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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Пастор најавио политички договор о проблематици злочина

Закључке комисије историчара дефинише договор председника

П

роцес помирења, каже предИзјава Иштвана Пастора наговештава да ће
седник Савеза војвођанских
крајњи
закључак Мешовите мађарско-српске
Мађара (СВМ) и Скупштине
Војводине Иштван Пастор, није завркомисије за истраживање евентуалних злочина
шен у погледу рада Мешовите комипартизана
према Мађарима у Војводини непосредно
сије историчара. Резултати истраживачког рада ће вероватно бити предпосле Дргугог светског рата, односно злочина
стављени крајем октобра, на једној
мађарске фашистичке војске почињених над
београдској конференцији:
„Двојица председника су позвана
Србима, Јеврејима и Ромима у Војводини,
да буду покровитељи прославе 320.
ипак бити везан за политички договор
годишњице Сенћанске битке и мисрпског и мађарског председника
слим да ће они и у вези са овом конкретном ствари доћи
до конкретног споништву догодили,
разума” – истакао је
било је довољно да
Пастор у изјави Раруководство Мађардио Новом Саду, доске прогласи да је
давши да ће се 4.
тиме дошло до посептембра срести с
четка „историјског
Јаношом Адером
помирења”, после
тим поводом, а да је
чега је рад комисије
пре око месец дана
истраживача утихусаглашавао ставове
нуо. До тада је најса Александром Вувише спорења у јавчићем.
ности било око броЧињеница је да је
ја Мађара који су
до застоја рада ове
страдали после рата.
комисије дошло пре
Мађарски истражинеколико година, кавачи наводили су да
да је председник
је реч о више десеСрбије Томислав Нитина хиљада жртаколић у Будимпешти Злочини Хортијевих фашиста у Војводини
ва, што је са српске
признао одговорстране оцењено као
ност Србије, односно тадашње Југо- ска страна била веома задовољна. нетачно, јер овакве бројке нису биле
славије, за партизанске акције од Српско признавање да су се злочини поткрепљене доказима. У појединим
1941. до 1945. године, чиме је мађар- партизана према мађарском станов- национално оријентисаним српским

круговима, тада је покренуто питање покушаја изједначавања масовних злочина Хортијевих снага у Војводини према српским цивилима почетком Другог светског рата, са спорадичним осветничким акцијама Титових партизана 1945. године, па и
драстичног преувеличавања ових
других.
„Председници Србије и Мађарске,
Александар Вучић и Јанош Адер ће
се 11. септембра срести у Сенти и тада се може десити конкретан напредак у процесу помирења две нације”,
саопштио је Иштван Пастор, најављујући могућност да ће у овом случају ипак политика дати коначну реч.
Председник СВМ-а је нагласио да
се годишње два пута редовно састаје у четири ока са премијером Мађарске, Виктором Орбаном. На новинарско питање је одговорио да се са
Вучићем састаје чешће и да је то
природно, јер треба да се договара
са партнерима.
Односи Мађарске и Србије су непрекидно добри, сматра Пастор и додаје да мањи проблеми нису угрозили тај однос, од чега највише користи имају војвођански Мађари.
„Насупрот другим прекограничним
заједницама, нас у Србији последњих
година не доживљавају као безбедносни ризик” – рекао је председник
СВМ-а, додавши да остваривање интереса тиме може да буде још ефикасније. 

У Босни буја радикални исламизам

З

Турска и Арабија би исламску државу унутар БиХ?

ваничници из Републике Српске
Мушкарац који се клања насред улице у
најоштрије су осудили инсинуациТравнику, дечак који слободно шета улицама
је за које сматрају да су „фактори Бакирове исламске државе у настаЗенице са заставом изв. „исламске државе”,
јању”.
претпоставке аустријског канцелара Себастијана
– Мислим да је министар иностраних послова Аустрије Себастијан Kурц
Kурца да су жене у Сарајеву плаћене да замотане
већ рекао који је главни проблем, а то
ходају центром града, блокиране главне улице
је потпуна исламизација друштва, дакле, то је пројекат Странке демократ- Сарајева због снимања турске серије о бошњачком
ске акције, као и многих исламистичратном злочинцу Алији Изетбеговићу, догађаји су
ких кругова, то је пројекат споља – обкоји су само у протеклих седам дана обележили
јашњава за српске медије експерт за
безбедност, исламски ектремизам и тедешавања у „дејтонској” БиХ
роризам Џевад Галијашевић.
Он подсећа на постојање вануставних затворених насеља у којима се у
БиХ већ поодавно пропагира радикални ислам и на чињеницу да је то, без
свих других фактора, довољан показатељ у којем смеру иде БиХ.
– Фаворизовање полигамије, упражњавање исламске религије у 22 џемата мимо Исламске заједнице, постојање радикалних група, чињеница да
је БиХ дала највише бораца за сиријско ратиште, дозволе за преко 40.000
муџахедина да у околини Сарајева граде насеља, указују само на једно, а то
је ширење новоизграђеног паралелног
друштва који се гради и вољом унутрашњих политичких фактора у Сарајеву,
али и вољом спољашњих, стварање
исламске државе и то више не могу
променити саопштења из министарства
безбедности или безбедносних агенција из Сарајева – додао је Галијашевић. Дечак са заставом изв. „исламске државе” на босанским улицама

– Усред смо градње једног паралелног друштва иза којег стоје Саудијска Арабија и Турска. Међутим, мислим да су рефлектори Европске уније коначно упаљени над БиХ и да ова
врста приче више неће пролазити – каже Галијашевић.
Да је у току бескомпромисно стварање исламске државе унутар БиХ и
игнорисање свих начела Дејтонског
споразума, потврдио је и шеф клуба
посланика СНСД-а у Представничком
дому Парламентарне скупштине БиХ
Сташа Kошарац.
– Одређени радикални исламисти долазили су у БиХ у време Алије Изетбеговића, а у време његовог
сина Бакира долази до новог развоја истих тенденција. Евидентно је,
дакле, да је овде најмање реч о религији. У свету је БиХ очигледно
означена као плодно тло за развој
таквих тенденција и таквих покрета, тако да мислим да је потпуно јасно да се након толико низа година
сарајевска бошњачка политика није
променила и да је заснована на темељима које је зацртао још Алија
Изетбеговић – рекао је Kошарац,
додајући да га још више брине чињеница да нико из СДС-а, који је коалициони партнер Бакира Изетбеговића, није реаговао кад је речено да
ће он наставити да се бави политиком коју је започео његов отац и да
ће то нанети велике проблеме грађанима у БиХ. 
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ПРОСЛАВЕ

Преображење у градићу на северу Мађарске

Сентандрејски дани српске духовности, културе и фолклора
У Сентандреји је 19. августа прослављено
Д
Преображење Господње, велики православни
празник, којим се обележава завршетак лета и
водневна прослава у Сентандреји је почела у петак, 18. августа,
концертима гостију из Србије и
Мађарске. На тргу код Лазаревог крста наступио је грчки оркестар „Пиргос”. Врхунац вечери био је наступ
Културно-уметничког друштва „Талија” из Београда. Играчи су песмама и
игром одушевили публику и подигли
је на ноге.
Сутрадан је у Преображењској цркви прослава великог хришћанског
празника почела светом архијерејском
литургијом. Њом је началствовао епископ пожаревачки и браничевски
др Игнатије Мидић, уз саслужење:
протојереја-ставрофора Војислава Галића, протојереја Лазара Пајтића, јереја Ивана Животића из Пожаревца,
јереја Ивана Штрбачког из Београда,
јереја Кристијана Татарке из Будимпеште, јереја Љубисава Милисавића
из Помаза, протојереја Павла Каплана
из Сегедина, протонамесника Зорана

почетак јесени. Посвећен је сећању на догађај
Христовог преображења на гори Тавор, када он
најављује своје потоње страдање и славу. У граду
на северу Мађарске је уједно одржана и
манифестација „Дани српске културе и фолклора”

учешће на прослави, а Миљко Петровић, уметнички руководилац Црквеног играчког друштва „Бранко” из Ниша, у своје име и у име владике Арсенија, поклонио је домаћинима у
Сентандреји икону цара Константина
и царице Јелене, заштитника града
Ниша.
Понети емоцијама, учесници и гости су уз песму продефиловали до
главног сентандрејског трга и повели
коло око Трговачког крста. Градом су

поново је оживео српски дух, у савршеном складу са торњевима сентандрејских цркава.
Религиозна церемонија настављена
је на вечерњем богослужењу. У препуној цркви освештан је колач и благосиљано кољиво, а затим је уследио
културни програм у порти цркве.
Душан Вуковић, члан Српске самоуправе у Сентандреји уручио је гостима повеље као знак захвалности за

ПОЧАСТ ЗА СРПСКЕ ЈУНАКЕ

Три гостујуће групе из Србије су приказале делове свог репертоара, а
Владимир Шушић, члан Мушке певачке групе „Звуци с камена”, која изводи српске изворне песме, обратио се свештенству и верницима:
„Код српског народа је познато саборовање. Углавном саборујемо на дане као што је овај данас, на Преображење поред светог храма. Наша певачка група наступа у униформама велике српске војске из Првог светског
рата, јер су у току четири године обележавања стогодишњице страдања
Срба. На овај начин им одајемо почаст!”.
Остојића из Будимпеште, ђакона Зорана Живића, јерођакона Инокентија
Лукина и јерођакона Варнаве Кнежевића.
Литургију су увеличали дивни гласови чланова новосадског Хора „Орфелин”, под вођством Тамаре Адамов
Петијевић и сентандрејског хора „Јавор”. Освештено је ново грожђе, које
је потом дељено верницима.
На Дунавском корзоу овог романтичног места, током прославе, посетиоцима су за дегустацију понуђени
српски гастрономски
специјалитети. На Тргу
Цара Лазара, на бини поред ресторана „Корнер”,
смењивали су се културни програми и концерти,
који су представили српске народне обичаје, ношње, песме и игре. Пред
многобројним гостима и
туристима наступили су:
Мушка певачка група
„Звуци с камена” из Новог Сада, Црквени играчки ансамбл „Бранко” из
Ниша, КУД „Талија” из
Београда и Играчко друштво „Зорица” из Ерчија.
Свечана атмосфера
владала је Сентандрејом. Песмом, игром и
представљањем обичаја

СРПски оркестар И МАЂАРСКЕ ЗВЕЗДЕ

Бобан Марковић, некрунисани краљ српске трубе, у оквиру овогодишње
прославе имао је два наступа у Сентандреји, у дворишту Градске куће.
Често сам у Мађарској. Мађари ме воле, као и ја њих. Увек се радо одазовем на позив да овде наступам. Добро сарађујемо, то је диван народ.
Срећан сам што сам толико дуго популаран у Мађарској. Имам овде доста сарадника, ту су Магди Ружа (Rózsa Magdi) и Беа Паја (Palya Bea), које
су ми пријатељице и са којима дивно сарађујем. Веома се радујем сарадњи са српском омладином у Мађарској. Једна од њих је Бранка Башић, наша талентована певачица, са којом планирам заједнички пројекат – рекао
је шеф популарног оркестра за „Српске недељне новине”.

одзвањали звуци песама „Тамо далеко” и „Видовдан”.
У вечерњим часовима је настављен
програм, у коме је учествовао трио
„ВиГаД” из Сентандреје, подмладак
Ансамбла „Вујичић”. Атмосферу је још
више подигао наступ оркестара „Коло” из Тукуље, да би права кулминација одушевљења наступила концертом оркестра „Гуча Партизанс”. Славље се наставило до касних вечерњих
сати. У недељу, 20. августа наступио
је оркестар „Бабра” из Будимпеште.
У Саборној цркви, као
и сваког 20. августа, после јутарње литургије у
Сентандреји, одржан је
парастос за преминуле
чланове хора „Јавор”.
Организатори овогодишње прославе и програма били су: Градска
самоуправа Сентандреје, Српска самоуправа у
Сентандреји, Српска црквена општина у Сентандреји, обновљено Српско
културно удружење у
Сентандреји и КУД „Табан”. Финансијски је ову
манифестацију подржало је и Министарство за
људске ресурсе Мађарске (ЕМЕТ).
Катарина Павловић
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СВЕЧАНОСТИ

Традиционална манифестација на југу Мађарске

Дани Сантовчана у знаку Галића, Арања, Ковачева и Алберта

О

длука организатора је била да
се Сантовчани ове године присете својих земљака који су погинули у Првом светском рату: протонамесника Љубинка Галића, пароха
сантовачког и песника, који је рођен
1922, а убијен 1983. године, Јаноша
Арања Паскала, професора теологије
у Премонтреу, Стипана Ковачева, кантора, који је преко четрдесет година
служио у месној римокатоличкој цркви, као и легендарног фудбалера
Флоријана Алберта, освајача Златне
лопте 1967. године, који је рођен у
Сантову 1941, а преминуо у Будимпешти 2011. године.
„Где год живео, ако си овде рођен
и одгојен – овде припадаш до века!”
– било је гесло овогодишњих „Дана
Сантовчана”, који су отпочели у спо-

У Сантову су 11. и 12. августа одржани дани тог
села, у организацији групе ентузијаста, на челу са
Габором Варгом, власником гостионице „Teaház”,
који је одлучио да програм ове године буде
посвећен четворици знаменитих житеља овог места,
различитих националности

Говорећи о животном путу протонамесника Галића, Милан Ђурић је нагласио да је отац Љубинко живео и
радио као ревносни слуга Божји, у духу хришћанства. Био је прави родитељ, духовни пастир, човек који је
много учинио на зближавању свих народа у селу. Након што је две године
службовао у Борјаду, на челу пастве

ку Љубинку Галићу. О њему је присутнима веома надахнуто говорио Милан
Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, и сам пореклом из Сантова, који
данас живи у Будимпешти. Он је најпре на српском језику поздравио публику, а затим је своју беседу наставио на мађарском. Беседник је искрено признао да је осетио трему када су

Милан Ђурић

КУД „Весели Сантовчани”

га организатори замолили да прича о
протонамеснику Галићу, који га је крстио у сантовачком српском православном храму. У сали су се налазила
и два сина оца Галића, Илија и Војислав, свештеници Будимске епархије.
Трећи син Бранислав, некада, такође,
свештеник, нажалост, упокојио се
2008. године. Биле су ту и две кћерке,
Мирјана и Нада, са породицама.

