. године

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ШЕНДЕРГЕ”
12. августа 2017. од 19.30 ч.
Мост слободе, Будимпешта

24. SUMMERFEST 2017

Програми од 12. до 22. августа
у Бати, у Српском Ковину и у Тукуљи
Фолклорна друштва стижу из 17 земаља, а Србију
представља КУД „Бранислав Нушић” из Владичиног Хана
Детаљан програм манифестације на адресама:
www.summerfestbatta.hu, www.summerfest.tokol.hu,
www.summerfest.rackeve.hu

Прослава почиње у 10 часова, богослужењем на
бунарчићу, а наставља се у 16 сати, у српској цркви у
Чобанцу, вечерњим богослужењем, освећењем кољива и
резањем славског колача. Од 17 часова, у црквеној порти
почиње општенародно весеље, на којем наступа КУД
„Рузмарин“.
Српска црквена општина и
Српска народносна самоуправа
у Чобанцу

Храм Св. Георгија у Будимпешти

Св. литургија
Вечерње
Св. литургија
Св. литургија
Св. литурија
Вечерње
Св. литургија

у 10.00 ч. (Св. Илија)
у 17.00 ч. (Илијин бунар)
у 10.00 ч.
у 10.00 ч.
у 10.00 ч.
у 18.00 ч.
у 10.00 ч.

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
17. АВГУСТА

Као и сваке године средином лета, штампарија у којој се
штампа наш лист користи краћи колективни одмор. С
обзиром на то, а и на чињеницу да је почетак августа по
традицији период са проређеним друштвеним
активностима у српској заједници у Мађарској,
двонедељну паузу у објављивању штампаног издања
СНН-а користиће и наша редакција, па ће следећи број
листа из штампе изаћи 17. августа.
Из тог разлога, два последња јулска и први августовски
број објављујемо на повећаном броју страна, са по два
специјална тематска додатка (двоброј). Међутим, наша
екипа ће и за то време бити радно ангажована на
уобичајеном припремању интернет издања СНН-а које
ће, као и до сада, и током лета доносити актуелне вести
из различитих области друштвеног живота. Такође,
свакодневно дружење са читаоцима настављамо и на
нашој Фејсбук страници.
Редакција Српских недељних новина свим својим
читаоцима жели пријатан летњи одмор!

Књижевни конкурс за ауторе до 30 година

НАГРАДА „ДОСИТЕЈЕВО
ЗЛАТНО ПЕРО”
Задужбина „Доситеј Обрадовић” објављује конкурс за
награду „Доситејево златно перо”, за најбоље необјављене радове младих аутора, у оквиру књижевних врста које је Доситеј увео у српску књижевност – есеј, басна, путопис, кратка прича.
Награда „Доситејево златно перо” намењена је ауторима до навршених 30 година. Текстови се достављају на
српском језику. Аутори могу конкурисати са највише три
необјављена рада. Дозвољена дужина путописа је 20 страница.
Радове потписане пуним именом и презименом, датумом рођења, адресом становања и контакт телефоном потребно је послати ОБАВЕЗНО путем поште у пет примерака, на адресу Задужбине „Доситеј Обрадовић”, Краља
Милана 2, Објекат Ц, други спрат, 11000 Београд, са назнаком „за Доситејево златно перо” као и на e–mail адресу
zaduzbinadositej@mts.rs или info@dositejeva-zaduzbina.rs.
Телефони за информације +381 11 3282 240 и +381 11
3282 254.
Рок за достављање радова је 11. септембар 2017. Године.
Жири ће изабрати три најбоља рада, који ће бити награђени и објављени у посебној публикацији. Награде ће
бити уручене у оквиру манифестације „Дани европске баштине”.
Пројекат „Доситејево златно перо” реализује се уз подршку Секретаријата за културу Града Београда.

Библиотека „Браћа Настасијевић” из Горњег Милановца
расписује

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА АВГУСТ 2017.
2. 08.
2. 08.
6. 08.
13. 08.
20. 08.
26. 08.
27. 08.

ИНФО СЕРВИС

СВЕЧАНОСТ НА
„ИЛИЈИНОЈ ВОДИ”
У БУДИМПЕШТИ
Среда, 2. август 2017. од 19.00 ч.
Српска мањинска самоуправа VIII кварта Будимпеште,
срдачно вас позива на „Илијину воду”, да заједно
обележимо празник Светог Илије.
Пештански Срби су још пре Велике сеобе обилазили ово
ходочасно место. Сваке године на дан Св. пророка Илије
излазили су на извор, где се обављало водоосвећење.
Ова традиција, уз резање славског колача,
наставља се и у наше време.
Адреса:
Budapest, VIII Korányi Sándor u. 3
Ludovika tér

НАГРАДНИ КОНКУРС „ТРАГОМ
НАСТАСИЈЕВИЋА 2017”
Категорије конкурса обухватају песму, кратку прозу и
есеј. Оквирна тема конкурса јесте стваралаштво чувене
уметничке породице Настасијевић, премда ће стручни жири, који именује Библиотека, у свим категоријама ценити
и остале самосталне и аутентичне уметничке прилоге.
Као и ранијих година, позивамо ствараоце свих узраста – ученике основних и средњих школа, затим одрасле
– афирмисане и неафирмисане. Запослени у Библиотеци
немају право учешћа на конкурсу.
Технички услови:
Текстове достављати искључиво у електронској форми, у PDF и WORD формату, фонт Times New Roman, 12;
обим текста не би требало да прелази 15000 карактера (са
размацима). Библиотека задржава право лекторисања прилога, због објављивања, уз консултацију са аутором.
Конкурс је отворен до 10. септембра 2017. године.
Стручни жири ће 20. септембра 2017. објавити резултате
конкурса. Награђени радови биће објављени и промовисани у зборнику Библиотеке „Слово Ћирилово”, током манифестације „Дани Настасијевића” у октобру 2017. Ауторска права и међусобни односи учесника конкурса и Библиотеке биће уређени уз поштовање позитивних прописа. Уз
широко поштовање слободе уметничког стварања, Библиотека задржава право да не узме у разматрање радове
који заговарају било који облик нетолеранције и дискриминације.
Радове достављати на email адресу:
konkursgmbiblioteka15@gmail.com,
са назнаком: Конкурс „Трагом Настасијевића 2017”.
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Одржан јубиларни 25. Веронаучни камп

Текелијанум угостио српску децу из четири државе

адужбина Саве Текелије је ове године била дом за учеснике традиционалног Веронаучног кампа.
Будимска епархија, на челу са eпископом Лукијаном, обезбедила је средства да се већ по 25. пут одржи овај
камп и тако прослави јубилеј. Учесници су углавном била деца из Будимпеште и околних места, а било их је и из
Србије, Републике Српске и Хрватске.
За предавања су се побринули јеромонах Јустин Стојановић, протонамесник Зоран Остојић и протонамесник
Далибор Миленковић.
Четири учитељице –
Чарна Голуб, Душица Зорић, Јелена Вукајловић и
Љубинка Георгијевић, помагале су у поподневним
активностима, ручном раду и цртању. Биле су у исто време и педагози и мајке. Деца различитог узраста, од седам до осамнаест година и њихове учитељице, функционисали
су као једна велика породица.
Програм кампа је био
разнолик и прилагођен
свим узрастима. Преподневни часови су били свакако напорнији. Сваког јутра се ишло у цркву на молитву, а затим на предавања одржавана у свечаној
сали Текелијанума, после
чега је следило појање.
Да би се камп разликовао од школе и био још занимљивији
и популарнији, поподневни програм је
био необавезнији. Организоване су
слободне активности у црквеној сали,
уз игру, шетњу и деци најомиљенији
одлазак на купање у Аквапарк. Храна
је била обезбеђена у Српској школи
„Никола Тесла”.
– Сваке године камп има основну
тему на коју се фокусира, а поред тога се говори и о многим стварима у ве-

зи са црквом, вером, српском културом, историјом и обичајима – рекао
је за наш лист отац Далибор Миленковић. – Деца, која су већ неколико
пута била у кампу и знају за ред и поредак, долазе да то своје знање допуне, а има и деце која су први пут овде.

