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ПОЛИТИКА

Србија подржава целовитост Шпаније
М инистар спољних послова Ср-

бије Ивица Дачић рекао је да 
Србија чврсто подржава тери-

торијални интегритет и суверенитет 
Шпаније, као и њено јединство, додав-
ши да је Шпанија један од највећих 
пријатеља Србије.

„Замолио бих све политичке факто-
ре да се не играју тим питањем”, ре-
као је Дачић након отварања изложбе 
којом се обележава 70 година Унице-
фа у Србији.

Он је додао да су се у српском слу-
чају показали двоструки стандарди и 
да је у Шпанији, као и код нас, реч о 
једностраним потезима „који нису у 
складу са Уставом и централном вла-
шћу и као такви представљају крше-
ње међународног права”.

„Мени је интересантно како су не-
ки политичари из Србије отишли у Бар-
селону, а нису отишли у Бањалуку ка-
да се причало о референдуму. То је 
непринципијелно”, рекао је Дачић, 
алудирајући на ЛСВ, чији је лидер Не-
над Чанак био у Барселони.

Дачић је још једном истакао да 
Србија има исти став, као и да је упо-
зоравала да сценарио „који се десио 
нама може да се деси свакој земљи 
на свету”. „Ако нема међународног 
права, нема ко да нас штити и све за-
виси од љубави великих сила, а то је 
врло релативна категорија”, навео је 
Дачић.

На просторијама Либералног саве-
за Војводине у Новом Саду, истакну-
те су заставе Каталоније, поводом ре-
ферендума о независности те шпан-
ске покрајине. Лидер ове партије Не-
над Чанак каже да је то учињено „у 
знак солидарности са грађанима, чије 
право на референдум оспорава цен-
трална власт у Мадриду.” Он је отпу-
товао у Барселону, како би личним 
присуством дао подршку сепарати-
стички нaстројеном руководству Ка-
талоније.

Шпанија је једна од пет држава 
чланица Европске уније које нису при-
знале једнострано проглашену неза-
висност Косова. 

Ивица Дачић о сепаратизму у Каталонији

„Мени је интересантно како су неки политичари 
из Србије отишли у Барселону, а нису отишли 
у Бањалуку када се причало о референдуму. 

То је непринципијелно”, рекао је Дачић, поводом 
подршке Либералног савеза Војводине 

сепаратизму у Каталонији

Заменик председника Одбора за дијаспору и Србе у региону:

Исељавање Срба из Хрватске поново узима маха
„У Далмацији никад није било ла-

ко бити Србин. Данас је чини 
се теже него икад. Владика 

Фотије је у претходном веома тешком 
периоду одолео многим искушењима 
и као духовни пастир на овом просто-
ру оставио дубок траг. Многе цркве су 
обновљене што је допринело бољој ве-
зи Епархије Далматинске са људима у 
дијаспори који сада све чешће кори-
сте прилику да се окупе у завичају”, 
рекао је заменик председника Одбо-
ра за дијаспору и Србе у региону 
Скупштине Србије Миодраг Линта, ко-
ји је у Шибенику присуствовао хиро-
тонисању новоизабраног далматин-
ског владике Никодима.

Линта је оценио да је положај Ср-

ба у Далмацији и шире, у Хрватској, 
веома тежак и они су фактички гра-
ђани другог реда. Према његовим ре-
чима, главни разлози су дискримина-
ција од стране власти и делу законо-
давства.

„У Хрватској не постоји стварна по-
литичка воља да држава гарантује 

једнака права свим својим грађанима 
без обзира на националну и верску 
припадност. Због тога Србија има по-
себну обавезу да активном политиком 
помогне опстанак преосталих Срба на 
свом вековном подручју. Потребно је 
дефинисати дугорочни план помоћи и 
подршке нашем народу”, рекао је Лин-

та, који сматра да ће Срби у супрот-
ном постепено нестати.

У последњих десетак година, навео 
је он, све већи је број Срба који се исе-
љавају у Србију, а посебно у послед-
њих 5-6 година „због новог таласа 
усташтва”. Линта сматра да Србија има 
право на реципроцитет, јер је Београд 
омогућио улазак хрватског капитала 
у Србију и зато је најприродније да са-
да инсистирамо да се омогући несме-
тан улазак српског капитала у Хрват-
ску и отварање српских фирми, посеб-
но на крајишком подручју.

„На тај начин би се омогућило запо-
шљавање српских повратника и покре-
тање економског развоја крајишког 
подручја”, закључио је Линта. 

У Хрватској, према речима Миодрага Линте, не 
постоји стварна политичка воља да држава 

гарантује једнака права свим грађанима, без обзира 
на националну припадност. Због тога сматра да 

Србија има обавезу да активном политиком 
помогне опстанак преосталих Срба на том подручју

Познати бизнисмени ослобођени оптужби

Вучић о пресуди: „Ево, нека тајкуни воде државу!”

И стовремено, Апелациони суд је 
потврдио и ослобађајуће пре-
суде за сина власника „Делта 

холдинга” Марка Мишковића и Ми-
ла Ђурашковића, који су такође би-
ли оптужени за испумпавање новца 
из путарских фирми. Њима ће поно-
во бити суђено за утају пореза. У од-
луци која је објављена на сајту Апе-
лационог суда наводи се да је суд-
ско веће ову одлуку донело једно-
гласно.

Осим тога, у образложењу се наво-
ди да првостепена пресуда садржи 

битну повреду одредаба кривичног 
поступка, јер су у образложењу пре-
суде изостали разлози о одлучујућим 
чињеницама, а „они разлози који су 
дати су у знатној мери нејасни и про-
тивречни”.

Власник „Делта холдинга” осуђен 
је у јуну 2016. првостепеном пресудом 
Специјалног суда на пет година затво-
ра и осам милиона динара за помага-
ње сину Марку у утаји око три мили-
она евра пореза. Марко Мишковић је 
осуђен због утаје пореза на три и по 
године затвора и новчану казну од 

осам милиона динара, уз обавезу да 
његово предузеће „Мера инвест” пла-

ти порез од око 320,3 милиона дина-
ра. 

„Ево вам тајкуни, нека вам воде државу и нека 
покраду све што је у међувремену створено”, рекао 

је председник Србије после одлуке Апелационог 
суда да Мирослава Мишковића ослободи оптужби 

да је оштетио путарска предузећа

Застава Каталоније на згради ЛСВ-а у Новом Саду

Мирослав Мишковић
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Златибор рачуна на туристе и фирме из Мађарске
У Амбасади Републике Србије у Бу-

димпешти, 21. септембра одржан 
је српско-мађарски туристички 

форум. Организатори су били Трговин-
ска и индустријска комора Будимпе-
ште, Институт Чигота и Туристичка 
организација Златибор, уз стратешку 
подршку амбасаде.

Ото Кишмартон, министар-савет-
ник за економска питања Амбасаде 
Републике Србије у Будимпешти, отво-
рио је скуп и поздравио госте, а затим 

се амбасадор Раде Дробац, присутни-
ма обратио речима:

– Важно је да у оквиру економске 
сарадње развијамо и туризам и Амба-
сада на томе веома инсистира. Одр-
жавањем неколико пословних фору-
ма постигнути су добри резултати и 
надам се да ће се и данас успостави-
ти партнерски односи и започети раз-
говори о сарадњи. Драго ми је што се 

говори о Златибору, о виду туризма 
који није много познат у Мађарској. 
Желео бих да ово буде почетак сарад-
ње и афирмације туризма у Србији. 
Амбасада вам стоји на располагању 
за било какву помоћ – рекао је амба-
садор Дробац.

Следила је презентација туристич-
ке понуде Златибора и Института Чи-
гота, којој су присуствовали власници 
највећих мађарских туристичких аген-
ција, чланови Трговинско-индустријске 
коморе Будимпеште, представници Ту-
ристичке организације Златибора и 
Специјалне болнице Чигота.

Миливоје Рајовић, предсеник СО Ча-
јетина, рекао је да ће завршетком из-
градње аутопута Београд-Чачак знат-
но бити скраћен пут до Златибора.

– Ово је један од најважнијих фак-
тора који утичу на долазак туриста. 
Имамо у плану и велике инвестиције 
у области узградње хотелског сме-
штаја. Надам се да ћемо успоставити 
успешну сарадњу са мађарским парт-

нерима и ускоро пружити добродо-
шлицу гостима из Мађарске – иста-
као је Рајовић и позвао присутне да 
посете Златибор и уживо виде лепоте 
овог предивног краја у Србији и њего-
ву туристичку пунуду.

Владимир Живановић, в. д. дирек-
тора туристичке организације „Злати-
бор” је такође, говорио о убрзаном ра-
звоју Златибора, као туристичке де-
стинације, као и о важности прошире-
ња тржишта и отварања према сусед-
ној Мађарској.

– Златибор је најпосећенија планина 
у Србији, са 250.000 посетилаца годи-

шње. Предњачи здравствено-лечилишни 
туризам, а ту су и спортски и конгресни 
туризам. Златибор је целогодишња ту-
ристичка дестинација. Потрудићемо се 
да парирамо другим земљама квалите-
том и ценом смештаја, као и богатством 
садржаја – рекао је Живановић.

Маја Вермезовић, менаџер марке-
тинга и продаје Специјалне болнице 
Чигота, сматра да је веома важно да 
се становницима са подручја Мађар-
ске презентује понуда ове установе. 

Према њеним речима, овај центар, по-
ред здравствених, пружа и многе дру-
ге услуге, па зато сматра да би потен-
цијалној мађарској клијентели било 
добро презентовати здравствено-ре-
креативни програм Чиготе, који се го-
тово три деценије успешно бави пре-
венцијом и лечењем гојазности.

– Ова школа здравог живота мо-
гла би да буде врло интересантна за 

становништво из Мађарске, међу ко-
јим се запажа велики број људи и де-
це са прекомерном тежином – изјави-
ла је госпођа Вермезовић.

Миклош Борнемиса, потпредседник 
Мађарско-српске трговинске и инду-
стријске коморе је веома задовољан 
сарадњом са Амбасадом Републике 
Србије у Будимпешти.

– Више од пола године се разгова-
ра о томе на који начин да се ова пре-
дивна област приближи мађарском 
тржишту. Дошли смо до закључка да 
треба истражити маркетиншки део, 
јер активирање овог региона иде и са 
трошковима. Наши тамошњи партне-
ри требало би да функционишу интен-
зитетом, ефикасношћу и квалитетом 
очекиваним у европским системима, 
посебно када се посматра однос уло-
жених средстава и добити. Потребни 
су нам и нови начини пласирања. Ова 
непозната дестинација за мађарске 
туристе била би егзотична и привлач-
на, јер је не познају. Уз то, веома љу-

базни и драги људи, одлична гастро-
номска понуда и добре цене, скрену-
ли би пажњу и привукли мађарске ту-
ристе – проценио је Миклош Борне-
миса.

Након кратке паузе и дегустације 
чувених златиборских гастрономских 
производа, одржан је и радни саста-
нак учесника скупа у Будимпешти.

К. П.

Презентација у Амбасади Србије у Будимпешти

Некадашње чобане по ливадама Златибора, одавно 
су сменили „савремени номади”, љубитељи одмора 

на планини. Привукли су их многобројни хотели, 
намењени њима, али и Мокра гора са возом 

„ћиром”, Стопића пећина са најдубљим бигреним 
кадама на Балкану, „Старо село” у Сирогојну, 

водопад висок 20 метара у Гостиљу, манастир Увац, 
Водице, Шаиновци

Миливоје Рајовић

Ото Кишмартон и Миклош Борнемиса

Амбасадор Раде Дробац
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Завршена војна вежба „Комшије 2017”

У касарни „Народни херој Стевица 
Јовановић” у Панчеву, завршена 
је вежба „Комшије 2017”, коју су 

припремили и извели припадници Вој-
ске Србије, Oружаних снага Мађарске 
и Националне гарде Охаја, саопштило 
је Министарство одбране Србије.

Домаћин вежбе, која је изведена по 
седми пут са припадницима мађар-

ских оружаних снага, и то наизменич-
но у Србији и у Мађарској, био је 11. 
пешадијски батаљон Прве бригаде 
Копнене војске. Ове године на вежби 
је по први пут учествовао и вод из На-
ционалне гарде Охаја.

Циљ вежбе је размена искустава, 
тактика и процедура између припад-
ника оружаних снага трију земаља, у 

евентуалним кризним ситуацијама у 
којима се може наћи становништво, 
али и у мировним операцијама. Сце-

нарио вежбе је осми-
шљен, постављен и 
прилагођен извршава-
њу задатака у мулти-
националном окруже-
њу и условима какви се 
предвиђају у миров-
ним операцијама. При-
падници три војске у 
оквиру мешовите мул-
тинационалне чете, 
кроз различите супози-
ције, решавали су за-
датке који их реално 

могу очекивати сагледавајући потен-
цијалне опасности и ризике, наводи се 
у саопштењу. 

Вежби мађарске и српске војске придружила се Гарда Охаја

Припадници три војске, у оквиру мешовите 
мултинационалне чете, кроз различите ситуације 

решавали су задатке који их реално могу 
очекивати, имајући у виду потенцијалне 

опасности и ризике

Разматрали постигнуто и конципирали наредне задатке
Л етњи програми Дешчана, с по-

себним освртом на Музички 
камп и „Ајваријада”, били су 

оцењени успешним. Посећеност и 
једне и друге манифестације била је 
завидна, баш зато, организатори већ 
сада размишљају о неким организа-
ционим новитетима, јер уколико се 
догодине прошири број, примера ра-
ди, учесника Музичког табора, у том 
случају и капацитете, инфраструкту-
ру ваља проширити. А, наравно, ни 
финансије не могу бити занемарене, 
нису на последњем месту!

Оне су важан фактор и 
по питању снимања доку-
ментарних филмова о 
обичајима Срба у Десци! 
Наиме, како је то и прили-
ком форума речено, већ 
су урађени филмови о 
жетви, плетењу ивањског 
венца, а током Божића 
снимиће се филм о бо-
жићним јелима.

Везано још за „Ајвари-
јаду”, током седнице раз-
мотрена је и могућност 
организације турнира у 
малом фудбалу. Наиме, 
Дешчани већ другу годи-
ну за редом бране титулу 
првака у надметању срп-
ских фудбалских тимова 
у Мађарској, па баш зато, донета је 
одлука да се следеће године докажу 
и као домаћини традиционалне 
спортске манифестације. Према пла-
новима, турнир би се одржао у скло-
пу „Фестивала ајвара” – утакмице би 
се приредиле у преподневним сати-
ма…

У другој тачци дневног реда, чла-
нови српске самоуправе су размотри-
ли програме до фебруара наредне го-
дине, завршно са прославом Св. Три-
фуна. Биће заиста пуно приредаба, 
манифестација: довољно је помену-
ти „Банатски сабор”, прославу Св. Ни-
коле, празновање Божића, дочек Срп-
ске нове године, прославу Св. Саве, 
Св. Трифуна итд…

Једна од најмасовнијих манифе-
стација свакако је „Банатски сабор”, 
фестивал народне музике солиста, 
дуета, хорова и инструменталиста. У 
вези са традиционалном смотром ре-

чено је да уколико се обезбеде мате-
ријална средства, у том случају по-
жељно би било када би се одржала и 

нека стручна предавања, 
везана за српску музичку 
баштину.

Чланови самоуправе су 
пажњу посветили и пита-
њу, како ограничити вре-
ме извођења програм-
ских тачака, тј. да учесни-
ци фестивала испоштују 
пропозиције које се одно-
се на минутажу слобод-
но одабраног репертоара.

Серију јесењих и зим-
ских програма заокружи-
ће прослава Св. Трифу-
на… Ту се планира и по-
кретање винских вечери, 
које ће бити повезане са 
литерарним вечерима. 
Како током јесени, тако и 
на пролеће 2018. одржа-
ће се по три-три винско-
литерарне приредбе.

Током заседања, на тапет је доспе-
ла и Српска основна школа… Везано 
за њу, чланови бираног тела Срба су 

се посебном поштом при-
сетили свог драгог учите-
ља Велимира Вељка Ради-
ћа, који је преминуо то-
ком лета. Њему су на Ње-
гов рођендан, у новембру 
желели да уруче призна-
ње „Најдражи учитељ”. 
Иако је судбина, нажа-
лост, исписала другу, ту-
жну животну страницу, 
упркос томе, некадашњи 
ученици ове образовне 
установе ће током новем-
бра свом незаборавном 
учитељу, наставнику, про-
фесору постхумно доде-
лити признање „Најдражи 
учитељ”.

