
И З В Е Ш Т А Ј

са студијског путовања „Стазама детињства Јована Стерије Поповића“ које је реализовано у суботу,
26. септембра 2020. године, у широком Банату - Белоцркванска језера, манастир Месић, град

Вршац

На пут ка Војводини, у суботу, 26.септембра 2020. године, упутило се 16 радника
ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши:

1. Нена Пековић
2. Маја Гочанин
3. Светлана Марковић
4. Милан Марковић
5. Мирјана Дугалић
6. Милисав Краговић
7. Дарко Пејковић
8. Ивана Васиљевић
9. Мирјана Мирјанић
10. Весна Црноглавац
11. Марко Ђоковић
12. Ивана Мијатовић
13. Јелена Ћилерџић
14. Весна Јокановић
15. Мирјана Боровац и
16. Славица Пантелић.

Полазак је био из Краљева у 5h 45 min. Прогноза временска нам није ишла на
руку. Данима су најављивали велики пад температуре за викенд. Наравно, екипа је од раног
јутра била, као и увек, добро расположена и решена да ужива у предстојећем дану, без обзира
на спољашња дешавања.

После једне паузе за предах, искључујемо се са ато-пута ка Смедереву и након
преласка моста преко Дунава, улазимо у Војводину. Пут нас даље води преко Специјалног
резервата природе, “Делиблатске пешчаре”. Обухвата близу 35 000 ha површине и један је од
најважнијих центара биодиверзитета у Србији и Европи и најзначајније степско подручје код
нас. Настала је током леденог доба од моћних наслага еолског силикатно - карбонатног песка.
Из богате палете врста које се издвајају у флори и фауни овог краја, поменућу само неке:
банатски божур, панчићев пелен, бадемић, пустињски мрави, орао крсташ, текуница...

Према програму пута, први обилазак је предвиђен за Белоцркванска језера. Има
их седам, а ми,са отвореним кишобранима, обилазимо Главно или Градско. Прошетали смо
поред уређене плаже и док смо попили кафицу, ситну кишу је заменило радосно сунце.



Идемо даље. Ка граду Вршцу. Пред нама се нижу типичне слике банатске равнице.

Улазимо у град. Пролазимо главном улицом. Водич нам прича легенде из краја,
почев од угарског краља Жигмунда, преко Турака, па све до Еугена Савојског. Велелепна
катедрала доминира сликом града, сви желимо да се упутимо ка њој, али, први обилазак је
резервисан за мали излет ван града, где нас на истоименом потоку, чека здање манастира Месић.

По предању, манастир је саграђен у првој половини 11-ог века, тачније 1033.
године, од стране ученика Светог Кирила и Методија. Похаран и скоро потпуно угашен за време
Турака, након Пожаревачког мира, 1718-те године, храм обнавља крушедолски јеромонах Мојсије
Стефановић са још неколико монаха. Због нових открића у архитектури, орнаментици,



грађевинском материјалу и иконографији, манастир Месић уврштен је у ред најстаријих црквено -
културно историјских споменика Југославије и као такав, решењем ЗзЗСК АПВ из Новог Сада,
стављен под заштиту државе 1946. године. Ово је женски манастир посвећен рођењу Светог
Јована Крститеља. Посебност овог манастира је што се у њему налази чудотворна икона Пресвете
Богородице, насликана по узору на чувену икону “Достојно јест” са Свете Горе. Чудотворном
силом помаже свима који јој са вером прилазе.

Враћамо се у град. Нико не слути колико је садржаја пред нама. У центру града
излазимо из аутобуса и крећемо ка градском музеју. Поштујући препоручене мере заштите због
ковида, деле нас у две групе за обилазак. Једна је већ у музеју, а ми се упућујемо ка катедрали
града.



Велелепни римокатолички храм, посвећен Св. Герхарду, зидан је од 1860. до
1863. године и данас представља један од најрепрезентативнијих објеката у граду. Пројекат се до
детаља ослања на средњевековну готичку културу. Ентеријер цркве богато је опремљен
изрезбареним намештајем, украшеним зидним и олтарским сликама, витражима и скулптурама.
Главну олтарску палу насликао је професор бечке Академије Петер Јохан Гајгер. Оно по чему се
ова црква, осим своје величине, истиче јесу оргуље због којих је ова богомоља и својеврсна
концертна дворана, где су наступали многобројни хорови и познати оперски певачи. Млади
бискуп нам је омогућио улаз и обилазак, испричао нам о историјату храма, а онда нас и почастио
предивним тоновима чудесних оргуља.