мен-парку у центру села, где је откривен споменик војницима погинулим у
Првом светском рату. Подизање споменика помагао је Спомен-одбор за
обележавање стогодишњице Првог
светског рата, а као вечни подсетник
на споменику пише следеће: „На вјечну спомен нашим синовима, погинулим у Првом светском рату”.
У присуству бројних мештана, спомен-обележје је уз пригодну свечану
беседу, открио Роберт Жиго, државни секретар Министарства за пољопривреду и посланик Мађарског парламента, иаче заступник изборне јединице којој припада Сантово.
Он је, говорећи о историјском вихору од пре сто година, подсетио да је
Први светски рат однео многе животе, преко 15 милиона људи. У Великом
рату, према најновијим научним пода- Протојереј-ставрофор Војислав Галић
цима, животе је изгубило и 107 Сантовчана.
ПОНОСНА СВЕШТЕНИЧКА ПОРОДИЦА
„Откривањем овог споменика, сви
Протојереја-ставрофора Војислава Галића, архијерејског заменика Будо сада непознати јунаци постали су
димске епархије, затекли смо код поставке посвећене његовом оцу:
познати и ми им сада одајемо почаст”,
„За мене је он пре свега мој отац, па тако и за моју браћу и сестре. Тарекао је државни секретар Жиго.
кође, он је мене и моју браћу усмерио ка Цркви, тако да будемо њени слуНа споменику су уклесана имена
житељи. Ступили смо на исти пут којим је он ишао, а то је пут свештеничСантовчана погинулих у Првом светког позива. Ми смо му на томе захвални и сећамо се свега онога што је чиском рату, као и преминулих припаднио, његове службе Господу, његове приљежности и љубави према служби,
ника српске националности (Ћатићи,
верницима и свим људима са којима је долазио у контакт и са којима је
Косталићи и други), а освештао га је
живео. Морам одати признање организаторима и желим да похвалим труд,
Имре Пољак, месни римокатолички
који су испољили наши Срби, пре свега, Нада Бунчић Ђурић, али и остали
жупник.
чланови српске самоуправе. Такође, важан је био и однос Сантовчанина,
Пригодно присећање на СантовчаГабора Варге, који је позвао људе да говоре о истакнутим житељима села
не је затим настављено у месном Дои то на спектакуларан начин”, рекао је отац Војислав Галић у разговору за
му културе, где су публику чекале ранаш недељник.
зличите изложбене целине. Била је ту
и поставка посвећена протонамесни-

у Сантову нашао се 1949. године, али
су га 1950. године, на Велики Петак,
чланови злогласне обавештајне службе АВХ (ÁVH), одвели у логор.
Дуго се ништа није знало о њему.
Вратио се 1954. године у своје родно
село и наставио службовање. Истакао
се и као дечји песник, а његове песме
су се појавиле у разним антологијама.
„Он је педесетих година био типичан мањински, народносни књижевник!”, нагласио је Милан Ђурић, цитирајући познатог књижевника и књижевног критичара у Мађарској, Петра
Милошевића.
„Он, као личност, нама до дана данашњег преноси љубав, која зрачи и
која повезује људе. Љубав, која карактерише хришћанина. Зато сматрам да
се и ми, исто тако с љубављу, морамо
присетити Љубинка Галића”, рекао је
Ђурић на крају своје беседе.
Песму коју је блаженопочивши
о. Љубинко Галић посветио свом родном Сантову, прочитала је Ивана Мартић, водитељ програма.
Сантовчани су велико интересовање показали и за поставку о легенди
мађарског фудбала, Флоријану Алберту. О њему, Златној лопти и другим експонатима изложеним у сали,
говорила је председница Задужбине
„Флоријан Алберт”, Магдолна Алберт,
ћерка прослављеног фудбалера.
На крају представљања изложбених
целина, чуле су се и песме у извођењу чланова Културног удружења „Весели Сантовчани”, који су присутне позвали и у заједничко коло.
Велики број мештана, који су се
окупили у великој сали Дома културе,
имали су прилику да пажљиво погледају изложбу посвећену истакнутим
Сантовчанима и погинулимa у Првом
светском рату. Међу посетиоцима је
била и гoспођа Златица Горјанац, која
нам је рекла:
„Веома се радујем што је и о протонамеснику Љубинку Галићу постављена изложба. Он нам је остао у ја-
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Будимпешта, 31. август 2017.
ко лепом сећању. Нас, децу, увек је
окупљао, као да смо сви ми његови били. Волели смо да одлазимо у цркву и
на веронауку. Драго ми је због поставке, а посебно је дирљива изложена
фотографија у колору. На њој отац
Љубинко изгледа као да је жив. Заправо, он је и данас жив, јер није заборављен!”.
У осмишљавање и реализацију
изложбе, коју је пратила и видео пројекција о блаженопочившем оцу Љубинку Галићу (ТВ прилог који је снимила екипа „Српског екрана” при
МТВА), велики труд уложили су чланови Сантовачке српске самоуправе,
предвођени председницом Надом
Бунчић Ђурић.
„Настојали смо да сакупимо што више материјала који се односи на о. Љубинка Галића, и да то изложимо. Нажалост, није много тога остало, али уз
помоћ његове деце, грађе у антологијама и појединих људи који су нам
уступили грађу, успели смо да урадимо ову поставку. Урађена је и споменплоча посвећена о. Галићу, која ће бити постављена и освећена у споменпарку приликом прославе наше храмовне славе Мале Госпојине, 23. септембра. До тада ћемо настојати да
обезбедимо и постоље на којем ће бити постављена спомен-плоча. За нас је
то посебан догађај и радујемо се што
имамо људе на које можемо бити по-

СВЕЧАНОСТИ

себно поносни, који су за нашу заједницу нешто посебно урадили. Ове године, ми смо се одлучили да то буде
отац Љубинко Галић, али већ смо почели да размишљамо о следећој години, и о томе коме бисмо могли тада
да посветимо пажњу и евентуално направимо изложбу”, рекла је за наш
лист госпођа Бунчић Ђурић.
Срби у Сантову већ сада размишљају коме ће догодине посветити поставку, а након отварања изложбених
целина, посвећених истакнутим Сантовчанима, сви су прешли у центар се-

ла где је уприличено свечано откривање спомен-бисте Флоријану Алберту.
О „Császáru”, тј. Цару, који је 2007.
године постао почасни грађанин села,
говорио је Јожеф Фејгл, начелник Сантова. Потом је уследио свечани чин откривања бисте. Рад скулптора Иштвана Хармата заједнички су открили др
Роберт Жиго, државни секретар, Јожеф Фејгл, начелник села, као и деца
Флоријана Алберта, ћерка Магдолна
и син Флоријан.
Културна и спортска манифестаци-

Све више посла за кореографе српског фолклора

Летњи фолклорни камп покренут и у Помазу

К

амп у Помазу реализовало је
Удружење за очување и неговање традиције, односно уметнички руководилац ансамбла „Опанке”
Аница Шошић Крунић и њени сарадници. Материјалне потешкоће решене
су конкурисањем код фонда
при Министарству за људске
ресурсе (ЕМЕТ), па су руководиоци КУД-а „Опанке” одлучили да приону на припрему
I Фолклорног табора.
За главног корепетитора ангажовали су Љубомира Вујчина, кореографа из Врбаса, који
није непознат Помазлијама. Популарни Миле је поставио више
кореографија и има велике заслуге за освајање вицешампионске титуле КУД-а „Опанке” на
Европској смотри српског фолклора, у Паризу, 2001. године.
Тада је ансамбл веома успешно
извео „Помашки сватовац” и тако освојио друго место.
На позив Анице Шошић Крунић и њене кћерке Данијеле
пријавило се око педесет полазника, који су желели да науче српске
игре, првенствено са југа Србије. Љубомир Миле Вујчин је одлучио да у
склопу првог помашког фолклорног
усавршавања са полазницима увежба
игре из околине Врања, Бујановца, Лесковца, Владичиног Хана и Пчиње. У
програм је уврстио и Српске игре из
Куманова у Македонији.
Под његовим руководством, љубитељи српског фолклора су у локалној
мађарској тврђави, упркос високим
температурама, преподне и поподне
марљиво учили српске игре и песме.
Хармоникашку пратњу играчима је
обезбедио Дарко Павловић, родом из
Крагујевца, који данас живи у Швај-

Поред донедавно јединог српског фолклорног
кампа, оног у Батањи, љубитељима нашег фолклора
у Мађарској од овог лета на располагању је
неколико места за ову врсту окупљања

царској и ради са културно-уметничким друштвима у градовима Винтертур, Госау и другим.
Међу полазницима је било искусних
играча, почетника, као и оних који само преко плесачница познају српски
фолклор и то различитих годишта, од
6 до 60 година. Било је задовољство
учити кораке „Свекрвиног ора”, које
почиње свекрва, а оно представља најсвечанији тренутак свадбе са израженим ритуалним и симболичким елементима. Ту су биле и друге игре, које су постале популарне међу полазницима кампа, који су стигли из Помаза, Калаза, Будимпеште, Мохача и
других места.

„Сви су желели да играју и у томе их није спречила ни највећа врућина. Мој колега Дарко био је одушевљен оним што је овде видео. Није веровао да се овде, на северу Мађарске, овако негује српски фолклор!”, рекао је за наш лист Љубомир Миле Вујчин.
Моника Дујмов из Будимпеште
била је једна од учесница кампа.
„Са Милетом је увек занимљиво.
Неке су нам игре биле од раније познате, а неке су нове. Волим српски
фолклор и играм 25 година. То ми је
већ у крви. Игра је добра за душу,
тело, дружење и све нас повезује”,
рекла је за СНН.

ја настављена је на месном фудбалском терену. Пријатељску утакмицу
одиграли су ветерани чувеног Ференц
вароша и Сантова.
Дводневна приредба настављена је
сутрадан, међународним рукометним
турниром, када су снаге одмериле рукометне екипе из Мађарске и Србије,
а прослава је окончана концертом групе „Bad Times”.
Нема сумње да ће се наставити овај
вид чувања сећања на истакнуте Сантовчане и наредне године. To je потврдио и главни организатор манифестације Габор Варга, а житељи са великом жељом очекују представљање
Сантовчана, који су својим животом
и радом показали пример не само својим земљацима, него човечанству уопште.
Госпођа Златица Горјанац је, погледавши комплетну изложбу у Дому
културе, за СНН рекла:
„Нема много места где има толико
великана, као у Сантову. Чак и у редовима народности има истакнутих појединаца, зато ми је веома драго што
су изложене ове поставке. И ранијих
година је било вредних изложби, захваљујући којима много тога можемо
сазнати о нашим прецима.”.
Предраг Мандић

ФОЛКЛОР
Организатори су полазницима табора обезбедили и пропратне програме. Полазници су могли да се баве ручним радовима, да израђују минђуше,
цветиће за косу који се уклапају уз народне ношње и сл. За децу је било организовано учешће у коњичким вежбама и гађању стрелом. Сви су се радовали ноћном купању, које је било
уприличено у насељу Леањфалу. Пред сам крај табора, у суботу увече, за ширу публику
била је обезбеђена веома успешна плесачница, а свирао је оркестар „Покладе” из Мохача.
У недељу преподне фолклор
је био замењен гастрономијом.
Љубомир Миле Вујчин се представио и као изузетан кувар,
тачније роштиљџија, који је за
учеснике кампа припремио „сарајевске пљескавице”.
Задовољна исходом I Фолклорног табора била је и Аница Шошић Крунић, уметнички
руководилац КУД-а „Опанке”:
„Задовољна сам кампом.
Иако смо га први пут организовали, имамо шта да учимо,
али сви смо корисно провели
време у овом табору. Много
нових игара смо научили, чак је и једна кореографија састављена, која ће
бити уврштена у репертоар нашег ансамбла. Са Милетом смо се договорили да дође и следеће године, па да
увежбамо игре из неког другог краја Србије. Пошто ћемо следеће године обележити 35. годишњицу постојања и континуираног рада „Опанака”, Миле ће нам поставити једну нову кореографију, али нека то остане
изненађење. Сви ми са много оптимизма чекамо следећу годину у нади да ће овај фолклорни табор у Помазу постати традиционалан и успешан.”.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПУТОВАЊЕ

Једнодневни излет Мохачана у Осијек

Потресна сведочанства о страдању Срба

Тропска августовска врућина није спречила
чланове мохачког Српског клуба да отпутују у
Хрватску и погледају културно-историјске
знаменитости Осијека, од којих оне српске сведоче о
страдањима нашег народа

К

ако нас је информисала Зорица
Степанов, главни организатор
путовања, потпредседница Самоуправе Срба у Мохачу и руководилац Српске читаонице, 4. августа ове
године остварила се давнашња жеља
многих Мохачана да заједно посете
Осијек. Организациону помоћ добили
су и од својих пријатеља у Хрватској,
који и сами долазе на приредбе које
се приређују у мохачком Српском
клубу.
У организацији и реализацији успешног боравка у Осијеку учествовали
су Никола Алаица из Белог Манастира и Мирољуб Михајловић из Осијека,
чији су преци пореклом из Мађарске,
а који су почетком прошлог века оптирали у Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца.
У веома комфорном, климатизованом аутобусу, Мохачани су срећно
стигли у Осијек. У Доњем граду су најпре погледали српски православни
храм Успенија Пресвете Богородице,
која је грађена од 1966. до 1979. годи-

ТРАДИЦИЈА

„К

не, у српско-византијском стилу. На
месту ове цркве у Доњем граду била
је много старија барокна црква, изграђена 1743. године. Тај монументални
храм је срушен до темеља од стране
хрватских усташа, а иконостас са непроцењиво вредним иконама, војници
тзв. Независне Државе Хрватске су
спалили на православни Бадњи дан, 6.
јануара 1942. године.
Током Другог светског рата, ни у
jедноj области поробљене Европе ниjе уништено толико културно-историjских споменика као на тлу НДХ. Краjњи исход геноцида над културним
добрима доноси поразне податке, коjи и статистички казуjу о величини
историjског губитка. Разрушено jе,
спаљено, оштећено и оскрнављено више од 450 православних храмова, наj
постоjаниjих историjских споменика
српског народа. У тим храмовима уништени су монументални иконостаси,
хиљаде икона, велики броj рукописних
и ретких књига, међу коjима су и књиге рођених, венчаних и умрлих, обим-

на архивска грађа и велики броj цр- су путници погледали месну римокаквених обредних предмета културно- толичку цркву, а нешто времена је
историjског значаjа и лепоте.
преостало и за шопинг.
О свему томе и много чему другом,
П. М.
Мохачанима је говорио протојереј-ставрофор Ратомир Петровић, који је и током обиласка града
био домаћин и водич
гостима из Мађарске.
Они су посетили и
„мали крст” у граду,
обновљено споменобележје, а затим су
отишли и на реку
Драву, на најплиће
место где су 1690. године прелазили и Срби под вођством патријарха Аресенија III
Чарнојевића. Треба
рећи да су Мохачани
били угошћени од
стране представника
месне Српске православне црквене општине, са којима су
путници из Мађарске
водили пријатељски
разговор.
Пут је групу из Мађарске потом водио
до центра града, где

Сусрет са креаторком Биљаном Булајић на Балатону

Српска народна традиција као вечна инспирација

ада сам почела да се бавим
креирањем своје одеће, одмах сам почела и да користим вез, па је он постао мој стилски
печат. Желела сам да укажем на лепоту коју на савремен начин ручно рађени вез, и вез уопште, дају одећи. Такође, сам желела и да скренем пажњу
и на посебност и оригиналност коју вез
даје, са намером да добије своје место у данашњим модним токовима.
Сматрам да је неправедно запостављен и стављен на страну”, рекла нам
је Биљана Булајић, модна креаторка
из Кикинде.
Постоји ли интересовање за вез
и осликавање код младих, на дечјим радионицама које организујете?
– За време трајања изложби, било
да су оне колективне или продајне,
обично одржавам и дечје радионице.
Покушавам да љубав према везу и
осликавању платна пренесем на децу
и водим креативне радионице, у сарадњи са Културним центрима из Новог Сада, Зрењанина и Кикинде, на тему Примена ручног рада у модном ди
зајну. Члан сам Удружења примењених дизајнера Војводине и поносни добитник сертификата уметничких и
старих заната, додељеног од стране
Министарства привреде Републике
Србије. По занимању сам дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће, и имам
своју модну линију BB Rose fashion.
Какви су Ваши утисци са Српског језичког кампа „Вук Караџић”?

Радионице веза и осликавања платна, биле су
изазови са којима се већина полазника
овогодишњег Српског језичког кампа „Вук Караџић”
у Балатонфењвешу, први пут срела. Уз помоћ
Биљане Булајић, деца су организовала и ревију
креација које су израдила
– Провела сам незаборавних недељу дана на Балатону са неколико предивних људи и доста дивне деце. Поврх свега, била је уприличена и моја
модна ревија. Још увек сам под ути-

ском, али знам да је то нешто чега ћу
се увек радо сећати. То су заиста били посебни тренуци. Да је радионица
била успешна сведоче и радови настали за неколико дана трајања кампа.

