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О
бичаји око Божића, као и на сам дан празника, 

везани су за личност Христову, за сам догађај 

Његовог рођења. Неки православни народи 

украшавају зимзелену јелку, ми Срби ложимо 

бадњак - храстово дрво, а и за једно и за друго 

извориште и симболику налазимо у рођењу Христовом. Сами 

дарови, које једни другима дајемо и које примамо на овај вели-

ки хришћански празник ,  на неки начин су символ дарова које 

су Христу принијели источни мудраци, а дубље гледано дарови 

символишу и таланте које је нама људима дао Бог. Кад бисмо 

се мало више загледали у себе и своје таланте, видјели бисмо 

да не посједујемо ништа што нам Бог није даровао, све што смо 

добили, заправо, нам је поклоњено.

Као што смо живот, и сва добра,  добили од Творца, по Његовој 

љубави, тако, са љубављу, и ми треба да пружамо дарове дру-

гима, својој браћи и свим људима, јер сви ми људи, и 

сва творевина, имамо једног заједничког Оца Небес-

ког. Долазећи у овај свијет, улазећи у историју, у матицу 

нашег живота, Христос је донио радост самог рађања, 

зато се ми силно обрадујемо кад добијемо дијете, или 

кад чујемо да се неком нашем ближњем родило дијете. 

Колика је тек радост била када нас је  сам Бог удостојио 

својим рођењем, и доласком овдје на земљу, међу нас 

грешне људе. Сви Божићни обичаји испољавају ту ра-

дост, свјетлост и наду у спасење људског рода. Полазник, 

кога са радошћу дочекујемо у освит Божићњег јутра,  је 

символ и слика Христа, који долази у свијет и који куца 

на наша врата и улази у наше домове. Полазник треба да 

нас подсјети да у сваком човјеку гледамо слику Христо-

јереј Миодраг Тодоровић

Да наша срца постану
витлејемска пећина
у којој ће се
р о д и т и
Христос

И кроз Божићне обичаје припрема-
мо наша срца да постану витлејемска 

пећина у којој се непрестано рaђа 
Богомладенац Христос
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ву и тек тада ћемо имати радост свакодневног сусрета. И они народи 

који ките јелку на њен врх стављају звијезду која уствари символише 

ону витлејемску звијезду која показује пут мудрацима до Христа. И 

ми који ложимо бадњак (обично младо церово дрво, или наша браћа 

на приморју маслину), знамо да  бадњак символише снагу, младост и 

новину у животу – оно што је једино ново под сунцем небеским. И она 

ватра која је обасјала, освијетлила и загријала витлејемску пећину, 

треба да разагна таму из срдаца наших, да нас загрије и угрије и да 

наша срца постану витлејемска пећина у којој ће се непрестано рађати 

Богомладенац Христос, Господ и Бог наш.

Ако Божићни обичаји нијесу изграђени на култу истинског рођења, 

истинског знања и богопознања, онда су они квази-обичаји, а Христов 

култ, прави, истински злоупотријебљен, искоришћен за промоцију 

некаквих потрошачких идеја, и угађање човјековој сујети, жељи за 

уживањем и самоугађањем,  за нешто што није у Њему утемељено, 

што нам није на духовну корист и на спасење наших душа. Међутим, 

празнујући на прави начин и чувајући Христову личност, ми развијамо 

своју личност, чувамо и развијамо најљепшу културу и најљепше 

обичаје. Сјетимо се колико је поезије, музике, фресака, икона настало 

на тему Христовог рођења. Самим тим, то је догађај који нас је све по-

кренуо, обновио у нама тај таланат стваралаштва и данас он то исто 

чини, јер је таква природа онога што је вјечно. Оно је 

стално ново и стално обнавља, продубљује, загријава 

и обасјава човјека, за разлику од оних лоших по-

треба које нас брзо заморе, јер не развијају наше 

способности, него лажним сјајем гуше у нама 

таланте, које нам је подарио Творац.

Суштина празновања

Прије гријеха, прије пада прао-

ца нашег Адама, човјек је 

живио славословећи живот, 

славословећи Бога Творца 

живота, празнујући жи-

вот. Суштина овог, 

као и свих истин-

ских празника, 

јесте управо 

то слављење, 

прослављање, пребивање у Истини. Кад су запјевали 

ангели на Небесима „Слава на висини Богу, а 

на земљи мир, међу људима добра воља“ у тим 

ријечима стала је читава философија живота, начин 

нашег живљења, оно на шта смо позвани и призва-

ни. Славећи Бога, славећи рођење Његово, ми уједно 

славимо ону благовијест којом је Архангел Гаври-

ло саопштио Богородици Дјеви да ће родити сина, 

а она се одазвала на глас Господњи, рекавши: „Ево 

слушкиње Господње“. Христовим рођењем ми сла-

вимо зачеће и рођење сваког човјека, славимо брач-

ну заједницу, јер је сваки човјек личност за себе, не 

постоје два иста човјека, зато што нас Бог ствара, а не 

производи, нијесмо серија, нијесмо копије, него смо 

личности. И, заиста је велика радост, велика тајна 

зачећа и рођења, које су освијетљене самим Христо-

вим рођењем. Зачећем и рађењем дјеце умножава 

се радост Божија, Божије стварање, и нема љепшег 

украса овдје на земљи од дјеце. А како је тек био 

лијеп сам Христос и колика је Његова љепота, како 

би рекао псалмопојац Давид „најљепши од свих си-

нова коме мед капаше из уста Његових“! 

Загледајући се, и овог Божића, на 

прави начин у личност Христо-

ву, ми се тек тада можемо за-

гледати у своју као и у личност 

свога ближњега, јер се и љубав  

може зацарити у срцима на-

шим само ако се примакнемо 

да нас огрије огањ Овога  Чу-

десног Дјетета Које је носи-

лац највеће и у људској 

историји ненад-

машне жртвено- 

исцјелитељске 

љубави.
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Р
одословом Исуса Христа, „сина Давидова, Ав-

раамова сина“ (Мт 1, 1), почиње, драга браћо 

и сестре, Јеванђеље о Христу, Блага и радосна 

вест Божја роду људском.

Песмом анђела Божјих – „Слава на висини 
Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља“ (Лк 
2, 14) – на данашњи дан радосног празника Рођења 
Христовог испуњена су широм света сва хришћанска 
срца. Овај Дан je за цео свет велика радост „јер вам 
се данас роди Спас, који je Христос Господ, у граду 
Давидову“ (Лк 2, 11).
Рођење Сина Божјег јесте велика тајна љубави Божје. 
Никада човек није тако близак човеку као данас, на 
Божић. Никада одрасли и деца нису толико блиски 
једни другима као данас. Никада човек не осећа тако 
снажно потребу да се мири и зближава са другим 
људима као данас. Отуда је у нашем народу потреба 
и обичај да се на данашњи дан прашта и „мирбожи“, 
да се заборављају личне размирице, са жељом да се 
све око нас зближи и збратими у духу љубави и мира 
Божјег.
Анђелска песма у част Рођења Христовог јесте истин-
ска песма која нам језгровито исказује суштину Хри-
стове поруке, садржај Његовог Јеванђеља и мисију 
свете Цркве, коју је Он, Оваплоћени Син Божји, осно-

вао. Слављење Бога, мир и добра воља међу људима 
представљају најсветији триптих божићне поруке. 
Славећи Бога, човек уједно уздиже и прославља 
себе. Проповедајући мир Божји, – мир Христов, мир 
без страха и насиља, – човек доприноси изградњи 
Царства Божјег на земљи. Једино добром вољом, у 
несебичном давању себе Богу и ближњима, може 
се постићи истинска људска солидарност и право 
заједништво у решавању свих проблема и остварити 
морални и материјални напредак.
Својим доласком Христос сведочи о суштинској 
Заједници, новој заједници неба и земље, Творца и 
творевине, и Својим устима открива велику Тајну 
коју је Бог као залог унео у човека од самога његова 
стварања, а она се своди на истину да најважније 
створење под сунцем јесте управо човек. Наравно, 
човек је најважнији зато што је Бог у Христу постао 
човек. По речима Светог Иринеја Лионског, човек је 
позван да буде одсјај, слава, светлост Божја на земљи. 
То можемо схватити једино уколико Богочовека Го-
спода Христа узмемо за право и истинско мерило 
свих бића и свих збивања на нашој планети.
Свакодневно се сусрећемо са искушењима, недаћама 
и патњама, изазваним од стране других или од нас 
самих. Патње у нашим домовима, патње у школа-