Сем тога, у плану је да Српска 
основна школа или бар један разред 
носи име Велимира Вељка Радића. И 
по том питању су покренути конкрет-
ни кораци, међутим, како нас је ин-
формисао Кристифор Брцан, пот-
председник Дешчанске српске само-
управе, уједно заменик начелника се-
ла Деске, нажалост, због одређених 
прописа и система, који су на снази, 
школа највероватније неће моћи да 
узме име некадашњег учитеља. Ме-
ђутим, један разред, свакако, биће 
посвећен угледном стручњаку и пе-
дагогу, који је оставио неизбрисив 
траг у српском образовању, култури, 
у животу села Деске уопште.

Такође, у вези разматрања школе, 
чланови бираног тела су истакли ну-
жност проширења, изградње паркин-
га пред школском зградом, а нагла-
сили су и важност одводњавања во-
де на задњој страни парохијског до-
ма.

Током форума говорило се и о ак-
туелностима које се тичу Дешчанске 
српске самоуправе, а на крају засе-
дања постигнут је договор да ће се 
ускоро сазвати нова седница бираног 
тела Срба у Десци, с циљем да се раз-
мотре она питања која, овом прили-
ком, нису доспела на тапет.

П. М.

У згради Културног, образовног и верског центра 
„Свети Сава” у Десци, 25. септембра одржана je 

седница месне Српске самоуправе, којом је 
председавао Чедомир Адамов. Учесници састанка 

анализирали су рад самоуправе и програме у 
протеклом периоду и размотрили задатке до 

фебруара наредне године

Састанак чланова Самоуправе Срба у Десци

Једна од најпосећенијих манифестација у Десци била је не-
давно одржана „Ајваријада”
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Од власти прогањан – од народа поштован
У склопу традиционалне сеоске 

манифестације, приређене 11. 
августа текуће године, сантовач-

ки Срби предвођени Надом Бунчић 
Ђурић, председницом месне Српске 
самоуправе, потрудили су се да ме-
штане и њихове госте пригодном 
изложбом упознају са личношћу, све-
штеничким радом и књижевном де-
латношћу проте Љубинка, који је 44 
године предводио своју духовну па-
ству.

Иако је спомен-плоча, посвећена 
њему, већ тада била урађена – шта-
више, била је изложена у склопу при-
годне изложбе у Дому 
културе – због објектив-
них разлога, првенствено 
недостатка материјалних 
средстава, тада није била 
освећена и постављена у 
спомен-парк. Међутим, 23. 
септембра, приликом про-
славе храмовне славе, до-
шло је до свечаног осве-
ћења спомен-обележја, 
које је у међувремену по-
стављено на постоље.

У кругу многобројних 
српских православних 
верника па и иноверних, 
спомен-плочу је након 
преподневне свете литур-
гије, служене у месном 
српском православном 
храму, осветио јереј Јован 
Бибић, парох сантовачки. 
Треба рећи да су свеча-
ном чину претходиле по-
здравне речи Милана Ђу-
рића, в.  д. директора Кул-
турног и документацио-
ног центра Срба у Мађар-
ској, који се осврнуо на 
„Дане Сантовчана” и подсетио да је 
српска заједница одлучила да ове го-
дине о. Љубинку Галићу подигне спо-
мен-плочу.

„Овим спомен-обележјем обележа-
ва се његова личност, наиме, он је 
оставио посебан печат српској зајед-
ници, па и селу. Сви су га познавали 
као човека, који воли људе. Био је све-
стран и радио многе ствари. Но, посеб-
но је ширио љубав и међусобно по-
штовање”, нагласио је у својој беседи 
Милан Ђурић подсетивши да је и ње-
га, оновремено, крстио прота Галић.

Љубинко Галић је рођен у Сантову, 
у мађарском делу Бачке, о Јовањда-
ну, на дан крсне славе своје породи-
це, 20. јануара 1922. године. Отац Во-
јислав био је надалеко познати офи-
цирски кројач док је мајка Марија, ро-
ђена Ђурић, била домаћица.

Љубинко Галић је Српску вероиспо-
ведну школу завршио у родном ме-
сту, а гимназију у оближњој Баји. Као 
младић одлучио је да упише Богосло-
вију. Похађао је Богословију Светог 
Арсенија у Сремским Карловцима и 
Новом Саду. После завршетка Бого-
словије вратио се у Мађарску. Једно 
време био је учитељ у Новом Сенти-
вану.

Након склапања брака са Агатом 
Жужић из Сантова, рукоположен је за 
свештеника у барањском селу Борја-
ду 1946. године у ком је неко време 
служио. Касније је премештен у род-
но Сантово где је био парох до краја 
живота.

За време Ракошијеве 
комунистичке диктаруре 
у периоду 1950-1954. био 
је затворен као политички 
затвореник у Сегедину, 
Вацу и Татабањи. После 
пуштања на слободу на-
ставио је да служи Богу 
своме народу и поезији. 
Супруга му је рано умрла 
(1968. године), тако је сам 
морао да васпитава пето-
ро деце – три сина и две 
кћери. Занимљиво је да су 
сва тројица синова ода-
брала позив свештеника.

Након тешке шећерне 
болести, о. Љубинко Галић 
је умро у Баји 26. августа 
1983. године. Сахрањен је 
у Сантову.

Што се тиче књижевне 
делатности протонаме-
сника Љубинка Галића, у 
вези са његовим стварала-
штвом Петар Милошевић, познати 
књижевник и антологичар написао је, 
између осталог, следеће:

„Љубинко Галић је типичан пред-
ставник песничке генерације афирми-
сане крајем 1950-их година. Његов у 
основи нежан и тих лирски однос пре-
ма свету и према самоме себи излива 
се у непосредном, исповедном пе-
сничком говорењу. Међутим, као и сви 
остали песници те генерације, ни овај 
повучени, интимни песник није одолео 
императиву будилништва; не једанпут, 

и не без печата дубоке искрености, 
стављао је себе у позиције народног 
(народносног) барда.”

Упечатљива личност села Сантова, 
бард месне српске заједнице, дакле, 
добио је заслужено место у кругу 
оних појединаца Сантовчана, који су 
својим радом задужили село, житеље 
насеља. Сем тога, о. Љубинко Галић је 
задужио и свој народ. Српски! Који га 
није заборавио! Штавише, и дан данас 
га се присећа, са поштовањем и љуба-
вљу говори о њему.

Међу њима, и Нада Бунчић Ђурић, 
председница месне српске самоупра-
ве:

„Радујемо се што имамо људе на 
које можемо бити посебно поносни, 
који су за нашу заједницу нешто по-
себно урадили. Ове године, ми смо се 
одлучили да то буде о. Љубинко Га-
лић. Спомен-плочу смо на време ура-
дили, међутим, због недостатка фи-
нансијских средстава, тада нисмо 
успели да је поставимо у спомен-пар-
ку. Напокон је спомен-обележје до-
спело овамо, где му је и место. Дра-
го нам је што нам је план уродио пло-

дом – трошкове радова, 
иначе, сносило је бирано 
тело Срба у Сантову. Сма-
трам да нам је избор био 
прави, наиме, о. Љубинко 
је 44 године био наш ду-
ховни пастир. Сем тога, 
писао је и песме, био пре-
тежно дечји песник. Ипак, 
надовезала бих се речима 
свог сина, који је рекао да 
је о. Љубинко увек пози-
вао да морамо поштова-
ти једни друге – ма које 
вероисповести били – да 
се волимо, пазимо. Ми-
слим да у данашње вре-
ме то је изузетно важно! 
И ми та учења треба да 
пренесемо на млађе нара-
штаје.”.

Радован Филаковић је 
такође само речи хвале 
имао за свог некадашњег 
свештеника: „Отац Љубин-
ко нам је био учитељ. Дао 
нам је такве инструкције, 
које и данас представља-

ју један посебан животни оквир, сво-
јеврсни путоказ!”.

Чувајући успомену на о. Љубинка 
Галића, Срби у Сантову су поставља-
њем спомен-плоче у спомен-парку се-
ла још једном одали пошту свом ду-
гогодишњем духовном пастиру. И по-
тврдили своју верност, приврженост 
Цркви, односно, учењима свог некада-
шњег учитеља, који је марљиво радио 
за свој народ и повезивање људи раз-
них националности и вероисповести.

Предраг Мандић

Освештана спомен-плоча протонамеснику Љубинку Галићу

„Протонамесник Љубинко Галић остао нам је 
у веома лепом сећању. Он је нас, као децу, 

увек окупљао, као да смо сви ми његови. Ми смо 
пуно одлазили код њега. Волели смо да одлазимо 
у цркву и на веронауку. Отац Љубинко је и данас 

жив, јер није заборављен!”, 
рекла је госпођа Златица Горјанац о некадашњем 

сантовачком пароху. Спомен-обележје које 
у том селу чува сећање на њега, освећено је 23. 

септембра ове године
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ПОРТРЕТИ Јелица и Средоје Симић из Ловре (1)

Време када је неопростиви грех био имати
К ад је реч о породичним прича-

ма, неизоставно нам се намеће 
Толстојева мисао: „Све срећне 

породице личе једна на другу, свака 
несрећна породица, несрећна је на 
свој начин.” У историји породице Си-
мић преплићу се и смењују и срећа 
и несрећа. Аграрне реформе и наци-
онализација, спровођене по узору на 
СССР после Другог светског рата, у 
свим социјалистичким земљама, ни-
су заобишле ни Мађарску. Власт је 
на селу поделила сељаке према њи-
ховом имању на: „кулаке”, „средња-
ке” и „сиромашне”.

Било је довољно да је неко веле-
поседник да би идеолошки био озна-
чен као кулак, „државни непријатељ 
социјализма и партије” и да му се 
одузме земља и сва имовина. Богати 
земљорадници који су имали земље 
преко одређеног максимума, прогла-
шени су „носиоцима застарелих ка-
питалистичких односа и експлоата-
торима сиромашних”. Одузета имо-
вина је прелазила у руке државе.

Многе породице су потпуно раз-
баштињене и тако пострадале у ми-
ру. Период од 1949. до 1956. (Ракоши-
јев период), по мишљењу многих је 
био нарочито тежак. Ловрани су, као 
и други сељаци у Мађарској, имали 
потешкоће због великих пореза и су-
шних и неродних година, али су, као 
српско село, после Резолуције ИБ-а, 
били додатно изложени сумњичењи-
ма за антидржавну делатност. Поче-
ла су хапшења и претње.

„У име народа”, породици Уроша 
Симића из Ловре одузето је 40 хол-
ти првокласне земље, црнице, 3 хол-
та винограда и 5 холти шуме. Одузе-
те су им њиве, баште, кућа, салаш, 
стока, машине за обраду земље, ко-
чије, моторни чамац којим су Дуна-
вом ишли код родбине у Бату. Отац 
Урош и мајка Милка са троје деце – 
Димитријем, Средојем и Јеленом (Је-
лицом), од најимућније породице су, 
преко ноћи, постали сиромашни. Уз 
њих, кулацима су у Ловри проглаше-
не и породице Ангела Иванова и Шан-
дора Ченкија.

Свака породица има о томе своју, 
посебно несрећну причу. По правилу, 
сви они се нерадо тога сећају. То је 

повређивање давних рана које једи-
но време може да зацели. Нерадо се 
помињу и имена оних који су на овај 
или онај начин у томе учествовали. 

Село је мало. Сви се познају и гото-
во да су сви једни другима и родби-
на. Неки већ нису међу живима.

Старих Симића, Уроша и Милке ви-
ше нема. Умро је и њихов син Дими-
трије. Са нама су Средоје и Јелица, 
рођени 1940. године као близанци. 
Седимо на тераси испред куће, коју 
су на истом месту где је некада би-
ла стара кућа и салаш, изградили пре 
дванаест година. Подигли су је када 
су им вратили, од целокупног имања, 
само то парче земље са руинираним 
објектима и запуштеним двориштем. 
Ту је била „задружна авлија” са ма-
гацинима. На месту где су биле шта-
ле, усељене су три породице којима 
је дат принудни смештај. Авлија је 

била без ограде, све разграђено, ужа-
сно запуштено са задахом стрви и 
смећа. У једном крају било је брдо 
празних конзерви, на тавану на сто-
тине празних флаша. Требало је да 
прођу месеци, па и године упорног 
рада, да се све то доведе у ред. На-
сули су земљом двориште, поравна-
ли, посејали траву, посадили дрвеће 
и воћке. То је могла да уради само 
јака воља и љубав према родној ку-
ћи и родитељима.

У тону којим наши саговорници го-
воре о обнови породичног имања, 
видно је узбуђење, препуно помеша-

них емоција. И док разговарамо, сви-
ма нам прија благост поподневног 
сунца које се поиграва бојама у кро-
шњама дрвећа.

Преко пута терасе је помоћни 
објекат, на чијој фасади су окачене 
дрвене виле, којима се некада ску-
пљало сено. Ту су и друге пољопри-

вредне алатке из тог времена, па ста-
ри круњач за кукуруз и старински 
плуг. Још су на зидовима украси ста-
рог молераја, рађеног гуменим ваљ-
ком и шаблоном. Посматрају нас ли-
кови са урамљених фотографија, ми-
рује заборављени сат у једном углу. 
Очигледно да су са пуно пажње ску-
пљани предмети и делови старинског 
намештаја и да су једна врста под-
сетника када је на овом месту било 
уређено и богато газдинство.

Имовина им је одузета 1951. годи-
не. Старији брат Димитрије (Мита) 
имао је 17, а Јелица и Средоје 11 го-
дина. Иза њих је богато животно ис-
куство, вијугави животни путеви ко-
јима су пролазили. Нашли су свој 
унутрашњи мир, управо овде, у Ло-
ври. У времену у коме живимо, где 
има и сувише ужурбаности и забри-
нутости, ретко је видети такав спо-
кој и задовољство. У пријатној атмос-

фери ћаскамо о свему. Отвара се 
пред нама прошло време лепих и те-
шких успомена, несрећних и трагич-
них животних обрта које собом носи 
ратни хаос и ништа лакше поратно 
време. У том хаосу, безброј пута се 
показало колико је појединац слаб 
пред бездушном силом и неправдом 
која руши устаљени ред и односе ме-
ђу људима, уносећи мржњу и стра-
дања. Али, истовремено и потврда 
снаге и виталности љубави и људске 
племенитости коју не може ништа 
уништити. И да је време ипак на њи-
ховој страни.

Средоје и Јелица, на срећу, припа-
дају генерацији која је доживела 
процес реституције, враћања непра-
ведно и насилно одузете имовине у 
поратном периоду. Захваљујући то-
ме, они су добили део имовине њи-
хових родитеља, коју су оживели, 
уневши у њу сву своју љубав и енер-
гију, али и значајна материјална сред-
ства. На том имању се састају са сво-
јом породицом која је расута од Ло-
вре до Москве, оживљавају успоме-
не у којима су најупечатљивији јуна-
ци њихови родитељи и љубав и жр-
тва коју су поднели за њих, своју де-
цу.

(Наставак у следећем броју…)
Славица Зељковић

Страдање породице Уроша Симића након Другог 
светског рата. – Обнова породичног имања од 
стране њихове деце и унука, у знак поштовања 

према најдражима. – Пример породичне љубави и 
неговања лепих успомена на своје претке

Урош и Милка Симић

Породица Симић

Сретко и Јелица Симић, данас
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Програм у дворцу Телеки-Ватаји у Помазу

Музичко-сценски приказ романа Петра Милошевића
П ромоција мађарске верзије ро-

мана Петра Милошевића, у ко-
јој су учествовали глумци Срп-

ског позоришта у Мађарској, била је 
једна од манифестација у оквиру ово-
годишњег „Месеца српске културе”. 
Сегменте из књиге читали су глумци 
Иштван Мико и Петер Бенке, доајени 
мађарског глумишта. Одабране делове 
романа музички су обојиле песме по-
менуте у књизи, у интерпретацији Зо-
рице Јурковић и Тибора Ембера. При-
дружио им се и Иштван Мико, а на кла-
виру их је пратио 
Мирко Милошевић, 
џез пијаниста. Текст је 
био пропраћен духо-
витим фотографија-
ма са видео бима, ко-
је су илустровале 
текст. Необично осми-
шљена промоција та-
ко је истовремено по-
примила форму сво-
јеврсне позоришне 
представе.  