СТИЛ ИЗ ДЕВОЈАЧКЕ
ШКРИЊЕ
Прво излагање Биљаниних радова је било у склопу колективне
изложбе Вез по писму, писмо по ве
зу у Музеју страних вредности у
Новом Саду, 2010. године. Затим је
2012. уследила њена прва ауторска
изложба. Како сама ауторка признаје, та изложба јој је била и најдража, под називом Вез је у моди,
која је организована у Народном
музеју Кикинде. Након тога је наступала као коаутор у склопу изложбе Традиција као инспирација
2013. године у Народном музеју
Зрењанин, у сарадњи са Етнолошким одељењем. Организована је
и ауторска изложба Стил из дево
јачке шкриње у Културном центру
Зрењанин.
Они су били изложени у сали на завршној вечери. Захваљујем се на гостопримству Српском педагошком и методолошком центру и директорки Јулијани Которчевић на позиву и прилици да будем део ове екипе, као и свим
колегама који су се трудили да помогну. Атмосфера на кампу је за сваку
похвалу. Захваљујем се и девојкама,
мојим моделима, које су биле прави
професионалци, као и новим малим
другарима, којима сам, надам се, на
радионицама приближила и учинила
интересантним оно чиме се бавим.

Разговарала: Драгана Меселџија
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Будимпешта, 31. август 2017.

Приморани да ратују против свог народа (18)

У

Пушкарање у Шапцу и околини

близини парка започе жестоко
пушкарање. Одједном околне
зграде живнуше. Иза застора на
прозорима, са спратова и кровова кућа, скривени иза ћошкова и тараба, гађали су их цивили, неретко и жене, па
и малолетна деца. Хонведе са свих
страна засипаше мецима и ручним
бомбама. Наста велики метеж. Псовке, урлици, болни крици рањених и
обогаљених. По шабачкој калдрми
просу се сладуњави запах крви.
Ухваћене и рањене комите постројише испред зида и стрељаше. Међу
њима беху и две жене са троје малолетне деце. Срећом, Жарко и његова
чета није учествовала у том окршају.
У рано поподневним часовима престаде киша. Стигло је наређење да се
укрцају у дугачке чамце. Жарка поново изненади ширина мирне реке.
Приликом искрцавања код пристаништа, он примети тешко оштећену зграду царинарнице и нешто мање страдало здање са натписом „Општинска
гостионица”. Разбијена прозорска окна, уништени делови фасаде са траговима пушчаних метака и шрапнела.
Поглед му се заустави на ћириличним натписима и на ивањданском венцу изнад улаза. У стомаку му заиграше лептири. Обли га зној и преплави
осећај стида.
Над градом се ширио мрки облак
дима и резак воњ гарежи који је баздио попут покисле живине. Жарко је
својом четом мрзовољно корачао калдрмисаном улицом која је водила ка

Ухваћене и рањене комите аустроугарски
војници постројише испред зида и стрељаше. Међу
њима беху и две жене са троје малолетне деце.
Срећом, Жарко и његова чета нису
учествовали у том масакру

Шабац за време окупације 1914.

центру града. На почетку сокака низаше се приземни, неугледни кућерци
од којих су многи још и сада горели.
Приближавајући се центру, запази
да су здања све раскошнија и богатија. Бела црква са високим звоником насред вароши, срећом, није много страдала.
Испред храма, у локви крви, лежао
је у свештеника прерушени четник. На
супротној страни улице низала су се
тела стрељаних цивила, жена и деце.

Жарко, блед као крпа, прогута кнедлу.
Замало да поврати. Брзо се лати чутуре да ублажи надошлу мучнину.
Изнад улаза цркве запази плочу од
риђег мермера на којем је позлаћеним
словима писало: „Во славу свјатија јединосушчнија и нераздјелнија Тројици основасја и совершисја звоник сеј
под владанијем Благовјернаго Књаза
Сербскаго Господарја Александра Карађорђевића, благословенијем же
Преосвјашчењејшаго Епископа Шабач-

ФЕЉТОН
каго Господина Михаила љета Господња 1858”.
Жарко се махинално прекрсти. Старешина вода, наредник Кевељ, то примети и грдно опсова: – Изем ти живот!
Жарко подигну обрве.
– Док наши витезови овде јуначки
гину, ти се крстиш пред овом поганијом – настави да урла Кевељ и добаци му још увредљивије речи.
Жарко га ћутке пресече погледом.
Једва се суздржа да не насрне на наредника.
– Слушај, Ристову, ако само једном
приметим да не пуцаш у ову гамад,
која подмукло, из бусије убија наше
војнике, знај, моја ће ти пушка пресудити!
Жарко га одважно одмери. Наредник пређе марамицом преко врата.
– Befehl! – лупну петом о пету каплар. – Ништа не брините, господине
наредниче! Моја пушка је увек спремна да опали – нагласи значајно Жарко.
Разменише мрке погледе препуне
мржње. Намрскаше обрве и кренуше
даље.
Влажна калдрма беше натруњена
разбијеним намештајем и обогаљеним
животима негдашњих житеља опљачканих домова. У ваздуху је лебдело
меко перје из поцепаних јастука и дуња, а изнад овог нереда и прљавштине колали су и невидљиви обриси успомена.
У калу и локвама лежале су побацане и поцепане књиге, јефтине картонске иконе, породичне слике, портрети Шапчана…
Драгомир Дујмов

ЖИВОТНИ СТИЛ

Да ли новчана позајмица убија пријатељство?

Блискост опстаје доживотно ако нема молби за позајмицама

И

страживања показују да сваки
други човек који је позајмио новац пријатељу или члану породице, каже да им је тај чин уништио однос. Сваки трећи испитаник није добио
свој новац натраг, док је половини дуг
враћен делимично.

У нашим крајевима је „институција”
позајмљивања од ближњих још израженија, што због лоше економске ситуације, што због јаких пријатељских и
родбинских односа у којима се за ближње „иде у ватру, ако треба”. По систему „ко ће коме, ако не свој своме?”, кад
загусти, окрећемо се најближима. Тек
кад ствари крену по злу, а ми почнемо
да црвенимо од срамоте, јер не може-

„Ако желите да задржите пријатеља,
никад му не позајмљујте новац”, каже изрека коју
познају многи народи света. Без обзира на
многобројне разлике међу људима наше планете,
став о томе је, изгледа, заједнички

мо да вратимо новац, сетићемо се Марка Твена који је упозоравао: „Пријатељство је свето и опстаће цео живот ако нема молбе за позајмицом”. У небраном грожђу су и зајмодавци којима ће пасти на памет речи Бенџамина Френклина: „Позајми новац непријатељу и добићеш га, позајми пријатељу и
изгубићеш га”.
Могуће је, ипак, да обе стране из овог „аранжмана” изађу
без кајања. Заједничко свим
„зајмодавцима” је очекивање
да им позајмљени новац буде
враћен, каже клинички психолог Љиљана Банковачки. Али,
како примећује психолог пракса показује да то није увек случај.
– Неретко, један супружник жели да
позајми новац члану своје примарне породице (брату, сестри, родитељима), а
други се са тим не слаже. У тој, као и у
свим другим животним ситуацијама,
треба се „ставити у ципеле друге особе”,
односно запитати се шта бисмо ми урадили у тој ситуацији - каже психолог.

– Уколико позајмљујемо ближњима,
углавном знамо у каквом су финансијском проблему и колика је шанса да
нам позајмљени новац врате. Наравно,
некад се деси да не проценимо добро.
Неки људи се воде и тиме: „Ко ће коме
ако не свој своме (позајмити, опрости-

ти)?” и ту може да буде замка. Већини
је непријатно да одбије да позајми, па
прећути и позајми „против своје воље”.
Да не бисмо упали у било какву „замку” приликом позајмљивања новца, овај
акт треба схватити као било коју пословну ситуацију: ја имам новац, теби
треба новац, зато преговарајмо – каже
психолог.
– У сваком случају, потребно је комуницирати, искрено рећи у чему је
проблем и у већини случајева односи
се тако не наруше, већ наставе да трају на обострано задовољство – закључује психолог. 

ПОЗАЈМИТЕ ИМ ОНОЛИКО КОЛИКО СТЕ
СПРЕМНИ ДА ИЗГУБИТЕ
Психолог Љиљана Банковачки саветује следеће кораке кад нам пријатељ затражи позајмицу:
– Размислите колико новца имате да позајмите, имајући у виду своје
будуће трошкове и жеље. Мој савет је да увек позајмите онолико новца
колико сте спремни да изгубите.
– Будите спремни да можете да изгубите поверење и до тада добар однос са пријатељем. Ово се не дешава кад сте спремни да се тог новца одрекнете, када „позајмити” пређе у „поклонити”.
– Кажите наглас количину новца коју можете да позајмите.
– Реците рок до када желите да вам новац буде враћен.
– Кажите да ћете опоменути или „бити досадни” уколико особа не врати на време.
– Истрајте у оном што сте рекли, јер је у питању ваш новац.
– Увек имајте на уму да сте сами одлучили да позајмите новац. Преузмите одговорност за свој поступак.
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АНАЛИЗА

Н

Истраживали смо судбине појединих српских гробаља

Вечна почивалишта Ловрана – камени зборници судбина

игде се тако меланхолично и
сетно не размишља о пролазности свега овоземаљског, као на
гробљу. Ту сабиремо сећања и пребиремо по успоменама. Као да се исповедамо у храму божијем. Гробља имају своју живу ауру саздану од породичних предања и судбина, од тананих осећања и од искричавих тренутака који осветљавају наше мисли.
Ко смо и одакле смо и кудa идемо?
Навиру питања о смислу живота који
је препун борбе, жеља и нада, патње
и узалудности. И, мало тренутака среће и радости.
Када су се Срби доселили на Чепелско острво, у село Ловру, не зна се тачно. Зна се поуздано, међутим, да они
вековима ту живе. Први
пут се село помиње у
историјским изворима
1276. године. У Великим
сеобама у XVII и XVIII веку дошао је нови талас
српског становништва. Долазећи из своје домовине,
прапостојбине, у ове крајеве, Срби су донели и своје обичаје и навике.
Сахрањивани су око цркава, што је порастом броја становника убрзо постало неизводљиво. Тако
су настала засебна гробља. У порти ловранске
цркве нема сачуваних
надгробних споменика, а
са гробља које је затворено за сахрањивање крајем

У плитком рељефу тешко се читају имена
покојника, године од када до када су поживели,
или овакви записи: „Вечни сан почива” или „Овде
почива врли Србин, дика материна и понос
родбине”. Понегде се ништа друго не да прочитати,
изузев речи: „Овде” или „Раб божији”. Старо гробље
у Ловри, где су некада били ови споменици, не
постоји више. То је све што је сачувано као доказ
његовог постојања. Ускоро ће доћи време када се
неће моћи прочитати ниједан запис на њима. Киша,
ветар и невреме ће избрисати, већ сада,
једва читљиве натписе

ЗАПИСИ КОЈИ СУ ПРЕТРАЈАЛИ ВРЕМЕ

Пописани споменици, од оног што се дало прочитати: Георгије, 1862; Петар Видак, умро 1903; Стеван Видак, рођен 1809, умро 1899; Јелена Симић,
умрла 1865; Јулиана Мојић, рођена Павловић 1876; Петар Мојић, рођен 1867,
поживео 27 година; Милка Мојић; Јован Поповић, умро 1907; раб божији
Наум Мијатовић; Софија Бечеић, поживела 24 године, умрла 1885; Живко
Мојић, рођен 1858, умро 1872. и Живко Симић умро 1880; Живко Драгојловић поживео 28 лета; Петар Мијатовић поживео 32 године живота. На другим споменицима не виде се јасно имена. Избрисало их је време.
XIX века, остало је само неколико. Један број споменика је пренесен у порту манастира Српски Ковин, а на садашњем гробљу, на једној чистини у
близини капеле, налази се 17 споменика. Сви су направљени од бледоружичастог мермера и сви су поломљени.
Груписани, мало скрајнути, усамљени.
Старији мештани Ловре знају судбину старог гробља из прича својих
дедова и очева. Када је отворено садашње гробље, старо је заборављено
и полако је пропадало. Затим је и потпуно разграђено. Ловрани, опет, по сећању својих ближњих, знају да је у селу било отпора да се гробље сасвим
угаси, али се то ипак десило.
„Била су таква времена. Ниси се
смео велико ни бунити. Причало се да
су још дуго паљене свеће за покој душа. Покојници су живели у сећањима.
А гробље су оплакали.” Штета што није било више мудрости да се бар сачувају надгробни споменици, да се уграде у зид око новог гробља, око цркве,
или да се од њих сагради капела, како то раде неки народи. Тако би остали драгоцени трагови о покојницима.
Немилосрдни заборав брише постојање једног народа, културе и истори-

је. Многи стари и вредни споменици
су однесени, преправљани у каменорезачким радионицама и препродани.
Они поломљени су потонули у земљу,
нетрагом нестали или су однети, кажу мештани „негде на обалу Дунава,
у шумицу Аду”. Ко зна, можда тамо
негде, дубоко у наносу речног песка
тихују.
Све што је остало од тог старог
гробља је 17 споменика. На месту где
је било, сада је спортски терен и дечје игралиште. Пре петнаестак година
је на том простору, уз сам пут, подигнут један велики крст, симболична
представа човека раширених руку или
путоказ за вертикални пут. Речит симбол и утеха. Једино што се могло подићи. Ново гробље је недалеко од се-

ла. Ничим није издвојено и није од њега удаљено. Истовремено је заштићено оградом са уличне стране, а ободи су му изложени слободном крајо-

лику, непрегледној равници. С пролећа, па све до зиме, украшено је цвећем. Иконографија је као и на другим
српским гробљима. На споменицима
крстови, имена покојника исписана

ПРОНАЂЕНО 17 СПОМЕНИКА

Припремајући своју најновију књигу „Српске породице у Ловри”, историчар Милан Дујмов се овом темом бавио дубље, правећи породична стабла. За тај истраживачки рад користио је црквене књиге, архивску грађу,
истраживање записа на надгробним споменицима, као и разговоре са потомцима породица. Причао је са онима који још чувају породична предања. Том приликом је пронађено 17 споменика, који су припадали угашеном
ловранском гробљу.

ћирилицом, ретки епитафи. Све је
потпунo једноставно, готово без декоративне орнаментике и знаковних
метафора, изузев понеке жалосне врбе, симбола суза и жалости. Ова једноставност говори сама за себе о једноставном животу и обичности овдашњих људи.
Кроз средину гробља води главна
стаза до великог крста и породичне
гробнице у облику капелице. Подигао ју је 1940. године Сава Малуш својим родитељима, Петру и Марији, а
цркви је поклонио два звона. Као и
свака задужбина, и ова је имала племенит циљ. Звона, да окупљају људе,
прате службу и литију, звоне за празничне и светле дане, за благовести и
за упокојене. Савршена композиција
и алегорија људског живота и смрти
сажета у лаганом и отегнутом бронзаном звуку. С обе стране стазе читамо имена покојника.У низовима иста
презимена. Нажалост, неке од фамилија немају више потомака. Убележена су имена у старе пожутеле читуље, а поред имена написан крстић.
Ове мале свешчице, чувају уз молитвеник као реликвије. Писаним ћириличним словима, најчешће графитном
оловком, или наливпером и црним мастилом, исписана су имена једно испод другог у колонама. Нема више
породица: Аврамовић, Арсић, Баблин,
Балашев, Баић, Гарша, Гаршин, Дошић,
Драгојловић, Ковачевић, Коић, Коларевић, Колонић, Крстоносић, Лазић,
Лукић, Митровић, Недељковић, Нецић, Нинић, Нинковић, Поповић, Радановић, Савин, Салковић, Свирач,
Станковић, Тодоров, Томић, Хајџан,
Чобан, Шаин, Шакрак. Потпуно су угашене. А забележена су у Црквеним
књигама крштених, венчаних и умр-

лих српске Епархије будимске, из 1777.
до 1927. године.
Цело гробље је уредно, изузев једног дела који је мало потонуо и обрастао шипражјем. По натписима на
споменицима, по забележеним годинама рођења и смрти, по оновременој старој ћирилици, закључује се да
је то старији део овог гробља. Споменици су од црвеног и жутог мермера и слични су један другом. Јединствени су по својим типолошким
и стилским карактеристикама. Сви
имају правоугаони облик који се завршава крстом. Понеки има црно-белу фотографију покојника у облику

9

Будимпешта, 31. август 2017.