Као и претходни духовни кампови, и овогодишњи је
био пре свега намењен српској деци и омладини из
Мађарске, али их је било и из Србије, Републике
Српске и Хрватске, што је помогло оним
учесницима који недовољно добро владају српским
језиком, да усвоје нова знања. Највише је било деце
која се сваке године враћају у камп, али са собом
доводе и своје другове, па су они уједно и спонтани
промотери овог вида едукативног окупљања

колико су научила. Организован је и
квиз, па су се ђаци такмичили у знању. Главни показатељ да деца воле то
што уче је то што се она поново враћају у камп, доводе са собом своје
другове, тако да су они главни промотери овог пројекта.
Игуман Јустин Стојановић, пореклом из Београда, већ десету годину
службује као придворни монах и служитељ при Саборној цркви у Темишвару. Често је био гост својих сународника, свештеника из Будимпеште, поред годишњег летњег службовања у Сентандреји,
као заменик свештеника
Војислава Галића.
– Радо проводим неколико дана са децом у кампу и на тај начин, колике
су моје могућности, доприносим његовом напретку. Ово је један од
најстаријих кампова у Мађарској и то нам говори
колико је важан и потребан. Његови плодови тек
ће се видети у будућности
– рекао нам је игуман
Стојановић.
Отац Зоран Остојић каже да су деца имала могућност да за шест дана
науче доста детаља о Светој литургији и оне делове литургије, које верни
народ не може да види,
јер се дешавају у олтару.

Основно васпитање деца доносе од
куће, а основе наше вере и понашање
у храму, могу да науче у кампу.
Према речима оца Миленковића,
деца углавном имају основно знање,
које доносе са часова веронауке и долазе по препоруци својих свештеника
или из честитих српских породица, које воле цркву и веру у Бога.
Прошле године тема кампа били су
српски светитељи и много се говори-

ло о српској историји. Овогодишња тема је „Света литургија као евхаристијска заједница”. Уче се њени делови, затим писци, врсте литургија, време служења поједине литургије и њен садржај. Успут се, наравно, дотичу и друге теме и одговара се на питања деце.

СРПСКЕ

Отац Миленковић сматра да је сваком детету битно да од родитеља, односно у породици, добије основе знања о религији. По његовом мишљењу,
свака религиозна хришћанска породица, која схвата значај вере у Бога, уписаће дете на веронауку и послаће га
у овај камп.
– Овде могу да науче само лепе
ствари. Уче о Богу, који је творац свега, и уче о цркви, институцији која постоји 2000 година и једина је која је
толико времена опстала. Деца осећају присуство Бога сваки пут када се
помоле и када им он испуни неку жељу – каже наш саговорник.
Учешћем у разговорима у току и
после предавања, деца су показала

НЕДЕ ЉНЕ

– Деца су сваког дана имала могућности да активно учествују у литургији и да певају. Круна овог кампа је посета манастиру Грабовац, где
су деца певала на литургији, коју је
служио епископ будимски Лукијан.
За петак увече била је предвиђена заједничка исповест, а за суботу заједничко причешће и литургија. Сви заједно, били су тих дана као једна велика породица – каже отац Зоран
Остојић.
Финансијску помоћ Веронаучном
кампу пружиле су и српске самоуправа Тукуље, Зуглоа, VII и XIII кварта Будимпеште и Културни и документациони центар Срба у Мађарској.
Катарина Павловић

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ТУРИЗАМ

Зашто је Атомска Бања у Горњој Трепчи светски феномен

Извори благо радиоактивне воде лече и чувају здравље

А

томска Бања у Горњој Трепчи код
Чачка, где захваљујући јединственом хемијском саставу воде и њеном благотворном деловању на људски
организам, већ вековима извире здравље, и овога лета је препуна гостију са
различитих светских меридијана. Посећују је хиљаде оболелих не само из нашег региона, већ и знатно удаљенијих
земаља – од Русије до Уједињених
Арапских Емирата. Узевши у обзир повољне климатске чиниоце и нетакнуту
природу у којој је Бања смештена, ово
место је идеално за одмор и опоравак
људи свакодневно изложених стресу и

Атомску Бању, ушушкану међу шумовитим обронцима
рудничког планинског масива, у подножју планине Вујан,
јединственом чини пре свега хемијски састав њене воде,
која као мало где на нашој планети омогућује успешно
лечење врло тешке болести – мултиплe склерозе и низа
других обољења, пре свега неуролошких и реуматских. Овај
извор здравља, налази се недалеко од Чачка и чувених
манастира Овчарско-кабларске клисуре, што је за многе од
11.000 гостију који је сваке године посете, разлог више да у
њој проведу свој одмор

ната, макроелемената као и радиоактивних елемената, као и њихови међусобни односи дају јој специфично лековито дејство, посебно на нервна и мишићна ткива.
Ефикасности рехабилитације коју нуди ова установа потврђена је клиничким
студијама које су спроведене у претходним годинама и у које су укључени
пацијенти оболели од мултипла склерозе и реуматских болести. Kомплетни резултати студије објављени су у еминент-

штетним утицајима из ваздуха, воде,
хране. Повратак природи је тежња све
већег броја људи, а овај еколошки бисер
пружа могућност њеног остварења.
Бања се налази између градова Горњег Милановца и Чачка, 130 километара
од Београда. Одликује се умерено-континенталном климом која постепено
прелази у планинску, због чега је боравак гостију током читаве године врло
пријатан. Богат биљни покривач, густе
листопадне шуме, ливаде посуте цвећем
и лековитим биљем, на сваком кораку
делују окрепљујуће и умирујуће на организам. Kроз те крајолике воде стазе за
шетњу посетилаца – популарне „Стазе
здравља”.
Лековита својства Атомске Бање Горња Трепча позната су од давнина – претпоставља се од римског периода. Године
1890. изграђено је прво бањско купатило, тако да се та година сматра званичним почетком бањског туризма. Почетком 1970. године Балнеолошки институт
из Београда је, после физичкохемијских
анализа термоминералне воде, уврстио
Горњу Трепчу у ред природних лечилишта, а почетком 1977. године, бања је
званично регистрована као Природно лечилиште.
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ним домаћим и страним медицинским
часописима као и презентовани на домаћим и међународним конгресима из више медицинских области.

ВРСТЕ ТЕРАПИЈА
Минералне воде које су испитане на
територији Горње Трепче, незаменљиве
су у процедури медицинске рехабилитације оболелих од неуролошких болести. Нарочито се показала ефикасном
код обољења Sclerosis multiplex (мултипла склероза), реуматских болести (запаљенских и дегенеративних), као и болести гастроинтестиналног тракта и периферних крвних судова.
Низ чинилаца који удружено делују
(минерална вода, умерена клима, чист
планински ваздух, повољно магнетно поље, повољни режим исхране, сна, одмора и разоноде), међусобно се допуњујући, у Атомској бањи, омогућавају јачање и опоравак организма исцрпљеног
дуготрајном болешћу и рехабилитацију
одређених категорија болесника са циљем да се оспособе за што активнији и
самосталнији живот.

ПРЕПОРОД ПОСЛЕ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Атомска Бања је 2008. године приватизована. Нови власник је у потпуности
реконструисао све постојеће капацитете, а почетком 2012. пуштен је у рад нови хотел „Вујан”, чиме су подигнути
услови рехабилитације и боравка у бањи
на европски ниво.
У Атомској Бањи је 2010. године основана и Специјална болница за рехабилитацију оболелих од реуматских и неуролошких болести.
Атомска Бања је специфична по својим балнеолошким својствима. Термоминерална вода је слабо алкална, хидрокарбонатна, олиго минерална, акратотерма. Температура воде је 29,8°Ц.
Ово је једна од најпроучаванијих термоминералних вода на теритотији наше
матичне земље, а прве хемијске анализе
датирају још из 1904. године.
Анализе воде вршене у последњих 60
година показују да је она стабилног физичко-хемијског састава и температуре.
Због својих специфичних физичких и хемијских карактеристика ова вода је права реткост. Kонцентрације микроелеме-

ОБОЉЕЊА КОЈА ЛЕЧИ АТОМСКА БАЊА

Реуматске болести
– Инфламанторне реуматске болести – спондилоартропатије, реуматоидни
артитис
– Дегенеративни реуматизам – артрозе зглобова, спондилозе и спондилоартрозе, дископатије
– Ексраартикуларни реуматизам – миофиброзитис, фиброзитис, панкулитис,
тендинитис, бурзитис и психогени реуматизам
– Метаболичка обољења зглобова – гихт
Неуролошке болести: Мултипла склероза, стање после прележаног мијелитиса и енцефаломијелитиса, адхезивни спинални арахнитис, посттрауматске мијелопатије, церебрална парализа, моно и полинеуритиси, неурозе, неурастеније,
дистоније и депресивна стања, паркинсонова болест, стања после цереброваскуларног инзулта (хемиплегије, хемипарезе, парапарезе), дистрофије
Болести гастроинтестиналног тракта: хронични гастритис, дуоденитис, ентеритиси, улкусна болест желуца и дуоденума, Colon iritabile
Обољења крвних судова: хронична обољења артеријског периферног крвотока, варикозни синдром, лимфни едеми
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Министарства спољних послова
Републике Србије.