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ О БОЖИЋУ 2011. ГОДИНЕ

ИРИНЕЈ
МИЛОШЋУ БОЖЈОМ ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ 
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМА АРХИЈЕРЕЈИМА 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – СВЕШТЕНСТВУ МОНАШТВУ И СВИМА СИНОВИМА 
И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГО-
СПОДА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:

МИР БОЖЈИ – ÕРИСТОС СЕ РОДИ(

A када дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега...(Гал 4, 4).
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ма, патње у градовима и селима, патње 
у државама и међу народима сведоче о 
дубокој подељености у свету, подељености 
која се не може превазићи људским напо-
рима. При том поделе иду тако дубоко да 
се и сама наша боголика личност дели – на 
душу и тело, на свесно и несвесно, и тако у 
недоглед.
Често се учини да је неред покретач и но-
силац нашег друштва. Неред је, међутим, 
присутан само онде где је изгубљена свест 
о истинској мери свега и свих, а то је љубав. 
Управо Христос сведочи, Својим доласком 
у овај свет, да је љубав победила свет зла и 
мржње и да га увек побеђуј e. Љубав је од 
Бога. Бог је извор свеколике љубави. „Који 
не љуби, не познаде Бога; јер Бог је љубав“ 
(1. Јн 4, 8).
Рођен у јаслама у Витлејему, Христос је за-
уставио време у Својој Личности и око Себе 
– још тачније: у Себи – сабрао све оне који 
су жељни љубави и вечности. Јавивши се у 
свету, Он нам једини доноси истинску и не-
пролазну радост.
Рођење Христово је унело мир Божји у свет, 
а време повезало са вечношћу. Мир и веч-
ност неће више никада напустити свет, без 
обзира на сва искушења и недаће које га 
могу задесити. Као носиоца Свога мира и 
вечности Христос је установио Цркву Своју. 
Она је Стуб и Тврђава истине, брод којим си-
гурно пловимо у тихо пристаниште нашега 
спасења.
Господ кроз Цркву исцељује сваку болест и 
сваку немоћ људску. У њој се васпоставља 
склад између неба и земље, између створе-
ног и нествореног, између вечног и време-
ног, између духа и тела. Исцељење које Го-
спод у Цркви даје није разумљиво уколико 
се не схвати и не доживи као љубав Божја 
која се пројавила у Христу, Рођеном, Распе-
том, Васкрслом и Прослављеном нас ради и нашега 
спасења ради. Господ љуби свакога човека и жели 
да се сви људи спасу и дођу у познање истине. Он 
и нас позива да учествујемо у делу нашега спасења 
тако што ћемо Њега познати у Цркви, то јест бити 
сабрани и уједињени у Цркви и као Црква, живети у 
њој и њоме. Мерило духовног живота на земљи јесте 
Црква јер је она Тело Христово. Кроз њу нас Господ 
исцељује јер жели да сви буду причасници вечнога 
живота и вечне љубави.
Позивамо и сву нашу духовну децу широм света 
да никада не забораве да је Господ Цркви поверио 

спасење и да је у њој дат једини истинити пут и пра-
вац којим треба да идемо. Мерило духовног живо-
та није дато појединцима већ се Духом Светим дај 
e Цркви у целини, тако да се све складно и у миру 
Божјем усавршава.
Превечни Бог се на онај давни, први историјски 
Божић родио као пуки сиромашак да би нас обогатио 
Собом, Својим божанским савршенством као вечним 
богатством. Тиме Он и нас и сва људска покољења 
учи да се не одвајамо једни од других него да једни 
другима бремена носимо, да љубимо једни друге, да 
помажемо слабе и сиромашне, да братски делимо 
добра којима нас je Бог обдарио и да тако испунимо 
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Закон Христов и на хришћански начин остваримо 
cвoje људско призвaњe.
Cвaкa деоба, раздор, нeприjaтeљcтвo и разарање 
заједништва супротни су Духу Божјем и духу Црквe. 
Jep, не можемо иcтoврeмeнo „пити чашу Господњу и 
чашу демонску“, не можемо „учествовати у трпези 
Господњој и у трпези демонској“ (1. Kop 10, 21).
Божић је Празник кад осећамо пуноћу доброте и ми-
лости Божјe, показане према роду људском тиме што 
је Бог послао у свет Сина Cвoга Јединороднога, Го-
спода нашега Исуса Христа. Божанска љyбaв, која се 
чудесно показала у витлејемској пећини, прожима и 
све нас на oвaj вeлики Дан.
Прaзнoвaњe Божића није просто обичај, традиција, 
нaвикa, дан примања и дaвaњa дaрoвa. Божић je 
дар над дaрoвимa, дан у којем ce открило оно што 
je jeдинo ново под cyнцeм, дан у којем ce вeчнa 
божанска младост улила у биће нeбa и зeмљe и у 
oгрaничeнy, пролазну људску природу и cвe подмла-
дила вeчном младошћу.
Нажалост, браћо и cecтpe, морамо признати да je наш 
духoвни мир прилично помућен, тe ни радост наша 
ниje потпуна. Она je oceнчeнa страхом и бригом због 
cвaкoднeвниx збивања у cвeтy, a пoceбнo због трагич-
них збивaњa на нaшeм распетом Kocoвy и Meтoxиjи. 
Ta збивања мyтe складни пој aнђeлcкe пеcмe и 
прeтe да мир и cтрпљeњe прeтвoрe у нecпoкojcтвo и 
нетрпeљивocт.
Нашим драгим верницимa, Србима на Kocoвy и 
Метохији, прeпoрyчyjeмo да буду истрајни и да оста-
ну на својим огњиштима, уз cвojy Цркву и уз cвoje 
cвeтињe, на зeмљи cвojиx дeдoвa и прaдeдoвa. Црквa, 
као брижна Мати, yвeк je са њима и yвeк ћe бити са 
њима. Бeз страдања нeмa ни вacкрceњa. Господ тека 
нам cвимa бyдe мерило и у страдањима!
Молимо вac, браћо и cecтpe, да светињу брака 
oчyвaтe, да ce бринeтe и cтapaтe о cвojoj дeци, a на-
рочито о њиxoвoм верском и моралном вacпитaњy и 
oбрaзoвaњy. Beрoнayкa у oбрaзoвнoм cиcтeмy у на-
шим школама јесте вeликa помоћ, али ниje jeдинa и 
ниje дoвoљнa; зато су рoдитeљи и топли породични 
дом cвeтa зajeдницa и мecтo узрастања у меру рас-
та виcинe Хриcтoвe, у пуноћу љyбaви Бoгoмлaдeнцa. 
Jep, вepa и морал ce yчe нajпрe у рoдитeљcкoм дому, 
у породици. Учe ce нeoceтнo, исто онако како ce учи 
и мaтeрњи jeзик.
Бог je рoдитeљимa дао yзвишeнy улогу да кроз 
рађање и васпитавање дeцe oплeмeњyjy cвeт и да га 
чине бољим и лeпшим.
Нажалост, још je yвeк много брaкoвa cклoпљeниx бeз 
благocлoвa cвeтe Црквe, a и рaзвeдeниx брaкoвa, који 
су прaвa несрећа и за нашу Цркву и за наш народ. 
Брак је завет пред Богом и у исто време црквена Све-