ИМЕНА КОЈА СЕ ДАНАС РЕЂЕ ЧУЈУ

Ловрани своје претке помињу у молитвама за упокојене. Нека од ових имена се данас, међу Србима, ретко могу чути. Давана су по прадедама, прабабама, или по верским празницима:
Арсеније, Богдан, Гаврило, Јоаким, Митар, Манојло, Љубомир,
Танасије, Анђелија, Босиљка, Вукосава, Даница, Софија, Милева. Преко материјалних сведочанстава, као што су гробља, можемо дознати важне чињенице о распрострањености породица и имена, о родбинским и кумовским везама, породичним
славама, о томе ко је кога волео и ко је какву судбину имао. Ту
су сви једнаки: даровити, крепки, невини, срдити, богати и сиромашни. Сва гробља су слична, а опет, тако различита. Занимљива су за проучавање историчарима, етнолозима, археолозима, социолозима и као инспирација уметницима.

медаљона, рађену у мермеру. Највише је на њима младих, прерано умрлих. Тек ту се може забележити понеки дужи епитаф, који растужи ср-

Гробље је свето место, својеврсни
зборник судбина. Исидора Секулић,
велика српска књижевница, написала
је збирку новела „Хроника паланачког
гробља”, инспирисану свим оним што
је прочитала на споменицима. У збирци је описано оно што је запазила, или
чула од људи који су знали добро
историју места. Иза нас ће остати само приче, а гробље је тачка на сваку
причу. Да се не би драгоцена прича о
људима и народу изгубила, потребно
је записати причу о људима и причу о
це и никога не оставља живели Срби. Тако је и на гробљу у Ло- гробљу. Обе приче говоре, уствари, виравнодушним.
ври обављен попис имена покојника и ше о нама.
На том потезу старијег сачињена фото-документација.
Славица Зељковић
гробља има неколико усамљених храстових или багремових крстова, какви
су у давна времена били
чешћи на сеоским гробљима. Тешко им је прићи,
стопили су се са дивљом
вегетацијом, шибљем и
бршљаном. Са стране,
бочно од гробног поља је
капела, у коју се смешта
покојник до укопа.
Српски институт је крајем 2011. године започео
рад на пројекту „Евидентирање и документовање
српских гробаља у Мађарској”. У оквиру тог пројекта је урађена детаљна
евиденција од око 8000 гробних места, у шездесетак села, у којима су

Из Пештанског дневника

Б

Сећања на нека другачија лета

ила су то лета када су комшије
дуго седеле у парку, невољно се
враћајући у вреле станове тек када осете благу свежину, а деца могла
да напољу остану много дуже него
школских дана. Били су то дани када
нико није баш тачно знао који је датум,
јер су годишњи одмори били у пуном
јеку, а температуру ваздуха верујем да
нико осим Хидрометеоролошког завода није ни мерио. Или нико није хајао
за њу. Лета су мирисала на лубенице и
грожђе, на со с јадранских плажа и Ко
пертон, на авантуру и возове. Хладили смо се сладоледима и понеким вентилатором.
Када би у три поподне изашао с посла, отац би ме, након ручка, водио на
Аду Циганлију и учио да пливам. Била
сам сасвим мала, али се сећам речне
обале која још увек није била сасвим
уређена. Хватали смо „боју” пред
одлазак на море и планирали летовање које смо сањали читаве зиме. Никоме нисмо говорили, али смо већ паковали маску за роњење, јапанке и пешкире, сањајући о томе како ћемо изронити јежеве и шкољке, скупљати
облутке и хранити корњаче.
Ја сам желела да видим беле локвање и жуте лопоче који прекрију Скадарско језеро и лењо се љуљушкају на
површини, а мој је отац посећивао старе пријатеље у Боки. Бројали смо тунеле на прузи од Београда до Бара, пили воду с Иванових корита и прстима
јели пршут и сир.
Укрцавали смо се на велики брод и
пловили дуж Јадранске обале, обилазили Корнате и купали се на скривеним

АНАЛИЗА

ДНЕВНИК

повратка кући, али је отац увек добијао грдњу од моје мајке која нас је увек
изнова питала: зашто не летујемо као
Чини ли се и вама, као мени, да су лета
сав нормалан свет? А ми смо долазили
нашег детињства била и врела и дуга, далеко дужа с коферима пуним песка и каменчића,
јежевих кућица и расутих шкољки, коод ових која сада живимо? Почињала су поделом је и данас вире из мојих кутијица за нађачких књижица и фотографисањем целог разреда, кит. Има их с различитих плажа и различитих меридијана, али ја тачно знам
а завршавала се тек првим школским звоном
које су сувенири с незаборавних летовања с оцем на мору.
почетком септембра, који се тада, у јуну,
Још чувам избледелу и испресавијачинио нестварно далеким. Ни трага од грознице
ну мапу јадранске обале, коју је Војно-географски институт, где је био заматурских и пријемних испита, која ових година
послен мој отац, израдио. Повлачили
протреса готово све генерације и не да
смо оловком линије од једног до другог острва и оцртавали нашу путању.
распусту да почне
Обележили смо врх Ловћена, баш као
и правац ка Плитвицама, када се из
Сплита упутимо у залеђе и татин завичај, да потражимо освежење у долини
зелене Уне и густим крајишким шумама.
Тамо су опојно мирисале цикламе,
баш као нигде. Мамиле су ме својим
љупким главицама и љубичастом бојом
кроз једро зелено лишће у сенци високог дрвећа. Брала сам цикламе и журила да их ставим у стаклене тегле на
полицама мојих рођака, а неке носила
за Београд, као посебан дар.
Још памтим те непоновљиве мирисе
мог детињства и сласт дугих врелих
лета, која нису престала да ме греју ни
када заледи београдска зима и зафијуче кошава. Још пале моја непца слатки сокови зрелих воћки и распуклих
лубеница, и још блистају ти давни једноставни дани среће, као најфиније изплажама обраслим дивљим наром и слатка вода зелене Бојане меша с пла- брушени облутци с плажа јужног Јаагавама. Скупљала сам беле шкољки- вом јадранском.
драна, које понекад протрљам, па отце с улцињског песка и лепила их у неПокушавала сам да залечим одрана пловим и одсањам.
ку врсту споменара, баш тамо где се колена и усне испуцале од сунца пре
Добрила Боројевић
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Kако је Аустроугарска створила албанску нацију

М

Темељ за „велику Албанију” ударан је док је Беч
Европу плашио „великом Србијом”. На почетку XX
века албанско становништво још није представљало
оформљену нацију, која је дефинисана на тајним
саветовањима, одржаваним под окриљем Беча

Беч осмислио Албанију у страху од јачања словенских земаља

акедонија последњих месеци,
а не би се погрешило ни када
би се рекло година, личи на
ринг кик-боксера, где се удара и рукама и ногама. А најчешће испод појаса. Поражен, досадашњи премијер
Никола Груевски упозорава: „Ово је први корак ка ‘великој Албанији’!”. Историографија каже да није баш тако, да је
то само један од корака
који се чине још од краја
XIX века.

Промовисање језика

Беч је посебну пажњу посветио
унификацији албанског језика, јер је
то убрзало процес стварања албанске
нације. Писмо које Албанци и данас
користе прихваћено је на конгресу у
Битољу 1908. године. Пресудну улогу
у овоме одиграо је аустроугарски конзул Kарл.
Исто тако, Беч се максимално ангажовао на стварању књижевних текстова, историјских књига, календара, граматике… и
Како је све
све је то штампано у Аустроугарској. На сваком
почело
кораку су вршени пропаА све је, заправо, почеганда и промовисање алло с јесени 1896. године у
банског језика. И то пре
Бечу. Министар спољних
него што је Албанија форпослова двојне монархије,
мирана као званична дргроф Голуховски, 17. ножава, 1912. године.
вембра те исте године саДо открића рано презива тајно саветовање са
минуле Теодоре Толеве, у
темом: „Почетак једне
историографији је домиенергичне аустроугарске
нирало уверење да су Алинтервенције у Албанији”.
банци формирани као наУчесници саветовања
ција почетком XIX века.
су били министар финанKао доказ се најчешће
сија Бењамин фон Kалај,
спомињало формирање
специјални изасланик и
Призренске лиге, која је
претходни министар фи- Судбина Балкана креирана је у дворцу Шенбрун
основана 10. јуна 1878. гонансија барон Фон Цвидидине, гле случајности, баш у време канек, шеф одсека у миника су одржана у најстро- да се одржава Берлински конгрес, на
БЕЧ КРЕИРАО ИДЕНТИТЕТ
старству спољних посложој тајности, толикој да коме почиње распарчавање Османског
ва Фон Хоровиц и конзули
су остали тајна и за европ- царства.
АЛБАНАЦА
барон Фон Баум и Шмуске историографе све до
СНН
кер. Сви присутни на овом
У време када Беч успоставља контуре „велике Албани1999. године, када бугарскупу у том тренутку заје” и предузима конкретне кораке у креирању националска историчарка Теодора
ДВАДЕСЕТ
узимају највише и најпоног идентитета Албанаца, истовремено се ствара појам
Толева први пут улази у
верљивије позиције у Ау„велика Србија”. Али у сасвим другом контексту и с потБечки империјални архив.
ДИЈАЛЕКАТА И ТРИ
строугарском царству.
пуно другачијим циљем. Теза о латентном стварању „веТрагајући за документима
ПИСМА
Све анализе и подаци
лике Србије” Аустрији је послужила као средство у боро македонском питању,
који су стизали на бечки
би против националних покрета Словена, који су живели
сасвим случајно открива
Историчарка Теодора Толева, задвор говорили су да се
под њеном влашћу, али и као тег који је непрекидно био
никад необјављени Мемопажа:
ближи крај Османског
везан за ноге младе српске државе која је била у експанрандум и записнике с тај„У тренутку када Беч доноси
царства и да ће, у годиназији. Двоглавој царевини овај појам ће превасходно слуних саветовања на бечком
одлуку да спроведе нови план за
ма које долазе, доћи до
жити у пропаганди против српске и југословенске идеје
двору.
Албанију, постоји двадесетак рањеговог распарчавања. Јекрајем XIX и почетком XX века. И то ће се код „господаИсториографима је позличитих транскрипција албандан од кључних стратера Европе” задржати до ових година.
нешто било познато о улоских дијалеката. Три су основна:
шких интереса двојне мози Аустрије у стварању алједан користи арапска слова, друнархије је био да под њибанске државе, али сензаги ћирилична, трећи латинична.
ховом контролом буде албански проЊих двојица завршавају свој изве- ционално откриће Теодоре Толеве, коАлбанци немају национално састор. То је, заправо, значило онемогу- штај до 8. децембра, када је заказано ја је нажалост преминула 2011, било је
знање, немају опште интересе, не
ћити Русију да преко Бугарске, Срби- и друго тајно саветовање. Овај спис је сазнање из ових докумената да тих гоисказују солидарност и не развије или Црне Горе има било какав ути- назван Меморандум о Албанији. И у дина није постојала развијена албанјају се у правцу буђења националцај у овом делу Балканског полуостр- њему су дефинисане територије у ко- ска национална свест, да су албанска
них осећања. Према томе, почетва.
јима би Беч могао да интервенише ка- племена у сталним ратним сукобима,
ком XX века не постоји албанска
Гроф Голуховски задужује барона ко би реализовао своје планове. Темељ да су им језички дијалекти необјединација.”.
Фон Цвидинека и генералног конзула за сан о „великој Албанији” је поста- њени, да немају нормирано писмо.
Шмукера да ураде исцрпну анализу вљен.
стања и укупних односа у Албанији,
Три тајна састанка
са главним правцима деловања Беча и
циљем да се на том простору формиТреће саветовање о овој теми је
ра независна кнежевина под аустриј- одржано 23. децембра 1896, у истом
ским протекторатом.
саставу као и прва два. Сва три састан-

НАЦИЈА ДЕФИНИСАНА ПОЛОВИНОМ XX ВЕКА

У својој докторској дисертацији „Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације”, Теодора Толева пише:
„После детаљног проучавања архива можемо тврдити да на почетку XX
века албанско становништво још не представља оформљену нацију. Етничке групе у Албанији живе изоловано, немају веза међу собом, осим кад ратују. Могућности за њихово зближавање су практично ништавне, а убиства
уобичајена, чак и за људе из истог клана. У земљи постоје два основна дијалекта, али они су толико различити да се људи готово не разумеју. Не постоји јединствени књижевни језик, већ више од двадесет различитих начина писања на локалним дијалектима. Kоефицијент писмености не прелази
чак ни два одсто. Становништво припада трима вероисповедањима – муслимани, православни и католици.”.
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Будимпешта, 31. август 2017.
Културни и документациони центар Срба у Мађарској
расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА СРБА
У МАЂАРСКОЈ
За други квартал – период од септембра 2017.
до јануара 2018. године.

Информације и услови конкурса:

• Конкурисати могу: српске самоуправе, српске
цивилне организације или српска удружења са
седиштем у Мађагодрској.
• Конкурс је отворен од 17. августа 2017. до 18.
септембра 2017. ине.
• Свака организација има право да конкурише са
једном конкурсном пријавом.
• Конкурсне пријаве се предају искључиво на
ћириличном писму у куцаној форми.
• Институције ССМ-a немају право да конкуришу код
КДЦСМ-a.
• Одобрени конкурси се финансирају накнадно.
• Програм који учествује у конкурсу треба да има
за циљ очување, неговање и презентовање српске
културе у Мађарској. Програм може бити на локалном
нивоу, регионални, међународни, итд.
• Конкурисати се може искључиво путем формулара који
се налази на сајту Културног и документационог центра
Срба у Мађарској на следећој адреси (www.centar.hu) са
назнаком „Конкурс за суфинансирање појединачних
културних програма Срба у Мађарској за други квартал,
за период септембар 2017. – јануар 2018. године”.
• Све конкурсне пријаве које не садрже потребан
материјал неће бити узете на разматрање, као ни
пријаве оних који су изоставили да наведу име
Културног и документационог центра у предходно
одобреном конкурсу.
• Рок за предају конкурса је 18. септембар 2017.
године путем поште (до тог датума конкурсна пријава
мора да се пошаље на поштанску адресу: Magyarországi
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, 1065
Budapest, Nagymező utca 49). Конкурсни пројекти који
не буду достављени на време, неће бити узети у
разматрање.
• Конкурсна пријава се подноси у 2 примерка.
• Код позитивно оцењених конкурсних пријава, име
Културног и документационог центра Срба у Мађарској
као покровитеља пројекта, потребно је означити на
пропагандним и рекламним материјалима, у Српским
недељним новинама, Радио емисијама и ТВ прилозима
Српског екрана, односно и у другим медијама.