Атмосфера у све-
чаној сали дворца Те-
леки-Ватаји одисала 
је локал-патриоти-
змом и позитивним вибрацијама. Пу-
блика је била видно задовољна овим 
књижевно-музичким доживљајем ко-
ји им је донео препознатљиве лично-
сти и познате мелодије. Сви заједно 
постали су, бар на тренутак, део јед-
ног прошлог времена.

За брачни пар Ембер ово вече је би-
ло веома емотивно, зато што су у пу-
блици била позната лица и из књиге и 
из Помаза. 

„Тренутак кад смо сви заједно за-
певали дирнуо ме је у срце, то је био 
врхунац вечери”, рекла је Зорица Јур-
ковић.  

Петар Милошевић је и сам уживао 
у представи, захвалио се извођачима 
јер, како каже, није исто куцкати текст 
или га слушати у нечијој интерпрета-

цији. За њега је посебан доживљај би-
ло присуство промоцији у месту које 
стоји у наслову романа, где гледаоци 

пропознају локације и лико-
ве који се у роману споми-
њу. 

Др Иван Голуб се захва-
лио Милошевићу и извођа-
чима програма и рекао да 
је веома поносан и срећан 
што су две истакнуте лич-
ности, чији су животи веза-
ни за Помаз, показале љубав 
према овом граду. То су Ни-
кола Тесла, који је пре 125 
година долазио из Америке 
у Помаз код свога ујака, и 
Петар Милошевић, који је 
Помазу посветио једно сво-
је дело.     

За Аницу Шошић Крунић, бившу 
ученицу Петра Милошевића, ово вече 

је био велики доживљај, пун емоција 
и носталгије:

„Као да се све што Пера описује ме-

ни дешавало. Оваква промоција књи-
ге одмах ми је пробудила жељу да 
прочитам књигу”, рекла нам је Аница.

Зорица Јегер, такође бивша Милоше-
вићева ученица, већ је прочитала роман 
на оба језика. Каже да је више ужива-
ла да га чита на српском језику, а овај 
начин промовисања јој се допао. Њена 
мајка, Чарна Голуб, каже да мало те-

же чита на српском и зато 
јој је веома драго што је 
роман преведен на мађар-
ски језик. Са смешком на 
лицу, промоцију је пратио 
и Здравко Богдан, један од 
најстаријих Помазлија. 

Петар Богдан, председ-
ник Самоуправе Срба у 
Помазу, био је одушевљен 
и сада, када је по други 
пут гледао програм. Каже 
да је задовољан одзивом 
публике и атмосфером. У 
име Српске самоуправе, 
суграђанима је поклонио 

40 књига на српском и мађарском је-
зику.

К. П.

После Будимпеште, промоција романа Петра 
Милошевића „London, Помаз”, на мађарском језику, 

одржана је и у граду у којем се дешава радња 
романа. На српском је објављен пре двадесет 
година, док је на мађарски преведен недавно, 
поставши тако доступан овдашњим читаоцима

КУЛТУРА

Град Помаз прославио свој празник

Српска гастрономија на манифестацији „Дан града”
В еома важан део програма сва-

ке године је и гастрономска 
понуда. Због нестабилних вре-

менских прилика и најављене кише, 
на тргу су се забелели бројни шато-
ри, испод којих су мештани нудили 
своје гастрономске специјалитете. У 
оквиру овогодишњег „Месеца српске 
културе”, на „Дан града” одржан је и 
српски Гастрономски дан, у органи-
зацији Српске самоуправе из Помаза. 

Кишовито време није било накло-
њено, али ни велика препрека гурма-
нима, решеним да тога дана уживају 
у надалеко чувеним српским специ-
јалитетима са роштиља, које је испод 
нашег шатора припремао куварски 
тандем: Срђан Сремчевић и Петар 
Богдан. Упркос киши, на лицу места 
смо затекли завидан број посетила-
ца. 

Мирис роштиља ширио се тргом 
испред помашког Дома културе и 
мамио госте, који су се под шатори-
ма крили од кише и уз музику дегу-

стирали специјалитете са роштиља и 
заливали их домаћом српском раки-
јом. Чим је сунце надјачало кишне 
облаке, посетиоци и домаћини су, 
одевени у српске народне ношње, по-
вели коло и унели ведрину у овај си-
ви септембарски дан. 

К. П.

Манифестација „Дан града”, одржана је у Помазу 
23. септембра, на тргу испред градског Дома 
културе. У организацији Самоуправе града и 

народносних самоуправа, и ове године су 
приређени концерти, вашар са занатским 

производима, ручним радовима и сувенирима

Аутор романа у друшву својих домаћина

Петар Богдан и Срђан Сремчевић

Учесници програма
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СВЕДОЧЕЊА

Чудесно исцељење патријарха Павла усред ратног вихора
И скушенику Гојку, тешко оболе-

лом од туберкулозе, да не би 
заразио сабраћу, било је забра-

њено да улази у богомољу, осим кад 
је манастир Вујан празан, и то само до 
улазног дела, где се налази гроб вујан-
ског светитеља и где је једино могао 
да се моли. Није му било дозвољено 
да улази у централни део храма, како 
не би заразио друге целивајући иконе.

Храну му је достављао отац Јули-

јан на праг келије и брзо се удаљавао, 
јер је Гојку, такође, по препоруци ле-
кара, било забрањено да обедује за-
једно са братијом. То је трајало две 
године, а онда је Гојко, упркос пред-
виђању лекара, без икаквог лека у те-
шко ратно време, доживео исцељење. 
Свакодневно је пешачио по неколико 
километара до оближњег извора ле-
ковите воде у Горњој Трепчи (данас 
Атомска бања) и после извесног вре-
мена, догодило се чудо. Од тешке бо-
лести више није било ни трага.

У знак захвалности, пошто није 
имао никакве имовине, вештим покре-
тима бритвице изрезбарио је и прило-
жио оближњем манастиру Вујан др-
вени крст са распећем. На полеђини је 
урезао: „Манастиру Вујну, по исцеле-
нију, приложи раб Божји Гојко, 1946. 
године”. Потом је замонашен у Благо-
вештењу. Тако су црква и народ доби-
ли патријарха Павла.

Овај мање познати детаљ из живо-
та патријарха Павла, осим мештана ба-
ње у Горњој Трепчи и монаха у мана-
стиру Вујан, потврђује и др Слободан 
М. Радуловић, дугогодишњи сарадник 
новина српске патријаршије „Право-
славље” и аутор књиге „Вујански крст 
патријарха Павла”.

Радуловић се с патријархом Павлом 
интензивно дружио од средине деве-
десетих година, до његовог упокоје-
ња. Добро се сећа како му је једном 
приликом игуман Вујна Јован, уздах-
нувши и прекрстивши се, више за се-
бе, рекао: „Kад би само некако вујан-
ски крст патријарха Павла стигао до 
народа”.

Убрзо, у пролеће 2016. године, у ма-
настир су дошли прота Миро Миле-

тић, књиговезац Стево Ђуровић и гра-
фички дизајнер Владе Мандић. Желе-
ли су да направе верну копију вујан-

ског крста патријарха Па-
вла. Дошли су по благо-
слов и кренули у мана-
стирску шуму. Игуман је 
врхом бритвице урезао 
крст у јавор, очитао крат-
ку молитву и прелио дрво 
црвеним вином. Планином 
су се разлегли ударци се-
кира.

– Дрво је сушено годи-
ну дана. Ђуровић је напра-
вио кутију и пресвукао је 
црвеним плишем са злато-
тиском. Kад се отвори 
следећа дрвена кутија, с 
леве стране је портрет па-
тријарха Павла на црној 
кожи, а с десне је уреза-
но место у којем је верна 
копија крста од јавора, 
плод осмочасовног дубо-
резања – каже Радуловић.

Kрст је освештан, а при-
ложници су предложили 
да они плате рад и мате-
ријал, а да игуман задржи 
за манастир новац који 

добије за крст. Игуман је то одбио. Од 
добијеног прилога накнадиће им ма-
теријал, а разлика ће бити прилог ма-

настиру. Тих неколико 
освештаних крстова ме-
сечно, колико је могуће 
направити, ако буде купа-
ца-приложника, биће при-
ход манастира.

Тако је низ случајности 
допринело да сазнамо ви-
ше о патријарховом крсту 
и манастиру Вујан, који се 
налази на предивном про-
планку у подножју истои-
мене планине, на средини 
пута између Горњег Мила-
новца и Чачка.

Ово тихо и пријатно, 
скровито место било је 
насељено калуђерима ко-
ји су живели усамљенич-
ким животом још од доба 
Светог Саве. У близини 
планинског извора, под вр-
хом планине, калуђери 
усамљеници у испосница-
ма били су први, необични 
„приложници”.

– На почетку Првог 
српског устанка, на теме-

љима скромне капелице, вожд Kара-
ђорђе, газда Никола Милићевић Лу-
њевица и његов кум кнез Милан Обре-
новић, старији полубрат кнеза Мило-
ша, одлучили су да подигну манастир. 
Лако су уклоњени остаци неколико 
гробова из средњег века, а онда је до-
шао ред да се премести и гроб непо-
знатог вујанског подвижника. Али, из 
клесарских длета севале су варнице 
и овај гроб није било могуће помери-
ти. Kад су га отворили, нашли су пот-
пуно очувано, мироточиво тело непо-
знатог по имену вујанског светитеља 
– каже Радуловић.

Градитељи су одлучили да само тај 
гроб оставе у манастиру, десно крај 
улаза. Kтитор Никола Луњевица, руч-
ни девер на свадби књаза Милоша и 
Љубице Вукомановић, оставио је ама-
нет да буде сахрањен у Вујну. После 
пуних шездесет година, 1902, његова 
унука краљица Драга Обреновић ис-
пунила је жељу свог деде и пренела 
из порте његове посмртне остатке, 
претходно подигавши леп споменик у 
унутрашњости манастира.

Вујан тако постаје јединствено ме-
сто сусрета три династије – Немањи-
ћа, Обреновића и Kарађорђевића. За-
нимљиво је да је овде и место вечног 
починка браће краљице Драге, Нико-
ле и Никодија, стрељаних током пре-
врата у мају 1903. године.

И није ту крај случајностима. Патри-
јарх Павле се, дакле, исцелио у Вујну, 
а замонашио у Благовештењу, мана-
стиру удаљеном двадесетак киломе-
тара. Човек који нам је испричао ову 

причу, др Радуловић, ро-
дом је из села Соколићи, 
које се налази тачно изме-
ђу Вујна и Благовештења. 
Соколићи су и родно ме-
сто дугогодишњег игума-
на благовештењског Васи-
лија, који је био нераздвој-
ни пријатељ патријарха 
Павла. Василије је као ста-
решина Благовештења 
примио у манастир Гојка 
Стојчевића. 

СНН

Забележили смо у Атомској бањи, код Чачка

Током Другог светског рата, 1944. године, из 
манастира Тројице под врхом Овчара, у манастир 
Вујан пристижу тројица искушеника. За једног од 

њих, Гојка, лекари су проценили да му је остало још 
три месеца живота

Патријарх Павле остао је упамћен и по својој скромности

Вујански крст искушеника Гојка

Манастир Вујан
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Приморани да ратују против свог народа (22)

Жарко Ристов беше поштеђен највећег греха
П осве неочекивано, у помоћ им 

притекоше Босанци. Трећа бо-
санска регимента. Као да не 

хају за смрт, или као да су с ума си-
шли, помахнитало су кидисали на 
српске ровове. За њима крену и Жар-
ков батаљон. Грозота! Жарко је видео 
зелене униформе Србијанаца како 
непрекидно и непоколебљиво пуцају 
и испаљују гранате управо према ње-
му и његовом воду. Кобајаги је ниша-
нио, али је пуцао изнад глава својих 
саплеменика који га, малочас, зама-
ло убише. Сав пренеражен, стисну зу-
бе. Кретао се погурен час десно, час 
лево. У њему заурла бес због лудила 
овога света, бес који га је све више 
раздирао. У њему се разапињао чо-
век који се нашао у безизлазу изме-
ђу очаја, мржње и савести. На њега 
насрнуше сви рогати демони овога 
света.

И док је кидисао, падао, и поново 
се дизао, ништа није чуо осим пушча-
ног праска, експлозија ручних бомби 
и стравичног дамара. У тај мах спота-
че се о грумен земље и стропошта се. 
Док је падао, рафал тешког митраље-
за покоси двојицу војника крај њега. 
Жарко залеже за тај грумен и следи 
се. Остали наставише јуриш. Босанци 
ускочише у ровове са покличем „Ала-
ху екбер!” Жедни нож је халапљиво 
парао људске утробе, секао месо и 
ломио кости. Бајонет се богато насла-
ђивао људском крвљу. Жарко повра-
ти. Цео стомак му се изокренуо. На 
уснама осети горак укус жучи.

Ускоро престаде беспоштедна 
борба. Цео свет утихну.

Жарка изненади неочекивана ти-

шина и глухота. Батаљон је претрпео 
озбиљне губитке. Само у његовом во-
ду страдало је петоро људи, а рање-

но дупло више. Тога дана су погину-
ли и момци са којима је путовао у ис-
том вагону: Милан Глигорић из Ловре, 
Велимир Арсенијевић из Помаза, Јан 
Слезак из Пилишсантова, Иштван 
Тордаи из Геделеа и онај проклети 
Кевељ, чије је презиме упућивало на 
обесног, надменог човека.

Жарко се још увек тресао од ве-
ликог страха. Једва је успео да из чу-
туре отпије неколико гутљаја. Опхр-
ва га тежак умор. Тупо је гледао пре-
да се и посматрао мраве како мар-
љиво обављају свој посао. Као да се 
у том трену ништа важно под небе-
ском капом не дешава. Њих уопште 
и не занима избезумљени људски род. 
Жарка запљусну нека чудна празни-
на какву никада раније није осећао. 
Као да му је мозак изненада потпу-
но отупео.

Срећом, био је поштеђен и спасен. 
Није починио грех. Тога дана зло ни-
је успело да га заведе и узме под сво-
је.

Падоше му на ум мајчине речи: „Не 
се силити, сине, и никогa не убити! То 
није људски. Никогa не убити!”

Никога није убио!
У тај час стиже наређење да се 32. 

пук повуче са шабачког ратишта и да 
се пребаци у Срем, како би притекли 
у помоћ Петој армији, која је пора-
жена на Церу.

Враћајући се у Шабац, у дворишту 
„Гачићеве апотеке”, како је писало из-
над улаза, Жарко угледа брдо од 
људских тела. У тој авлији је стреља-
но око три стотине заробљених срп-
ских војника.

Драгомир Дујмов

Срећом, Жарко Ристов је био поштеђен и спасен. 
Није починио грех. Тога дана зло није успело да га 
заведе и узме под своје. Падоше му на ум мајчине 

речи: „Не се силити, сине, и никогa не убити! То није 
људски. Никогa не убити!”

ФЕЉТОН

Лето се полако сели у наше тегле, флаше и бурад
У ово доба године, сви се баве зим-

ницом и спремањем потребне ко-
личине хране за зиму, која као да 

ће завејати све путеве и одсећи нас од 
света. Као да лета пакују у тегле, ви-
тамине и све знање овога света, здра-
ве рецепте и неизоставне кулинарске 
навике наших бака, наше се мајке и 
тетке лате пасира и цедиљки, великих 
лонаца и кутлача, па док видају руке 
поцрвенеле од сирћета и ватре, на по-
лице ређају као највеће благо, тегли-
це ајвара, љутенице и пинџура, флаше 
куваног парадајза и остављају места 
за туршију и слатка, које ће тек сти-
ћи.

И док младе домаћице и оне мање 
вичне овој вештини, 
баш као ја, вребају сај-
мове зимнице да опре-
ме своје полице и оби-
лазе рафове боље 
снабдевених продав-
ница у потрази за про-
изводима са ознаком 
„сасвим природно” или 
направљено „по баки-
ном рецепту”, праве 
домаћице одмахну 
главом, засучу рукаве 
и приону на дуг и на-
поран посао припреме 
добре, домаће и тра-
диционално најздрави-
је хране на свету – на-
ше зимнице. Саме до-

носе џакове паприка са оближњих пи-
јаца, немајући стрпљења да сачекају 
помоћ мужева и синова, који увек по-
прављају кола и имају преча посла.