та Тајна. Човек нема право да раставља оно што је 
Бог саставио, каже Христос Господ (Мт 19, 6).
Христово Рођење је обасјало свет светлошћу 
знања и богопознања. Његовим уласком у 
свет настаје почетак новог доба, крај незнабо-
жачке ере и почетак ере христопознања, кроз 
Цркву коју је Он основао Својом часном крвљу. 
Овај Дан се прославља доживљавањем свега што је 
најлепше и најузвишеније. Он човека подсећа на 
његово двоструко порекло – небеско и земаљско. Он 
учи човека дужностима и према небеској и према 
земаљској породици. Овај Дан нас опомиње да је по-
требно претходно се одужити Оцу небеском и нашој 
небеској породици да бисмо могли стећи благослов 
и срећу у земаљској породици.
Отворите срца и ви, децо наша духовна, који сте от-
ишли у даљину и туђину и прославите у радости 
Богомладенца, јер је свуда земља Господња, а Бог је 
свуда и на свакоме месту. У Цркви Христовој, у овој 
светој богочовечанској заједници, славимо, са свима 
вама заједно, радосне божићне празнике и нисмо да-
леко једни од других.
Подигнимо горе срца, сви без разлике, драга браћо и 
сестре! Ово је Дан који је дао Бог да се и ми духовно 
рађамо и препорађамо кроз Христа Господа. Нека 
светлост Духа Светога, Духа Христа Богомладенца, 
Духа Божјег, засија у душама нашим и у домовима 
нашим!
Живети духовним животом значи спасавати 
се, исцељивати се, бежати од греха и трагати за 
љубављу. Љубав која је од овога света не води нас 
никуда до у смрт; једино нас љубав Богомладенца 
Христа оживљава и води у живот вечни. Зато треба 
да љубимо све око себе и свима да сведочимо Наду 
нашу, како каже Свети Апостол Петар (1. Пет 1, 3 и 3, 
15). Без љубави, у овом нашем свету све је осуђено на 
тугу, а без Оваплоћене Љубави Божје, Која је Христос 
Новорођени, све је осуђено на ништавило.
Клањајући се Детету младом, Превечном Богу, ових 
и свих других дана нашега живота, опростимо, браћо 
и сестре, једни другима и са братском, односно се-
стринском љубављу поздрављајмо једни друге све-
тим поздравом:

МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС Ce РОДИ! 
ВАИСТИНУ Ce РОДИ! 
Благословена нова 2012. година!

Дано у Патријаршији српској у Београду, о Божићу 
2011. године
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Ваши молитвеници пред колевком Богомладенца Христа

АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-

КАРЛОВАЧКИ 

И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ИРИНЕЈ

Митрополит загребачко-љубљански ЈОВАН 

Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ 

Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ 

Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ 

Епископ зворничко-тузлански ВАСИЛИЈЕ 

Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ 

Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ 

Епископ будимски ЛУКИЈАН 

Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ 

Епископ банатски НИКАНОР 

Епископ новограчаничко-средњезападноамерички

ЛОНГИН 

Епископ источноамерички МИТРОФАН 

Епископ жички ХРИЗОСТОМ 

Епископ бачки ИРИНЕЈ 

Епископ бихаћко-петровачки ХРИЗОСТОМ 

Епископ осечкопољски и барањски ЛУКИЈАН 

Епископ средњоевропски КОНСТАНТИН 

Епископ западноевропски ЛУКА 

Епископ тимочки ЈУСТИН 

Епископ врањски ПАХОМИЈЕ 

Епископ шумадијски ЈОВАН

Епископ славонски САВА 

Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ 

Епископ милешевски ФИЛАРЕТ 

Епископ далматински ФОТИЈЕ 

Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ 

Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ 

Епископ ваљевски МИЛУТИН 

Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ 

Епископ нишки ЈОВАН 

Епископ западноамерички МАКСИМ 

Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ 

Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ 

Епископ крушевачки ДАВИД 

Епископ умировљени захумско-херцеговачки 

АТАНАСИЈЕ 

Викарни Епископ хвостански АТАНАСИЈЕ 

Викарни Епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ 

Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ 

Викарни Епископ липљански ЈОВАН 

Викарни Епископ ремезијански АНДРЕЈ

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА: 

Архиепископ охридски и Митрополит скопски 

ЈОВАН 

Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ 

Епископ брегалнички, местобљуститељ Епархије 

битољске МАРКО 

Епископ стобијски ДАВИД
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У 
сусрет Божићу, најрадоснијем 
хришћанском празнику, Свете 
службе Божије служене су у хра-
мовима свих градова и већих 
мјеста наше Епархије, а бројни 

вјерни народ је традиционалним налагањем 
бадњака и уз свенародно весеље дочекао Рож-
дество Христово.
Свечано је и ове године било у Мојковцу, гдје 
су се вјерници сабрали око храма Рођења 
Христовог. Бадњаке је освештао Епископ 
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије са 
свештенством, честитајући сабраном на-
роду Божић – празник мира, праштања и 
љубави Божије. 
“Нека буде срећно налагање бадњака, овај 
наш стари народни обичај који је једино 
српски народ његовао кроз сва времена, па 
и ми данас, драга браћо и сестре, продужа-
вамо традицију наших светих предака. Огањ 
овог бадњака нас подсјећа на духовни огањ 
љубави Божије, који је Господ донио у овај 
свијет. Нека љубав Божија, топлина љубави 
Божије и Духа Светог загрије наша срца.“
 “Сјетимо се, у свјетлости рођења Христо-
вог, јуначких предака наше отаџбине, који 
су бранили родну груду и жртвујући се за 
јединство са браћом, животе своје поло-
жили за вјеру и отачаство. Овај свети храм 
подигосмо у славу рођења Христовог, а за 

покој душа мојковачких јунака. Не знам који би догађај 
био значајнији за Мојковац, да се увијек помиње, од 
Мојковачке битке, и који би то јунаци били већи од 
мојковачких јунака. Зато је увијек Божић у Мојковцу на-
рочити празник и нека тако буде од сада па до вијека“, 
рекао је, поред осталог, Преосвећени Владика.
Мојковачка Црквена општина уприличила је пригодно 
послужење, а изведен је и културно-умјетнички про-
грам. 
Упркос веома хладном времену бројни вјерници оку-
пили су се на Бадњи дан у Плужинама, гдје су са свеш-
тенством бадњаке налагали поред храма Светог Јована 
Крститеља.
Свенародно и свечано било је и у Андријевици. Цен-
трална светковина ложења бадњака била је код цркве 
Светог Архангела Михаила на Књажевцу. Домаћини 
овогодишње свечаности било је братство Дедовић, чији 
представници су сабраном народу упутили поруке мира, 
позивајући на праштање и помирење. У име домаћина 
обратио се Дејан Дедовић, а у културно-забавном про-
граму учествовали су вокални солиста Душко Рајковић 
и гуслар Слободан Фемић. Током Бадње вечери свјетлост 
наложених бадњака обасјавала је небо и изнад више 
андријевичких села. 
Бадње вече сабрало је око храмова и сеоских црка-
ва и мјештане општине Бијело Поље. Највећа 
прослава била је код цркве Светих апостола Пе-
тра и Павла, гдје је Бјелопољце благословио 
Његовог Преосвештенство Епископ Јоаникије. 
“Рођење Христово дало је смисао нашем рађању и на-

ХРИСТОС СЕ РОДИ

У СЛАВу
БОГОМЛАДЕНЦА
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шем животу, па све оно чиме изража-
вамо нашу радост због доласка Бога у 
овај свијет, има смисла. И ово налагање 
бадњака и простирање сламе око огња 
и мирбожање и сви други лијепи ста-
ри српски народни обичаји, све је то 
припрема да што љепше и пригодније 
прославимо рођење Христово – да на 
присан и дубок начин учествујемо у 
светим службама, које вршимо током 
ових празничних дана, молећи се пред 
колијевком Богомладенца да огњем 
Небеске љубави и Светог Духа загрије 
наша срца“, поручио је Преосвећени 
Владика. 
Небо над Бијелим Пољем обасјао је ве-
личанствени ватромет, а сабрани на-
род, до касно у ноћ, веселио се уз орке-
стар Ивана Ђенадића из Нове Вароши. 
У рожајској парохији бадњаци су на-
лагани на три мјеста, док је централна 
прослава била код цркве Светог Јована 
Крститеља у Рожајама. 
У сусрет најрадоснијем хришћанском 
празнику вјерни народ је, са свештен-
ством, бадњаке налагао и на подручју 
плавске општине. Дрво живота, у ве-
лики заједнички пламен претпраз-
ништва Рођења Христовог, житељи ове 
општине приносили су код цркве Све-
тог Николе у Војном Селу, поред хра-
ма Светих Кирика и Јулите у Велици, 
Свете Петке на Мурини, а светковина 
је уприличена и у порти манастира 
Свете Тројице у Брезојевицама. У име 
братстава Јашовић, Јањушевић, Јокић, 
Кнежевић, Кељановић и Коматина, који 
су били домаћини свечаности, обратио 
се Вукота Јашовић, говорећи о бадњаку, 
симболу наше свете вјере, слободе и 
помирења. 
Свечано је и ове године било на 
Жабљаку. Жабљачани и њихови гости 
бадњаке су налагали испред Сабор-
ног храма Преображења Господњег, а 
Црквена општина свечаности је органи-
зовала и поред светиња у Кршу, Јаворју 
и Врелима. Вјерни народ је учествовао 
у поноћној Светој Литургији и јутарњој 
служби. Славље је увеличао пригодан 
културни програм и ватромет. 
Налагање бадњака, у част Рођења Бо-
гомладенца Христа, било је посјећено 