Конкурсна пријава треба да садржи:

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

• Формулар (налази се на нашем сајту www.centar.hu).
• Опширан текст о програму, план програма (једна
куцана страница А4) и понуду (árajánlat).
• За организације које први пут конкуришу код
КДЦСМ-a, потребно је доставити и ове документе (могу
и оверене фотокопије):
1. оснивачки лист (alapító okirat)
2. потпис овлашћеног лица (aláírási címpéldány)
3. уверење о подацима банковног рачуна
(bankszámla igazolás).
Конкурсне пријаве ће разматрати комисија и након
доношења одлуке резултати ће бити објављени на сајту
Културног и документационог центра Срба у Мађарској
(www.centar.hu), односно у Српским недељним новинама.
За информације вам на располагању стоји број
канцеларије 06 1 269 0100 односно број мобилног
телeфона Милана Ђурића 06 70 329 4437, као и имејл
konkursi.kdc@gmail.com.

ИНФО СЕРВИС
Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској
расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ЕКОНОМСКОГ РЕФЕРЕНТА
I–П
 равни однос и задаци
администратора
Шеф Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској
као послодавац има права да му заснује радни однос,
у складу са чланом 1. Закона о раду из 2012. године.
Радни однос на радном месту економског
референта започиње одмах након доношења одлуке.
Пробни период: 3 месеца.
Место обављања посла: Канцеларија Самоуправе
Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше
Фалка број 3.
Лични доходак, субвенције: према договору.

II – Услови конкурса
Средња стручна спрема, основна знања за рад на
рачунару (Office), мађарско држављанство.
Приликом вредновања конкурса предност имају
кандидати са: завршеним економским смером,
искуством у књиговодственој администрацији, знањем
српског језика.

III – Д
 окументи који се прилажу уз
конкурсну пријаву
Радна биографија (CV)
Доказ о стеченом образовању и струци (фотокопије
диплома, одн. сведочанства)

IV – Вредновање конкурсних пријава
Вредновање пристиглих конкурсних пријава се
врши у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској,
а одлуку доноси шеф канцеларије као послодавац.

V–Н
 ачин, место и рок за
предају пријава
Конкурсну пријаву за радно место економског
референта треба написати на српском или мађарском
језику, и послати је електронски на имејл адресу:
ssm@t-online.hu или лично предати у секретаријату
Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb
Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 3.), током радног времена (понедељакчетвртак: од 9 до 15 часова, петак: од 9 до 12 часова).
Молимо да се на коверту са конкурсном пријавом
назначи „Конкурс за радно место економског
референта у Канцеларији ССМ”.
Рок за приспеће пријава је 4. септембар 2017.
годинe.

VI – Информације у вези конкурса
За детаљне информације се можете обратити
шефу Канцеларије ССМ др Јадранки Гергев или шефу
економата ССМ Силвији Олах Етвеш.
Контакти: телефон: 06 1 331 5345, имејл: ssm@t-online.hu.

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и
одговорни уредник: др Драган Јаковљевић  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  Фоторепортер: Иван
Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest
 Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com  Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо  За штампарију Alfa Press Design
Kft: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем
– ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ

Прослава храмовне славе Срба у Десци

Позиви на појединачни и колективни духовни преображај

У

месном српском православном
храму, 19. августа, на сам дан
црквеног празника, свету литургију су служили: протојереј-ставрофор Илија Галић, архијерејски намесник сегедински, парох батањски,
протонамесник Слободан Вујић из
Парце у Румунији и протонамесник
Светомир Миличић, парох дешчански.
Како је време одмицало, повећавао се број присутних мештана, као и
парохијана и парохијанки из околних
насеља, а преображењско
богослужење својим појањем улепшали су појци
из Новог Кнежевца, у Србији.
Свечану славску беседу,
у оквиру свете литургије,
одржао је протонамесник
Слободан Вујић, који је између осталог рекао:
„На данашњи дан је Господ Исус Христос показао своју славу својим
апостолима, а преко њих
и нама. Поред Преображења Господњег, Господ
Исус Христос нам даје

У животу Срба у Десци, један од највећих
празника и најважнијих дана у години, јесте
празновање Преображења – славе њиховог
православног храма. Ове године, прославу су својим
гласовима улепшали појци из Новог Кнежевца, а
општенародно весеље у поподневним и вечерњим
сатима, протекло је уз музику Оркестра „Банат” и
полазника Музичког кампа

поуку како се треба молити Господу
Богу.”.
У наставку своје проповеди, о. Вујић
је говорио о догађају који се збио на
Гори Тавор, празнику који је један од
дванаест великих Господњих празника. Он је по својој тематици повезан са
свим оним спасоносним догађајима из
живота Исуса Христа, који су се догодили непосредно пред његово страдање и славно Васкрсење.
„И ми се морамо молити свакога дана и заборавити на овоземаљске добробити које су привремене. Морамо
се молити како бисмо приступили Господу Богу, да му се захвалимо на сваком дану, на сваком јутру када нам
отвара очи и подиже нас из постеље.
Јер, он има огромну љубав према нама, а и ми треба да имамо велику љубав према ближњима и према Господу
Богу.”
После славске проповеди, у порти
светиње је уследило традиционално
освећење грожђа, а потом је уследила литија око цркве. Преображењска
литургија приведена је крају освеће-

њем иконе Пресвете Богородице, коју
је даривао др Марко Рус.
Иако је преподневно преображењско славско богослужење било окончано, уследио је још један свечани и
несвакидашњи тренутак у дешчанском
српском православном храму. Обављено је крштење Синише Шевића, па је
на тај начин дешчанска православна заједница добила новог члана.
Након крштења и пригодног дружења у порти,
Дешчани и њихови гости
отишли су на заједнички
ручак, трпезу љубави.
Вечерње је служено у
16 часова, а учествовала су
четири свештеника Епархије будимске и Епархије
темишварске, као и протојереј-ставрофор Аурел Бекан од стране Румунске
православне цркве у Мађарској.
У месном српском православном храму уприличен је свечани чин резања

славског колача и благосиљања кољива. Кумовао је
Јован Јанчикин са својом
породицом. На крају свечаног обреда, присутним
српским православним
верницима из Деске и других места у Мађарској, као
и гостима из Србије и Румуније, обратио се протонамесник Дина Чоков, парох семиклушки из Румуније.
„Празник Преображење
представља промену. Као
што се Господ променио на
Гори Таворској, из овог материјалног света у духовни, тако и ми
треба да се променимо. Треба човек
из душе да се промени, да промени
своја дела и мисли, да више мисли о
нематеријалном, духовном свету. Господ од нас тражи Преображење”, рекао је протонамесник Чоков.
Присутнима се обратио и домаћин
празновања патрона светог храма у
Десци, протонамесник Светомир Ми-

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

личић, парох дешчански. Он се најпре
захвалио својим колегама свештеницима, браћи у Христу, појцима из Новог Кнежевца, а потом и организаторима прославе заштитника дешчанске
светиње, као и куму овогодишње славе Јовану Јанчикину и његовој породици.
Познати педагог, васпитач у Ђачком
дому будимпештанске Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла”,
каже да је био почаствован улогом кума.
„За мене, као и све Дешчане, бити
кум значи посебну част. То је традиција, која треба да се чува баш као и наша српска православна вера. Та традиција треба да се пренесе будућим поколењима. Најважније је да имамо коме предати кумство. Искрено се надам
да ће се у Десци још дуго чувати славски обичаји!”, рекао је Јован Јанчикин
за „Српске недељне новине” и кумство
предао Душану Туцакову.
По окончању вечерња, уследио је
пригодан културни програм. Најпре је
у музеју Културног, образовног и верског центра „Свети Сава” отворена
изложба текстилне грађе која потиче
из Батање, Деске и Чанада, а коју су
руководиоцима радионице КУД-а „Банат” уступили госпођа Ирина Рус и господин Милоје Буњевац. Поставка је
изложена у склопу II Кампа ручне радиности.
Потом су у дворишту Центра „Свети Сава” засвирали полазници V Музичког табора у Десци, који је трајао од 14. до 19. августа. Весеље је
настављено уз наступ месног орке-

стра „Банат” и полазника
табора. Певало се, играло, веселило, а уприличена је и заједничка вечера.
Општенародно преображењско славско весеље
Дешчана и њихових гостију потрајало је до у
ситне сате.
Прославу преображењске храмовне славе у Десци суфинансирао је и
Културни и документациони центар Срба у Мађарској.
П. М.
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Владарке српских земаља (1)

Своју мудрост и тактичност преносиле на мужеве

У

раном средњем веку, Србија је и
Српска држава у време владавине Немањића, у средњем
пре и после прилично дугог периовеку, била је строго патријархално и конзервативно
да општег прихватања хришћанства била изразито патријархално дру- друштво у коме није било места за жене у државној управи,
штво у коме се веровало да је жени биполитици и дипломатији. Па ипак, неке од њих су, било уз
ло ког сталежа место код куће, где се од
ње очекивало да води рачуна о деци и
своје мужеве, било после њихове смрти, постале кључне
домаћинству, а да је све друго што се
личности тадашњег политичког живота и српске историје
односило на јавни живот у домену одговорности њеног оца и мужа. Од огромног броја видних илустрација таквог ком било каквог комфора на српском није уобичајено такво понашање. И то
рекавши, одмах им показа једну младу
стања веома су карактеристичне беле- двору.
По белешци Пахимера, послатој цару жену, сиромашно одевену и предењу пошке византијског историчара и писца
свећену. ‘Тако се ми’, рече показујући
руком, ‘односимо према младама’. И све
АНИНЕ НЕПРИЛИКЕ НА ПУТУ
је код њих било припросто и сиромашно,
Принцеза Ана је, и поред веома лошег извештаја њеног посланства о општем
као да животаре о зверињу и крадући.”.
стању у Србији, ипак одлучила да дође. Њена свита је напредовала до Охрида,
Врхунац шока за посланство био је тај
када је архиепископ Век одлучио да сам крене у још једну проверу стања на
сусрет с младом прељом, јер су тек тасрпском двору. И он је на том путу наишао на мноштво неприлика. Прво га је неда Византинци коначно схватили да је
ки нижи српски службеник уплашио рекавши му да у околини има разбојника,
пред њима жена краљевића Драгутина,
који су и њега самог напали, а онда је три ноћи касније неко покрао коње Векоугарска принцеза Катарина, која је у
вог посланства. Поред тога, архиепископ је био силно уплашен и од гомила лоприлично изношеној хаљини седела сама
калних радозналаца који су се непрестано мотали око његове пратње, јер су му
у собици и прела вуну.
сви ти докони људи изгледали више као разбојници, него као поштени локални
С друге стране, таква негативна реаксељаци, те је и не стигавши до српског двора одлучио да се повуче у Охрид, где
ција ромејске делегације на то што су на
је коначно убедио принцезу Ану да треба да се сместа врате у њихову престосрпском двору видели, прилично је љуницу Константинопољ, јер му је већ сасвим јасно да она на Урошевом двору не
тила домаћина краља Уроша, коме је биби била принцеза, него робиња.
ло сасвим неприхватљиво њихово упорно инсистирање на раскоши. А највише
га је погодило то што је у царском поГеоргија Пахимера које се
сланству видео и евнухе који су требали
односе на стање на српском
да остану у Неродимљу као принцезина
двору у време када је срппослуга. И у препирци која су уследила и
ски краљ Стефан Урош I Неу којој је српски краљ пребацивао Ромемањић покушао да из чисто
јима њихову склоност ка раскалашнополитичких разлога ожени
сти, а они њему простоту и скоро варсвог млађег сина Милутина
варску заосталост његове краљевине у
Аном, ћерком византијског
поређењу са животом у њиховом царцара Михаила VIII Палеолоству, на крају је дошло до отворене свага.
ђе.

ВИЗАНТИЈСКА
ПРИНЦЕЗА АНА
После успешних преговора у којима је краљ Урош
убедио Ромеје (Византинце) да ће због болести свог
старијег сина Драгутина
(што тада није било истина)
српску круну оставити
млађем сину Милутину,
цар Манојло је одобрио да
његова кћер Ана буде послата у Србију као невеста
новог српског престолонаследника. И с великом
пратњом она је у лето 1267.
године стигла до града Бера у Македонији, одакле је Царица Јелена и цар Душан
за српски двор отишло једно мање посланство предвођено кле- Михаилу VIII: „Они тамо не само да не
риком Јованом Веком (каснијим визан- видеше ништа достојно свите и одговатијским патријархом), са циљем да се рајуће власти, него се Урош, гледајући
упозна са изгледом српског двора и та- њихову пратњу и послугу, а нарочито евмошњим обичајима, да би се тиме нухе, питао шта би они требало да буду.
олакшао принцезин останак у Срби- А кад је чуо од њих да је такав царски
ји. Чланови тог посланства су, без ред и да принцези следује таква пратња,
изузетка, били шокирани недостат- он негодујући рече: ‘Е, е, шта је то? Нама
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ПРОМЕНЕ НА СРПСКОМ
ДВОРУ
Три деценије касније, када је на српском престолу већ неко време седео
Урошев млађи син Милутин, дошло је до
приличних промена на дотле спaртански
скромном српском двору, јер је агилни
млади краљ још на почетку владавине
прихватио византијски стил дворског церемонијала, као и њихове титуле у свим
сферама војне и цивилне администрације. Да је на његовом двору било и раскоши, видимо из бележака византијског
политичара и дипломате Теодора Мето-

Краљица Симонида (фреска из манастира Грачаница)
хита, који је између 1297. и пролећа 1299.
године пет пута био на српском двору
као предводник мисије с којом је српски
краљ требало да се договори око детаља његовог венчања са царском ћерком
Симонидом, којој је тада било тек пет
година. Извештавајући свог надређеног,
великог царског државног секретара
Никифора Хумна, о првом виђењу са
српским краљем, Метохит помиње: „И
сам краљ беше веома лепо украшен накитима. Око тела је имао више накита од
скупоценог камена и бисера колико год
је могло да стане и сав је трептао у злату. Цео дом блисташе свиленим и златом
украшеним намештајем… Укратко речено, све беше удешено по ромејском укусу и по церемонијалу царскога двора.”.
Али из остатка Метохитових запажања о карактеру српске власти у јеку владавине краља Милутина јасно се може
видети да је српска држава још била

ПРЕКРШЕН ЗАВЕТ СВЕТЕ ГОРЕ

Снагу огромног политичког утицаја Душанове царице Јелене на српском двору, потврђује и чињеница да је она с мужем у време европске најезде куге 1347.
године успела да неколико месеци проведе на Светој гори и поред вековног правила да на тло те светиње не сме да крочи женска нога, што је дотле од хришћана на Балкану било поштовано.
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

строго патријархално и конзервативно
друштво у коме у сферама државне
управе, политике и дипломатије није било места за жене.

МУДРОСТ ДУШАНОВЕ
ЖЕНЕ ЈЕЛЕНЕ

МИЛИЦА И ВУК У БОРБИ ЗА ПРЕСТО

Одлуци кнегиње Милице да преузме трон доста је допринело и понашање Вука Бранковића после косовског слома, јер је он, као и пређашњи Немањићи, почео да се на повељама потписује владарским именом Стефан испред свог имена (пошто је и он по неким старим летописима вукао порекло од најстаријег сина Вукана Немањића Георгија). Разумљиво је што се Лазарева удовица Милица
свом снагом борила да примат њеног мужа међу српском властелом сачува и за
његовог малолетног наследника Стефана. Али, исто тако је разумљиво, гледајући на стање државе из угла њеног зета Вука, да је он као најутицајнији слободни српски велможа после Лазареве погибије, а исто тако и као немањићки потомак, могао с неким правом да помисли да водећа улога у управљању посткосовском Моравском Србијом треба да припадне њему.