Електро-терапије

соко квалитетним намештајем, ЛЦД телевизорима, телефоном, интернетом,
У савремено опремљеним салама на- као и климатизацијом. Посебна пажња
лазе се апарати потребни за спровођење посвећена је купатилима која су својим
физикалног третмана: апарат за кратко- димензијама и санитаријом прилагођена
таласну дијатермију (KТД), дијадинамик особама са посебним потребама, што ће
(ДД), терапијски ултразвук (УЗ), интефе- учинити њихов боравак још комфорнирентне струје (ИФС), галванизација, сти- јим. Ту су и савремено опремљен хидро
мулација, лампе са ИЦ и УВ зрачењем, блок са хидромасажним кадама, сале за
Биоптрон лампа, магнет, ласер, вакусак, кинезитерапију, ручну масажу, радну и
ТЕНС.
електротерапију, лекарске ординације,

СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ

Атомска Бања обухвата неколико објеката са укупно 122 смештајне јединице
и 277 кревета. Објекти су модерна здања, потпуно прилагођена потребама пацијената и најзахтевнијег госта, са једнокреветним, двокреветним собама и апартманима. Бања располаже следећим смештајним капацитетима:
• Стационар са 102 постеље у једнокреветним, двокреветним, вишекреветним
собама и апартманима
• Хотел „Вујан” са 122 лежаја у једнокреветним и двокреветним собама и
апартманима
• Бунгалови са 45 постеља (двокреветни, трокреветни, четворокреветни)
• Велнес блок са апартманима и терапијским блоком
лифт и конференцијска сала са 50 седишта.
Угоститељска понуда, љубазност и врхунски домаћи специјалитети су нешто
по чему се бања препознаје и памти. Ресторан располаже са 185 места у салама
за ручавање и 60 места на тераси.
Атомска Бања годинама врши успе-

Хидротерапија
Хидротерапија се обавља у четири
термоминерална терапијска базена, тридесетшест хидромасажних када, бисерној купки и двадесетседам када за мировање у термоминералној води.

ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА
КЛИСУРА

Kинезитерапија
Подразумева лечење покретом и обавља се у кинези сали са свим потребним
реквизитима и под стручним надзором
физијатара.
Kомплетан балнеофизикални третман
спроводи се у терапијским блоковима
који су опремљени најсавременијом медицинском опремом. Третман је индивидуално дозиран за сваког пацијента у
складу са његовом основном болешћу и
општим здравственим стањем, подразумева првенствено хидротерапију која се
спроводи у базенима, кадама, као и подводну масажу, бисерну купку. Kинезитерапија је важан и неопходан сегмент рехабилитације због одржавања и повећавања функционалних способности пацијента. Саставни део рехабилитације су и
физикална терапија (електротерапије,
ласеротерапија, магнетотерапија и др)
као и мануелна масажа. Високом квалитету медицинске услуге доприноси тим
едукованог кадра сачињен од лекара
специјалиста из неколико медицинских
области (физијатри, неуролози, реуматолози, интернисти), физиотерапеути, медицинске сестре и друго особље.

ХОТЕЛ „ВУЈАН” – ПОНОС
БАЊЕ
Новим хотелом „Вујан”, Атомска Бања
је обогатила своју понуду за 122 лежаја,
односно са 52 једнокреветне и двокреветне собе и 5 двособних апартмана. Све
собе су веома луксузно опремљене ви-

шну презентацију својих потенцијала,
наступима на домаћим и међународним
сајмовима туризма (Лондон, Москва,
Берлин, Брисел, Осло, Гетеборг, Букурешт, Беч, Малага, Београд, Нови Сад…).
То је и резултирало повећањем броја
страних пацијената који долазе на рехабилитацију. Бројне добијене награде за
квалитет услуге и допринос развоју
здравственог туризма, подстицај су да
се тежи савршенству.

У ОКРУЖЕЊУ ИСТОРИЈСКИХ ЗНАМЕНИТОСТИ

Боравак у Атомској Бањи представља и јединствену прилику за упознавање
богате традиције, обичаја и модерног стваралаштва централног дела Србије. Гости у оквиру аранжмана имају изузетну прилику да посете следеће знаменитости: Манастире Овчарско -кабларске клисуре (познатији као „српска Света Гора,
са десет манастира), манастир Вујан, Мокру Гору и Златибор, Етно парк „Терзића
Авлија” и Потпећку пећину, као и град Чачак. Током летњих месеци организује
се културно лето, у оквиру кога наступају културно-уметничка друштва, песници, позоришне представе и музичке групе.

Недалеко од Атомске Бање, односно
града Чачка, у Овчарско-кабларској клисури, вековима битишу многобројни
православни манастири. Свака светиња
има своју богату и бурну прошлост. У
том крају налази се десет манастира, који су окружени јединственим природним амбијентом. Ту су богата и живописна флора и фауна, пропланци, стрме
литице, планине, пашњаци, али поврх
свега многобројни извори здраве воде
(чак 38), који су, попут драгуља, расути у
овом крајолику.
Благовештење – Изнад улаза у цркву исписано је да је овај храм подигнут
1601-’02. године трудом игумана кир Никодима. После манастира Свете Тројице,
Благовештење је по свом архитектонском изгледу сигурно најлепши манастир Овчарско-кабларске клисуре.
Јовање – Kада је манастир обновљен
1849. године, није било довољно монаха,
па се живот у Јовању опет угасио 1879.
године, и тако је било све до 1936. године. Тада је епископ Николај Велимировић у Јовање довео 12 монахиња, па је
тако овај манастир постао први женски
манастир у Овчарско-кабларској клисури.
Успење – Овај манастир подигнут је
1939. године. Црква је изграђена по узору
на цркву посвећену Св. Kонстантину и
Јелени у Охриду, што је била жеља владике Николаја Велимировића, јер је он
тамо био епископ до 1934. године. Од подизања, манастир је био пуст све до велике обнове 1998. године.
Вазнесење – Није познато када
је овај манастир саграђен, нити ко је
његов ктитор. Све до 1949. године
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манастир Вазнесење био је женски манастир. Данас је црква манастира Вазнесење једнобродна грађевина с припратом, ниском куполом и полукружном
апсидом на олтарском делу.
Ваведење – Нема писаних података
о раној историји овог манастира, за који

септембра 1941. године. Немци су тада
оштетили и торањ на цркви, као и цркву.
Од 1947. године, Сретење је женски манастир.
Света Тројица – По својој архитектури, једно је од најлепших градитељских остварења с краја XVI века у Срп-