Мојковац

Бијело Поље

Бијело Поље
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и код храма Светог Великомученика 
Георгија у Шавнику, а дрво живота на-
лагано је и у неколико села ове Црквене 
општине.
У присуству бројног народа из Берана и 
цијелих Васојевића, бадњаке је, у порти 
манастира Ђурђеви Ступови, освештао 
и наложио Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије. Вјерницима, који су се са-
брали да пред овом древном светињом 
дочекају празник Рођења Богомладен-
ца Христа, бесједио је Преосвећени Вла-
дика Јоаникије и, поред осталог, рекао:
 “Нека буде срећан и благословен праз-
ник свима. Да се увијек окупљамо 
око наших светиња, као око ове древ-
не светиње Ђурђевих Ступова, која 
прославља 800 година свог постојања. 
То је осам вјекова борбе за вјеру и за 
идентитет. Нашу душу и све оно што 
нам је најдрагоцјеније, на најбољи на-
чин, чува наша света вјера и дивни 
народни обичаји, а ти обичаји су то-
лико значајни да их је и Његош унио 
у “Горски вијенац“, остављајући нам 
завјештање да “шарамо Ускрсова јаја 
и бадњаке српске налажемо“. Тако 
пише у Горском вијенцу, тако су ради-
ли наши преци, тако и ми у овом на-
шем покољењу чинимо, прослављајући 
рођење Христово у нашим светињама, 
у нашим домовима, и свуда и на сва-
ком мјесту поздрављамо се узвишеним 
поздравом “Мир Божији Христос се 
роди!“
Бадњаци су традиционално налагани и 
у другим манастирима наше Епархије: 
у манастиру Успења Пресвете Богоро-
дице у Пиви, манастиру Светог Велико-
мученика Георгија у Бијелој код Шав-
ника, Рођења Пресвете Богородице у 
Косијереву код Никшића, Светог Јована 
Крститеља на Заграђу, Жупа Никшићка, 
Подмалинско код Шавника.
Традиционално налагање бадњака ис-
пред Саборног храма Светог Василија 
Острошког у Никшићу почело је у 19 
часова. Свечаности је, као и претход-
них година, присуствовао велики број 
вјерника и грађана Никшића. Дрво жи-
вота, на радост сабраног народа, освеш-
тао је Његово Високопреосвештенство 

Беране

Никшић

Беране
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Архиепископ Цетињски Митрополит 
Црногорско-приморски Г. Амфилохије, 
честитајући Бадње вече и празник 
Рођења Богомладенца Христа.
У својој бесједи, Високопреосвећени 
Митрополит Г. Амфилохије је подсјетио 
на ријечи Светог Владике Николаја, који 
је казао да са љубављу према Христу 
Господу, од Дјеве рођеног у Витлејему, 
волимо јединог правог, истинског Бога 
и тиме испуњавамо прву заповијест. 
Са љубављу према Њему, ми волимо и 
Њега као савршеног човјека и у Њему 
се испуњава и она друга заповијест – 
љубав према ближњима. 
“Није Божић и Бадњи дан обичај, није 
фолклор. Ако је то, онда то није ништа. 
Божић је велика света истина, велики 
догађај који је вододјелница људске 
историје, па и у оно вријеме када смо 
учили како Христа није ни било, није 
се ни родио, није ни постојао, чак су и 
ти безбожни учитељи говорили стара 
ера и нова ера, прије нове ере и послије 
нове ере, не објашњавајући шта је то 
што дијели историју свијета, човјека и 
човјечанства на стару и нову еру. И за-
иста, без личности Христове, без овог 
догађаја ништа не може бити схваћено, 
ни појмљено и зато када прослављамо 
Бадњи дан и Христово рођење ми се, у 
ствари, учимо највећој, најстрашнијој, 
најдубљој, најсавршенијој истини, 
сусрећемо се са догађајем који по-
треса небо и земљу, људску историју, 
који мијења овај свијет, дајући му 
нове квалитете, непролазне, мијења 
људску природу и то је оно што при-
влачи људска срца кроз вјекове жедна 
и гладна, не само овог пролазног хљеба 
и воде, него жедна и гладна хљеба жи-
вота и воде, која отиче у живот вјечни, 
жедна бесмртности, непролазности, 
вјечности, вјечног живота“, рекао је, 
поред осталог, Његово Високопреос-
вештенство Г. Амфилохије. 
Бадње вече и Божић сабраном народу 
честитао је и јереј Миодраг Тодоровић, 
старјешина никшићке Саборне цркве 
Светог Василија Острошког, а у свеча-
ности су учествовали хорови Светог Но-
вомученика Станка и Преподобне мати 
Ангелине, и гуслар Славко Горановић

Никшић

Никшић

Никшић
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Њих тројица су били надничари. Марко - мајстор, Лука 

и Јован - помоћници. Радили су далеко од својих кућа, 

својих породица, морало се зарађивати.

Враћали су се уморни, сиви, али осјећај да ће доћи 

својим кућама, породицама, носио их је. Надали су се 

да ће доћи на Божић, рано, да буду полазници једни 

другима, као што је било увијек. Пут је био далек, а 

зима непредвидљива, загонетна. Лука и Јован су били 

добро расположени, а Марко је мало говорио. Као да 

је имао неку скривену бригу, испољену у бори, међу 

очима.

Требало је прећи Маглену Гору, а снијег је већ почињао 

да пада. Бијело Бадње вече се откривало у својој 

љепоти, својој блиставој слободи. Али путницима, који 

жураху кућама, љепота зиме је затворила пут, бар на 

кратко.

Аутомобил је стајао обавијен снијегом. Бајковита шума 

се није могла прећи, тако је изгледало.

- Шта да се ради? Како даље? Ако крене мећава, 

остаћемо овдје… - очајавао је Марко.

Лука и Јован су уживали у љепоти шуме, тужни што 

неће са својима дочекати Божићно јутро, али ипак 

пуни наде да ће успјети.

- Божић је, па макар и у затрпаној планини! – узвикну 

Лука.

- Имамо нешто хране, литар вина, можемо и наздрави-

ти. Разведри се Марко, нема мећаве, тихо је! – храбрио 

га је Јован.

Поноћ је прошла, а тројица путника су стајала под 

једним бором, обученим у бијело.

- Хоћемо ли се мирбожати браћо?

- Не, Јово! У зору ћемо. Љепше је кад зора заруди. 

Полазићемо се овдје. Свак нека изабере по једно дрво, 

па ћемо као у кућама… Никад нијесмо овако, али… 

- Ако крене мећава, Лука, не ваља. Завршићемо у на-

мету!

- Опет твоје црне мисли. Божић је, не бој се.

Ускоро се под оним бором видјела ватра како плама, 

а наспрам ње се и снијег свијетлио. Мећаве није било, 

још је помало падало.

- Хајде да наложимо још двије ватре, да се полазимо 

у зору. Нијесмо кућама, али и ово је дом, живи дом, 

шума нас чува, топлија је, мећаве...

- Не помињи је, Лука! Да сване, лакше би било. Куд по 

оваквом времену… Нема никога…

- Опет ти, мајсторе! Дај да наложимо још ватре. Нека 

буду три!