Прва висока властелинка у српској
историји која се успешно истакла на пољу државничког деловања није била
српског него бугарског порекла, а њено
ангажовање у државној управи је незадовољна рашка висока властела ипак
морала да прихвати, јер је у
питању била српска краљиможа на свом терену понаца, а касније и царица Јелешао као независни поседна Шишман, рођена сестра
ник. На двору колебљивог
бугарског цара Јована Алекцара Уроша V најутицајнији
сандра и жена моћног српвластелин био је кнез Војиског цара Душана, којој је
слав Војновић, међутим цамуж одмах после венчања
рица је као своје дворске
почетком 1332. године допуштићенике подржавала Вустио да учествује у његовим
кашина и Угљешу Мрњавчеполитичким активностима,
вића. Њима је, после изнегде је она показивала доста
надне Војислављеве смрти у
талента.
децембру 1363. године, коКад ју је Душан упознао
начно пошло за руком да
у бугарској делегацији на
постану доминантни властесвом двору у Сврчину и
лини на српском двору и поодлучио да је запроси, он је
том је Вукашин у августу
свог поузданог и проницљи1365, са Урошевим пристанвог команданта најамничке
ком, крунисан за краља и
гарде, немачког витеза ПалУрошевог савладара, а њемана фон Брахта, који му је
гов брат Угљеша добио је
био близак, упитао какви су
титулу деспота. То значајно
његови утисци о њој, а овај
унапређење браће Мрњавму је достојно одговорио:
чевића најзад се показало
„Да је веома начитана и
погубним и за политичке акдобро упозната с приликативности царице Јелене, јер
ма на Балкану и шире, јасно
је тада Угљеша, уз припосе може видети из њеног јумоћ свог таста Војихне, котрошњег излагања, господаначно успео да је примора
ру, као и да је веома импреда се повуче у манастир и
сионирана Вашим успесима
тако сиђе са српске полии на бојном пољу и у државтичке сцене.
ништву којим водите своје
краљевство. По спољашњоРАСТУРЕНА
сти је стасита и лепа, а по
ЦАРЕВИНА
темпераменту сасвим приУ наредном периоду од
стала за титулу која ће јој Кнегиња Милица Хребељановић
двадесет четири године наприпасти. То што говори
сличним словенским језиком и што је литички живот. И зато је она за себе ода- ставка унутрашњег растурања Душаноправославне вере додатно ме наводи да брала тврђаву Сер и област око ње на ју- вог царства на српској политичкој сцени
просудим да сте за супругу и краљицу гу Македоније и најавила сину Урошу да више није било жена. А у то време је доСрбије одабрали најбољу прилику која ће то, уз његову дозволу, да буде њен шло и до првог српског великог сукоба с
лични посед, где је за свог управника по- Турцима 1371. на Марици, сукоба који је
се тренутно може наћи у Европи.”.
Добар пример успешног државничког ставила властелина Угљешу
деловања је њена улога у преговорима Мрњавчевића, који је већ
између цара Душана и византијског кон- био ожењен Јеленом, кћеркурента за царски престо Јована Канта- ком суседног господара
кузина 1342. године у Душановом двор- Драме, господара Војихне.
Знајући степен политичке
цу Пауни код Приштине. Када је у њиховом разговору у четири ока дошло до ангажованости царице Јелетачке где се нису могли сложити око ве- не још за Душановог живоличине српске територијалне награде за та, из овога се стиче утисак
помоћ Кантакузину у византијском гра- да је политика њој била веђанском рату, Фон Брахт у својим беле- лика страст, јер је као влашкама о томе каже следеће: „Прегова- дарка Сера она наставила
рачку иницијативу је тада преузела срп- да активно учествује у раду
ска краљица Јелена, која је на скупу два- државног Сабора у Скопљу
десет и четири најугледнија српска вели- (1357). Тада је српска властекаша, а без присуства њеног мужа, у ве- ла подржала Уроша V за цаома добро припремљеној беседи обра- ра у његовом сукобу с Дузложила зашто и без посебних додатних шановим полубратом Синиуслова треба помоћи Јовану Кантакузи- шом. Она је тада била значану. Пошто је њен став подржао и велмо- јан политички чинилац у зежа Јован Оливер, Душан је потом при- мљи и њена политичка постао на савез с Кантакузином и да му дршка сину била је од првопружи војну помоћ у борби за царски степене важности. Али њен
престо, задовољавајући се само саве- истовремени захтев да унузниковим признањем поседа византиј- тар његовог царства оствари свој посед имао је и негаских градова које је већ освојио.”
тивну димензију, јер је охо- Кнежевска породица Хребељановић
ла српска властела тај акт
МОНАХИЊА
одмах произвољно интерпретирала као био од кључне важности за опстанак СрЈЕЛИСАВЕТА
почетак растурања централизоване Ду- бије као државе, који се завршио страПосле изненадне смрти цара Душана, шанове државе, чему је и иначе већина ховитим поразом. Интересантно је да су
царица Јелена се, сходно тадашњим међу њима тежила, тако да је, на крају тада једино браћа Мрњавчевићи, који су
обичајима, замонашила под именом Је- крајева, Урошу једино остало да цар- обојица у том поразу страдали, били
лисавета, иако јој није ни на памет пада- ство представља на известан симболи- свесни турске опасности која је претила
ло да одласком у манастир напусти по- чан начин, док се сваки од његових вел- свим хришћанским државама на Балка-

ну, док се већина српске властеле није ни
одазвала њиховом покушају да зауставе
турски продор у Европу и потисну их натраг у Малу Азију, одакле су, углавном
кривицом византијског узурпатора царског трона Јована Кантакузина, и почели
да се шире по Балкану.
Марички пораз је довео до тога да су
и браћа Дејановићи и Марко Мрњавчевић морали да прихвате вазалство турском султану Мурату I, док је околна
српска властела то здушно искористила
да од замашног Вукашиновог поседа
лешинарски приграби за себе што више
може, и даље не обраћајући никакву пажњу на османске претње које су свакодневно расле. Та кобна политичка
кратковидост није била карактеристична само за српску рашку властелу, јер
су се слично понашале и бројне феудалне велможе по Бугарском и Византијском царству, што је само јачало ширење турског утицаја на балканским просторима.
И тако је коначно дошло и до Косовске битке 15. јуна 1389. године, у којој су
се османској сили султана Мурата I
оружјем супроставиле трупе моравског
кнеза Лазара Хребељановића, његовог
косовског зета Вука Бранковића и босанског краља Твртка Котроманића предвођене његовим велможом Влатком Вуковићем.
Пошто су у непоштедној бици обе војске претрпеле огромне губитке, оба владара изгубила животе и остаци обе војске на крају одступили с бојног поља без
јасног знака ко је кога потчинио, знатижељној хришћанској Европи је углавном
изгледало да је ова битка или српска победа или нерешен сукоб. Мишљењу да је
то српска победа допринели су и претерано позитивни извештаји с двора краља
Твртка разаслани на све стране који су
заслугу углавном приписивали њему.
Али у дубровачкој хроници, која садржи
многе стварне детаље о току Косовског
боја, суд је много објективнији: „Победу
нису добили ни Срби ни Турци јер је била велика погибија.”.

КНЕГИЊА МИЛИЦА НА
СРПСКОМ ПРЕСТОЛУ
И поред тога што су звона на катедрали Нотр Дам у Паризу одмах по Твртковом извештају громко поздравила хри-

шћанску победу у косовској бици, у Србији је исход овог српско-турског сукоба одмах протумачен онако каквим се
касније и показао да јесте, да представља не само изгубљену битку, него и
пропаст државе. Због толике погибије ратника једне мале земље у су-
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Милица је рођена негде око 1335. године и за живота свог супруга Лазара, од
кога је била шест година млађа, није била
политички агилна као Душанова супруга
Јелена, иако је по пореклу била принцеза
немањићке крви и по властелинском рангу и угледу рангирана далеко изнад свог
мужа, који је био син нижег властелинчића Прибца родом из Прилепца код Новог
Брда и дуго времена запосленог на двору
цара Душана као пехарник, државни секретар и велики слуга. Њој је у тренутку
косовске трагедије било око педесет пет
година, што је у то време било доба дубоке зрелости, а била је чукунунука и директни потомак примогенитурне лозе
кнеза Дукље Вукана Немањића, најстаријег сина великог жупана Стефана Немање. Пошто је Немања 1196. предао власт
над Србијом свом средњем сину Стефану Првовенчаном браћа су се неко време
гложила око наследства, док почетком
XIII века није коначно дошло до Стефанове превласти и њиховог помирења под
утицајем њиховог најмлађег и већ замонашеног брата Саве.

СЕДМОРО ДЕЦЕ
ЛАЗАРА И МИЛИЦЕ
Лазар и Милица су имали седморо
деце: пет кћери и два сина. Најстарија
кћи Мара је пре Косова већ била удата
за Вука Бранковића; следећа, Драгана,
за сина бугарског цара Ивана Шишмана,
Ивана Александра; Теодора за мачванског бана и угарског палатина Николу II
Горјанског; а Јела за Ђурђа II Балшића (а
касније, после његове смрти, за босанског властелина Сандаља Хранића Косачу). Сви ти бракови су били политичког
типа, што је међу владарским породицама тога доба било уобичајено. Једина
неудата кћер била је најмлађа Оливера
којој је у време косовског боја било око
шеснаест година.

Кнез Лазар и кнегиња Милица
кобу, несреће у којој је у једном дану
покошен цвет њене властеле, било је
свима јасно да се Лазарева Моравска
Србија не може лако опоравити. Кнез је
на Косово извео све што је његова земља
могла да да, и велможе и ситно племство и најамнике и слободњаке и себре.
Резервне снаге ратника-витезова, преко
потребне у тадашњем начину ратовања,
Србија није више имала, јер скоро да у
њој није било властелинског дома у коме је на челу породице остала здрава
мушка глава.
Пометња, страх од неизвесности и општа несигурност у којој је скоро свако
био тешко погођен губитком ближњих,
знатно су допринели да смрт кнеза Лазара поприми значење опште несреће и
да се у његовом страдању назре христолошка подлога. Тиме је отворен пут за
стварање једног од централних митова
у српској историји, мита о Лазаревом избору између земаљског и небеског царства. Косовски пораз је, наравно, дао повода и другим митовима, међу којима је
онај о издајству Вука Бранковића највероватније најјачи иако у сачуваним историјским изворима нема негативних података о његовом лошем држању у бор-

би, осим опаске да се на
крају окршаја повукао с бојног поља.
Једна од најзначајнијих
последица несрећног косовског сукоба, коју историчари најчешће пропуштају да
достојно разраде, јесте
стварање сплета околности
под којима је на власт и
упражњени престо у Моравској Србији дошла супруга витешки погинулог
кнеза Лазара, српска кнегиња Милицa Хребељановић.
Она је била прва жена у
средњовековној историји
Србије која је после страховите косовске трагедије силом прилика храбро прихватила да у најтежим државним околностима преузме
кормило власти у посрнулој
Моравској Србији да би тиме обезбедила наследство
свом малолетном сину Стефану, коме је у тренутку
косовског сукоба било тек
петнаестак година.
Косовка девојка

СУЛТАН УСЛИШИО КНЕГИЊИНУ МОЛБУ

Стефанови описи љубазног пријема који је добио на султановом двору су ободрили кнегињу Милицу да измоли од Бајазита два обећања: прво, да Турци неће
прогањати Српску православну цркву и друго, да она, уз помоћ црквених власти,
може да припреми пренос моштију свог мужа из Приштине (где је сахрањен после Косовског боја) у крипту његове задужбине, манастира Раванице. Тај тужни
и свечани догађај имао је и политичку димензију до које је кнегињи било јако
стало. Она је желела да се у народу што пре укорени христолошки култ о кнезу
Лазару. Српска црква је одмах после преноса и сахране моштију у Раваници
прогласила витешког кнеза српским свецем, што је знатно учврстило положај
његовог младог наследника Стефана, који је вољно прихватио мајчино вођство
на том путу, учећи се од ње стрпљењу којим би обуздао извесне црте суровости у свом карактеру, која је и код Немањића често била приметна.
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вероватно уз посредовање и благослов
царског пара.
Лазар је на царском двору остао све
до 1365. године, када је Душанов наследник, млади и неодлучни цар Урош, дао
краљевску круну властелину Вукашину
Мрњавчевићу и прихватио га за свог савладара. Вероватно незадовољан том
одлуком, Лазар је тада напустио царску
службу, осамосталио се и постао један
од петнаестак рашких обласних господара.
До краја живота Лазар је задржао титулу кнеза. И мада је за следећих десетак година знатно проширио своју
област, претварајући је у де факто засебну државу која је обухватала око
трећину територије Душановог царства
(простирући се између токова Саве и
Дунава на северу, Тимока на истоку, Биничке рекe на југу и Дрине на западу), он
никада није био признати владар над
другом српском властелом, већ једино
предводник сродничког савеза са својим
зетовима, челником Мусом, Вуком Бранковићем и Ђурђем II Балшићем.
Чак и ако се области Лазаревих зетова Вука Бранковића и Ђурђа Балшића на
Косову и у Зети додају његовој Моравској Србији, њихов заједнички простор је
ипак био мањи од граница српске државе пре Душанових јужних проширења
његовог царства.
Великој пометености у Лазаревој Србији у лето 1389. године значајно је допринело и то што се нови турски султан
Бајазит одмах после битке у великој
журби вратио у своју европску престоницу Едирне (бивши византијски град
Хадријанопољ) не остављајући за собом
никаквих података о томе какви су његови захтеви о будућем статусу Лазареве државе.
Само је једна ствар била сигурна, а то
је да су сви на двору у Крушевцу од кнегиње Милице и преостале властеле до

Миличин отац, велики војвода Вратко
Немањић, био је крајем прве половине
XIV века један од успешних и цењених
војсковођа цара Душана и његов блиски
рођак. А пошто је Милица у детињству
често боравила на царском двору, цар
Душан и царица Јелена су је у раној
младости ту и довели да се школује.
Кнеза Лазара је у својој осамнаестој години (1353) упознала на царском двору
(где је он још око 1329. носио високу
дворску титулу, а касније, после Душанове смрти био и један од водећих саветника његовог наследника цара Уроша V Нејаког) и тада се за њега удала,

српског патријарха Спиридона били сагласни да земља више нема војне снаге
којом би се Турцима могла и даље успешно супротстављати. И кад им је на састанку Милица најавила да ће она преузети власт као владарка до пунолетства
свог старијег сина Стефана, нико се од
рашке патријархалне властеле није против тога побунио. На том скупу је једногласно одлучено да им једино преостаје
да с Бајазитом дођу до неког споразума,
поготово што су у то време у Крушевац
стигле и вести о ратним припремама у
Угарској против северних поседа кнежевине у сливовима Саве и Дунава.