Не успевају ни рекламе за мулти-
практике и соковнике, нутрибулите и 

шејкере, ни модерни заговорници си-
рове исхране и макробиотике, броја-
чи калорија и нови гуруи нашег доба, 
чија бобице и шитаки печурке, коко-
сово млеко и соја сос, да замене до-
бри стари винобран и сунцокретово 

уље, корен паштрнака 
и зрна црног бибера 
која обавезно пливају 
у великим теглама с 
разнобојном турши-
јом. Перу се стаклене 
тегле и траже одгова-
рајући поклопци који 
добро заптивају.

На граници између 
Србије и Мађарске, а 
вероватно и на свим 
другим границама ко-
је спајају или раздва-
јају јешни Балкан од 
дијеталног Запада, ца-
риници и сви други 
путници уредно гледа-
ју како у ово доба го-

дине сваки други возач отвара гепек 
из којег вири џак црвених паприка или 
зеленог купуса.

И док је купус неизоставно из Фу-
тога, паприке за ајвар ка северу кре-
ћу највероватније из Руског Крстура 
који има највећи род меснатих плодо-
ва, надмећући се са Лесковцем који 
углавном снабдева гурмане распоре-
ђене у централној Србији и даље пре-
ма југу. Чак су и мајстори са ајварија-
да у српским местима дуж мађарске 
границе, последњих година паприку 
набављали у Србији, објашњавајући 
да је разлог за то управо квалитет.

И док се из Мађарске и даље доно-
си димљени качкаваљ и зимска сала-
ма, наше се домаћице, чујем, упуте до 
Суботице, или бар првог маркета с ону 
страну границе, како би набавиле не-
изоставне домаће зачине за неизбе-
жну зимницу.

А она сама, та наша зимница, као 
да сасвим други и сасвим посебан 
укус има баш тамо, преко, на неким 
божићним вашарима и дипломатским 
пријемима на неутралном терену. Ча-
робно мирише и пали непца, привлачи 
погледе и буди сећања на дане топли-
не и уложен труд, на нечији напор и 
најбоље намере да нас на свим мери-
дијанима овога света подсети на дом 
и наша лета запакована у разнобојне 
тегле сочних мириса и јединственог 
укуса.

Добрила Боројевић

Из Пештанског дневника

Кад наша дворишта и ходнике зграда испуне добро 
познати мириси печених паприка, па роштиљи и 
решетке постану најтраженији реквизити, док 
домаћини распирују жар, а домаћице љуште 

кожуру са меснатих црвених плодова који су већ 
добро нагорели, постанеш свестан да је лету крај и 

да се ближи богата и зрела јесен

ДНЕВНИК

Босански муслимани на ратишту
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СПОРТ

Т радиција се наставља. Управа 
Српске гимназије „Никола Тесла” 
у Будимпешти је одлучила да и 

ове године награди успешне спорти-
сте, који су прошле школске године 
били изузетни у свим аматерским ли-
гама Мађарске.

На припремама смо били од 17. до 
23. септембра, у потиском граду Бече-
ју. Од почетка се радило максимал-
ним интензитетом, па ни ове године 
нису изостале медаље. Мушка и жен-
ска кошаркашка екипа, заједно са 
женском одбојкашком екипом, стигле 
су у Бечеј у раним вечерњим сатима. 
Уследило је прегледање и анализира-
ње овогодишњег финала Еуробаскета.

Тренинзи су наредних дана одржа-
вани два пута дневно у спортској ха-
ли. Од правих стручњака смо доста 
тога научили и постали за нијансу бо-
љи. За напредак су заслужни: профе-
сор Дејан Младеновић, тренер мушке 
кошаркашке селекције, Немања Тома-
шевић, тренер женске кошаркашке се-
лекције, и гостујући тренер женске 
одбојкашке селекције Мате Радина.

Упркос напорним тренинзима, 
спортски подмладак наше гимназије 
успео је и да се одмори и забави. По-
следњег дана посетила нас је дирек-
торка школе, др Јованка Ластић, и уве-
рила се да радимо пуном снагом. Вре-
ме између два тренинга провели смо 
са њом и професорком Кристином Бе-
кић, нашом разредном, у најпознати-
јој бечејској посластичарници „Жер-
бо”.

У једном од најпосећенијих кафи-
ћа организована је опроштајна свир-
ка, као награда за свакодневни рад и 
труд младих спортиста. Након послед-
њег доручка на припремама, кренули 
смо у Будимпешту спремни за нове 
спортске подвиге и златне медаље.

Л. Живковић, П. Булатовић, 
Д. Шарац, 11.б 

*
Уз ове лепе вести, ево и неколико за-

нимљивости из историје кошарке и од-
бојке. Кошарка је настала на колеџу 
Спрингфилд у Сједињеним америчким 
државама, у држави Масачусетс, а из-
мислио ју је Канађанин Џејмс Нејтсмит 
1891. године. Првобитна намена кошар-
ке је била одржавање тренинга рагби 
тима у дворани, у зимским условима. 
Нејтсмит је првобитна правила игре, ко-
ја су се састојала од само 13 правила, 
написао на два парчета папира.  Кош је 
ставио на висину од 3,05 метара.

Тај кош се разликовао од данашњег 
по томе што је имао чврсто дно, док 
данашњи кошеви имају мрежицу која 

пропушта лопту. Док су кошеви има-
ли чврсто дно, сваки пут након постиг-
нутог коша лопте су се морале изби-
јати из коша.

Нејтсмитова нова игра била је врло 
слична рукомету који је настао от-
прилике у исто време као и кошарка, 
крајем XIX века. Прва службена ко-
шаркашка утакмица одржана је 20. 
јануара 1892. у дворани Гимназије 
Удружења младих хришћана.

Прву кошаркашку лопту у Србију 
донео је 1923. године, из Америке, Ви-
лијам Виланд, представник добро-
творне организације „Војска спаса”. 
Виланд је у Београд стигао са задат-
ком да учитеље, наставнике и профе-
соре београдских школа упозна са 

званичним правили-
ма кошаркашке 
игре. У пратњи госта 
из Америке, у слу-
жби преводиоца, би-
ла је Драгица Попо-
вић из Црвеног крста 
Београда. Од 1936. 
године, кошарка по-
стаје олимпијски 
спорт.

Одбојку је изми-
слио Американац 
Вилијам Морган 
1895. године. Зани-
мљиво је да је он 
имао исти задатак 
као и његов колега 
Џејмс Нејтсмит. Же-
лео је да тренинг у 
току зимских месе-

ци учини занимљи-
вијим. Морган је по-
знавао Нејтсмита и 
био је упознат са 
његовом игром. Њи-
хови колеџи су били 
удаљени свега 10 
миља, а одбојку је 
осмислио само пар 
година након Нејт-
смитове кошарке.

Лопта, коју је ло-
кална фирма, напра-
вила специјално за 
њега, у почетку је 
пребацивана преко 
тениске мреже, да 
би касније висина 
мреже била 2,43 м за 
мушкарце односно  
2,34 м за жене. 

Вести из српске гимназије у Будимпешти

* Веверице усвајају бебе веверице ко-
је су напуштене.

* Постоји животиња која може да жи-
ви заувек, а то је – Turritopsis nutricula 
Immotal медуза.

* Пилићи разговарају међусобно и са 
својом мајком и пре него што се излегу 
из јајета – куцкајући кљуном о љуску.

* Пингвини су веома романтични.
* Јапански мајмун макаки воли да се 

грудва – па из забаве прави грудве од 
снега.

* Ракуни воде рачуна о чистоћи – уко-
лико имају прилику они ће пре јела опра-
ти своју храну.

* Kомарци имају омиљену боју – пла-
ву – коју примете дупло боље од било 
које друге.

* Уколико желите да ваша златна ри-
бица остане те боје – морате јој обезбе-
дити довољно светла.

* Велике корњаче са Галапагоса могу 

да живе годину дана без хране, али зато 
морају да спавају сваког дана и по 16 са-
ти.

* Пси су каваљери – када су штенци у 
игри, мужјак ће увек пустити женку да 
„победи”.

* Сви поларни медведи су леворуки.

* Делфини имају имена и по њима се 
и дозивају.

* Жутоноги пингвини су веома роман-
тични – своје партнерке ће запросити и 
то пажљиво изабраним каменом.

* Док спавају, видре се држе за руке.
* Свака крава има свог најбољег при-

јатеља.
* Једине птице које могу да лете уна-

зад су – колибри.
* Жирафе имају језик црно-плаве боје.
* Лептири не могу да виде све боје, не-

го препознају само црвену, зелену и жу-
ту, док укус своје хране распознају но-
гама.

* Шишмиши – једини сисари који мо-
гу да лете, када изађу из пећине увек 
скрену лево. 

Све врсте животиња имају неке своје навике и 
способности које се нама могу чинити веома 

чудним, док су неке заиста занимљиве. 
Ево неколико чињеница о животињама 

које можда нисте знали

Спортске припреме и дружење у Бечеју

Занимљивости о животињама
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ИНФО СЕРВИСПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ”
Будимпешта

5. октобар 2017. од 19.00 ч.
„Погрешан број” – позоришна представа
Жанр: комедија
Teкст: Боан Дофен
Режија: Милош Ђорђевић
Играју: Бранка Пујић, Соња Кнежевић, Ненад Ћирић, Милош 

Ђорђевић
Погрешан број, погрешан дан или човек, погрешна тема или 

погрешан живот. Све је могуће. Јунаци овог комада покушавају 
да се ишчупају из паучине грешака које су сами исплели. Најго-
ре што се решавајући проблеме учесници у њих све више увла-
че. Што би рекао Боа Дофен: „Кад вам све ово испричамо, тек он-
да ништа нећете веровати”

Адреса: „Eötvos 10” (VI kerület, Eötvös utca 10.)
*

Будимпешта
6. октобар 2017.
Завршна свечаност
Амбасада Србије у Будимпешти

*

Бонус програм :
Будимпешта

7. октобар 2017. од 15.00 ч.
„Сентандрејско јеванђеље” – позоришна представа у продук-

цији Српског позоришта у Мађарској
Режија и текст: Милан Рус
Адреса: Nemzeti Szinház, IX ker., Budapest, Bajor Gizi park 1.

*

Организатор: Културни и документациони центар Срба у 
Мађарској

Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској
Вођа пројекта: Милан Ђурић, в. д. директора КДЦСМ-а
Тим пројекта: Диана К. Ђурић, Тијана Галић, Грга Олах
Дизајн: Јелена Петровић Дробац
Инфо: www.centar.hu; FB: Szerb Kulturális Központ

Партнери: Амбасада Републике Србије у Будимпешти, Срп-
ска православна црквена општина у Будимпешти, Задужбина 
Саве Текелије, Српско позориште у Мађарској, Српска само-
управа у Будимпешти, српске самоуправе V, VI, X и XIII кварта 
у Будимпешти, Удружење уметника „Круг”, Ансамбл народ-
них игара и песама Србије „КОЛО”, Плесни театар Мађарске, 
Српске недељне новине, српске самоуправе у Стоном Београ-
ду, Десци, Помазу, Сегедину, Батањи, Сантову, Батањско удру-
жење за очување традиције, Удружење сегединских Срба, Срп-
ска школа „Никола Тесла” у Будимпешти, Српска Основна шко-
ла у Батањи, Библиотека за стране језике у Будимпешти, Уни-
верзитет ЕЛТЕ – Будимпешта, Удружење Бео-Етно визија – 
Београд

Реализацију програма помогли: Министарство људских ре-
сурса Мађарске, Министарство културе и информисања Репу-
блике Србије, Министарство спољних послова Србије – Управа 
за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Покрајински се-
кретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама

Спонзори: Balet Cipő, Meat Boutique, 400 étterem, Apartmani 
Central 5, Balkan Expres, Ruszwurm Cukrászda

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ

Од 4. октобра до 5. новембра 2017. године

4. октобра – Дом мањина (Улица Островски бр. 6) 
17.30 – Свечано отварање „Дана српске културе”: изложба 
„Фото сафари – Тара 2017”; изложба Удружења „КРУГ”, из 
Будимпеште; српска плесачница

12. октобра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3) 
18.30 – Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова

19. октобра – Дом мањина (Улица Островски бр. 6) 
17.00 – Свечано отварање изложбе о животу и раду 
књижевника Тодора Манојловића из Зрењанина

21. октобра – екскурзија у Сентандреју: разгледање 
српских знаменитости

26. октобра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3) 
17.00 – Представљање Српске радионице „Златне нити” из 
Деске

4. новембра – Српска црква и Сеоски дом – Деска 
16.00 – „Банатски сабор” Сабор духовне и народне песме 
и народне музике

8. новембра – Дом мањина (улица Островски бр. 6)
18.00 – Српска плесачница уз учешће чланова КУД-а 
„Банат” из Деске

11. новембра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3) 
17.00 – Свечано завршно вече

Реализацију манифестације помогли су: Културни и до-
кументациони центар Срба у Мађарској, Комисија за обра-
зовање, културу и спорт Сегединске градске самоуправе, 
Република Србија – Покрајински Секретаријат за културу 
и јавно информисање АП Војводине; Фонд Министарства 
за хумане ресурсе Мађарске

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ОКТОБАР

01. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
07. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Задушнице)
07. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
08. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
14. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
15. 10. Св. Литурија – у 10.00 ч.
21. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
22. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
27. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
28. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
29. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
30. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
31. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)

Jутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Традиционални едукативни програм 
Српских недељних новина

ДВОДНЕВНИ СТРУЧНИ СЕМИНАР  
У ОБЛАСТИ НОВИНАРСТВА

12. и 13. октобра 2017. од 10.00 ч.

Семинар је намењен сталним и повременим 
сарадницима "Српских недељних новина", као и свима 

који желе да кроз теорију и праксу прошире своја знања 
из ове области. 

Пријаве путем имејла: 
snnbudimpesta@gmail.com

Адреса: 
Српски културни центар

Нађмезе улица 49, Будимпешта

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА БОБАНА 
МАРКОВИЋА

15. октобра у 19.30 ч.

У пештанском Терезварошу

Budapest, VI Eötvös – Szófia utca

ГОСТОВАЊА СРПСКОГ 
ПОЗОРИШТА 

„Мудар Милош и чаробна фрула“
Представа за децу на српском језику

СЕГЕДИН
9. октобра 2017. од 16.00 ч.
Szeged, Hunyadi téri Óvoda

МОХАЧ
14. октобра 2017. од 17.00 ч.

Búsóház – Mohács, Kossuth u. 54

Адаптација и режија представе: 
Милан Рус

Улоге тумаче: 
Мудар Милош – Дејан Дујмов, Митар Кркељић

Ђулинка, Милошева љубав – Даринка Орчик, Тина Чорић
Боринка, Ђулинкина мајка – Катица Шокац, Јована Вечић

Ђаво – Тома Принц, Бранимир Ђорђев
Музичари – Јосо Маториц, Милан Рус
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Празнични дан уз духовне свечаности и културне програме
У духу традиције, и овог 23. сеп-

тембра у Батањи је обележен 
Дан српске културе и прославље-

на храмовна слава, Мала Госпојина. 
Програм прославе започео је отвара-
њем изложбе слика Еве Ђенеш-Екба-
уер, у холу Српске основне школе.

Aуторка је своје детињство и мла-
далачке дане провела у Батањи. Поха-
ђала је Српску основну школу, након 
које је уписала батањску гимназију, а 
затим је школовање наставила у Сеге-
дину, где je завршила Вишу педагошку 
школу „Ђула Јухас”, одсек за геогра-
фију и ликовну уметност. Једно време 
радила је као наставник у Батањи и из-
лагала своја дела на групним изложба-
ма у родном граду, као и у Капошва-

ру, Печују и Визвару. Средином деве-
десетих година, заједно са породицом 
прелази у Будимпешту, где и данас 
живи и ради као просветни радник. Ве-
ћина дела изложених овом приликом, 
рађена су техником уље на платну.

Изложби и делу програма који је 
уследио, присуствовали су, између 
осталих и Вера Пејић Сутор, председ-
ница Самоуправе Срба у Мађарској, 
Секула Петровић, шеф Одељења за 
општу управу и заједничке послове 
Општине Беочин, Миланко Бјелобрк, 
заменик председника Општине Бео-
чин, Нада Пурић, чланица Општинског 
већа у Беочину, Јанош Марјаи, градо-
начелник Батање и његов заменик Ја-
нош Боршоди.