- Као дјеца да се играмо, а заметени… 

Некако истовремено кад су букнуле све три ватре, за-

блиста једна звијезда у бијелој крошњи бора, високо, 

а тако блиско и охрабрујуће. За њом и мјесец. Као 

најљепша Божићна разгледница, тако бљесну шума.

- Ово је љепота! Стварна љепота! Мислим да је љепше 

него онима међу четири зида. Тамо не може ни 

трећина Божића да дође. Само да су и наша чељад 

ту… Али биће и они са нама! – ликовао је Лука, ни сам 

не знајући како је тако радостан у снијежној Магленој 

Гори.

- Људи, мислим да ће ускоро зора, треба да се мирбо-

жамо! – пожуривао је Јован.

П Р И Ч А

Радосав Ђурковић

БОЖИЋ
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- Дјетињите! – негодовао је Марко.

Зора је већ била далеко на истоку. И звијезде су још сијале, 

иако мало блеђе, јер се ближило јутро.

- Мир Божји! Христос се роди!

- Ваистину се роди! – чуло се око ватре под бијелим бором.

- … Оволико мушких глава и сваке добре среће! – кликовао је 

Лука.

Полазили су један другог, као и увијек. Сијевале су искре из 

три наложене ватре. А онда, кад завршише обред, наздрави-

ше оном боцом вина. И Марко је био расположенији. Таква 

необичност Божићног јутра, просто их је дизала уз бијеле бо-

рове гране.

Дан освану. Пријатељи су пјевушили неку стару пјесму.

„Ој Божићу један у години, славићу те макар у пећини…“

Магленом Гором је брујало. Појави се машина. Чистили су 

пут.

- Христос се роди! Чули смо да има људи у шуми, па пођосмо 

рано.

- Ваистину се роди! Добро дошли! Ево ми славимо како може-

мо.

- Марко, срећан ти син! Добио си сина, на Божић!

- Срећно било! Срећно и честито било! Такав поклон!!!

- Христос се роди! Ваистину се роди! – одјекивало је Магле-

ном Гором. Надничари кренуше кућама, испуњени сваком 

радошћу. Ватра остаде да плама под боровима, а вјеверице да 

сакупљају остатке хране.

Христос се роди! Ваистину се роди! - шумила је шума.
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ИСТОРИЈА ЦРКВЕ

јереј Слободан Јокић

СВЕТИ
МАРКО ЕФЕСКИ
И ФЛОРЕНТИНСКА

УНИЈА

Сабор је свечано отворен у Саборном храму у Ферари 9. 

априла 1438. године. Патријарх због болести није при-

суствовао отварању, али је прочитана његова посланица. 

Након отварања сабора наступио је период неактивно-

сти. Оформљена је комисија од обје Цркве, којој је било 

повјерено да разјасни тачке разилажења између двају 

Цркава, да их истражује и да укажу пут ка склапању 

уније. Са грчке стране у комисији су учествовали Марко, 

митрополит Ефески, Висарион, митрополит Никејски. 

Затим тројица епископа, велики хартофилакс Валсамаон, 

велики еклисијарх храма свете Софије Сиропуло, двојица 

игумана, и један јеромонах. Цар им је придодао свјетовног 

великаша М. Јагариса1. Од ових само су двојица овлашћена да 

иступају у дискусијама и то као први Свети Марко као и Виса-

рион Никејски. Представници Латина су кардинал Јулије Це-

зарини, кардинал Николај Албергати, Андреј, Архијепископ 

Родоски, Јован де Торквемада. Али прави представник Лати-

на био је Папа Евгеније, човјек изузетне снаге воље и поли-

тичке обдарености, који је умио да спроведе своје планове у 

дјело, ако није могуће на лијеп начин онда силом. (позната 

је његова борба са Базелским сабором који га није призна-

вао). Био је један од најснажнијих људи у историји папства.2 

С друге стране предводник је био сам император који је на 

уније гледао са политичке тачке гледишта. Често је руководио 

расправама, неријетко и сам присуствујући и изражавајући 

своје мишљење. Црквена страна посла за њега је била на дру-

гом мјесту. Он је желио да унија буде склопљена на некаквим 

заједничким изразима. Међутим, када се показала оштрина 

ситуације, он је (не без унутрашње борбе, јер је једном и сам 

на папин притисак одговорио: „Ја нијесам господар сабора“ 

и такође да не може принуђивати своје јерархе) одлучио да 

1  Архимандрит Амвросије, нав. дјело, стр. 37.
2  Исто, стр. 38.
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жртвује Православље ради интереса Византије3. Комисији су придодати преводиоци и 

секретари. Документа је требало да се воде и на грчком и на латинском. Сви документи 

са овог сабора, као што смо већ навели, су изгубљени. 

Још на самом почетку сабора у Ферари искристалисале су се четири основне спорне 

теме које се у преговорима нијесу могле заобићи, а које је као спорне истакао и 

кардинал Јулијан Чезарини. То су: 1. учење Цркве о происхођењу Светога Духа, 2. 

квасни односно бесквасни хљеб на Светој Литургији, 3. папско првенство и 4. огањ 

очишћења душа послије смрти. По жељи императора и других, почело се прво раз-

говарати о чистилишту као о питању о коме ће се лако доћи до договора са римока-

толицима. Овдје се нећемо подробно на томе задржавати, већ ћемо 

истаћи да је Св. Марка против латинског учења и уопште о стању 

душа послије смрти, својим доказима из Св. Писма и Отаца, раз-

био све аргументе Јулијана Чезаринија и Јована де Торквемаде. О 

овом питању Св. Марко је расправљао у своме првом и другом сло-

ву о очишћујућем огњу, и у својим одговорима на питања латинских 

учитеља у вези са тим, као и у излагању десет аргумената који показују 

да очишћујући огањ не постоји. По овом питању сјајно је бранио право-

славно учење и Висарион Никејски. Овдје треба истаћи неке од проблема 

са којима су се сретали православни на самом почетку сабора: били су 

уцјењивани новцем који су им римокатолици давали за намирнице, 

често су оскудијевали у новцу и осталим животним потребама. Многи 

су били принуђени да у оскудици продају најнужније ствари и предме-

те да би преживјели. За живот неопходан и унапријед уговорен новац 

за издавање, дијељен им је нередовно и послије дугог исцрпљивања 

и у тренуцима када је требало да источни пристану на неку одлуку 

која им је од стране Латина наметана. Понекад је новац и селективно 

дијељен и у већим износима оним православним који су пристајали 

на веће уступке Латинима, и тако даље.4

Послије неуспјеха договора поводом питања чистилишта настала је 

дуга пауза у преговорима. Читави мјесеци протицали су у неактив-

ности. У то вријеме низ православних представника схватио је да 

је проблем уједињења Цркава у оваквим условима потпуно нерјешив 

и тајно су одлазили из Италије како би се вратили у отаџбину. Међу 

њима су били и митрополит Марко и Митрополит Антоније Ираклијски. 

Међутим на путу су их сустигли императорови гласници и пренијели им 

наређење од императора да се врате у Ферару, што су ови и учинили. Од 

тога тренутка и цар и патријарх траже начин да сабор премјесте из Фераре 

дубље у унутрашњост Италије, да сабор боље осигурају, односно источне више 

изолују. Зато су, како каже Сиропулос, тајно преговарали са папом Евгеном о 

одласку у Флорентију5. У овом периоду стиже делегација Руске Цркве предвођена 

Исидором Кијевским и бројала је двјеста чланова.

Након неколико мјесеци проведених без рада, преговори су напокон били 

обновљени новембра 1438. и било је одлучено да се пређе на најважнију тачку 

размимоилажења између двије Цркве, на проблем Филиокве (Filioque). На неколи-

ко засиједања Св. Марко је доказивао сву неоснованост додавања израза Filioque 

Символу Вјере. Одржано је око петнаест сједница на којима се расправљало о овом 

проблему. У својим бесједама Св. Марко је говорио да је Господ својој Цркви оста-

вио дар љубави и мира и док је овај дар чуван обилан Црква је била јединствена. 