СТАЗА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

Манастир Вујан на истоименој планини и Атомску Бању Горња Трепча, која се
налази у њеном подножју, осим заобилазног асфалтираног пута повезује и планинска стаза дуга четири киломентра. Она, међутим, данас готово да није проходна, па је управа Атомске Бање одлучила да је после обнављања стави у
функцију и назову је по покојном патријарху Павлу.
– Надамо се да ће наши гости већ идуће године имати прилике да користе
Стазу патријарха Павла, којом ће у лаганој шетњи моћи да стигну до манастира
Вујан. То је стаза којом је редовно пешачио и патријарх Павле, у младим данима,
док је још био монах. Наиме, познато је да је он у то време боловао од тешке болести плућа и да је често долазио у Горњу Трепчу на лечење. Многи, па и он сам,
сматрали су његово излечење правим чудом, јер је туберкулоза тада још увек
била веома тешко излечива болест – рекао нам је Бојан Бабић директор маркетинга и продаје у Атомској Бањи, који најављује да ће будућа стаза бити опремљена клупама и пунктовима за одмор шетача, истакнутим обавештењима и
краћим едукативним садржајима.
легенда каже да су га подигли Стефан
Немања и његов син Свети Сава. Међутим, судећи према архитектонским одликама самог храма, Ваведење је подигнуто највероватније у XVI веку.
Манастир је порушен 1690. године, а
обновљен 1797.
Преображење – Манастир Преображење први пут се у писаним изворима
јавља 1525. године. Делатношћу владике
Николаја Велимировића, 1938. године започела је изградња новог Преображења,
а две године касније радови су завршени
и манастир је освећен.
Илиње – На рушевинама некадашње
цркве коју су Турци порушили током Хаџи Проданове буне 1814. године, саграђен је манастир Илиње 1939. године. Црква манастира Илиње је једноставна
једнобродна грађевина правоугаоне
основе, без кубета и припрате, са двоводним кровом и полукружном олтарском апсидом.
Сретење – Први помен овог манстира потиче из 1528. године. Имао је у XIX
веку најбогатију библиотеку, али је она
порушена у бомбардовању манастира,

ској православној цркви уопште. Манастир је највероватније подигнут крајем
XVI века, а први поуздани писани помен
о манастиру потиче из 1615-’16. године.
Никоље – У дворишту манастирског

ЗАВИЧАЈ КРАЉИЦЕ ДРАГЕ ОБРЕНОВИЋ

Манастир Вујан налази се на шумовитој падини под врхом истоимене планине,
на средини пута између Горњег Милановца и Чачка. Припада Епархији жичкој, а
слава му је Сабор светог Архангела Гаврила. Није познато када је основан, али
свакако потиче из XIII века. Почетком XIV века, за време краља Милутина, монаси са Свете горе Атонске, бежећи пред најездом одметнутих католичких плаћеника каталана, устројили су монашки живот у Овчарско-кабларској клисури.
Црква је једнобродна грађевина заведена сегменичнима сводовима. Над припратом је, уместо куполе, узидана непропорционална кула-звоник, округаоног
облика. Споља је призидан дрвени нартекс. Испод профилисаног кровног венца,
цркву опасује декоративни фриз слепих аркада. Данашња црква светог арханђела Михаила саграђена је 1805. године. Kтитор цркве је Никола Милићевић Луњевица, који је у њему и сахрањен. Аманет Николе Милићевића да буде сахрањен
у тој цркви осам година након његове смрти није одмах испуњен. То је учинила
тек 60 година касније његова унука, краљица Драга Обреновић. На надгробном
споменику код јужног зида, исписала је 1902. године посвету: „Своме милом деди, војводи Николи Луњевици, Драга Обреновић, краљица Србије”. Чланови породице Николе Милићевића сахрањени су на источној страни уз цркву. У оквиру
цркве су касније смештени и земни остаци браће краљице Драге Обреновић,
Никодија и Николе Луњевице, убијених током мајског преврата 1903.
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комплекса налази се и конак Милоша
Обреновића који је он лично поклонио
манастиру Никоље, у време његове прве
владе. Иначе, Милош Обреновић је био
посебно везан за овај манастир, јер је ту

крио своју породицу 1813. године, када је
пропао Први српски устанак. У ризници
се чува и најзначајнија рукописна књига
у српској култури настала почетком XVII
века – Kаранско јеванђеље. 

Бање на северу Србије

И

Неуједначена искоришћеност дарова природе

скоришћеност термоминералних
извора у Војводини је неуједначена и варира од примитивног до савременог. Бање на северу Србије, које се
могу похвалити развијеношћу и понудом су Бања Kањижа, Бања Јунаковић,
Бања Палић и Бања Врдник, а нешто слабије развијене бање су Русанда и Сланкамен.

БАЊА ЈУНАКОВИЋ
Бању Јунаковић сматрају најизразитијим бањским потенцијалом Војводине.
На северозападу Бачке, окружена вегетацијом, она је добила назив по породици у чијем се власништву некада налазила шума која се протеже дуж урбанизованог дела бање. По минералним својствима воде ова бања стоји у рангу са
популарним чешким Kарловим Варима,
хрватским Липиком и мађарским Харкањем. Бања Јунаковић простире се на 230
хектара поља и багремових, храстових и
јасенових шума. У медицинском блоку
рехабилитационо-рекреативног центра
Јунаковић користе се различите методе
медицинске терапије и то: хидро, кинези

Војводина се протеже југоисточним и најнижим деловима
панонског басена. Изузев Фрушке горе и Вршачких планина,
њена територија је равничарска и испресецана мочварама,
рекама, језерима, брежуљцима и пешчарама. У њеном
склопу налазе се Делиблатска и Суботичка пешчара, једине
у Европи, а богата је и минералним, термалним и
термоминералним водама

Завод поседује савремену опрему за
пружање свих метода физикалне медицине и рехабилитације. У комбинованом
физикално–акупунктуролошком третману се постижу изванредни резултати.
Бања Врдник се налази у непосредној
близини националног парка Фрушка Гора,
који има изванредне природне амбијенталне вредности. У самој бањи Врдник се
налази манастир Раваница и Врдничка ку-

минералних извора, а температура воде креће се од
51°Ц-72°Ц. Ове воде богате су
натријумом, јодом, хидрокарбонатом и сулфидима, а
поред терпије водом примењује се и лечење лековитим
блатом-пелоидом. У овој бањи лече се реуматска обољења, стања након повреда коштано-зглобног апарата, повреде периферног нервног
система, стања пост-оперативне ортопедије, оштећења
централног нервног система
код деце итд. Бања Kањижа
позната је по многим мани- Бања Јунаковић
торног апарата и кичменог стуба, обољења периферног централног моторног неурона, болни синдроми, рековалесцентна
стања, респираторна и гинеколошка обољења, мигренозна стања, спортске повреде и опште кондиционирање организма.
Вода ове бање спада у групу хипотермалних вода са широким спектром дејства на људски организам константне
температуре од 32,5°Ц. Чист ваздух без
икаквих загађења са великом концентрациом озона, ову бању сврстава и у
групу ваздушних бања.

ла – локалитет из римског доба. У окружењу се налази још 16 манастира који
својом лепотом, значајем и вредношћу
културног блага привлаче бројне госте.

БАЊА ПАЛИЋ
Осам километара од Суботице према
истоку, стиже се у Палић, мало, али значајно туристичко насеље севера Бачке.
На додирној зони песка и леса, на 102 м
надморске висине смештено је највеће
еолско језеро Војводине и Србије.

Бања Кањижа
терапија, електро и парафино терапије,
акупунктура и масажа.
Бања је погодна за третирање реуматских, гинеколошких и астматичних
обољења. Лековите воде ове бање садрже велики број минерала попут натријума, магнезијума, калијума, литијума и
калцијума, а богате су и колоидно раствореним оксидима.
Посетиоцима Бање Јунаковић, расположиве су трим стаза, стазе здравља,
спортски терени, комплекс од десет
спољних базена са минералном топлом
водом, затворени терапијски базен и сауне, куглана, тенис, стони тенис, а могу
изнајмити и бицикле.
Близина Дунава идеална је за риболовце, а једна од атракција у близини
бање Јунаковић је и Апатин, у коме се
може посетити позната пивара основана
давне 1756. године и отићи на ручак у неки од дунавских чардака.

фестацијама, фестивалима и спортским
активностима, попут Фестивала цветања
реке Тисе, дечијих и модерних плесова,
џеза, риболова, пливачког маратона, кајакашке регате, уметничке колоније, итд. Kо
реши да посети Бању Kањижу, може се
опробати и на њеним ловиштима.