По завршетку изложбе, гости и по-
сетиоци су прешли у црквену порту, 
где је свештенство, на челу са еписко-
пом будимским Лукијаном, служило 
свету архијерејску литургију. Том при-
ликом је, по традицији, пресечен слав-
ски колач и благосиљано кољиво.

Овај прохладни дан загрејали су пр-
ви тактови традиционалног српског 
мелоса, који су се зачули након литур-
гије, а на сцену су ступили најмлађи 
чланови фолклорне групе „Суферини”. 
Кореографија коју су извели носила 
је назив „Крајиште”. Одрасли чланови 
„Суферина” наступили су одмах на-
кон најмлађих, отпевавши песме „Гу-
гутка”, „Во наше село” и „Нано, боли 
ме”. Уследило је њихово извођење ко-

реографије „Игре из околине Београ-
да”, а први део програма завршен је 
наступом оркестра „Коло” из Тукуље.

Вечерњи део програма одвијао се у 
сали батањског Дома културе. У сали 
пуној мештана и гостију, све пристуне 
поздравиле су наставница Весна Галић 
и учитељица Мелинда Кереми, наја-
вивши наступ Културно-уметничког 
друштва „Опанке” из Помаза. Насту-
пиле су све три групе – дечја, омла-
динска и група одраслих чланова, при-
казујући публици неколико кореогра-
фија.

Игранка је настављена до касно у 
ноћ, уз ритмове оркестра „Коло” из Ту-
куље.

Сања Ковачевић

Традиционалне манифестације у Батањи

У Текелијануму одржан међународни сусрет писаца

Романтична вожња „Пештанским књижевним омнибусом”
У свечаној сали Текелијанума, у цен-

тру Будимпеште, у суботу 30. сеп-
тембра одржан је „Пештански 

књижевни омнибус” – један од цен-
тралних програма у оквиру традицио-
налне манифестације „Месец српске 
културе” у Мађарској. Културни и до-
кументациони центар Срба у Мађар-
ској, који је организатор читаве серије 
програма у оквиру ове све популарни-
је манифестације, позвао је за ову при-
лику књижевнике из Србије, Мађарске, 
Румуније, Немачке, Аустрије, Холанди-
је, Црне Горе, Босне и Херцеговине и 
Турске, који су током вечери предста-
вили своје стваралаштво.

„Пештански књижевни омнибус” 
отворио је др Небојша Кузмановић, за-
меник покрајинског секретара за кул-
туру, информисање и односе са вер-
ским заједницама. Обраћајући се уче-
сницима и посетиоцима програма, он 
је истакао да су обавеза и привилегија 
тог секратаријата да, у складу са сво-
јим могућностима, подржава не само 
културни живот у Војводини, већ и про-
граме и акције Срба у земљама нашег 
региона, пре свега путем праведне рас-
поделе буџетских средстава њиховим 
удружењима, односно пројектима. Он 

је оценио да су активности којима је 
посвећен Српски културни центар у Ма-
ђарској осмишљене и да се реализују 

на високом нивоу и као веома важну 
истакао чињеницу да су ентузијазам и 
воља овде врло присутни што, како је 
рекао, није случај у свим српским сре-
динама изван матичне државе.

Др Небојша Кузмановић је у име 
Владе Војводине поклонио неколико 
комплета књига српским институција-

ма у Будимпешти, а затим се публици 
представио и као књижевни ствара-
лац, прочитавши свој есеј „Моћ речи”.

На почетку манифестације „Пе-
штански књижевни омнибус”, присут-

не је поздравио и председник Удру-
жења књижевника Србије Радомир 
Андрић, који је уједно прочитао не-
колико песама из свог књижевног опу-
са, а затим су се на сцени свечане са-
ле Текелијанума, током двоипочасов-
ног књижевног маратона, смењивали 
гостујући и домаћи писци. Поред 
осталог, публици су представљене и 
управо објављене књиге Славомира 
Гвозденовића и Драгана Јаковљевића, 
о којима су осим аутора, говорили 
књижевник Петар Милошевић и пе-
сникиња и преводилац Дениса Кон-
дић.

Истога дана, у раним поподневним 
часовима, амбасадор Србије у Мађар-
ској Раде Дробац примио је у згради 
амбасаде учеснике „Пештанског књи-
жевног омнибуса” и задржао се са њи-
ма у пријатељском разговору. Поздра-
вљајући их, он је указао на значај пи-
сане речи за очување идентитета срп-
ског народа, а посебно оног његовог 
дела који живи изван матичне држа-
ве. Амбасадор Дробац је истакао и 
значај који у том смислу има манифе-
стација „Месец српске културе” у Ма-
ђарској.

СНН
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Вегетаријанци су склонији депресији
И страживање научника са Универ-

зитета у Бристолу спроведено је 
на 10.000 испитаника, међу којима 

је било 350 вегетаријанаца и вегана. Оно 
је показало да недостатак неких вита-
мина и минерала код вегетаријанаца 
оставља последице по њихово ментално 
здравље.

Најчешће је реч о недо-
статку гвожђа и витамина 
Б12. Око седам одсто веге-
таријанаца и 50 одсто вега-
на пати од недостатка тог 
витамина, а што је особа 
дуже вегетаријанац или ве-
ган, ризик је већи. Витамин 
Б12 или кобаламин један је 
од осам витамина из Б гру-
пе и неопходан је за пра-
вилно функционисање не-
рава и здравље нервног си-
стема, ћелија мозга и црве-
них крвних зрнаца.

Заједно с фолном кисе-
лином учествује у синтези 
ДНK и РНK, а важан је у ме-
таболизму сваке ћелије те-
ла, пошто учествује у син-
тези масних киселина и 
стварању енергије. Пома-
жући телу да апсорбује 
фолну киселину, олакшава 
ослобађање енергије. Витамин Б12 кори-
стан је и за расположење, памћење, ква-
литет коже, косе, ноктију и за пробаву, 
као и за спречавање анемије.

Особе код којих је дијагностикован 

недостатак тог витамина често се осећа-
ју уморно. Kобаламин позитивно утиче на 
расположење, односно делује као зашти-

та против депресије, подсећају британ-
ски научници. Раније студије су откриле 
недостатак витамина Б12 код чак 30 од-
сто особа које су хоспитализоване због 
депресије, а лекари верују да је број и ве-

ћи с обзиром на то да тестирање нивоа 
тог витамина у организму није стандард-
на процедура код испитивања здравстве-

ног стања психичких болесника.
Једна од главних улога витамина Б12 

је претварање хране коју конзумирамо у 
енергију. Има га у бројним намирницама 
животињског порекла и у мањим коли-

чинама у млеку и јајима. Због тога се ве-
гетаријанцима и веганима препоручује 
узимање суплемената витамина Б12 како 
би им мозак добро функционисао и како 
би се избегао развој анемије.

Анкета је показала и да испитаници, 
вегетаријанци и вегани, конзумирају и 
већу количину бразилских ораха бога-
тих омега-6 масним киселинама, што на-
учници такође повезују с могућношћу 
настанка проблема с менталним здра-
вљем. За разлику од омега-3 масних ки-
селина присутних у сардинама или ло-
сосу које спречавају упалне процесе и 
растварају крвне угрушке, омега-6 чине 
управо супротно и подстичу инфлама-
ције.

Упални процеси и способност згру-
шавања крви важне су функције у ор-
ганизму ако се повредимо или имамо 
рану, али упала се мора зауставити по-
што рана зарасте. Међусобни однос 
омега-6 и омега-3 врло је осетљив и за-
хтева међусобни баланс. Прекомеран 
унос омега-6, рецимо кроз житарице, 
маргарин и биљна уља доводи до хро-
ничног упалног стања код великог дела 
популације у западним земљама, што 
доприноси настанку кардио-васкулар-
них болести.

Ранија истраживања су показала да 
неки вегетаријанаци и вегани пате и од 
недостатка гвожђа, витамина Д и оме-
га-3 масних киселина, јер нису довољно 
информисани о нутритивним вредно-
стима намирница које конзумирају или 
не конзумирају. 

Вегетаријанци и вегани су подложнији психичким, али и 
физичким болестима него особе чија исхрана укључује и 
месо, а двоструко су склонији депресији од осталих људи

Депресија је више од менталног поремећаја

Н ова студија показала је да депре-
сија може да буде фатална из не-
колико разлога. Истраживање које 

је спровео Универзитет Гренада показа-
ло је да депресија не утиче само на мо-
зак, већ и на цело тело. Резултати који су 
настали на основу анализирања 29 спро-
ведених студија, показали су да депре-
сија потпуно мења функције детоксика-
ције тела. То би могло да доведе до 
озбиљних болести, па чак и до превреме-
не смрти.

У истраживању је учествовала 3.961 
особа, а стручњаци су конзистентно 
проналазили повезаност депресије са 
нивоом оксидативног стреса. Он пред-
ставља неравнотежу у телу која спре-
чава ослобађање токсичних супстан-

ци.
Проблем настаје када се поремети 

фина равнотежа и када откажу при-

родни механизми одбране, па ниво сло-
бодних радикала почне да превазилази 
капацитет организма да их неутралише. 
То мења оксидативни статус и тело ула-
зи у зону повећаног оксидативног стре-
са, или стање високог ризика за настаја-
ње најразличитијих поремећаја и боле-
сти.

Антиоксиданти – супстанце попут ен-
зима мокраћне киселине, цинка и ди-
смутазе смањене су у стању депресије, 
док оксидативни стрес у том случају 
расте. Истраживачи на основу резултата 
студије сада сматрају да депресија и 
проблеми који са њом долазе могу да се 
третирају на традиционалан начин. Kроз 
регуларне терапије или одговарајуће ле-
кове тело може да се бори против окси-
дативног стреса. Након одговарајућег 
лечења многе особе су у потпуности по-
вратиле своје здравље. 

Ново истраживање је показало да су људи који пате од 
депресије у већој опасности од обољевања од рака или 

кардиоваскуларних болести. Антиоксиданти у организму се 
тада смањују, док оксидативни стрес расте

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова 

Републике Србије
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„Дан за варање” – кључ успешне дијете
Б удите повремено попустљивији 

према себи, макар током викенда, 
и одаберите дан када смете да ва-

рате, односно да поједете оно што је за-
брањено или конзумирате већу количину 
хране него током дана када сте ограни-
чени бројем калорија, саветују аустра-
лијски научници. На тај начин ћете „уми-
рити” психу коју свакодневно тестирате 
суздржавајући се од хране која није на 
пажљиво испланираном дијеталном је-
ловнику, сматра Нуала Бирн, ауторка 
студије.

Унапред испланиран „оброк преваре” 
неће нашкодити дијети, јер се од само 
једнога таквог оброка нећете угојити, а 
он ће вам олакшати претходно вишед-
невно одрицање од неких намирница. 
„Паузирање” у планираној дијети пома-
же у борби са адаптивном термогене-
зом. Раније студије су показале да је она 
повезана са повећаним опадањем ТДЕЕ 
(укупне дневне енергетске потрошње 
појединца), из чега се може закључити 
да функционише са циљем одржавања 
постојеће телесне тежине.

ТДЕЕ се састоји од неколико компо-

ненти, а највећа међу њима је базални 
метаболизам (БМИ) – дневна количина 
енергије која се троши у стању мирова-
ња. Метаболизам је промељив и зависи 
од низа фактора. У фази губљења вишка 
килограма, ниво ТДЕЕ-а стално опада. 
Губљење килограма резултира губље-
њем метаболички активних ткива.

Адаптивна термогенеза је објашњење 
за повећане тешкоће када је наставак 
губљења килограма у питању, пошто се 
досегне одређени плато, упркос ниском 
калоријском уносу и честом случају 
убрзаног повратка изгубљених килогра-
ма, након нискокалоријског уноса.

Докторка Бирн и њени сарадници за-
кључују да особе које се држе неке ди-
јете треба да покушају да ребалансира-
ју потребе за калоријама када досегну 
жељену тежину, како би и даље настави-
ле да губе килограме и спречиле појаву 
адаптивне термогенезе. Они упозоравају 
да „варање у дијети” треба детаљно 
унапред испланирати како би оно заиста 
послужило као психолошко олакшање 
за време дијете, а да је притом не поква-
ри. 

Један од начина на који можете да олакшате ригорозну 
дугорочну дијету је увођење „дана за варање”, својеврсног 

психолошког олакшања које ће вас мотивисати да истрајете 
у дијети

Вртларење, прање пода и чишћење кухиње могу да вам спасу живот, тврди се у 
новој студији. Што више посла обављате, то је боље за ваше здравље.

У извештају Универзитета „Мекмастер” у Kанади, на-
води се да чишћење куће само пола сата пет пута 
недељно смањује ризик од смрти за 28 одсто и ри-

зик од срчаних болести за 20 одсто. Уколико сте активни 
750 минута недељно, смањујете шансу од преране смрти 
за 40 одсто.

Истраживачи се надају да ће њихов извештај охрабри-
ти људе да се покрену чак и ако немају приступ терета-
ни. У истраживању је учествовало 130.000 људи који су 
праћени седам година. Учесници су стари између 35 и 70 
година и живе у 17 различитих земаља. Сваки од учесни-

ка је дао податке о свом социоекономском статусу, жи-
вотним навикама, здравственој историји, породичној 
историји о кардиоваскуларним болестима, тежини, виси-
ни, мерама кукова и струка и висину притиска.

Испунили су и упитник о типовима физичких активно-
сти којима се баве. Утврђено је да би осам одсто смрти 
било спречено, а проценат оболелих од срчаних обоље-
ња би опао за пет одсто када би свако имао 150 минута 
физичке активности недељно.

Уколико нисте тип који воли да чисти, онда можете и 
да прошетате до посла или почнете да вежбате. 

На детаљни преглед срца од 55. године
А неуризма трбушне и грудне аорте 

из године у годину све више погађа 
људе средњег животног доба, док 

је раније то била искључиво болест ста-
ријих. Реч је о обољењу које се, уколико 
се не открије на време, најчешће заврша-
ва смртним исходом. 
Зато се од ове године 
у календару здравља 
и код нас обележева 
19. септембар као 
Светски дан аорте. 
Тим поводом кардио-
васкуларни и васку-
ларни хирурзи упозо-
равају на значај раног 
откривања прошире-
ња која настају на 
највећем крвном су-
ду груди и стомака.

– Пре 35 година 
на 20 мушкараца по-
гођених овим здрав-
ственим проблемом 
долазила је једна 
жена, а сада на 20 мушкараца њих чети-
ри. Разлог томе је што су и жене све че-
шће изложене стресу, чешће оболевају 
од хипертензије и повишених масноћа у 

крви – каже професор др Лазар Дави-
довић, васкуларни хирург и директор 
Клинике за васкуларну хирургију Кли-
ничког центра Србије.

Према речима 
професора Давидо-
вића, када се увећа-
ње трбушне аорте 
открије на време и 
уради планирана хи-
руршка интервенци-
ја, успешност у лече-
њу је готово стопро-
центна:

– За рану детек-
цију проширеног зи-
да трбушне аорте 
довољан је обичан 
ултразвучни преглед. 
На њега би обавезно 
требало да иду сви 
мушкарци старији од 

65 година. Они код којих у породици по-
стоји ова болест са прегледима би теба-
ло да почну раније, већ од 55. године, 
док се превентивни прегледи препоручу-

ју женама после 65. године ако су пуша-
чи, а нарочито ако постоји историја ове 
болести у породици. У тим групама ри-
зик од проширења и пуцања аорте је нај-
већи.

Иако је развој анеуризме трбушне 
аорте углавном генетски условљен, до 
ње може да дође и услед нерегулисане 
хипертензије, запаљенских процеса као 
и због последице конзумирања цигарета. 
Исто важи и за грудни део аорте за чије 
лечење су одговорни кардиоваскуларни 
хирурзи.

– Под проширењем грудне аорте 
сматра се када је промер овог крвног су-
да за 50 одсто већи од нормалне величи-
не, тачније ако је ширина аорте 55 мили-
метара онда је неопходна операција, а 
за поједина обољења ова граница се 
спушта и на 45 – каже професор др Пре-
драг Милојевић, кардиоваскуларни хи-
рург и директор Института за кардиова-
скуларне болести „Дедиње”. – Код одре-
ђеног броја пацијената проширење аор-
те се само прати редовним ултразвуч-
ним прегледима. Ако се аорта годишње 
шири за више од милиметар онда се 
пацијент упућује на хируршко лече-
ње. 