Градски музеј Вршац је, пре свега, завичајни музеј. Основан је 26. јануара 1898. године.
Током година прерастао је у установу комплексног типа, који покрива историју читавог подручја
јужног Баната, са широком лепезом објеката и артефаката из археологије, нумизматике,
етнологије, уметности и природних наука. Први кустос музеја, који има и посебну улогу у настанку
и развоју ове установе, био је Феликс Милекер, учитељ по професији. У тренутку када ми
обилазимо музеј, у њему су сталне поставке: Грађански живот Вршца у другој половини XIX и
почетком XX века, Хладно оружје из збирки градског музеја, Од праисторије до средњег века,
Историја здравствене културе југоисточног Баната, и, Сећање на Пају Јовановића (једног од



знаменитих Срба из овог града, који је, поред Уроша Предића, најзначајнији представник
уметничке сцене српског реализма).

Много занимљивих детаља из живота Вршца, као и приватног живота великог
уметника, чули смо у току разгледања ових поставки. Паја Јовановић, рођен је 16. јуна 1859.



године, као син првенац Стевана Јовановића, угледног вршачког фотографа. Имао је још петоро
браће и једну сестру. Студије сликарства завршава у Бечу. Уврштен је у монографију “100
најзнаменитијих Срба”. Најзначајнији радови: Сеоба Срба, Борба петлова, Час мачевања,
Крунисање цара Душана, Михајло Пупин. Радо је сликао мотиве из свакодневног живота, као и
женске ликове.

Идемо даље. Ка чувеној “Апотеци на степеницама”. Првој и најстаријој апотеци у
граду, отвореној 1784. године. У простору овог објекта Градског музеја Вршац, осим приче о
историјату апотекарске установе, имали смо прилику и да погледамо веома занимљиву
природњачку збирку коју чине експонати из области палеонтологије, остеологије и орнитологије.

Успут смо имали прилику да видимо и Румунску православну цркву, као и предиван

поглед на градску кулу из самог центра града.

Пут нас даље води до родне куће чувеног српског књижевника Јована Стерије
Поповића. Она је данас део музејске поставке Градског музеја (спрат), а у приземљу је предиван
ресторан у којем нас је чекао предах уз заказани ручак. У подруму је, такође, и велики вински



подрум, у коме смо добили много корисних информација из света виноградарства и сорти вина
која су најкарактеристичнија за овај део Србије.

Јован Стерија Поповић рођен је 13. јануара 1806. године у трговачкој породици. Отац Стерија је
био Грк, а мајка Јулијана ћерка чувеног сликара Николе Нешковића. Сматра се оснивачем српске
драме. Први је и један од најбољих српских комедиографа. Министар просвете Јован Стерија
Поповић донео је 10. маја 1844. године указ, којим је основан “Музеум сербски” у Београду чиме
се сматра оснивачем ове установе.

У договорено време налазимо се код градског хотела. Пролазимо главним градским
тргом, поред Магистрата (Скупштина општине) и Владичанског двора. Улазимо у аутобус и
крећемо ка последњем одредишту за овај несвакидашњи, садржајем пребогати, излет - градској
кули.



Вршачка кула, симбол не само града, већ и целе околине, сазидана је 1439. године од стране
Ђурађа Смедеревца после пада Смедерева. Од целог утврђења најочуванија је Донжон кула,
висине 20m, која је данас у потпуности рестаурирана. Висина спољних зидова износи 19,85m, а
стране су широке 13,80m и 11m. Са врха Донжон куле пуца поглед према Румунији, са једне,
Београду, са друге и Смедереву са треће стране. Најлепши је, свакако, поглед на град Вршац, који
се види као на длану.

За крај, фотографија за успомену и дуго сећање на квалитетно проведен дан:

У повратку једна пауза за предах и на полазној одредници, у Краљеву, били смо око 23h.