БАЊА ВРДНИК
Бања Врдник се препоручује за све
облике реуматских обољења, постоперативна и посттрауматска стања локомо- Бања Врдник

БАЊА КАЊИЖА
Бања Kањижа је на самом североистоку Србије. Смештена уз Тису, на 120 км од
Новог Сада и 200 км од Београда. Kонцентрисана уз реку, са шеталиштем уз
њену обалу, Kањижа је место које одише
елеганцијом прошлог времена, изгубљеном у овом модерном свету. Бања је званично основана 1913. године када је уочено извирање топле, жућкасте, минералне
воде. До данас, откривено је још термо- Бања Палић

Језеро, на чијим обалама постоје уређена купалишта, има облик неправилне
елипсе и да би се обишло треба пешачити
17 км. Туристи и рекреативци могу користити чамце и бицикле на води, одмарати
се у брод-ресторану или у термалном базену.
Вода Палића по количини кухињске соли и соде далеко надмашује воду Нижидерског језера, па чак и многе друге воде,
и успешно лечи све оне болести против
којих се препоручују воде Нижидерског
језера, Сланог језера, Kоњара и других, па
се може уврстити у алкалне лековите воде. Топла језерска вода богата различитим солима и минералним материјама и
богат муљ са дна језера имају терапијски
значај. У складу са Законом о заштити
животне средине, Палићко језеро са
лековитим изворима је 1996. године
проглашено за парк природе. 
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Љубавне тајне великана српске књижевности
ИВО И МИЛИЦА

Прича да је између Исидоре Секулић
и Иве Андрића постојало нешто више од
пријатељства, остала је обавијена велом
тајне до данашњих дана. О Андрићу је
било доста измишљених прича и трачева, али нека опипљива документа говоре
да ова сторија са Исидором не припада
једној од њих.
По сведочењу Наде Мирковић, супруге др Николе Мирковића, аутора једне

Често су животи писаца занимљивији и узбудљивији од
њихових књига и доживљаја њихових јунака. Српској
јавности остали су готово потпуно непознати многи
догађаји из живота наших класика. Многи мало познати или
непознати детаљи из живота привлачили су више пажње
читалаца од романа, драма или песама. Они су данас српски
класици, и историја књижевности гланца њихове бисте, а
били су живи људи, имали своје „мале тајне”

држати од 1939. па до Ненадове смрти
1957. и током тог времена Андрић ће веома кратка и строго информативна писма започињати са „Драги пријатељу”,
да се муж не би осетио изостављеним,
иако је права особа којој је порука била
упућена била Милица.
Из разговора са Милицом Зајцев (позната балетска критичарка), ћерком Милицине сестре, сазнало се да је Андрић
имао надимак „Мандарин” у кући Јовановића пре поласка у званичну посету
Kини, на челу делегације писаца, и тако
се потписивао у писмима Милици, све до
њене смрти. Од часа када је постала
удовица, Андрић јој се јавља са свих путовања телефоном, картом, писмом.
Одлуку да се уда за Андрића Милица је
прво саопштила Лули Вучи, супрузи његовог друга по перу, Александра, и они
су им били и кумови.
Последње лето пре него што су се
венчали, иако је Милица већ била удовица, провели су одвојено, али Мандарин
свакога дана јавља „Драгом пријатељу”
како је провео дан који је „празан”. Већ
приликом следећег путовања у пролеће
1958, први пут јој се обраћа са „Драга
Милице” и жали се на „потпуну самоћу”.
Након венчања, Андрић више није
крио да је пишући причу „Јелена жена
које нема” имао на уму баш Милицу и са
њом је свио и свој први прави дом у стану у коме је данас његов спомен музеј.
Ту је стигла и вест да је добио Нобелову
награду и уз њега је у том часу била во-

је то ребус?”. Од самог Андрића разрешење ребуса никад није дато.
Прва школована српска костимографкиња Милица Бабић (1909-1968) удата Јовановић, сачувала је Андрићева писма
која јој је слао, док је још била удата за
другога, када је остала удовица и затим,
када су после венчања (7. септембра
1958) повремено били раздвојени. Захваљујући тој преписци може, барем, да се
наслути да се иза елегантне, увек озбиљне „фасаде” ипак крило нежно срце у
коме је до краја живота било само једно
место за – Милицу. На срећу, двоје публициста, дугогодишњих истраживача
Андрићевог живота, рано преминула новинарка и песникиња за децу Гордана
Брајовић и дугогодишњи новинар листа
„Политика” Радован Поповић су у књигама „Андрић и Милица” и „Андрићева
пријатељства” објавили, као део изворне
грађе, и значајан део сачуваних писама
која је Андрић писао Милици.
Гордана Брајовић у књизи
износи тезу да су се Андрић
и Милица Бабић упознали
пре него што је њен муж Ненад Јовановић добио постављење у југословенском посланству у Берлину на захев
Андрића, који је тада био
амбасадор. Неспорно је да
је брачни пар Јовановић од
доласка у Немачку стално у
друштву Андрића који се,
према сведочењима пријатеља, преко ноћи изменио и
није крио своју опчињеност
Иво Андрић и Милица Бабић
прелепом младом женом, 17
година млађом од њега, коод најзначајнијих студијa о Андрићу, из- беловца пронађено је и једно Исидори- ју је поставио да буде домамеђу два светска рата, Иво је још док је но писмо, као и две њене разгледнице.
ћица на његовим пријемима,
живео у Загребу, најпре био запао за
Најсимптоматичније је писмо које му пошто је био неожењен.
око, а по доласку 1919. у Београд, постао је упутио Иво Војновић из Нице 12. октоУ почетку их зближава
и велика љубав Исидоре Секулић. Све- бра 1919. године. У њему искусни дубро- њихово заједничко порекло,
дочење госпође Мирковић може се узе- вачки господин пита млађег колегу: јер су сво троје из Босне, а
ти као врло поуздано с обзиром на то да „Шта је са Секулићевом? Једна ми госпо- затим и интересовања, јер
је сам Андрић био чест гост у њиховој ђа пише, тј. пита ме: Да ли си ми што пи- су сви окренути књижевнокући. У заоставштини нашег јединог но- сао о њој и теби?! Немам појма! Kакав ти сти, али има знакова да је
Милица уживала у пажњи
којом су је обасипала оба
НИЈЕ ПРЕБОЛЕЛА РАСТАНАК
мушкарца између којих ниМагдалена Живановић никада није преболела растанак са Јованом Дучићем и
када није било неспоразума
све до смрти, 1956. године, живела је у кући своје младости, усамљено и у непоили отвореног непријатељверењу према спољном свету, заборављена готово од свих. Једина утеха су јој
ства. Такав однос ће се за- Исидора Секулић
била безброј пута прочитана Дучићева писма. А ни Дучић, и поред небројених
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
љубавних авантура, вероватно никад није преболео Магдалену, о којој је чеУправе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Министарства спољних послова
сто са сетом причао својим пријатељима.
Републике Србије.
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Мирно спаваш, мила мајко, тешким
ЗАЉУБЉЕН У УЈНУ
санком окована,
Драгољуб Влатковић у књизи „ЧитанЗарудиће љепша зора, љепшом добу
ка тајни” пише и о првој љубави Боре
сванут дани…”.
Десетог јула исте године Дучић је, на Станковића. Он тврди да је ова љубав
основу решења Земаљске владе, морао остала тајна, јер је била „нечиста”, „рода заувек напусти Бијељину
и своју Магдалену. Дописивали су се још неколико година, а онда су Дучићева писма престала да долазе. Својеврсна песничка преписка је
остала забележена и на страницама књижевног часописа
„Босанска вила”, у којем су
објављиване њихове песме.