Стручњаци упозоравају на значај раног откривања увећања 
аорте – највећег крвног суда у грудном кошу и стомаку. 
Операција неопходна ако је овај крвни суд шири од 55 

милиметара

Послови у домаћинству јачају 
срце и штите здравље
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Особе које мање спавају трпе јаче болове
П огоршање квалитета и дужине 

сна с временом доводи до дво-
струког или троструког повећања 

проблема са боловима. „Спавање и бо-
лови два су највећа здравствена про-
блема данашњег друштва”, истиче шеф 
истраживања Естер Ефолили са Уни-
верзитета Варвик у Kовентрију.

Она додаје да је познато да бол оме-
та сан, а ново истраживање показује да 
је „ефекат сна на бол често већи него 
болова на сан”. Поремећаји спавања 
доприносе проблемима у процесу у ко-
јем се особа носи са боловима.

Научници су проучили 16 истражи-
вања која обухватају више од 60.000 

одраслих особа из десет земаља. 
Тим истраживањима, научници су 
настојали да утврде какав је сан 

испитаника био на почетку истражива-
ња и какви су били дугорочни утицаји 
промене квалитета сна на бол, имуни-
тет и физичко здравље. Половина испи-
таника праћена је најмање четири и по 
године.

Свеукупно, погоршање квалитета и 
трајања сна резултирало је поремеће-
ним одговором тела на бактерије и ви-
русе, било је више упала, ниво хормона 
кортизола био је виши, као и нивои дру-
гих биомаркера повезаних са болом, 
умором и лошијим здрављем.

Истовремено, научници нису откри-
ли никакве везе између бољег сна и 
смањивања болова или артритиса, иако 
су открили да је побољшање квалитета 
сна повезаном са бољим физичким 
здрављем. 

Људи који спавају неквалитетно и мало, имају веће шансе 
да пате од хроничног бола и покваре физичко здравље, 

упозоравају британски научници

Операција није увек најбоље решење за кичму
У трнулост ногу, слаба контрола мо-

крења и „пало стопало” су знаци да 
је операција дискус херније неоп-

ходна. Ако постоји бол без неуролошких 
проблема, операција у неким случајевима 
може да помогне, док у другим погорша-
ва стање. Процена хирурга је од пресудне 
важности, због чега се пацијентима саве-
тује да потраже мишљење два лекара, 
како би били сигурни да је операција ди-
скус херније право решење.

Компликације приликом операције су 
ретке и могућност да се тело одузме је 
равна нули. Према речима директора 
Клинике за неурологију у Клиничком цен-
тру Србије професор др Милоша Јокови-
ћа, пацијент већ сутрадан бива отпуштен 
из болнице, док је након шест недеља 
способан за најтежи физички рад. Ипак, 
уколико током операције меко једро није 
у потпуности одстрањено, ако дође до 
погоршања другог нивоа на кичми или 
ожиљак притиска нерве, друга операција 
најчешће не може да се избегне.

Како можемо да знамо да је опера-
ција дискус херније неопходна?

– Постоје апсолутне индикације за то. 
У првом случају, пацијент има синдром 
„коњског репа”, што значи да осећа сла-
бост и утрнулост ногу и ослабљену кон-
тролу мокрења, узроковану притиском. У 
другом случају, због оштећења неког нер-
ва кичмене мождине настаје прогресивни 
неуролошки дефицит, односно слабост, 
попут „палог стопала”, немогућности 
ослањања на пету и прсте. Осим тога, по-
стоје релативно индуковане операције, 
када пацијент не мора да буде оперисан.

У којим случајевима пацијент мо-
же, али не мора да буде оперисан?

– То се зове релативна индукација и 
постоји онда када пацијент осећа бол и не 
помажу му физикална терапија ни леко-
ви, али нема неуролошких дефицита. 
Ипак, бол га онемогућава у уобичајеним 
активностима. У овом случају, ефекат ин-
тервенције зависи од лекара. Уколико не 
процени добро и пацијента пошаље на 
операцију онда када то није потребно, 
може да дође до погоршања стања. Због 
тога увек потражите друго мишљење. То 
је веома важно и свакоме препоручујем. 
Када оперишете тумор, знате да он мора 
да се одстрани и ту нема дилеме. Код 
дискурс херније морамо прецизно проце-
нити ситуацију.

Каква оштећења могу да настану 
уколико одлажемо операцију која је 
неопходна? Може ли се погоршати 
стање пршљена који је био здрав?

– Дискус је хрскавица између пршље-
на која „исцури”, притисне живац и тиме 

створи проблем. А секундарне последице 
те болести могу да буду промене на пр-
шљеновима, који трпе због губитка функ-
ције дискуса. Операцијом дискус херније 
се тај проблем не решава, већ је потребна 
друга операција, где се оперишу коштане 
структуре. Ипак, због одлагања операције 
може да дође до погоршања у другом 
смислу. Код крснослабинске дискус хер-
није, дискус притиска 
један од нерава ногу. 
Тај живац због сталног 
притиска може да буде 
оштећен и може да до-
ђе до проблема као што 
је „пад стопала”. Такође, 
уколико одлажемо опе-
рацију долази до лошег 
положаја тела и паци-
јент почиње да се криви.

Да ли је ендоскоп-
ски приступ популар-
нији код операције 
дискус херније и због 
чега?

– Иако је ендоскоп-
ска метода сада јесте 
популарна, доказано је 
да се најбољи резултати 
постижу класичном не-
урохируршком микродисектомијом, од-
носно употребом микроскопа. У том слу-
чају хирург има добар приступ коштаним 
структурама и добар увид у ситуацију. 
Све је видљиво, јасно и без могућности 
оштећења. Разлика је једино у естетском 
ефекту, јер ендоскопском методом оста-
је нешто мањи ожиљак. Ипак, ако узмемо 
у обзир да је ожиљак класичном методом 
величине 2,5 сантиметара, док је ендо-
скопском методом ожиљак од 1,5 до два 
сантиметра, видећемо да то није значајна 
разлика. Уосталом, не може се свака ин-
тервенција радити ендоскопски, иако не-
ки поборници тврде да може.

До каквих компликација најчешће 
долази приликом операције дискус 
херније?

– Компликације током операције су 
ретке, не рачунајући општехирушке. Па-
цијенти се често плаше да ће остати оду-
зети, што је немогуће у операцијама кр-
снослабинског дела. Чак и ако се деси нај-
већа компликација, која подразумева по-
вреду нерва који је већ повређен изла-

ском дискуса, пацијент опет неће остати 
одузет. Оперише се један ниво, евентуал-
но два, па чак и ако се повреде та два 
живца, што је најгора варијанта, пацијент 
неће остати одузет. Евентуално, може 
имати неки неуролошки дефицит и атро-
фирање мускулатуре.

Постоје ли процене о успешности 
операција дискус херније у Србији?

– Када све узмемо у обзир, знатно 
побољшање има 60 до 75 одсто пације-
ната, непромењено стање има 10 до 20 
одсто, док је испод 10 одсто оних који 
имају погоршање. Оно се дешава искљу-
чиво ако индикација за хирургију није 
била добра, односно ако пацијенту уоп-
ште није ни била потребна операција. 
Ако је постављена права индикација, од-
носно процена да ли пацијент треба да 
се оперише, успех је 100 одсто загаран-
тован.

У којим случајевима је боље избе-
ћи операцију и због чега?

– Уколико операција није апсолутно 
индикована, већ релативно, што значи да 
пацијент може и не мора да се оперише, 
понекад је боље сачекати и избећи опе-
рацију. Постоје пацијенти који су одбили 
да се оперишу и било им је боље. То се 
дешава код млађих људи, код којих је 
део који исцури желатинозан, садржи 
доста воде и има свој волумен који при-
тиска живац, али временом атрофира, 
његова запремина се смањи и пацијенту 

буде боље. Ипак, тај живац такође може 
да проградира у неповратно оштећење, 
па због тога треба пратити и погоршања 
стања на самом почетку схватити веома 
озбиљно. У том случају не постоји опција 
„може и не мора”, већ се одмах оперише.

Колико је времена потребно за 
опоравак након операције?

– Након операције је потребан благи 
аналгетик и физикална терапија. Паци-
јент сутрадан устаје на ноге, трећи дан 
се отпушта из болнице, а за шест недеља 
се може вратити на посао чак и уколико 
је у питању најтежи физички рад. Спор-
тисти се враћају активном бављењу 
спорта након тог периода. Наравно, по-

стоје случајеви када се 
пацијент опоравља ме-
сецима, тада се поста-
вља питање да ли је 
операција прошла до-
бро.

На који начин из-
бегавање хирурга и 
лечење код надриле-
кара може да погор-
ша стање?

– Девојка иначе ба-
лерина имала је 17 го-
дина, требало је да 
оперише дискус. Када 
смо то рекли њеној мај-
ци, она се није сложила 
и одвела је дете код не-
ког надрилекара. По-
што је девојчица била 
еластична, он је савио 

толико да је направио синдом „коњичког 
репа”. То је само један од примера. Не 
може се све лечити истим путем – запа-
љање, тумор, васкуларне компликације, 
дискус. Мора постојати процес лечења и 
потребно је најпре се обратити неуроло-
гу, физијатру и тек онда неурохирургу.

Да ли је иста ситуација када је у 
питању киропрактика?

– Обично се сматра да су неурохи-
рурзи љубоморни на киропрактичаре. 
Хиропраксија је у свету призната, за то 
се завршава факултет, али проблем је 
што у Србији можете да забршите курс и 
самопрогласите се киропрактичарем, ко-
столомцем или да сте богомдани да ле-
чите. Нико вас не контролише и никоме 
не одговарате ако погрешите у лечењу. 
Признајемо алтернативне начине и свака 
помоћ коју пацијент добије треба при-
хватитити. Само се поставља питање да 
ли је то добро на дуже стазе, да ли може 
да дође до погоршања. Ми нисмо против 
тога, али само едукован човек може да 
се бави том врстом лечења. 

Професор др Милош Јоковић о предностима и 
компликацијама хируршких захвата на кичми: „Увек 

потражите мишљење два лекара. Ако се пацијент подвргне 
захвату који није нужан, стање може да се погорша”



4

Продужена сезона алергије на амброзију
А ко сте алергични на полен амбрози-

је, требало би да наставите терапи-
ју. У Агенцији за заштиту животне 

средине кажу да је ове године концен-
трација иритирајућих честица амбрози-
је веома висока и током прошле недеље 
износила је 150 поленских зрна по метру 
кубном ваздуха, а гранична вредност је 
15!

– Без обзира на то што метеоролози 
најављују михољско лето, ова коровска 
биљка природно ће смањивати отпушта-
ње полена и повлачиће се у мировање – 
каже Мирјана Митровић Јосиповић из 
Агенције за заштиту животне средине. – 
Ипак концентрације су још високе и 
алергични морају да буду опрезни све 
до краја септембра, а вероватно и дуже. 
Ситуацију сада једино могу да побољ-
шају јаки пљускови.

Висока концентрација поленских зрна 
амброзије разлог је због чега многима у 
терапији нису били довољни само анти-
хистаминици, већ су морали да пређу на 
инхалационе кортикостероиде. Алерго-
лози напомињу да је реч о безбедној те-

рапији иако су кортикосте-
роиди познати по својим не-
жељеним ефектима.

– Милиони људи широм 
света користе инхалационе 
кортикостероиде као више-
месечну терапију без после-
дица – каже др Војислав 
Ђурић, алерголог Клиничког 
центра Србије. – Када се 
примењују локално, углав-
ном кроз нос они не доспе-
вају у системску циркула-
цију, или и ако доспеју то су 
мале концентрације, и не 
могу да узрокују последи-
це.

Доктор Ђурић напомиње 
да су се у лечењу поленских 

алергија управо најбоље показали леко-
ви који се примењују локално, па је савет 
онима који пију антихистаминике да 
пређу на њихово укапавање у нос или 
очи.

– Сви који су алергични на амброзију, 
а терапија им добро делује и немају 
симптоме, могу да преполове дозу да би 
са потпуним ишчезавањем полена из ва-
здуха могли да прекину примену лека – 
саветује др Ђурић.

Оним пацијентима којима лекови про-
тив алергије не помажу саветује се иму-
нотерапија. Ова врста лечења спроводи 
се три до пет година, а клиничка иску-
ства показују да пацијенти након њене 
примене немају тегобе наредних неко-
лико година.

Код 20 одсто пацијената алергијска 
кијавица се развија у бронхијалну астму. 
За испољавање алрегијске кијавице или 
ринитиса не постоји одређено животно 
доба, већ је реч о појачаном имунском 
одговору на материје којима смо 
окружени и оне могу да постану 
иритирајуће било када. 

Концентрација полена коровске биљке повећана чак 10 пута. 
Бар до краја месеца, а ако не буде јаких пљускова и дуже 

треба наставити са терапијом. Многима нису довољни 
антихистаминици

Британски научници дошли су до револуционарног открића 
које би могло да успори или чак заустави ширење рака 

простате на кости.

Лек против астме зауставља рак простате?
K ад рак простате метастазира на 

коштану срж, болест се обично 
сматра неизлечивом. Међутим, на-

учници Универзитета у Јорку открили су 
зашто се рак простате тако често шири 
на кости и како се тај процес може зау-
ставити. Открили су да се протеин у ко-
штаној сржи понаша као „магнетна при-
кључна станица” за ћелије рака простате 
у крви, али и да нетоксични лек, познат 
само као АС1517499, делује тако да зау-
ставља раст канцера, када се причврсти 
за кост.

Истраживачи се сада надају да ће 
овај лек, који је оригинално развијен за 
потребе лечења алергијске астме, сада 
моћи да тестирају на пацијентима који 
се налазе у узнаредовалој фази рака ко-
стију.

Професор Норман Мајтланд, начел-
ник Института за молекуларну биологи-

ју Јорк универзитета, каже да су ћелије 
рака простате које циркулишу органи-
змом сличне свемирским бродовима ко-
ји круже у потрази за местом на које мо-
гу да пристану и оснују нову колонију. 

„Без прикључне станице, ‘брод’, одно-
сно ћелија, само плута у организму и не 
причињава никакву штету”, каже он. 
Проблем је у томе што неки протеини у 
костима привлаче рецепторе матичних 
ћелија рака, а када се оне причврсте, по-
крећу своју „колонију”. Зато 80 одсто 
мушкараца код којих је дијагностикован 
узнапредовали облик рака простате до-
бије и тумор костију, који се сматра неи-
злечивим.

Професор Мајтланд каже да су кли-
ничке студије које укључују АС1517499 
ипак далеко, али да ће готово сигурно 
укључити мушкарце који су у узнапре-
довалим стадијумима болести. 

Дијабетес настаје и због 
преједања

Само један дан претераног уношења хране повећава ризик 
за развијање дијабетеса тип 2.

И страживачи са Лафборо универзи-
тета закључили су да само један 
дан преједења повећава ризик за 

развијање дијабетеса тип 2. Кад се пре-

једемо, повећава се ниво шећера у крви 
и смањује осетљивост на инсулин, што 
су познати фактори за настајање дијабе-
теса 2. Када је панкреас у одређеним 
ситуацијама приморан да производи 
много инсулина, то може довести до ње-
гове немогућности да га створи кад је 
потребно.

У истраживању је учествовало 15 
младих, здравих испитаника који су под-
вргнути тесту толеранције на глукозу 
пре и након 24-часовног конзумирања 
намирница богатих мастима (пржена ја-
ја, сланина, кобасице, сир, бургери, чиз-
кејк). Испоставило се да је један дан био 
довољан да се учесницима драстично 
повећа ниво шећера у крви и смањи осе-
тљивост на инсулин.

Истраживачи кажу да треба да буде-
мо опрезни кад славимо или смо на од-
мору и саветују нас да свесно једемо 
како бисмо предупредили проблеме. 

Трчање у друштву даје боље 
резултате

Трчање у групи ће вам помоћи да истрајете, јер ако знате да 
сте се договорили с неким, теже ћете одустати. Такође, 

трчаћете брже, јер смо сви, у мањој или већој мери, 
такмичарски настројени

Л етње врелине су прошле, па нема 
више изговора за физичку неактив-
ност. Како бисте се лакше мотиви-

сали на почетак вежбања, трчите са при-
јатељима или партнером, предлажу фит-
нес инструктори.