Међутим, Латинска Црква се одвојила од Православне Цркве, прихвативши стране 

догмате, чиме су били нарушени љубав и мир. Супротно Светом Писму и древним 

3  Исто, стр. 39.
4  Радомир Поповић, Покушај уније у Ферари и Флорентији према подацима Силвестра 
Сиропулоса, стр. 242.
5  Архимандрит Амвросије, нав. дјело, стр. 49.

. Комисији су придодати преводиоци и 

секретари. Документа је требало да се воде и на грчком и на латинском. Сви документи 

Још на самом почетку сабора у Ферари искристалисале су се четири основне спорне 

теме које се у преговорима нијесу могле заобићи, а које је као спорне истакао и 

кардинал Јулијан Чезарини. То су: 1. учење Цркве о происхођењу Светога Духа, 2. 

квасни односно бесквасни хљеб на Светој Литургији, 3. папско првенство и 4. огањ 

очишћења душа послије смрти. По жељи императора и других, почело се прво раз-

говарати о чистилишту као о питању о коме ће се лако доћи до договора са римока-

толицима. Овдје се нећемо подробно на томе задржавати, већ ћемо 

истаћи да је Св. Марка против латинског учења и уопште о стању 

душа послије смрти, својим доказима из Св. Писма и Отаца, раз-

био све аргументе Јулијана Чезаринија и Јована де Торквемаде. О 

овом питању Св. Марко је расправљао у своме првом и другом сло-

ву о очишћујућем огњу, и у својим одговорима на питања латинских 

учитеља у вези са тим, као и у излагању десет аргумената који показују 

да очишћујући огањ не постоји. По овом питању сјајно је бранио право-

славно учење и Висарион Никејски. Овдје треба истаћи неке од проблема 

са којима су се сретали православни на самом почетку сабора: били су 

уцјењивани новцем који су им римокатолици давали за намирнице, 

често су оскудијевали у новцу и осталим животним потребама. Многи 

су били принуђени да у оскудици продају најнужније ствари и предме-

те да би преживјели. За живот неопходан и унапријед уговорен новац 

за издавање, дијељен им је нередовно и послије дугог исцрпљивања 

и у тренуцима када је требало да источни пристану на неку одлуку 

која им је од стране Латина наметана. Понекад је новац и селективно 

дијељен и у већим износима оним православним који су пристајали 

Послије неуспјеха договора поводом питања чистилишта настала је 

дуга пауза у преговорима. Читави мјесеци протицали су у неактив-

ности. У то вријеме низ православних представника схватио је да 

је проблем уједињења Цркава у оваквим условима потпуно нерјешив 

и тајно су одлазили из Италије како би се вратили у отаџбину. Међу 

њима су били и митрополит Марко и Митрополит Антоније Ираклијски. 

Међутим на путу су их сустигли императорови гласници и пренијели им 

наређење од императора да се врате у Ферару, што су ови и учинили. Од 

тога тренутка и цар и патријарх траже начин да сабор премјесте из Фераре 

дубље у унутрашњост Италије, да сабор боље осигурају, односно источне више 

изолују. Зато су, како каже Сиропулос, тајно преговарали са папом Евгеном о 

. У овом периоду стиже делегација Руске Цркве предвођена 

Након неколико мјесеци проведених без рада, преговори су напокон били 

обновљени новембра 1438. и било је одлучено да се пређе на најважнију тачку 

размимоилажења између двије Цркве, на проблем Филиокве (Filioque). На неколи-

ко засиједања Св. Марко је доказивао сву неоснованост додавања израза Filioque 

Символу Вјере. Одржано је око петнаест сједница на којима се расправљало о овом 

проблему. У својим бесједама Св. Марко је говорио да је Господ својој Цркви оста-

вио дар љубави и мира и док је овај дар чуван обилан Црква је била јединствена. 

Међутим, Латинска Црква се одвојила од Православне Цркве, прихвативши стране 

догмате, чиме су били нарушени љубав и мир. Супротно Светом Писму и древним 

4  Радомир Поповић, Покушај уније у Ферари и Флорентији према подацима Силвестра 
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Васељенским саборима, Латинска Црква је унијела до-

датак у Симбол Вјере и никада није гајила љубав пре-

ма сестри – Источној Цркви. Овај додатак, који је узрок 

раскола, треба избацити6. Он је писао са болом у души о 

упорном не признавању Латина својих погрешака, које 

су се тако очигледно показале. По његовим ријечима 

на једно су били приморани и то: „да благоразумно 

збаце маску у дискусији са нама: јер њима није стало 

до истине, и циљ им није био да је пажљиво нађу, него 

су надговорљивошћу хтјели да се засиједање сведе на 

ништа, да би они послије рекли како су побиједили... 

Говорити њима, тим „каменим душама“, чинило се као 

пјевати глувим ушима, или сијати на камену, или пи-

сати на води...“7 

Папа је желио да се сабор премјести у Флорентију из 

горе наведених разлога. Грци су се одлучно изјаснили 

против премјештања Сабора, али када је папа указао 

на своје финансијске потешкоће издржавања Сабора и 

то да су му Флорентинци понудили велика средства ако 

пренесе Сабор у Флорентију, а такође и када се позвао 

на чињеницу да у Ферари бијесни епидемија која је 

већ однијела многе животе на обје стране мишљења су 

се подијелила међу Грцима. Једни су били да се пређе 

у Флорентију а међу њима је био император и Марко 

Ефески, и сматрали су да је најбоље да се преговори 

прекину и да се врате у Константинопољ. Патријарх 

је био неодлучан и није износио своје мишљење. 

Однијело је превагу прво мишљење.

 И тако почетком јануара 1439. године одржана је 

последња сједница у Ферари, а Грцима је била дата 

већа сума новца која је била послата у Константинопољ 

ради јачања града против Турака. Православна 

делегација је у Фиренцу стигла средином фебруара 

1439. године. Овај догађај је био преломан и довео је 

до трагичне бесплодности и од Флорентинског сабо-

ра направио велико гробље оних нада које је у вези 

са њом гајио читав хришћански свијет. Флорентија 

је постало мјесто гдје су, према ријечима Св. Марка, 

Латини скинули своје маске у односу на православне 

представнике, па чак и у обраћању њима. Јак и неми-

лосрдан притисак од стране Латина ради постизања 

уније у њиховом схватању ове ријечи, тј. у смислу 

потпуног духовног поробљавања Православне Цркве, 

постаје политика Ватикана у односу на Грке на Сабору 

у Флорентији. На Сабору Латини нијесу тражили спо-

разум, већ потпуну предају Православне Цркве, не то-

лико поновно успостављање ранијег јединства, колико 

безусловну капитулацију Источне Цркве. Положај пра-

вославних се још више погоршао: изморени, патећи од 

немаштине, изложени различитим притисцима, без 

средстава да се врате у отаџбину која је била далеко, а 

6  Исто, стр. 175
7  У исто, стр. 176

што је најважније – свијест у колико тешком положају се налази-

ла Византија која је била на ивици пропасти, а осјећајући у себи 

одговорност за Православље, за свој народ, за своју државу.8 Сре-

дином фебруара настављен је рад сабора по питању исхођења 

Духа Светога. Може се рећи да су скоро све сједнице Флорентин-

ског сабора биле посвећене једном једином проблему: догмату о 

исхођењу Духа Светога. Може се рећи да је управо одбијање Ла-

тина да из Символа вјере избаце додатак Filioque који су унијели, 

послужило у основи као камен спотицања за уједињење Цркава 

1439. године као што ћемо то касније и видјети.