Јован Дучић

МУЗА
КРАЉЕВОГ
ЛЕКАРА

Многе мало познате или
ло Николић, али је из љубави према деду непознате детаље из живопреузела његово презиме). Kасније је Ду- та српских писаца овековечић овако описивао Магдалену: „Ал’ и бје- чио је Драгољуб Влатковић
ше дјевојка, рођо мој, да је не би аман у у књизи „Читанка тајни”. Он
свој Посавини нашао! Мани се, чоче, ко је нам открива да је највећа
није видио, није му ни око запело за њом.” љубав оца модерне српске Бора Станковић
Њихови савременици су о
доскрвна”. Наиме, писац који је опевао
младој Магдалени говорили
Врање и југ Србије, био је заљубљен у
да је волела да се последња
своју ујну Нушу. Та „инцестуозна љубав
појављује у колу, јер је држала до тога да сви на њу
је била полазна тачка многих његових
обраћају пажњу. Била је увек
дела, а сама Нуша се јавља као јунакиња
лепо обучена, држећи у руци
његових приповедака и романа”.
при игрању црвену марами„Станковићева ујна Нуша била је жицу којом је често махала, а
ва и темпераментна жена. Својом сензуостале су им у сећању и њеалношћу и сензибилношћу зрачила је
не црвене папуче, у којима је
око себе”, пише Влатковић.
играла.
О овој Бориној тајној љубави сведочеИзмеђу двоје младих
ња су оставили Петар Миленковић, њеубрзо је планула љубав, која
гов пријатељ из тог времена, и једна заје од почетка била осуђена
борављена књижевница из Врања, Вука
ДУЧИЋЕВА
на пропаст, што ће Јовану и
Поп Младенова, која је великог писца
МАГДАЛЕНА
Магдалени донети ореол билично познавала.
Јован Дучић је један од најзначајнијих јељинских Ромеа и Јулије.
српских мислилаца и песника, аутор низа Kрајем 1893. године млади
БРОДОЛОМ МЛАДОГ
књига поезије и прозе, међу којима су и љубавни пар се тајно верио
ПЕСНИКА
„Градови и химере” и „Благо цара Радова- и, вероватно под Дучићевим
За Војислава Илића, песника који је
на”, академик Српске краљевске академи- утицајем, Магдалена је поударио темељ модерне српске поезије,
је, дипломата Kраљевине Србије и Југо- чела да пише поезију, поне може се рећи да га је срећа пратила у
славије у Риму, Атини, Мадриду, Kаиру и ставши тако прва бијељинживоту. Доживљавао је бродолом за
Друштву народа, посланик (у рангу који ска песникиња. Убрзо је о
је одговарао рангу амбасадора) у Будим- љубави Живановићеве унубродоломом. Од болести у младости, до
пешти, Риму и Мадриду, први југословен- ке и сиромашног учитеља
политичких прогона и породичних трагески дипломата са звањем амбасадора (у почело да се прича по чардија… па и великих љубавних јада. Али
Букурешту), велики родољуб, али и осва- шији и сви су чекали да виде
ти љубавни јади су, по свему судећи,
јач бројних женских срца у градовима у шта ће се догодити и како
обогатили његову поезију.
ће реаговати Магдаленина
којим је службовао.
Већ у „Молитви”, његовим првим стиЛаза Лазаревић
Једног јесењег дана 1893. године у Би- породица.
ховима о љубави, спомиње се тајанствеНаравно, у то време је бијељини је, на почетку узбудљивог животног пута, освануо Јован Дучић. Прво запо- ло тешко прећи преко класних разлика и приповетке Лазе K. Лазареслење које је нашао након завршене сом- Магдаленин отац није дозволио да му се вића, била Српкиња, а не
борске Препарандије (Учитељске школе), кћерка уда за сиромашног човека из не- Швабица. Његова животна
било је у Српској основној школи (дана- познате даљине и за њу је тражио при- љубав звала се Јелица Милишња ОШ „Свети Сава”) у Бијељини. Под лику равну себи, по богатству и положа- новић и била је кћи официра
утицајем југословенских слободарских ју. Kао патријархално васпитана кћерка, пореклом из Ћуприје.
идеја и таласа националног буђења који Магдалена га је послушала и није се удаKао студент Велике школе
су захватили тадашњу Босну и Херцего- ла за Дучића, али је била довољно у Београду Лазаревић је живину, Дучић се одмах укључио у дру- одлучна да се не уда ни за „прилику” ко- вео у близини Саборне цркве
штвени живот Бијељине, привлачећи па- ју јој је нашао отац, богатог трговца из и ту је срео комшиницу Јелицу и заљубио се на први пожњу околине како већ тада богатим ду- Брчког.
Kрају Магдаленине и Јованове везе је глед. Њен осмех и њене очи
хом, тако и херцеговачким стасом и наодопринела и сила много моћнија од бије- пратиће га до краја живота.
читошћу.
У то време, средишњи културни дога- љинске чаршије и породице Живановић. Ни одлазак на студије у Берђаји су биле светосавске академије. Веро- У мају 1894. године полиција је извршила лин није ништа изменио. Ни
ватно да је на овој Светосавској академи- преметачину Дучићевог стана и прона- љубав са познатом Швабији млади Дучић упознао Магдалену Магу шла две родољубиве песме у којима Ду- цом Аном Гутјар није помогла да заборави девојчурак
Живановић, унуку богатог бијељинског чић, између осталог пева:
„Не трза те ужас бједе, нит’ те трза из београдске баште.
трговца и једног од најугледнијих Бијељинаца (Магдаленино рођено презиме је би- ужас рана,
– Јелица Милиновић може се препознати у многим
његовим довршеним и недоЗАБЛУДЕ О ХИРОВИТОЈ КРАЉИЦИ
вршеним приповеткама –
Упркос распрострањеном мишљењу у популарној литератури, краљица Драга,
тврди Влатковић. – Међу
убијена у Мајском преврату с мужем, краљем Александром Обреновићем, није
њима су и приповетке „Ветар” и „Вертер”. Лазаревић
била ни зла, ни жена лаког морала. Објашњење за искривљену слику коју о њој
Јелицу описује и у причи о
имамо лежи у оној општепознатој тврдњи да „историју пишу победници”, у овом
Вучку летиветру („Он зна
случају Kарађорђевићи, којима је било потребно оправдање за масакр почињен
све”) и у приповеци „На бу1903. над последњим Обреновићима како би њихова династија дошла на власт.
Војислав Илић
нару”.

љена жена, са којом је прво наздравио,
што су забележиле и камере.
Она је уз њега, у раскошној краљевској плавој балској хаљини са великом
црном машном у сребрној коси ушла у
свечану салу где је требало да се одржи
церемонија уручења награде и тада су
одјекнули тонови босанске севдалинке
„Kад ја пођох на Бембашу”. Хор стокхолмских мадригалиста запевао је „Ој
јесењске дуге ноћи”.
После овог заједничког тријумфа, започиње дуга борба са Миличином болешћу, тешким обликом артритиса, који ће
је индиректно и усмртити, јер су лекови
ослабили срце које ју је издало. До последњег дана он јој се јављао са „Драго
Лепо”, а потписивао „Грли те нежно твој
Иво Мандарин”.
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на госпођица Зорка. Та Зорка која је обележила песникову младост била је млада београдска глумица Зорка Тодосић.
Али у тој првој љубави Илићу је било суђено да доживи тугу. Зорка Тодосић је
после Милке Гргурове и Веле Нигринове
била највеће име београдског позоришта. Била је ћерка глумачког пара Љубице и Димитрија Kоларовића. Понесена
„даскама које живот значе” није се освртала на заљубљеног песника. Али он њу
није заборављао, јунакиња његовог спева „Рибар” добила је име по њој. А песник ће чак и првој ћерки, коју је добио
у браку са Тијаном Јакшић, кћерком Ђуре Јакшића, дати њено име.
У свом кратком животу (умро је у 34.
години), доживеће још једну несрећну
љубав. Годинама по његовој смрти, по
Београду се препричавао скандал који
се десио између њега и Милеве Јакшић,
најмлађег детета Војислављевог „песничког и кафанског брата” Ђуре Јакшића, која је успут била и његова свастика.
Ретки хроничари су забележили „да
је имала свега 10 година када јој је 1878.
умро отац, а после су се ређале сахране за сахраном, браће, сестре, мајке.
Милева Јакшић је постала учитељица.
Одлично је цртала, обожавала је поезију, и једног песника. И то, ни мање ни више него мужа своје старије и већ умрле
сестре. Таква љубав је у њено доба била саблажњива. Али се Левица, како су
је још звали, предала прослављеном песнику свом душом и девојачким угледом, а песник јој није остао дужан. Истом, жарком љубављу заволео је Војислав Илић и њу, по вољи своје судбе
клете”.
Њихова веза није дуго трајала. Илић
је спас од љубавног јада пронашао у боемском животу који му је докрајчио
здравље.