Трчање у групи ће 
вам помоћи да истра-
јете, јер ако знате да 
сте се договорили с 
неким, теже ћете оду-
стати него кад треба 
да се оправдате само 
пред собом. Студије 
су показале да кад 
смо сами, трчимо спо-
рије него кад треба да 
се докажемо у групи.

Да се трчање не би 

претворило у ћаскање и изгубило поен-
ту, треба да се придржавате одређених 
правила. Пробајте да се упарите са људи-
ма сличне кондиције да не бисте, ако сте 
физички спремнији, морали стално да 
стајете како бисте сачекали партнера ко-

ји губи дах.
Савет плус: За мно-

ге, трчање је моното-
но, чак и кад су други 
људи поред њих. Да 
бисте избегли досаду, 
с времена на време 
убаците елемент игре 
– на пример, догово-
рите се с другарима 
да ко последњи стиг-
не до циља, плаћа ка-
фу. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
Владарке српских земаља (3)

Смрт кнегиње Милице означила почетак 
братоубилачког рата

Принцеза Оливера Лазаревић се по доласку из Цариграда у 
Београд није много мешала ни у политику ни у управне 
послове у новој српској престоници, али је остала верни 

саветник свом брату Стефану, у чему је на неки начин 
заменила њихову мајку, која је у јесен 1405. године умрла

ОЛУЈА НА ДАН ДЕСПОТОВЕ СМРТИ
За цео период од Оливериног доласка у Београд у пролеће 1405. до Стефанове 

смрти у јулу 1427. године, данас имамо само један историјски податак у дубровач-
ком документу из 1423. у коме се услишава молба Оливерине сестре Јеле (тада 
удате за босанског властелина Сандаља Хранића) да се Оливери дозволи да посе-
ти Дубровник, што доводи до претпоставке да су се оне тада среле. Забележено је 
и да је те вечери, када је деспот лежао у коми у шатору на Главици, Београд пого-
дила страшна олуја у којој је ветар одувао кров са Оливерине виле у Горњем граду 
Београдске тврђаве.

С мрт кнегиње Милице је очигледно 
допринела новом погоршању одно-
са између браће Лазаревића, јер 

није више било те особе која је са аутори-
тетом мајке и владарке могла да обузда 
Вукове амбиције и већ 1406. године се он 
поново одметнуо и побегао Сулејману у 
Едирне да од њега искамчи трупе, како би 
наставио да се с рођеним братом туче 
око, према његовој замисли, праведног 
дела у подели очевог наследства.

Деспот Стефан се у прво време при-
лично пасивно одупирао Вуку и његовим 
турским најамницима и зато што је хтео 
да умањи жртве у братоубилачком рату, 
а и због тога да се не огреши проливањем 
братске крви. А, пошто Угари, због својих 
разних унутрашњих проблема, нису мо-
гли да му прискоче у помоћ био је у све 
тежој ситуацији опкољен од Вука и Тура-
ка у Београду. Вук, међутим, није презао 
ни од чега да до краја истера хир о поде-
ли очевине. Свуда по земљи где се силом 

турског оружја појавио, по-
кушавао је на све начине да 
примора српску властелу да 
се приклони њему. Где није 
могао да поласка или потку-
пи, он је претио и уцењивао, 
а где ништа од тога није 
успевало, препуштао је не-
срећне велможе турској 
обести. Тако је успео да зна-
чајан део властеле окрене 
против брата, чиме га је по-
себно кињио у повременим 
писмима у којима је тражио 
поделу земље.

Деспот, да би умањио 
братовљев успех код власте-
ле, није се ослањао само на 
молитву, како је то касније 
Константин Филозоф описао 
у Стефановом „Житију”, не-
го је и он покушавао да по-
рукама и писмима задржи 
најпознатије велможе уз се-
бе. С тим на уму саставио је 
у пролеће 1409. године пе-
сничку посланицу од десет 
строфа чија почетна слова 
праве акростих „слово љуб-

ве”, коју је, по напомени 
на самом рукопису, по-
слао не само брату и се-

стрићима него и приличном броју других 
велможа који су га, заварани Вуковим 
обећањима, оставили.

Посланица као 
дипломатски акт

Мада се посланица одликује поетском 
складношћу и лепотом мисли, изгледа да 
је она деспоту послужила првенствено 
као дипломатски акт. Био је то покушај 
владара-песника да и на овај начин, упр-
кос свему што се пред његовим очима до-
гађа, покуша да утиче на савест свог бра-
та, отуђених сестрића и свих других који 

су из било каквих побуда напустили идеа-
ле хришћанског живота у јединству и ду-
ховној љубави, да се врате у своје стадо у 
коме је та љубав изједначена с принципи-
ма космичке хармоније. И све то је деспот 
спевао надахнутим књижевним језиком 
свог доба у коме се у суптилности израза 
и у односу према природи већ осећа ути-
цај западне ренесансне мисли.

И поред јасних алузија брату и сестри-

ћима у четвртом и осмом ставу послани-
це да их воли као браћу, иако су устали 
против њега, и да им за то прашта, као и у 
последњем ставу, који је директан позив 
на измирење, овај поетски апел није иза-
звао никакав помак у односима између 
завађених страна и деспот је морао да 

настави да се брани оружјем.
Видевши то, он је коначно 

схватио да је у шкрипцу из 
кога се даљим избегавањем 
преговора не може извући и 
после разговора са Оливе-
ром и њихове заједничке мо-
литве Богородици у градској 
митрополитској цркви, тешка 
срца је коначно преломио у 
себи да мора да пристане да 
се земља дели. Једино му је 
Оливера у тим тешким тре-
нуцима својим разумевањем 
помагала у невољи колико 
год је могла.

После дугих преговора с 
братом, Вук Лазаревић је 
крајем лета 1409. године 
ушао у Крушевац као госпо-
дар јужног дела српске де-
спотовине, где је, пре свега, 
као и његови сестрићи Бран-
ковићи на Косову, објавио да 
из захвалности за дату војну 
помоћ ступа у вазални однос 
према султану Сулејману у 
Едирну.

Оливерин 
повратак у 
домовину

После Сегединског мира 
1444. године деспот Ђурађ се вратио на 
власт у српској деспотовини, те је могуће 
да се и Оливера тада вратила у Србију, 
али документованих доказа о томе нема. 
Једино се зна да је те године и умрла, ма-
да ни до данас нису пронађени подаци о 
томе где је сахрањена.

Није познато ни када је рођена Мара, 
најстарија кћи кнеза Лазара и кнегиње 
Милице, ни које године се удала за Вука 

ИЗНЕНАДНА СМРТ ДЕСПОТА СТЕФАНА
Деспот Стефан је сасвим изненада умро ујутро 19. јула 1427. године, на месту 

Главица близу Младеновца, где се дан пре тога зауставио на путу за Београд и 
одлучио да проведе поподне у лову са соколима. Од тренутка када је узјахао ко-
ња да крене у лов, пратиоци су приметили да му није добро, јер се затетурао у се-
длу, као да ће пасти. Пошто су га пренели у шатор, где је још само прозборио: „По 
Ђурђа, по Ђурђа”, пао је у несвест и следећег јутра издахнуо. По тим симптомима 
данас се верује да је узрок његове смрти био изненадни срчани или мождани удар.

Кнегиња Милица

Деспот Стефан Лазаревић

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова 

Републике Србије



Бранковића, али се претпо-
ставља да је до те удаје до-
шло око 1371. године. Био је 
то брак из државних и поли-
тичких разлога, као и остали 
бракови Лазаревића кћери. 
Вук је у то време био госпо-
дар Дренице, Приштине, Ву-
читрна и Трепче на Косову и 
овом женидбом је ушао у 
неку врсту породичног саве-
за са својим тастом, кнезом 
Лазаром Хребељановићем.

У браку с Вуком, Мара је 
родила три сина, Гргура, Ђу-
рђа и Лазара, а можда и јед-
ну кћер, о којој, нажалост, 
нема никаквих историјских 
података. Лазаревићи и 
Бранковићи су били у бли-
ским рођачким односима све 
до Косовске битке, у којој је 
кнез Лазар страдао, а Вук ус-
пео да се с једним делом 
своје војске успешно повуче 
с бојишта. Као водећи српски 
велможа у кратком периоду 
неизвесности после косовске 
трагедије, Вук је очекивао да 
ће управа Србијом бити по-
верена њему, у чему се убрзо 
разочарао кад је кнегиња 
Милица одлучила да она 
преузме власт над Морав-
ском Србијом до пунолет-
ства свог најстаријег сина 
Стефана. Иако је кнегиња 
Милица на Сабору властеле 
и клера у јесен 1389. године 
схватила да Србија нема 
другог избора но да прихва-
ти вазалство новом турском 
султану Бајазиту, Вук је неко 
време покушавао да то из-
бегне и почео је потајно да 
пребацује своје благо у Ду-
бровник. На крају је по му-
дром савету своје таште 
ипак легао на руду и на Ваве-
дење 1392. прихватио вазал-
ске обавезе према Бајазиту, 
које су укључивале годишњи данак и вој-
ну помоћ султану кад он то затражи.

И после прихватања вазалства, Вук је 
на многе начине наставио да се извлачи. 
На састанку хришћанских вазала с Бајази-
том у Серу у зиму 1393-1394. године није 
га било, као ни на походу следеће године 
у Влашку, где су у бици на Ровинама стра-
дали краљ Марко Мрњавчевић и господин 
Константин Дејановић. Не само што је у 
то време наставио да износи 
своје благо у Дубровник, не-
го је у априлу 1394. себи и по-
родици обезбедио и млетач-
ко држављанство. Бајазит то 
није трпео и већ 1396. је ухва-
тио Вука и стрпао га у тамни-
цу, где је 6. oктобра 1397. го-
дине и умро. Са збацивањем 
Вука, Турци су му одузели 
Скопље, а Бајазит је, можда 
по савету своје миљенице 
султаније Оливере, највећи 
део његових области дао ње-
ном брату Стефану, оставив-
ши Бранковићима само мањи 
посед око Вучитрна и Трепче.

Непријатељство 
две породице
Ту почиње непријатељство 

између Лазаревића и Бранко-
вића, које ће трајати све до 
Ђурђевог и Стефановог по-
мирења у јесен 1410. године, 
при крају турског грађанског 
рата између Бајазитових си-
нова за очево наслеђе.

Мара је, све до Вуковог 
заточења, као и већина сред-

њовековних жена у Србији, живела у сен-
ци свог мужа, али после његове смрти је 
постала глава своје породице и веома ак-
тивна у покушајима својих синова да по-
врате очевину. Прва прилика за то се ука-
зала у пролеће 1402. године, кад је Бајази-
ту у сукобу с татарским каном Тимуром 
изненада требало и новца и вазалске вој-
не помоћи да се одупре татарскoj најезди. 
Ту су Мара и њени синови, подижући Ву-

ково благо заложено у Дубров-
нику, успели да потплате Баја-
зитовог великог везира Али-па-
шу да им он издејствује фер-
ман о повратку Вукових поседа 
за њихово учешће у султановој 
орди против Татара. Бајазит је 
потписао тај ферман, али се у 
исто време заклео Оливери на 
Корану да је упознат с делима 
свог везира Али-паше и да ће 
му смрсити конце после победе 
над Татарима, а и да ће тада 
приморати Вукове синове да 
постану Стефанови вазали, она-
ко како је и њихов отац био ва-
зал кнеза Лазара. Исто тако је, 
кад су се Стефанови и њихови 
одреди прикључили његовој 

војсци у Бруси, од Гргура и Ђу-
рђа захтевао да се у походу на Тимура 
сви Срби боре заједно и под командом 
кнеза Стефана, што су ови морали да при-
хвате.

Ратни сукоби с Татарима
Срби су се на ангорском пољу срчано 

борили против Татара и повукли се с бо-
јишта тек пред крај битке, кад је султан 
наредио Стефану да га остави и пожури 

натраг до Брусе, да отуда спасе Оливеру 
пре него што у тај град упадну татарске 
пљачкашке трупе. При српском повлаче-
њу, Татари су заробили Гргура Бранкови-
ћа, пошто му је татарска стрела оборила 
коња. Тада је кнез Стефан помогао Ђур-
ђу да преко ђеновљанских банкара обез-
беди откуп за брата, а византијски савла-
дар Јован VII Палеолог је српског кнеза 
крунисао деспотским венцем, уз Стефа-
нов пристанак да иде на Лезбос као про-
силац царичине млађе сестре Јелене Га-
тилузи.

Пред Стефанов одлазак за Лезбос, он 
је имао велику свађу са Ђурђем, који је 
тражио да деспот изјави да прихвата не-
зависност некадашњег Вуковог поседа, 
што је Стефан одбио. Да Ђурађ у њего-
вом одсуству не би правио додатне про-

блеме, замолио је Јована VII Палеолога 
да до његовог повратка притворе Ђурђа 
у дворском комплексу под стражом 
царске гарде. Но, Ђурађ је после тога ус-
пео да побегне из тог притвора и да са 
својим копљаницима оде код челеби Су-
лејмана у Едирне, одакле се с три хиља-
де турских најамника вратио у Србију да 
освоји Стефанове земље пре његовог по-
вратка. Вести о Ђурђевом бекству де-
спот је добио у Митилени на Лезбосу, и 

пошто се званично верио с 
Јеленом, њен отац му је дао 
галију којом је отпловио до 
Улциња на Балшића терито-
рији. Ту је код сестре Јеле 
оставио Оливеру и заобила-
зним путем кренуо с братом 
Вуком да се обрачуна са 
Ђурђем и његовим турским 
најамницима на Косову. Из 
Улциња је мајци послао гла-
сника да му Милица по По-
морављу хитно прикупи ко-
лико год коњаника може и 
да их кањоном Лима поша-
ље до Плава под Проклети-
јама, где ће их он чекати с 
пратњом и триста копљани-
ка које му је зет Балшић дао 
у Улцињу. Милица је то учи-
нила и по доласку те војске 
Стефан је потајно кренуо ка 
Косову.

Погоршање 
односа Маре и 

Стефана
Политички и војни су-

коб између деспота 
Стефана и Ђурђа Бран-

СУСРЕТИ СЕСТАРА У ДУБРОВНИКУ
Забележено је да је принцеза Оливера у Дубровник, код сестре Јеле, 

дошла 5. јануара 1441. године, јер је за њен дочек и издржавање влада 
одобрила посебан буџет. Овај пут Оливера је остала у Дубровнику скоро 
пола године, јер постоји документ да су јој 19. јуна 1441. дубровачке вла-
сти дале брод који ју је превезао до Будве. Не зна се да ли је одатле не-
где даље путовала, а у Дубровник се вратила те јесени. Ускоро потом јој 
је одобрен брод да оде до Бара и натраг у Дубровник, кад се претпоста-
вља да је ишла код сестре Јеле, која је тада живела у манастиру на 
острвцету Бешка у Скадарском језеру. Из Јелиног тестамента, написаног 
25. новембра 1442. године, види се да је Оливери оставила једну златну 
икону и двеста дуката за црквене помене својој старијој сестри и мило-
стињу за сиромашне.

ОЛИВЕРА НАПУШТА БЕОГРАД
Да је принцеза Оливера ускоро по угарском преузимању Београда по-

сле Стефанове смрти одлучила да напусти град, види се по дубровачком 
гарантном писму издатом 16. децембра 1427. године. Могуће је да се она 
тада у Дубровнику и срела са старијом сестром Јелом. Нема података о 
томе ни колико дуго је тамо остала, ни где је живела следећих десет го-
дина. Претпоставља се да је живела код сестрића Ђурђа у Смедереву, 
али да је отуда отишла у марту 1439. Постоји доказ да је у октобру сле-
деће 1440. молила дубровачке власти да пошаљу брод на ушће Неретве 
који би је превезао до Стонског рта и други који би је превезао од Стона 
до Дубровника.
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ковића отворио је јаз у односима изме-
ђу Маре и њеног млађег брата Стефана. 
Ускоро по повратку из татарског роп-
ства, њен најстарији син Гргур се замона-
шио и одрекао световног живота, те је 
Ђурађ, уз Марину помоћ, преузео власт 
над очевим косовским поседима.