Бранећи православно учење о Св. Духу говорио је:

„Ми православни, заједно са Светим Дамаскином и са свим Оци-

ма, не говоримо да Дух исходи од Сина; а они – тј. Издајници 

Православља (међу којима су предњачили будући кардинали 

Висарион Никејски и Исидор Кијевски) заједно са латинима го-

воре да Дух исходи од Сина. И ево, ми, заједно са божанственим 

Дионисијем, говоримо да је Отац једини Источник надсушта-

ственог Божанства, а они заједно са латинима говоре да је и Син 

Источник Духа Светога, чиме Духа очигледно искључују из Бо-

жанства. Ми заједно са Григоријем Богословом разликујемо Оца 

од Сина на основу својства 'бити Узрочником', а ови их, заједно 

са Латинима, на основу својства бити Узрочником – сједињују и 

мешају у једно. Ми опет, заједно са преподобним Максимом Ис-

поведником и ондашњим римљанима и њиховим западним оци-

ма 'не чинимо Сина узрочником Духа', а они саборском одлуком 

објављују да је Син 'на грчком-узрочник, на латинском-начело' 

Духа. Ми заједно са философом и мучеником Јустином тврдимо 

'као што је Син од Оца, тако је и Дух од Оца', а они заједно са лати-

нима говоре да Син происходи од Оца непосредно, а Дух посред-

но и тиме понижавају Духа Светог. Ми ево заједно са светим Да-

маскином и свим Оцима исповедамо да нам је непознато у чему 

се састоји разлика између божанског рођења и исхођења, а они 

са Томом Аквинским и латинима говоре да се разлика састоји у 

томе што рођење бива непосредно, а исхођење посредно.“9 

Он у том духу и завршава своје Исповиједање вјере:

„Сви Оци и Учитељи Цркве, сви Сабори и сва Божанска Писма уче 

да бежимо од оних који мисле неправославно и да се удаљимо 

и да се удаљимо од општења са њима. Зар ћу ја, дакле, све њих 

презрети, и поћи за онима који под маском лажног помирења 

позивају на закључење уније са онима који су нарушили свеш-

тени и Божанствени символ и уводе Сина као другог Узрочника 

Духа Светога? А друге бесмислице, од којих би и само једна била 

довољна за разилажење са њима, за сада нећу спомињати. Да ми 

се никада не говори, о Утешитељу Благи, да до те мере одступим 

од себе самога и од здравог расуђивања и здраве вјере, него да се 

увек држим Твога учења и Тобом надахнутих благих мужева, и 

да се тако присајединим својим Оцима, носећи одавде (са земље 

на небо), ако ништа друго, оно бар-праву веру (Православље)“.10 

наставиће се

8  Исто, стр. 183
9  Св. Марко Ефески, Окружна посланица, цит. према, Свети Марко 
Ефески, житије, дела и служба, стр. 32.
10  Св. Марко Ефески, Исповедање вјере, у Архимандрит Амвросије, 
нав. дјело, стр. 284.
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Т
роугао међу овима ријекама није велика, али 

је лијепа равнина, звата – «Шћепан-Поље». На 

једноме маломе брежуљку ове равнине поди-

гнута је негда била величанствена црква, а 

више ове опет на једноме височијему брданцу 

град (тврђава). Предање каже, да је ова црква била задуж-

бина Ерцега Шћепана, а такође и град да је био његов.

Ово народно предање тврди и само име мјеста – 

«Шћепан-Поље» којим се именом и данас називље.

Црква је опушћела одавно под Турцима; али зидови 

њени и узвишено кубе и данас стоји уздигнуто.

Г. Митрополит са жалошћу посматрао је ову запуштену 

српску богомољу, па рече, да ће Његовоме Височанству 

Господару предложити, да се ова древна задужбина опет 

обнови. Ово је и била Његова главна цијел, да види ову 

дивну, али запуштену богомољу.

Дана 16. јулија у цркви Доњијех Црквица била је 

архијерејска служба, на којој су учествовали: Јован 

Јокановић, парох Доњоцрквички и Радован Врачар, 

парох Борковићки. У своје вријеме служећи Архипа-

стир говорио је народу о сили вјере и њеној помоћи, 

коју су наши предци, а и ми од благодати вјере до-

бивали и добивамо. – Савјетовао је у својој бесједи 

народу, да његује те узвишене религијозне врлине 

и да избјегава све оно, што би га удаљавало од тијех 

хришћанскијех осјећаја. Послије службе неки по-

божни људи замолили су, да Г. Митрополит онако 

обучен у свештенима одеждама изађе из цркве, па 

да им прекади упокојенима сродницима гробове. Г. 

Владика видећи топлу вјеру њихову, радо је испунио 

жељу њихову.

Црква у Доњим Црквицама врло је лијепа и доста 

пространа, посвећена је св. ап. Петру и Павлу. Неке 

врсте камења на спољњему зиду биле су озидане од 

некога мекога камена, те су се те врсте изрубале. Ово 

не само да није лијепо виђети, него може изазвати и 

опасне пошљедице за ону цркву. Да би се то избјегло 

Г. Митрополит наредио је надлежнима, да се црква 

П У Т О П И С И

МИТРОПОЛИТ

МИТРОФАН
ПО ЗАХУМСКО РАСИЈСКОЈ

ЕПАРХИЈИ  
(С пута каноничке визитације 
Његовог Високопреосвештенства 
Господина Митрополита Ми-
трофана по Захумско-Расијској 
Епархији - Прибиљежио један из 
Његове пратње; Просвјета, годи-
на IV, свеска I-XII, Цетиње 1895.)
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споља циментира, како оно меко камење не би у 

будуће могло опадати.

Духовни Пастир извршивши своју св. дужност, бла-

гословио је народ и благодарио му на дочеку и ода-

ности, отишао је пут села Црне Горе, гдје му је стан 

био одређен.

На путу Г. Митрополита замолио је г. Милан 

Никовић, да му својом посјетом благослови дом. 

Духовни Пастир примио је позив и на путу свратио 

код Никовића.

Ушавши у кућу Никовића, одмах с првога погледа 

даде се познати, да су браћа Никовићи, Милан и Ми-

тар, као у Пиви доста богати. Пратња нашега путни-

ка овдје састојаше се из 50 и више све отмјенијех 

особа, који су сви били почашћени разнијем пићем, 

па и шампањом. На молбу домаћинову Г. Владика 

устаде да изврши чин водоосвећења, па гледајући по 

кући упита домаћина: «Ђе ти је у кући икона?» Овај 

одговори: «немам је!» Г. Владика примјети: «видим, 

да добро и богато живиш, у кући видим ти неки рас-

кошлук, без кога би се лако могло; а немаш оно, без 

чега не смије бити твоја кућа – У њој немате иконе! 

Не само твоја овако богата, него ни најсиромашнија 

хришћанска кућа не смије бити без иконе. Зато као 

Духовни Пастир наређујем ти, да одмах у твоју кућу 

набавиш св. икону, пред којом ћеш ти и твоји домаћи 

Богу се молити». Никовић врло дубоко тронут овом 

Архијерејском опоменом рече: «одмах ћу икону на-

бавити, а јако се кајем што то нијесам пређе учинио. 

Молим Г. Владику да ово не припише мојој немар-

ности према таквој светињи, него мојој простоти».

Послије Г. Владика дознао је, да су браћа Никовићи, 

Митар и Милан, људи врло поштени и трудољубиви; 

а уз то, да они њиховијем имањем многоме сирома-

ху помогу и ваљају. Врло лијепи примјер код тако 

младијех људи.

Браћа Никовићи: Обрен, Митар и Милан замолише Г. 

Владику, те је на путу код цркве у Горње Црквице свратио 

и прекадио гроб њиховијех родитеља.

На селу Недајноме велики народ чекао је свога Духов-

нога пастира, који је к њима свратио. У њиховој средини 

осветио је водицу, поучио их и благословио.

Истог дана около 81/2 часова у вече Г. Митрополит са 

својом пратњом приспио је на село Црну Гору и починуо 

код цркве, ђе му је и стан одређен, и ђе га је народ са 

официром Шћепаном Плоском и мјеснијем свештени-

ком Филотијем Јокановићем дочекао.

Дана 17 Јулија у цркви храму Вознесенија Господњег Г. 

Владика обавио је чин водоосвећења, поучио народ и 

прекадио неке гробове.

Црква на Црној Гори малена је, али врло лијепа и си-

метрична. Г. Митрополит похвали Црногорце за њихову 

топлу оданост ка цркви. Он им напомену, како му је по-

зната и она ријетка милост, коју је Његово Височанство 

Господар њима за њихово негдашње јунаштво указати 

благоволио; па да је и њему (Г. Митрополиту) Господар 

благоволио при поласку на путу наредити, да им и Он не-

што са своје стране цркви дарује. Оваква пажња и милост 

нашега Узвишенога Господара неописано је обрадовала 

Црногорце. Они тијем изазвати предложише, да би њима 

најмилије било, кад би им се за цркву даровало звоно. Г. 