ЛЕПА КНЕЖЕВА
РОЂАКА
Kатарина Kонстантиновић рођена је
1848. као ћерка Александра Kонстантиновића и Анке Обреновић, братанице
Милоша Обреновића, српског кнеза и
родоначелника династије Обреновића.
Рано је остала без оца. Kад се кнез Михаило Обреновић 1860. вратио на престо,
повремено је позивао своју сестру од
стрица Анку да с ћерком Kатарином
живи на двору код њега. Kнез је био у
несрећном браку с мађарском кнегињом Јулијом Хуњади, која га је отворено
варала, па је средином шездесетих година XIX века био пред разводом. У исто
време, заљубио се у Kатарину и, без обзира на родбинске везе, својој околини
саопштио је намеру да се њоме ожени.
Тај брак подржавала је и амбициозна
Kатаринина мајка Анка. Према неким
сведочењима, она је приморавала своју
ћерку – често и шамарима – да одговара на љубавна писма 25 година старијег
кнеза.
Наклоност према младој и лепој Kатарини осећао је и Миливоје Блазнавац,
Михаилов министар војни. Он је од ње
био старији 24 године, али се држао по
страни, јер је знао за кнежеве намере да
се разведе од Јулије и ожени Kатарином.
Ни Блазнавцу, који је за себе тврдио да је
ванбрачни син Милоша Обреновића, нису сметале родбинске везе с Kатарином…
У тај троугао 1865. улази Дамјан Павловић, који је од Kатарине старији осам
година. Рођен је у Новом Саду 1840, а
после очеве смрти 1849. с мајком прелази у Београд. Захваљујући стипендији
Матице српске, студирао је техничке науке у Бечу и Прагу, а по стицању дипломе, вратио се у Београд, где се запошљава у Министарству грађевине као
цртач и инжењер. Врло брзо се прочуо и као песник, следбеник Јована
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Кнез Михаило Обреновић

граф знаменитих Срба, негде 1928. године у Београду, на предавању о Његошу,
први пут јавно је споменуо једну „његову љубавну искру”. Открио је да је непозната лепотица из Пераста одговорила
на љубав највећег српског песника. Он је
тврдио да је владика лист папира, на коме су били записана његова љубавна
осећања, носио стално испод свештеничке мантије, тик уз срце. Био је то једини траг његовог греха. Међутим, када
је за то сазнао његов секретар, лист је
одмах спаљен, а владика Раде је над пепелом заплакао.
Милица Стојадиновић Српкиња, коју
су савременици називали „врдничком
вилом”, једна је од првих наших песникиња. Рођена је у породици сеоског попа у Буковцу на Фрушкој гори, највероватније 1830. У време турског бомбардовања 1862. долазила је у Београд и
одатле слала извештаје Пештанском
дневнику као прва жена ратни дописник међу Србима. Објавила је три
збирке родољубивих песама, а њен рад
родицу. Живела је са својим осамнаест наилазио је на леп одзив у јавности.
година млађим љубавником, а краљ Ми- Приликом посета Београду кнез Михаилан хтео је да је због тога смести у луд- ло и кнегиња Јулија позивали су је у
двор. Иван Мажуранић, прослављени
ницу. Умрла је 1910. године.
аутор „Смрти Смаил-аге Ченгића”, долазио је да је види. Милица СтојадиноЊЕГОШЕВИ ТАЈНИ
вић у два наврата боравила је у Бечу
СТИХОВИ
код Вука Kараџића. Четрдесет година
Владика Раде Петровић био је у мно- старији Вук бринуо се за њу: да јој нађе
го чему необичан и изузетан човек. Био посао, обезбеди брату стипендију, проје више рођен за световни живот него да водаџисао јој, путовао с њом, а она му
је била сарадник, бринула се о његовој
библиотеци, али и о његовој зимници.
Има назнака да је отац српске писмености чак био заљубљен у њу.
Црногорски владика високо је ценио
песме и родољубље тринаест година
млађе Милице Стојадиновић Српкиње, а
била му је драга и као жена. Али трон
црквеног и државног поглавара Црне Горе био је његов усуд. Ако је љубавне
стихове и могао себи да дозволи, супругу није.

Јовановића Змаја, и позоришни и књижевни критичар.
Пошто је уз то одлично знао немачки
и енглески језик, Анка га је 1865. узела за
учитеља својој седамнаестогодишњој
ћерки Kатарини. Млади песник, неугледне спољашности, али племенитог духа –
другови су га звали Душица – заљубио
се одмах у своју ученицу.
У марту 1866. Дамјан Павловић изјавио је љубав Kатарини, али је, по несрећи, то сазнао Миливоје Блазнавац. Груби официр, и још
љубоморан, уз псовке и
увреде дословце је избацио
песника из двора на улицу.
Дубоко повређен понижењем и посебно тиме што је
његова љубав била сведок,
нежни песник те ноћи спаковао је у коверат песму
„Срце, душо!” и послао је
часопису „Вила”, а онда извршио самоубиство ударивши двапут главом о отворени шестар на свом радном
столу!
Погребну поворку чинили
су многи пријатељи и књижевни поштоваоци, али на
њеном челу није било свештеника. Црква је одбила да
га опоје, јер је починио самоубиство.
Kатарина Kонстантиновић није имала среће у љубави. Верила се с кнезом
Михаилом 1868, али је он
само неколико дана касније
убијен у атентату у Kошутњаку. У политички неста- Петар Други Петровић Његош
билној ситуацији због атентата најприсебнији је био Миливоје Бла- буде свештеник и владар. Љуба Ненадознавац, који је Обреновићима сачувао вић, који је боравио у Италији у исто
престо и за краља довео малолетног време кад и Његош, сведочио је да су се
Милана, коме се наметнуо за намесника, око црногорског владике отимале највии тако постао најмоћнији човек у Србији. ђеније и најотменије даме. Његовој приОдмах се оженио Kатарином, али је она влачности није могла да одоли ни лепа и
после пет година остала удовица. Преу- чувена Милица Стојадиновић Српкиња, а
дала се за свог рођака (мајчин брат од ни он њој, јер је говорио: „Ја појета, она
појета, да нијесам калуђер, ето кнегиње
ујака) и с њим добила сина.
У средњим годинама заљубила се у Црној Гори!”.
Професор Андра Гавриловић, биодруга свог сина и због њега оставила по-

ВЛАДИКА ЗАЉУБЉИВЕ ПРИРОДЕ

Владика Његош је, иначе – упркос монашком завету – био заљубљиве природе. О томе постоје и писани трагови… У Перасту је, рецимо, у суседству, где се
већ рукоположени владика одмарао, живела једна „жена млада, али соко сиви”.
Његош је причао да га је привукло то што није била „плашљива јаребица” као тадашње црногорске девојке, и да су нека „стрецања рајска” овладала Његошевом
душом и телом кад ју је видео. Њој је заљубљени владика написао „Ноћ скупља
вијека”, своју једину љубавну, готово еротску песму. По повратку из Пераста на
Цетиње, Његош је ове своје стихове читао пријатељима, али је одбио њихов одушевљени предлог да је штампа: „Kако би изгледало: владика, па да пише пјесму
о љубави? Не дам!”.

ЛАЗА КОСТИЋ И ЛЕНКА
ДУНЂЕРСКИ
Ленка Дунђерски, рођена 1870, била
је ћерка велепоседника из Војводине
Лазара Дунђерског. Била је лепа девојка
плавих очију, висока и складна, која је
добро знала неколико језика, свирала
клавир, много путовала и волела јахање.
Песник Лаза Kостић био је од Ленке старији 29 година. Докторирао је право у
Пешти, а по повратку у Војводину радио
је као наставник у Новом Саду, адвокат
и председник суда. Осим књижевности,
био је посвећен и националном раду, прво у Војводини, која је тада била у саставу Аустријског царства, а затим и у Србији.
Због независног политичког става долази у сукоб са званичном политиком у
Србији, па 1884. на позив кнеза Николе
одлази у Црну Гору. Живи на Цетињу као
уредник званичних црногорских новина.
Будући својеглав, одатле је морао да
оде после пет година. Вратио се у Сомбор, а 1891. на позив Лазара Дунђерског
сели се на његово имање у Челареву. Ту
је први пут срео Ленку и одмах се заљубио у њу.
Али Ленка је имала 21, а он 50 година, па је песник био убеђен да је престар за ову девојку. Делови дневника
Ленке Дунђерски, тек недавно пронађени, сведоче о томе да је љубав била
обострана. На једном месту она пише:
„Ја волим песника и живог човека, хоћу
га таквог какав је, ништа ми његове мане што је исписао не значе, оне су мени
врлине. Те уморан, те стар, те није за
мене… Толико сам му пута писала, понављала, не вреди. Али борићу се и изборити за њега.”
А на другом месту препричава један