СРПСКА ПРИНЦЕЗА У
СУЛТАНОВОМ ХАРЕМУ
Недоумице у Србији о будућности државе су разрешене крајем септембра
1389. године, кад је у Крушевац стигло
Бајазитово посланство да најави вољу
свог господара. Султан је Србији нудио
мир, под условом да она постане његова
вазална држава под кнегињином управом до Стефановог пунолетства, а да се
вазалске обавезе потврђују уговореним
годишњим данком у сребру и злату и
учествовањем одређеног дела српских
војних снага у турским походима, кад то
господар затражи. А као додатно јемство учвршћења трајног мира и пријатељства између две земље, Бајазит је
тражио и руку кнегињине најмлађе кћери Оливере, с тим да му је у његову престоницу Едирне доведу њена малолетна
браћа Стефан и Вук.
Тим захтевом султан је дословно следио примере свог деде Оркана, коме је
1347. године тадашњи византијски цар Јован Кантакузин сам понудио кћер Теодору да би га одвојио од савезништва с
ромејском (византијском) царицом
Аном, као и свог оца Мурата, коме је после боја на Марици 1371. и турског заузећа Пловдива и Средца (данашње Софије) бугарски цар Јован Шишман уз прихватање вазалства дао у харем и сестру
Тамару. Тај турски захтев на самом почетку кнегињине владавине је Милици
био најтежи од свега.
Ужаснута величином жртве коју судбина државе од ње и њене најмлађе кћери захтева, она је одмах по најави тог
услова отпустила турског поклисара,
рекавши му да ће одговор добити следећег дана, а онда је, скрхана, неко време седела без речи, лица покривеног шакама, пре него што се сабрала и последњом снагом и тела и душе наставила састанак свог дворског савета на коме је,
после расправе до касно у ноћ, коначно
закључено да се и тај захтев мора испунити да би, како је касније забележио
Константин Филозоф, „било спасено
христоименито стадо од вукова који су
га клали.”.
И тако, само неколико месеци после
битке на Косову и на самом почетку
свoje владавине Србијом, кнегиња Милица је морала да се суочи с најтежим могућим одлукама за спас отаџбине. А само кратко време после одлуке да најмлађу кћер испоручи у Бајазитов харем,
добила је и извештај да је северне границе њене државе повредио млади угар-

Принцеза Оливера

ЧЕЛНИК КНЕЖЕВСКЕ ВОЈСКЕ

На војном пољу, кнегињи Милици је много помогао млади српски властелин
Радич Поступовић, један од преживелих учесника Косовског боја, кога је она
ускоро после изгубљене косовске битке поставила за челника кнежевске најамничке војске. Ово је била њена веома мудра одлука, јер је тиме она свом сину
Стефану знатно помогла да убудуће не зависи од властеоских трупа у одбрани
своје кнежевине, него да као истински самодржац и аутократа влада употребом
своје војне силе како год жели и без икакве зависности од свог властеоског Савета.

своју лојалност потврђује делима, јер се
на турске позиве да учествује у њиховим походима није одазивао. У априлу
1394. године млетачки сенат је на његов
захтев њему и његовим потомцима дао
млетачко држављанство, а те јесени он
је потајно почео да преноси своје благо
у сребру и злату у Дубровник. Турци су
на то реаговали даљим одузимањем поседа, јер се зна да је још у марту 1396.
рударским местом Глухавицом на Косо-

ски краљ Сигисмунд Луксембуршки, који је са својим трупама продро све до
Груже пре него што су га крајишне српске снаге потиснуле натраг ка Београду.
За одмазду, после прихватања вазалског
статуса према Бајазиту, у пролеће 1390.
и Срби и Турци упадају у југоисточне панонске области Угарске, на шта Угари у
јесен те и следеће године одговарају
противнападима по српском Подунављу,
што у лето 1392. доводи до њиховог
освајања Браничева на десној обали Дунава.

ПОДРШКА ПАТРИЈАРХА
У тешким државничким одлукама које су биле пред кнегињом Милицом, од
самог почетка владавине, она је највише
помоћи имала од патријарха Спиридона,
а касније (пошто је он 11. августа 1389.
умро) и од његовог наследника Данила III
и целе српске православне цркве, као и
од њене рођаке Јелене, кћери владара
Војихне, поглавара Драме и жене серског деспота Угљеше Мрњавчевића, која
се после мужевљеве смрти на Марици
1371. године замонашила, добивши име
Јефимија. Она је још пре косовског боја
дошла на кнежевски двор у Крушевцу,
где је кнегињи Милици много помогла
око подизања и школовања деце, јер је
била високо образована с темељним знањем грчког и латинског језика.
Данас се сматра првом српском књижевницом, иако се не зна обим њеног
књижевног рада, сем сачуваног диптиха
са иконама и „Тугом за младенцем Угљешом” приложеном за царске двери у манастиру Хиландару и чувеног извезеног
покрова за ћивот Светог кнеза Лазара,
који се данас чува у Музеју Српске православне цркве у Београду. После косовске трагедије Јефимија није само саветима помагала кнегињи Милици у руковођењу државом већ и активним учествовањем у њеним многобројним дипломатским напорима.
Насупрот Лазаревићима, који су се неколико месеци после Косовског боја пот- Вук Бранковић
чинили Турцима, Вук Бранковић је по сваку цену покушавао да то избегне. Али таква
политика је једино доводила
до честих турских пљачки
његових поседа на Косову и
до притисака да се и он покори. С тим циљем му је Бајазит
почетком 1392. године отео
Скопље, које је одмах назвао
Ускуб и населио га турским
колонистима које је ставио
под команду свог прекаљеног војсковође Јигит-паше
(код Срба званог Пашајит) задуженог да будно надгледа
падишахове хришћанске вазале и да их по потреби доводи у ред. По савету кнегиње
Милице да с Турцима „сложи
мир” и уз њено искрено посредништво у томе, Вук је
коначно у јесен 1392. схватио
да га политика отвореног отпора скупо кошта, те се тада
и он потчинио султану и обавезао да плаћа разрезани годишњи данак.
Но и после тога изгледа
да се није много трудио да

ву управљао турски кадија. Дајући отпор, Вук се повукао у планине, али је већ
те јесени заробљен и бачен у тамницу,
где је 6. октобра 1397. умро. Његов брат,
монах Герасим са Свете Горе, тада је
преузео његово тело и сахранио га у Хилaндару.

КНЕГИЊИНА
ДИПЛОМАТИЈА
Први дипломатски успех кнегиње Милице остварен је у пролеће 1391. године,
десетак месеци пошто су њени малолетни синови отпратили своју сестру Оливеру у султанов харем у Едирну. Импресиониран тим далеким путем и запањен
сјајем и богатством Бајазитовог двора,
Стефан је по повратку испричао мајци
да је био прилично уплашен да ће морати и да се појави пред тим азијатским
силником који му је убио оца и покорио
земљу. Но када је на двору по протоколу
приведен да се поклони падишаху, рекао јој је да је осетио огромно олакшање, јер му се Бајазит љубазно обратио на
грчком језику, објаснивши да га је још у
раном детињству научио од мајке
Тилчичек, која је била грчког порекла. 
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ТУРИЗАМ

Бање у околини Београда

Српска престоница у окружењу
десетак бањских центара

У широј околини Београда, на удаљености мањој од 100
километара, постоји више бањских центара. Неки су
смештени северно од престонице, у Војводини – као Стари
Сланкамен, Бања Врдник и Бања Русанда, а неки се налазе
јужно – Бања Селтерс у Младеновцу, Буковичка Бања у
Аранђеловцу, Бања Љиг, Бања Врујци
и Бања Паланачки Kисељак

јум, јод и натријум-хлорид. У лековите
сврхе користи се искључиво купањем,
пошто обзиром на свој садржај, није за
оралну употребу.
У Специјалној болници за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић” примењују се разне
врсте терапија, а индикације су следеће:
хемиплегије, стања након повреда лоба-

ње и мозга, стања након операција одстрањивања тумора мозга и кичмене мождине, стања након повреде кичменог
стуба са оштећењем кичмене мождине,
стања након повреда на локомоторном
апарату, оштећења периферног моторног неурона, неуролошке болести, запаљенски реуматизам у мирној фази, дегенеративни реуматизам.

БАЊА СЕЛТЕРС
Бања Селтерс се налази у
Младеновцу, на 136 м надморске висине, 47 км југоисточно од Београда. Смештена је у подножју планине Kосмај, у четинарском
парку површине 18 хектара.
Умерено
континенталну
климу бање карактерише
велики број сунчаних сати у
години.
Лековита вода експлоатише се са два извора. Вода
са старијег извора је кисела, алкално- припада групи слано јодних вода натримуријатична, садржи натријум-хидро- јумског типа. У саставу воде налазе се
карбонат и хлор, а њена температура је магнезијум, калцијум, сторцијум бари32 степена. Из млађег изворишта извире
вода која је високо минерализована, алкално-муријатична и угљено-кисела хипертерма са температуром од 50 степени.
У Медицинском центру хотела „Селтерс” лече се: болести локомоторног
апарата, стања након повреда, неуролошке болести и хроничне професионалне
болести. Хотел „Селтерс” има капацитет
250 лежајева, а у њему се налазе ресторан, затворени базен, галерија итд.

СТАРИ СЛАНКАМЕН
На 55 км северно од Београда налази
се Бања Стари Сланкамен, смештена уз
Дунав, на источним обронцима Фрушке
горе, на надморској висини од 80 метара. Бања има умерено континенталну
климу, а близина Дунава и Фрушке Горе
омогућава свежину ваздуха у бањи, док
је од ветрова штите околне шуме.
Са минералних изворишта извире
вода температуре 18,4 степена, која

1

БУКОВИЧКА БАЊА
У Аранђеловцу, 76 км јужно од Београда налази се Буковичка Бања. Смештена је на 256 м надморске висине у
подножју планине Букуље. У лековите
факторе ове бање спадају минерална
вода, лековита глина и повољна умерено
континентална клима са благим елементима подпланинске климе.
Захваљујући својој дугој и богатој
историји и томе што је била омиљена дестинација кнеза Милоша и династије Обреновић, Буковичка бања је укључена у
програм „Kраљевских бања Србије”. Некада је била монденски центар грађен
по узору на бање Западне Европе, данас
је значајан центар за рехабилитацију.
Овај додатак објављујемо уз финансијску
помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону Министарства спољних
послова Републике Србије

ције и припреме спортиста.
Пре свега, бања је јединствена, јер се налази у једном од најстаријих и најлепших сачуваних градских и
бањских паркова Србије.
У бањи постоји више извора хладне минералне воде са
температуром од 12-14 степени, као и један извор хипотермалне воде температуре
25,7 степени. У Специјалној
болници за рехабилитацију
постоје медицински блок у
Благотворне воде Буковичке Бање откривене су у атару села Буковик, по којем је сама бања и добила име. У почетку су за њену лековитост знали мештани, чобани и случајни пролазници, али
како се брзо прочула због лековитости,
бања је постала најцењеније и најпосећеније бањско лечилиште и центар монденског живота Србије XIX века.
Први писани трагови о коришћењу минералне воде датирају из времена пре
1811. године. Поуздано се зна да је један
од пацијената који је долазио да окрепи
своје здравље на извору воде био просветитељ и писац, Доситеј Обрадовић.
Први извор је откривен случајно, при
посети кнеза Милоша Обреновића селу
Врбици, где се одржавала светковина
(славио се Св. Арханђел по којем данас
град и носи име). У пратњи кнеза Милоша тада је био и један угледни лекар кога су мештани одвели до оближње шуме, и показали му извор „гвоздене воде”
о чијим су му моћима непрестано причали. Kада је лекар потврдио оно што су
локални сељаци већ одавно знали, кнез
је шуму са чудотворним извором откупио за два сребрна пиштоља и поставио
темеље данашњем лечилишту. Постала
је традиција да се вода са извора точи у
бурад и бутеле као стона вода и допрема запрегама на разна места, а на захтев
кнеза Милоша Обреновића вода је доношена и на двор.
Kао година настанка Буковичке Бање
узима се 1836, када је уређен простор,
изграђени објекти, а вода добија и прво

стручно признање за лековитост. Начелник санитета Kњажевине Србије др Линдермајер први је извршио детаљну анализу воде испод Букуље и дао јој позитивне оцене у својој књизи „Описи минералних вода”. Исте године када је извршио квалитетну анализу воде, Линдермајер је довео из Шапца и прву групу пацијената на лечење у Буковичку Бању, а
онда почињу да пристижу и пацијенти из
Уба, Ваљева, Kрагујевца, Београда али и
из Пеште и Будима.
Прво купатило саграђено од дрвета
звало се Талпара (дашчара). Оно је би-

У природне лепоте бање и околине
убрајају се Буковички парк на површини
од 22 хектара, пећина Рисовача, планина
Букуља и језеро Гараши. Од културно
историјских знаменитости у бањској
околини се налазе Топола, Опленац,
Орашац и три манастира: Благовештење,
Вољавча и Никоље.

БАЊА ВРДНИК
Бања Врдник смештена је у подножју Фрушке Горе на 79 км северозападно
од Београда. Умерено континентална

ло без крова, са базеном у земљи који
је био обложен талпама по којим је и
добио име. Ово је био базен хладне воде.
Kупатило са топлом водом „Ђулара”
изграђено је тек 1887. Имало је 20 дрвених када, а вода се грејала топлим челичним ђуладима који су се убацивали у
воду. Прво парно купатило, зграда од
тврдог материјала, је изграђено 1870. године и имало је 18 када, а после првог
реновирања 24. У минералној води се купало, али се више пила.
У првој деценији XX века, 1907. године, саграђен је атрактиван троделни павиљон Kњаз Милош, изнад истоименог
извора. У централном делу павиљона постојао је извор, у северном крилу су се
ручно пуниле боце минералном водом,
док је јужно крило представљало посластичарницу.
Данас се у централном делу павиљона Kњаз Милош поново пије вода, тзв Бивета, на којој доведене воде са свих
извора Буковичке минералне воде, пацијенти Специјалне болнице користе по рецепту лекара. Тих година је у парку, постојао и курсалон, базар, стрелиште, језеро, рибњак, куглана и игралиште „крикета”. Најзначајнију измену су бања и
парк претрпели тридесетих година XX
века, када је бања била под управом
Штедионице дунавске бановине. Током
1933. године преуређени су Старо здање,
Ново здање и парк.
Проналазак термалног извора, 1935.
године условио је градњу модерног то-

плог купатила, отвореног базена са минералном водом, јединог такве врсте у
Србији.
Бањи се данас опет враћа стари сјај,
објекти у Буковичкој Бањи су реновирани што је чини једном од најлепших, најпосећенијих и најзначајнијих бањских
лечилишта у Србији.
Буковичка Бања је балнеоклиматско
лечилиште, у коме директан и индиректан утицај вегетације, воде и ваздуха
ствара јединствен амбијент повољан за
одмор, боравак и релаксацију и пружа
изванредне услове за све облике рекреа-

коме се при лечењу користе најсавременије медицинске методе и рекреациони
блок који има базен са ђакузијем и подводном масажом, сауне, хидрокинетичке
тушеве, фитнес кабинет итд.
У Буковичкој Бањи се лече: болести
гастроинтестиналног система, хепатобилијарног система и панкреаса, дијабетес,
обољења уринарног тракта, обољења
респираторних органа, реуматизам, ендокрине болести, обољења и поремећаји
периферних крвних судова и циркулације, неуролошке болести, стања након повреда на локомоторном апарату.
Хотел „Извор” има капацитет 500 постеља, а од осталих садржаја у њему се
налазе: велнес центар (са укупно 9 отворених и затворених базена, спа центром,
салонима за масажу, саунама итд), више
ресторана, конференцијски центар, а
ускоро би требао да почне са радом и
модеран аква парк.
Остали смештајни капацитети се налазе у вили „Александар”, хотелу „Kруна”, вили „Видиковац”, вили „Сокол”, коначишту „Златни котлић”, ДОО „Рујна зора”, као и у приватним објектима.
Такође, бања нуди и бројне спортскорекреативне садржаје: СРЦ „Шумадија”
(велика спортска хала, мала сала за
спортове, трим кабинет, теретана, отворени базен са теренима за одбојку на песку и мали фудбал, отворени комплекс
спортских терена, а током зиме и клизалиште), Иванчевић спорт & турист ресорт (отворени тениски терени, сала за
мале спортове и фитнес сала), бројне
стазе за шетњу, могућност јахања у
склопу бањског коњичког клуба итд.