По састанку крушевачког одреда са 
Стефановим код Плава, он је потајно на-
ставио ка Косову, где је знао да су уло-
горени и Ђурђе и његови турски најам-
ници. А пошто су Турци имали логор код 
цркве Грачанице, а Ђурађ сат хода даље 
код Трипоља, деспот је по-
делио своје снаге тако да он 
са својом свитом и триста 
Зећана ноћу нападне на 
турски логор, а Вук са це-
лим крушевачким одредом 
на Ђурђа. Стефану је у тој 
бици помогао и турски ва-
зал, врањско-прешевски ке-
сар Угљеша, који му је по-
слао гласника да ће у бици 
прећи на његову страну. 
Стефан је успео да победи и 
растури Турке, а Вук је изгу-
био битку са Ђурђем и по-
куњен се придружио брату 
у Новом Брду. Пошто му је 
Стефан оштро пребацио за 
тај пораз у коме је изгубио 
сву војску коју је кнегиња 
Милица могла да сакупи, 
увређени Вук се рано следе-
ћег јутра одметнуо од бра-
та и одјездио челеби Сулеј-
ману у Едирне.

Вук се одметнуо 
од брата

У априлу месецу 1413. године, пошто 
су византијске галије пребациле Мехме-
дову војску преко Дарданела, челеби 
Мехмед је послушао Стефанов и Ђурђев 
савет да не крене одмах сам на Мусу, 
него да његову војску заобиђе да би се 
прво спојио са својим хришћанским и 
турским поборницима у Србији. Избив-
ши коначно на Мораву, Мехмед се уло-
горио на Добричу, одакле је позвао де-
спота Стефана и Ђурђа да му се придру-
же. Пре него што су кренули, у њихов 
логор је пристигла још једна група пре-
бега из Мусиног табора у којој је био 
Евренос-паша са четири хиљаде коњани-
ка, војвода Богдан с пратњом од седам 
стотина копљаника и један одред Муси-
не башибозук пешадије. По Стефановом 
савету, заједничка војска је прво крену-
ла у опсаду тврђаве Копријана коју је 
држао снажан Мусин одред. Кад је ту 
Мехмед затражио да му се преда град, 
командант Мусине посаде му је изјавио 
с бедема да ће тврђаву предати ономе 

од Бајазитових синова кога после одлуч-
ног боја улема прогласи султаном, а по-
што се Мехмед, са силом коју је окупио, 
већ осећао сигурним да ће надвладати 
свог омраженог полубрата, он је с доста 
смисла за хумор прихватио тај неочеки-
вани одговор и убедио своје хришћанске 
савезнике да крену даље ка Овчем пољу, 
где је Муса држао своје главне снаге.

Међутим, при одмору на јужној гра-
ници деспотовине Стефан је својим ко-
мандантима саопштио да ће се он ипак 

за сваки случај с мањим одредом 
копљаника вратити под Копријан, а 
да ће команду над српском војском 

поверити Ђурђу. И ту одлуку им је обја-
снио као меру предострожности да би 
се Муси пресекла одступница у случају 
да после изгубљене битке он успе да по-
бегне, као што је то већ неколико пута 
раније учинио. Али оно што је у четири 
ока рекао челеби Мехмеду 
било је далеко истинитије, а 
то је да из државних разло-
га жели да у Србији заслуга 
за предстојећу победу при-
падне његовом сестрићу, 
јер ће то, после деценије те-
шког раздора међу њима, 
ојачати Ђурђев углед и 
олакшати властеоску подр-
шку његовој намери да га 
одреди за наследника.

Ко је била 
султанија Мара?

Мара, лепа кћерка деспо-
та Ђурађа Бранковића била 
је, после Оливере, друга 
српска принцеза коју су 
удали за турског султана. За 

разлику од Оливере, Мара 
није имала превелики ути-
цај на свог мужа, између 
осталог и зато што је Мурат 
II више волео мушкарце, али 
је њена биографија свакако 
вредна филмског серијала.

Мара, ћерка деспота Ђу-
рађа Бранковића и унука 
Вука Бранковића, рођена је 
1418. у Вучитрну, а још као 
девојка завршила је на 
османском двору, у харему 
Мурата II, као друга жена 
турског султана.

Народна песма бележи да је у детињ-
ству боловала од тешке болести, а да је 
њен отац, из захвалности Богу и старцу 
Јоаникију за чудесно исцељење сагра-
дио манастир, по излеченој девици на-
зван Девичин или Девич. Песник бележи 

и да је Мара била јако лепа, да „љепше 
нема у свих седам влашких краљевина и 
свој бутун турској царевини”.

Деспот Ђурађ, по доласку на престо 
Србије, договара са супругом Јерином 
да Мару, како би заштитили интересе зе-
мље, удају за турског султана Мурата II. 
Мара ће тако постати друга српска 
принцеза која је отишла у харем. Прва је 
била њена баба-тетка, принцеза Оливера 
Лазаревић, кћи кнеза Лазара и кнегиње 
Милице, супруга султана Бајазита I.

По Ђурђевом преузимању власти 
османлијске трупе харале 
су југом и истоком српске 
деспотовине. Турци су зау-
зели велике територије, чак 
и унутрашњости земље, као 
и градове Ниш и Kрушевац.

Мир склопљен са Мура-
том II имао је теже услове 
него онај склопљен после 
Kосовске битке. Данак 
Османлијама био је далеко 
већи, а држава далеко ма-
ња. Ипак, Мурат, сматрајући 
да је новим миром поново 
загосподарио Србијом, до-
зволио је Ђурађу да, како је 
остао и без старе и без нове 
престонице, Kрушевца и 
Београда, сазида нову. Тако 
је Бранковић отпочео град-
њу Смедерева, нове престо-
нице на обали Дунава, на 
граници са Угарском.

Удаја за султана 
Мурата II

Један од услова за склапање новог 
мира с Османлијама, био је и удаја Ђур-
ђеве кћери Маре за султана Мурата II и 
њен одлазак у харем. Ђурађ и Јерина мо-
рали су да сакупе огроман мираз – 

600.000 дуката, што је било 
више од десетогодишњег 
данка који је Ђурађ од 1428. 
године плаћао Турцима. 
Венчали су се 1436. и Мара 
је била друга и последња 
венчана жена Мурата дру-
гог, који је раније оженио 
Халиму.

Султан је, према процена-
ма, био 13 до 16 година ста-
рији од Маре. Kада су се 
венчали имао је 32, а Мара 
између 16 и 19 година. Изво-
ри га описују као неупадљи-
вог човека који није патио 
од спољашње манифеста-
ције свог ауторитета. Ипак, 
за разлику од Оливере, Ма-
ра није имала среће у браку 
са османским господаром, 
јер је више волео мушкарце 
од жена. Мара, нажалост, 
није успела своју браћу Гр-
гура и Стефана да спаси 
страшне судбине. Њих су 
Турци, по команди њеног 
супруга Мурата, ослепели у 
заточеништву.

„Нема пуно сумње у то 
да је Мурат II имао сексуал-
не контакте са женама само 
толико колико је било неоп-
ходно да остави потомство”, 
каже историчар Никола Ги-
љен, аутор књиге „Две срп-
ске султаније: Оливера Ла-
заревић (1373-1444) и Мара 
Бранковић (1418-1487) – Две 
биографије као прилог 
историји српско-османских 
односа 1389-1487”. Гиљен ка-
же да Мара није успела да 
освоји љубав и наклоност 
свога супруга, без обзира на 
лепоту, и подсећа на исто-
ријске белешке француског 

ВЕЗЕ БРАНКОВИЋА И ДУБРОВНИКА
У дубровачком архиву постоји неколико помена, из 1408. и 1409. го-

дине, о трговачким односима између Бранковића и Дубровника. Ду-
бровачко Веће умољених се 25. јула пожалило Мари због злоставља-
ња дубровачких трговаца на њеној територији, а поводом њених пози-
тивних акција у том случају је Мало веће следеће године одлучило да 
јој се пошаље поклон у вредности од сто дуката.

ЂУРАЂ ДОЛАЗИ НА ЧЕЛО ДРЖАВЕ
У јесен 1424. године, кад се деспот Стефан вратио из Будима, није се осећао до-

бро и зато је одлучио да на Државном сабору, заказаном за 14. октобар у Сребре-
ници под Рудником званично прогласи Ђурђа својим легалним наследником. По-
што је пре тога посетом патријарху Никону осигурао подршку српске цркве, цере-
монија стављања Ђурђа на чело државе је на Државном сабору прошла без про-
блема. А као угарски вазал, деспот је потом пожурио да ту одлуку српског Сабо-
ра прихвати и угарски краљ Сигисмунд и то је учињено њиховим споразумом 
склопљеним у Тати код Будима у мају 1426. године, у коме је краљ прихватио Ђу-
рђа за Стефановог наследника и свог вазала, али под условима да Ђурађ по Сте-
фановој смрти врати Угарској Београд и Мачву.
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путописца Бертрандона де ла Брокијера 
о Мурату II:

„После пића налази он највеће задо-
вољство у женама и малим дечацима 
содомитима, а има он 300 и више жена и 
25 или 30 дечака који су стално са њим, 
чешће него његове жене”.

Мара, тако, није попут Оливере могла 
да учини много тога за Србију, јер није 
имала исти статус на османском двору 
као њена старија рођака. Дуго је била 
потпуно пасивна, све до 1441. године ка-
да султан Мурат издаје наредбу да се 
ослепе њена браћа Гргур и Стефан, који 
су били у османском заточеништву.

Султан ослепео 
султанијину 

браћу
Мара, нажалост, није 

успела да их спаси страшне 
судбине. Наиме, султан Му-
рат је желео да изађе у су-
срет њеној молби, међутим, 
казна је извршена момен-
тално, па је гласник са на-
редбом да се казна не извр-
ши, закаснио.

„Чињеница да је Мара 
знала о Муратовој, најверо-
ватније усменој наредби за 
ослепљење Гргура и Стефа-
на, као и да је имала прили-
ке да изађе пред султана да 
моли за браћу, говори да је 
већ у том тренутку њен по-
ложај у харему и на осман-
ском двору био далеко бо-
љи него неколико година ра-
није”, каже Никола Гиљен.

Мара је, као и њена баба-
тетка Оливера остала до-

следна у својој хришћанској вери и са 
Муратом II није имала деце. Да ли је и 
њој, као и Оливери, урађен хируршки за-
хват који је требало да спречи трудноћу, 
не зна се поуздано. То што се није оства-
рила као мајка, вратило јој се, међутим, 
кроз велико уважавање и поштовање 
Муратовог наследника, Мехмеда II Осва-
јача. Можда је на то утицала блискост 
између Мехмедове мајке и принцезе 
Маре, које су неко време заједно живеле 
у Бруси.

„Мара је могла бити и нека врста да-
диље или учитељице принцу Мехмеду, 
јер је њено образовање било далеко ве-

ће него образовање његове мајке – ро-
биње. Зато не чуди писање Kарловачког 
родослова који пише да Мару „цар Мех-
мед љубљаше и поштоваше као рођену 
мајку”, наводи Гиљен.

Блискост и међусобно поштовање из-
међу Мехмеда и Маре доћи ће до изра-
жаја од времена Мариног повратка у 
Србију после Муратове смрти, па све до 
њене смрти 1487. године. Султан Мехмед 
царицу Мару „поштоваше као саму сво-
ју мајку, угађајући њеним жељама”, пи-
ше Гроф Бранковић у својим Хроникама. 
После Муратове смрти, 1451. године 
Мехмед пушта своју маћеху да се врати 
у Србију, дарујући је њезиним миразом, 
областима Топлица и Дубочица.

Одбила понуду да 
постане царица

Могла је Мара да постане византијска 
царица, али је одбила брачну понуду 

Kонстантина XI Палеолога, који је био 
удовац без деце. Она је одбила просце 
рекавши да се заклела да се више неће 
удавати. Тако је и било. Окренула се цр-
кви. Била је велики ктитор, али се није 
замонашила. Боравила је чак и на Светој 

Гори, где је помагала манастире Хилан-
дар, Свети Павле и Ватопед.

„Да је царица Мара боравила на Све-
тој Гори, и поред општепознате забране, 
сведочи и капела подигнута на месту су-
срета Маре и монаха. Та капела, чији 
фрескопис је приказивао и сам сусрет, 
постојала је све до почетка XX века, ка-
да ју је разорила бујица оближњег пла-
нинског потока. Светогорци су на том 
месту подигли нову капелу 1928. године, 
која и данас постоји” каже Гиљен.

Мара је по повратку у Србију живела 
у Смедереву, због своје жртве дубоко 
поштована од стране оца, мајке и срп-
ског народа, све док, као присталица ре-
алније туркофилске струје у српској по-
литици, није морала да побегне на тур-
ску територију, бежећи од гнева и осве-
те брата деспота Лазара и његове супру-
ге Јелене. Населила се у Јежеву у близи-
ни Сера, на имањима које јој је даровао 
султан Мехмед II. Био је то добар избор, 

будући да се ова земља налазила на пу-
ту између Западне Европе и Србије ка 
Светој Гори и Османском царству.

После пада Србије под османску 
власт 1459. године, Мара је представља-
ла најважнији и најреалнији политички 

фактор у животу српског 
народа. Kод ње су свраћали 
побожни путници на свом 
путовању до Свете горе, а 
Мара им је помагала и пру-
жала одмориште. Помагала 
је брата Гргура, ујака Тому 
Kантакузина, деспотицу Је-
лену, удовицу брата Лазара, 
а у Јежеву је уточиште на-
шла и ћерка деспота Лаза-
ра, босанска краљица Мара-
Јелена.

Ова умна жена је имала 
утехе и уточиште за свако-
га, па чак и за своју снају Је-
лену, од које је својевреме-
но побегла из Србије. Kоли-
ки је био њен утицај у цр-
квеним круговима види се 
из тога што је њена жеља 
била пресудна приликом из-
бора неколицине цариград-
ских патријарха. Умрла је у 
Јежеву код Драме 1487. го-
дине, а сахрањена је у 
оближњем манастиру 
Kосиница.  4

МАРА ВОДИЛА ДРЖАВНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Од почетка рата Бајазитових синова за очево наслеђе, који је трајао читаву де-

ценију, Лазаревићи и Бранковићи су се борили на супротним странама. За то време 
је Ђурађ углавном био по разним бојиштима, док је његова мати Мара водила све 
државне послове њиховог владарског дома. На породичном двору у Вучитрну она 
је састављала и потписивала повеље, водила трговачке послове, бринула о рудни-
цима и ковању сребрног новца. Понајвише писмених докумената о њеној владави-
ни остало је у дубровачком архиву. Још у децембру 1405. Дубровчани су од ње из 
Вучитрна добили гарантно писмо о слободи трговине њихових грађана по њеним 
поседима на Косову, а те године је она издала и повељу манастиру Хиландару ко-
јом му дарује село Ораховац.

РОДБИНСКИ РАЗДОР ДОВЕО ДО ТРАГЕДИЈЕ
У лето 1410. године Мара је добила вест да су у току династичких сукоба изме-

ђу Бајазитових синова од стране челеби Мусе посечени њен млађи син Лазар и њен 
најмлађи брат Вук Лазаревић. То злочинство је допринело Ђурђевом коначном 
схватању да је родбински раздор Бранковића и Лазаревића довео до ове трагеди-
је и његовој одлуци да преко мајке Маре покуша да се помири с деспотом Стефа-
ном. Мара се одмах повезала са сестром Оливером и оне су успеле да заједно убе-
де деспота Стефана да то прихвати, уз његово обећање да ће Ђурђу, ако се врати, 
не само да опрости за сву неслогу која их је дотле раздвајала него да ће га у до-
гледно време прогласити и својим наследником, пошто није имао деце. Међутим, 
гласника кога је Мара потом послала у Тракију да то Ђурђу јави Мусини доушни-
ци, после добрих вести које је донео свом господару, успели су да ухапсе и примо-
рају да открије Марину поруку, тако да је Муса, који је неколико месеци раније ус-
пео да победи Сулејмана и приволи Ђурђа да постане његов вазал, тада изгубио по-
верење у њега и у логору код Силимврије покушао да га отрује. Ђурђе је, међутим, 
на време попио противотров, и не само успео да се спасе смрти него и да пребегне 
Византинцима који су бранили Силимврију.

Султан Мурат Други

Султанов харем
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