њихов разговор: „Сусрели
смо се јуче. Видно пропао и
исцрпљен неком душевном
борбом, разбарушенији и
немарнији него иначе. Водили смо озбиљне и мучне разговоре.
– Удајте се, удајте, госпођице Ленка, ослободите и
мене и моју патњу и чежњу.
– Али, г. Лазо, зашто се не
бих удала за вас?
– Ја сам стар и недостојан вас. Ни по чему вас нисам достојан – понављао
је.”
У уверењу да је за Ленку
то најбоље, Лаза Kостић
одлази у манастир Kрушедол.
Ленка се поверава дневнику: „Не знам шта је с њим.
Јавио се, али како! Нуди ми
удају за неког господина из
Америке нашег порекла,
славног проналазача, ми- Лаза и Ленка
слим да се зове Никола, презиме му је чудно. Kако не разуме да ја лијиним сином, будућим краљем Алекхоћу само њега! Нећу ни лепог, ни мла- сандром, удаће се за њега и погинуће
дог, ни високог… Ово више не могу да штитећи га својим телом од атентатора,
издржим!”.
али то је позната прича. Ми ћемо се овде
Тај „господин из Америке” је Никола позабавити несрећном љубави деветнаеТесла. Лаза му проводаџише, прећуткујући да је сам
лудо заљубљен у девојку
коју му нуди. Али Теслу занима само наука.
Лаза Kостић се 1895, на
предлог Ленкиног оца, оженио Јулијаном Паланачки из
Сомбора. У Ленкином дневнику налазимо ове редове
исписане у септембру те године: „Готово је све. Отишла
је моја срећа. Нашто сада и
живот?”.
Умрла је 1895. у Бечу, на
свој 25. рођендан. Званична
верзија је „од тифусне грознице”. Неки сматрају да се
убила. Најближе истини је
да је просто пресвисла.

Вама с Kалемегдана гледам
на далеке шуме.” А кад га
Аница одбије, он ће јој то
запамтити. И касније, кад је
рукопис своје збирке песама предала издавачу, Црњански му пише да је „збирка слаба и да је нема смисла
издавати”, али да тај суд
„остане међу њима”. Црњански, на више страна је казано, је био изврстан писац,
али човек – лош… Целог
живота Аница Савић наилазила је на оспоравање својих песничких и научничких
способности само зато што
је била жена и што је била
јача од мушкараца који су
јој судили. Између два рата
за њу, иако је докторирала,
није било места на Универзитету. А кад се 1921. удала
за две године млађег Хасана Репца, Србина муслиманске вере из Мостара, тврдили су и да је лоша Српкиња.
Ребац је био српски комита, доброла учинила нетрпељивим и неразумним)
проценио је да је Светозар Машин, др- вољац у балканским ратовима, који је
жавни службеник, боља прилика од са српском војском прешао Албанију,
младог професора литерате. Светозарев интелектуалац који је на Сорбони диотац дошао је из Чешке и неко време био пломирао оријенталне језике. Иако су
и лични лекар краља Милана, а Поповић на први поглед били суште супротности, њихова љубав била је толико велије „ходао с главом у облацима”.
Венчање је било заказано за август ка да је ништа није могло угрозити. Љи1883. у Саборној цркви. И док је млада љана Вулетић, аутор запажене књиге о
стајала у порти, пришао је неки мусав овој нашој интелектуалки, наводи оцене
дечак и предао јој букет жутих ружа. њихових пријатеља који су говорили да
Одмах је знала од кога су, јер јој је Бог- су се Хасан и Аница и након више децедан често рецитовао песму о ружама нија заједничког живота понашали као
ове боје. У букету је била непотписана људи између којих је управо планула
цедуљица са само једним редом: „Зар је љубав.
Почетком педесетих Хасан Ребац је
овако морало бити?”.
Драга је убијена 1903. Богдан Поповић тешко оболео. Оне ноћи 4. августа 1953.
године кад је умро, Аница је себи преживео је до 1944.
резала вене. Но, морфијум који је пре

САМОУБИСТВО
У ТРЕЋЕМ
ПОКУШАЈУ

Аница Савић рођена је
1892. у Новом Саду као једино дете у породици књиУДВАРАЧ
жевника и преводиоца МиКРАЉИЦЕ
лана Савића и Јулијане, домаћице. У родитељском доДРАГЕ
му упознаје Уроша ПредиДрага Луњевица, потоња
ћа, Јована Јовановића Змасрпска краљица, била је једја, Лазу Kостића, Симу Мано од шесторо деце Панте
тавуља… То подстицајно
Луњевице,
својевремено Краљица Драга Обреновић (Машин)
окружење чини да врло брзо почне да чита на немачуправника града Београда и
начелника Шабачког округа. Луњевице стогодишње Драге и Богдана Поповића. ком, енглеском, францусу били богата и угледна фамилија, учеОвај Београђанин рођењем, после ском, латинском и грчком и
сници Првог и Другог српског устанка. студија филозофије у Паризу, вратио се да од своје 14. године пише
Али Панта је пред крај живота полудео у Србију и почео да гради универзитет- песме које јој објављују чаи скончао у лудници, па је терет бриге о ску каријеру. Врло брзо је постао утица- сописи. „Цео Нови Сад је
породици пао на Драгу.
јан критичар, личност од чије речи зави- говорио о њеном дару и
Зато се удала за 15 година старијег ин- си хоће ли неки писац бити прихваћен њеној интелигенцији”, забежењера Светозара Машина, пореклом код публике или пропасти. Покренуо је лежено је.
На универзитету у Бечу
Чеха, алкохоличара и епилептичара. Брзо „Српски књижевни гласник”, истицао се
је остала удовица, па је, да би се издр- у друштвеном раду оснивањем ПЕН клу- Аница студира класичну
жавала, преводила приче с француског и ба и Друштва пријатеља Француске, и филологију, старогрчки и
немачког језика и објављивати их у ли- све време био заљубљен у три године латински језик, а по диплосту „Домаћица”. Неке приче је и сама пи- млађу Драгу. Остала су сведочанства мирању враћа се у Србију. Аница Савић Ребац
сала и потписивала их с „Рудничанка”. Београђана који су их виђали како сати- Ту се дружи са Исидором
Талентована за писање, Драга се брзо ма шетају и расправљају о литератури… Секулић, Ивом Андрићем, а Милош Цр- тога сама себи убризгала да би ублажипрочула као новинар, па је постала сталАли кад је дошло време да се девет- њански јој се удвара. Посвећује јој једну ла болове при сечењу вена успорио је
ни члан редакције листа „Застава”. Би- наестогодишња Драга Луњевица уда, песму, а у приватном писму каже: „Радо- крварење, те су је тешком муком спастроумна, а уз то врло писмена, Драга је њен отац (болест у зачетку већ га је би- вао бих се кад бисте ми допустили да с сли. Након Хасанове сахране комшиница и кућна пријатељица предала јој је
врло брзо постала тражена не само као
писмо које је Хасан оставио. „Kад бих се
преводилац већ и као новинар. Остало је
НАЈЛЕПША ЉУБАВНА ПЕСМА
још једном родио, само бих тебе волео”,
забележено да је била и члан Друштва
Песник Лаза Костић, који је гајио нежна осећања према Ленки Дунђерски, али
читала је и плачући рекла комшиници:
новинара.
се понајвише због велике разлике у годинама и социјалном статусу ипак оженио
„Метнућеш ми га у ковчег.” Од намере о
О њеном исправном моралу најбоље
другом, за Ленкину смрт сазнао је на свадбеном путовању у Венецији. До данас
самоубиству није одустајала. Уследила
сведочи чињеница да ју је краљица Наје остала прича да је млада девојка одузела себи живот, сматрајући да је изнесу још два неуспешна покушаја, а увече
талија узела за дворску даму. У Београверена. Обузет тугом и импресијама из венецијанске цркве Госпе од Спаса, се7. октобра исте године Аница Савић Реду, у којем се онда све знало о свакоме,
бац је села на канабе, пребацила
дам година касније написао је најлепшу љубавну песму на српском језику, под
краљица то не би учинила да је на Драгу
јорган преко главе и испалила себи
насловом „Санта Мариа дела Салуте”.
била пала ма и најмања сенка. Kао дворметак у срце. 
ска дама, Драга ће се зближити с Ната-
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