клима у бањи има следеће одлике: мала количина падавина, слаби ветрови,
велики број сунчаних сати у години и
ваздух са знатним садржајем озона, тако да се Врдник сврстава у групу ваздушних бања. Лековита вода са термалних извора Бање Врдник је хипотерма
са температуром од 32 степена. У Специјалној болници за рехабилитацију„Термал” лече се: реуматизам, посттрауматска и постоперативна стања на локомоторном апарату и кичменом стубу,
деформитети зглобова и кичменог стуба, респираторне болести, гинеколошке
болести, обољења моторног неурона,
мигрена итд. Бања располаже са два
отворена и два затворена базена, саунама спортским теренима. У бањи се налази манастир Раваница, док је на оближњој Фрушкој Гори смештено још 16
манастира. Значајна културно историјска знаменитост бање је и Врдничка кула, археолошки локалитет који потиче
из римског доба. Смештај је могућ у великом броју приватних апартмана и викендица, као и у хотелу Специјалне
болнице.

ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК
У Смедеревској Паланци, 80 км југоисточно од Београда, налази се Бања Паланачки Kисељак. Смештена је у парку
површине 5 хектара, на левој обали реке
Јасенице. У бањи постоје 4 извора лековите воде, од којих најтоплији има температуру 56 степени.
Медицински третмани се обављају у Општој болници „Стефан Висо-
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Kао бањско место Бања Врујци је почела
да се развија после Првог светског рата.
Назив „Врујци” означава јаке узлазне
сифоналне изворе и топло извориште веома богато водом. Појам „врујци” често
се доста уско тумачи као „место” на води где се не хвата лед, место у води које
се не смразва, него остаје увек вруће,
извор вруће воде”. На овом типу изворишта, вода „кључа” као да ври, избијају велике количине воде и њихова температура је углавном виша од околног ваздуха.
Оваква изворишта се означавају као
термалнокрашка врела. На њима вода
„ври”, јер њихово истицање на површину
прати и условљава избијање и ослобађање гасова, а пуше се утолико више укоки”, а коришћење воде индиковано је
код следећих болести: реуматизам,
посттрауматска и постоперативна стања
која су проузроковала слабљење мишића и ограничено покретање зглобова,
стерилитет, урођени и стечени деформитети код деце и старих, неуролошке
болести, хроничне болести унутрашњих
органа. У бањском парку постоје уређене стазе за шетњу, отворени базен и терени за мале спортове.
У околини бање налази се више културно историјских знаменитости – Спомен парк Радовањски луг, манастири Kопорин и Покајница, Топола, Опленац,
Смедеревска тврђава итд.
Смештај се организује у болници
„Стефан Високи” и у хотелу „Kисељак”.

БАЊА РУСАНДА
У Банату, 90 км северно од Београда,
у општини Зрењанин и на обали истоименог језера налази се Бања Русанда.
Минерално блато из језера Русанда једно је од најлековитијих у Србији, а у бањи постоји и бушотина термалне воде
чија је температура 32 степена. У Специјалној болници за рехабилитацију „Меленци” лече се: реуматизам, лумбаго,
ишијас, дископатија, стања након прелома костију и након операција на локомо-

љења, запаљенски реуматизам, дегенеративни реуматизам, стања након повреда и операција на локомоторном
апарату, неуропсихијатријска обољења,
болести желуца и обољења периферних
крвних судова. У понуди бање налазе се
отворени олимпијски базен са термалном водом, уређена пешачка стаза уз

торном апарату, кожна обољења и гине- реку, спортски терени и дечије играликолошке болести. У бањском парку по- ште.
Смештај је могућ у два хотела који се
стоје уређене пешачке стазе и спортски
налазе у склопу Медицинског центра,
терени.
као и у бањском камп насељу. Такође, у
околини бање се налазе природна богатБАЊА ЉИГ
ства (планина Рајац и Дивчибаре) и кулБања Љиг налази се у истоименом турно историјске знаменитости (манаградићу, 94 км југозападно од Београда стири Боговођа и Пустиња).
и 35 км источно од Ваљева. Смештена је
у долини реке Љиг, окружена планинама
ВРУЈЦИ
Рајац и Рудник. У бањи постоји више
Бања Врујци налази се у Ваљевској подизвора лековите термоминералне воде
горини у општини Мионица, 94 км југозаса температуром 32,5 степена.
Поред воде, као лековит фактор ко- падно од Београда. Изнад бање се уздижу
ристи се и лековито блато (пелоид). Ме- планине Маљен и Сувобор, а кроз њу продицински центар у бањи је опремљен тиче река Горња Топлица. Надморска висавременим апаратима за дијагно- сина на којој лежи бања је од 179-252 м.
Историја каже да је простор око врустику и спровођење различитих терапија. У бањи се лече: кожна обо- јачких извора од давнина био насељен.
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лико је температура околног ваздуха
нижа, док се за време јако топлих дана
то слабо примећује.
Године 1935. Бања Врујци је претворена у народно лечилиште. По народном
предању, на том месту се налазио двор
Топлице Милана – побратима Милоша
Обилића. Према легенди, Милан се и
прозвао Топлица по реци Горња Tоплица,
која тече кроз бању и која никада не леди, чак ни зими, по изузетно ниским температурама, ова вода испарава због своје топлоте.
Још за време Kолубарске битке, српски ратници су у реци Горња Топлица лечили своје ране и припремали се за нове
битке. Од давнина је Бања Врујци позната по лековитој води и лековитом блату,
које, такође, има благотворно дејство.
Људи су се купали у реци ради бржег зарастања рана, лечења реуме и због лечења многих других болести и проблема.
Прва купатила изградили су земљорадници на чијим имањима су се налазили минерални извори. Године 1938. изгра-

ђено је купатило „Војвода Мишић” и
имало је два базена (за мушкарце и за
жене) величине 5 x 4 метара, дубине 0.9
метара. Исте године Бања Врујци добија
сезонског лекара.
Године 1953, уз сваки базен је дозидана по једна свлачионица. Сваки базен је
могао истовремено да прими по 15 болесника. Прва потпунија хемијска анализа
термоминералне воде урађена је 1958.
године на Балнеолошком институту у
Београду.
Бања Врујци се од првог светског рата до данас из неуређене „сељачке бање” полако развила у модерни спортско
рекреативни спа и велнес центар, са
свим елементима за угодан боравак гостију.
У народу овог краја кружи једна легенда о постанку бање, за време последњег „аустријског рата”, приликом
повлачења непријатељске војске, одведени су и сви коњи, осим једног. Он је
био толико слаб, изнемогао од болести
да није могао да хода, па је остављен у
близини термалних извора. Извесно време је лежао у блату, пио воду са извора,
оздравио, олињала длака му је порасла
те се оснажио, опоравио и вратио натраг свом газди. Неки су склони да тврде да је такву судбину имао управо коњ
Александра Марковића Леке из Попадића.
Лековита вода извире са 5 изворишта
и припада групи олигоминералних земноалкалних хипотерми са температуром
26-28 степени. У лековите факторе ове
бање убраја се и лековито радиоактивно
блато.
Лечење се спроводи у Здравственој
станици „Врујци”, а бањски лековити
фактори погодно делују код: обољења
локомоторног апарата, гинеколошких
болести, дерматолошких обољења, болести бубрега и мокраћних путева, обољења дигестивног тракта и психосоматских поремећаја.
Поред здравствених третмана, бања
пружа одличне услове за спорт и рекреацију: велнес и спа центар, базени у
оквиру хотела „Врујци”, комплекс отворених спортских терена, стазе здравља,
уређено ловиште на Сувобору итд.
Планине Маљен, Сувобор и Рајац,
као и реке Рибница, Горња Топлица, Kолубара и Лепеница представљају
огромно природно богатство овог краја. У околини бање налазе се и бројни
културно историјски споменици: родна
кућа војводе Живојина Мишића у селу
Струганик, Равна Гора, више цркава и
три манастира – Лелић, Боговађа и Ћелије.
Носилац смештајних капацитета је
Хотел „Врујци”, а смештај је могућ још у
конаку „Kондир”, већем броју вила и
апартмана и у приватним кућама. 

Лечилишта за честе проблеме савременог човека
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Обољења костију и кичме најчешћи
разлози за посете бањама

ад нам се зглобови укоче и заболе,
велика вероватноћа је да имамо
остеоартритис или реуматоидни
артритис, два најчешћа облика артритиса. Иако ове две болести имају додирних
тачака, оне су ипак различите у свим
аспектима, од настанка и клиничке слике до тока болести, прогнозе и терапије.
Остеоартритис или артроза је дегенеративна болест до које долази услед
трошења хрскавице, због година и оптерећења. Настају промене у хрскавици, а
касније и на костима, што резултира болом и укоченошћу зглобова.
Реуматоидни артритис је системска
упална реуматска болест која се може

јавити и код млађих људи, а захвата
зглобове и ванзглобне структуре, али се
може проширити и на цео организам.
Због тога реуматоидни артритис има лошију прогнозу и захтевније лечење.
Реуматоидни артритис најчешће почиње боловима и отоком малих зглобова
(шака или стопала), настаје бурно и може захватити цео организам, што се манифестује умором, губљењем тежине и
општом слабошћу. Почетна ерозија
зглобног ткива доводи до све већег разарања хрскавице и костију, што завршава тешким деформитетима, па чак и инвалидитетом.
Остеоартроза обично почиње на великим, носећим зглобовима, попут кука,
колена или лакта, а симптоми настају
постепено и присутни су само на месту
настанка.
Прави узрок и једне и друге болести
још је непознат, али читав низ фактора
може да поспеши настанак болести. За
реуматоидни артритис сматра се да су,
уз генетску предиспозицију, потенцијални окидачи и неки вируси и бактерије.
Иако нема чврстих доказа да одређена врста хране помаже или штети, код
артрозе или артритиса исхрана је ипак
важна и то првенствено због одржавања
оптималне тежине. Прекомерна тежина
је велико оптерећење за кости и зглобове. За правилан метаболизам костију неопходно је уносити довољне количине
калцијума, фосфора и магнезијума.
Интензивно физичко напрезање, али и
неактивност, могу погодовати развоју
болести. Оптерећење и растерећење,
односно покрет, неопходни су да би кости биле здраве и чврсте, па је зато редовна и одговарајућа физичка активност добра превенција за остеоартритис.
Истраживања кажу да никотин помаже слабљењу костију, па се и пушење
сматра једним од ризичних фактора.
Емоције такође утичу на развој и про-

Од болова у кичми пати око 80% популације, а болови у
леђима се појављују најчешће у раздобљу од 20 до 55
године. Због своје многоструке функције, кичма је
непрестано изложена различитим врстама оптерећења, те
неретко долази до преоптерећења. Неке од бања у Србији
помажу лечење управо ових поремећаја

кичме третирају се лековима, физикалном терапијом, медицинским вежбама и
мировањем, тј смањивањем оптерећења
на болне пределе. С обзиром на тип болести свака бања би умирујуће и благотворно утицала на оног који има проблем са кичмом, али ипак могу се и треба издвојити бање Србије у којима се
специјализовано лече болести кичменог
стуба.

ници за рехаблитацију „Термал” лече се
постоперативна и посттрауматска стања,
као и деформитети кичменог стуба.
У централној Србији лечењем болести
кичменог стуба баве се Паланачки Kисељак, Селтерс Бања, Рибарска Бања, Јошаничка Бања и Овчар Бања.
Паланачки Kисељак, бања
у близини Смедервске Паланке, терапијски третира
оштећења кичменог стуба,
као што су спондилоза и дископатија. Селтерс Бања, налази се у поднужју планине
Kосмај, код Младеновца. Погодна је за лечење дегенеративних и запаљенских обољења кичменог стуба као и
посттрауматских стања. Рибарска Бања смештена је у
котлини Рибарске реке, на
обронцима планине Јастребац. Сматрају је центром медицинског бањског лечења, а
када су у питању болести
кичме, у овој бањи лече се стања после
прелома костију, операција на костима и
деформације кичменог стуба. Јошаничка
Бања налази се на обронцима Kопаоника, у долини реке Јошанице. У медицинском центру ове бање лече се лумбаго и
ишијас као и дегенеративна обољења
кичме.
У самом средишту Овчарско-кабларске клисуре налази се Овчар Бања још

за кичму опасна, јер због смањења густине костију доводи до све лакших
прелома.
На истоку Србије лечење обољења
кичме спроводе се у Гамзиградској бањи
и Соко Бањи, мада ни у једној ни у другој бањи лечење болести кичме није на
првом месту у медицинској понуди. У
Гамзиградској бањи третирају се нека
посттрауматска стања, док се у Соко Бањи лечи ишијас, као и стања после повреда.
На југу Србије више бања нуди медицински програм за оне са обољењима
кичменог стуба. То су Бујановачка Бања,
Врањска Бања, Новопазарска Бања, Сијаринска Бања, Луковска Бања и Нишка
Бања.
У Бујановачкој Бањи код Бујановца,
лечи се спондилоза, артроза, као и стања
после повреда и операција. Поред Врања, налази се Врањска Бања у којој се
лече посттрауматска и стања након прелома, дископатија и ишијас. Новопазарска Бања окружена је обронцима три
планине: Голије, Рогозне и Kопаоника.
Погодује лечењу ишијаса и спортиских
повреда и повреда кичменог стуба. Сијаринска Бања смештена је у долини реке
Јабланице, у подножју планине Гољак.
Иако углавном сконцентрисана на лечење уролошких и гастроентеролошких
обољења, има и медицински програм за
оне који пате од обољења кичменог стуба и то : од ишијаса, артрозе, лумбага,
спондилозе и стања после повреда. Луковска Бања, у подножју Kопаоника погодна је за лечење различитих дегенеративних обољења кичме попут артрозе,
спондилозе, деформативне спондиатрозе, лумбоишиалгије и периотритиса. Нишка Бања смештена у подножју Kоритника, огранка Суве Планине, када су
обољења кичменог стуба у питању, лечи
посттрауматска стања и остеопорозу.

На северу Србије терапије третирања
болести кичме изводе се у Бањи Kањижи, Бањи Јунаковић, Бањи Врдник и Бањи
Русанди. Бања Kањижа у својој Специјалној болници за рехабилитацију лечи
стања после операције кичменог стуба.
Ова бања смештена је на северу Србије,
тачније на десној обали Тисе и удаљена
је 40 км од Суботице.
Бања Јунаковић, такође третира стања
после операције кичменог стуба, а налази се на северозападу Србије, 4 км од
Апатина. Бања Врдник, на јужној падини
Фрушке Горе, због високе концентрације
озона у ваздуху проглашена је за климатско место, а у њеној Специјалној бол-

једна бања централне Србије у којој они
са проблемима кичме могу отићи на
бањско лечење. У овој бањи лече се
спондилоза и артроза као и дегенеративна обољења кичме.
Западна Србија не може се похвалити великим бројем бања као што то, на
пример, могу централна и јужна Србија,
али када су у питању болести кичме Бања Kовиљача нуди терапије за широк
спектар обољења које погађају кичмени
стуб. У овој бањи лече се дегенеративне
промене зглобова и кичменог стуба, дискус хернија и стања након операција
дискус херније, посттрауматска стања
кичменог стуба и остеопороза, која је

Болести кичме, данас све више, због
нездравог начина живота, погађају и
младе. Вишесатно седење испред рачунара, мало спортских активности, неправилно држање кичме и леђа, све то
и много више од тога утиче на све чешће развијање разних обољења кичме
и у млађим годинама. Нега кичменог
стуба и терапије које умањују тегобе
саставни су део понуда, наведених бања, када је кичма у питању. Благотворно дејство ових природних терапија на
кичмени стуб, разлог је посећивања бања у жељи да се проблеми умање,
ако већ није могуће потпуно их отклонити. 

гнозу болести, поготово стрес, који узрокује грчење мишића и поремећај метаболизма.
До дегенеративних промена најчешће
долази између два кичмена пршљена који потом постају жариште бола. Болести
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