Митрополит обећа им купити звоно и послати им га у 

Никшић. Одмах је наредио Г. Владика, те се је узела мјера 

од звоника, да се према њој звоно наручи.

Свијем свештеницима у Пиви (има 7 парохија) прегле-

дани су парохијални регистри и свима су нађени у реду 

осим свештенику Филотију Јокановићу, који је за овакву 

немарност био строго укорен и с наредбом, да поправи 

регистре и да их на преглед донесе на Цетиње.

Овдје дошао је да свога духовног Пастира предусрете Ка-

петан Језерски Г. Урош Шаулић са језерскијем свештени-

ком Петром Шаулићем.
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Црна Гора крајње је село од племена пивскога ка 

Језерима. Зато ово је била тачка, на којој се Г. Митро-

полит имао растати са главарима пивскима, који су га 

свуда по Пиви у великоме броју пратили. Међу овима 

главарима бијаше: Г. Г. Бригадир и Војвода Лазар Со-

чица са своја два прекрасна сина. Командири: Миро 

Гаговић, Јоко Аџић и Вико Радоичић и многи други.

Г. Митрополит окрену се ка Г. Војводи Сочици и друштву 

му, па рече: «Господо! Са вама заједно прошао сам кроз 

ваше јуначко племе. На свакоме кораку сријетала ме 

љубав ваша и оданост вашијех саплеменика. Разумије 

се, да је све то за мене било пријатно и ласкаво. Али 

све то код мене било је незнатно, при другоме, што 

сам ја овога пута имао прилику увјерити се код на-

рода вашега племена. Видио сам, да се је по Пиви по-

градило више новијех цркава у краткоме времену, од 

када је Пиву наш Узвишени Господар ослободио. Ово 

је доказ народне побожности, а истодобно доказ је и 

свакој срећи; јер је оданост вјери темељ свега, што је 

добро и напредно. Оваквијем поступком угађа се Богу 

и племенитој жељи Његовога Височанства нашега до-

брога Господара. Господо! У вама увиђам представнике 

племена вашега – и у напретку, кога је племе у рели-

гиозноме и просвјетноме погледу у ово мало вријеме 

постигло увиђам и вашу заузетост, која је овај успјех 

постигла. Заиста драго ми је, што као ваш Архипастир 

могу рећи: да сте ви у вашем положају знали, као до-

бри хришћани према Богу испунити своју свету дуж-

ност; а такође знали сте испунити и оне очинске жеље 

нашега Премилостивога Господара, које се односе на 

срећу и благо његовога народа.

Ја вам препоручујем да и у будуће сљедујете упућивати 

народ у свему, што је Богу угодно, Господару повољно, 

а народу срећно и корисно.

Благодаран на ваш усрдни дочек и оданост, које сте 

ми указали ви и народ вашега племена, ја на вас и 

на народ овога племена призивљем благослов Божи, 

да се и у будуће под силом благодати тога небеснога 

дара развијате на своје вјечно спасење и благо драге 

наше домовине».

Ове ријечи духовнога пастира тронуле су присутне 

главаре, те му је у име свијех захвалио г. војвода Лазар 

Сочица и његовима св. молитвама препоручио себе, 

своје друштво и народ пивски.

Г. Владика просљедовао је пут за Језера, а главари пив-

ски повратише се на Горанско.

Између осталијех у пратњи Г. Митрополита био је и 

даље Г. Живко Шибајлија, капетан, и Урош Шаулић, 

капетан језерски, и официр Г. Вуле Кнежевић.

Идући на путу у Језерима наишли смо на неко праста-

ро гробље. На великим надгробним плочама виде се 

неке људске слике и разни знакови. Натписа, баш што 

је важно, не могах виђети, а и да их је било, то је дуго 

вријеме изгладило.

На 4 часа послије подне истог дана 19. јулија приспјели 

смо на село Новаковиће. Овдје на једноме лијепоме и 

узвишеноме мјесту Жугићи граде нову цркву. Г. Ми-

трополит свратио се, те је радњу благословио прегле-

дао и дао инструкције за даљи наставак радње.

Код ове цркве окупио се бјеше народ из села 

Новаковића, да предусрете свога духовнога пастира. 

Г. Владика поучио је народ и послије отпочинуо под 

ладником, који је био нарочито за то учињен.

Послије једнога часа одмора продужили смо пут даље. 

Више Буковице срели су нас Дробњаци са команди-

ром Јованом Ружићем. Пред саму ноћ приспјели смо 

код цркве Буковичке храма св. великом. Георгија. 

Послије обичног молепстија поучен је народ и отпуш-

тен кућама. Стан био је одређен код Марка Ћућила, 

доброга Херцеговца и јунака, родом из Невесиња.

Дана 20. Јулија у јутро зором кренули смо из Буковице 

за Шавник, гдје је имала бити архијерејска служба. На 
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Ивицу изишао је у сретање финансијски капетан Г. Никола 

Нејмаревић са Шавничанима.

Пред црквом у Шавницима, храм.св. Георгија, бјеше окупљен 

велики народ.

Иза малога одмора почета је Божанствена служба. Уз 

Архијереја учествовали су у служби свештеници: Милосав 

Томић и Алекса Жугић. Иза литургије држат је парастос за 

блаженопочившега Великога Војводу Мирка Петровића.

Послије подне прегледани су регистри и нађени у реду.

Шавник је једна од најмањих варошица у земљи, али је 

положај врло лијеп, што причињавају ријеке Ту-

шица и Буковица, које се овдје 

сретају. У овако малој ва-

рошици изненадило је 

нас то, што су овдашњи 

трговци са учитељем Ко-

стом Лучићем састави-

ли пјевачко друштво, 

које је доста хармо-

нично отпјевало и 

ван цркве неколи-

ко пјесама. Ово 

служи на част 

Шавничанима.

Дана 21. јулија 

рано у 5 сати 

у пратњи г. ка-

петана Груба-

на Церовића, 

к о м а н д и р а 

г. Ружића и других главара и свештеника по-

шао је г. Митрополит, да посјети цркве: у Пре-

вишу, Годијељима, Грабовици, Комарници, 

Дужима, Дубровску, Пошћењу и Петњици. Код 

сваке од ових цркава наодили смо окупљен на-

род, те је на сва мјеста г. Митрополит извршио 

водоосвећење и по дужности поучио народ.

Св. Великом. Георгију посвећене су цркве: Пре-

вишка, Грабовичка, Годијељске, Душка, Дубров-

ска и Петњичка.

Црква у Комарници посвећена је св. пророку 

Илији, а Пошћенска Успенију Пресвете Богоро-

дице.

Цркве на Дужима и Петњици старинске су, 

али обје прилично запуштене. Г. Митрополит 

наредио је Дужанима, да цркву поправе и дао 

је упуство, како је имају поправити. Код цркве 

Душке гробље је било доста на тврдоме мјесту, 

које је у неколико и уздигнуто около цркве, 

те црква изгледа ограђена земљом, што како 

у цркви причињава влагу, тако и с поља губи 

цркви изглед и симетрију. За то је г. Владика 

обиљежио, што се има около цркве очистити и 

уредити, а гробље је од цркве поудаљио. За ову 

потребу даровао је цркви Ђуро Маловић један 

комад ливаде за гробље, за који прилог г. Ми-

трополит дао је свој Архијерејски благослов ре-

ченоме Маловићу.

Црква у Петници потребује поправку, на коју 

сврху г. Митрополит даровао је опћини 50 

фиор.

Црква у Пошћењу између свију цркава у 

Дробњаку најљепша је, што служи на част оној 

опћини и опћинскоме старјешини г. Ђорђу 

Башовићу, који је сваком приликом настојавао 

о напретку ове цркве.

У неким црквама по Дробњаку нашао 

је г. Митрополит неких икона, које је 

радила невјешта рука, те ни мало 

не саодговарају светињи, коју 

представљају; зато је наредио да 

се те иконе другијема у духу 

православља начињенијема 

замијене.

У вечер истог дана на један 

сахат ноћи врло уморни по-

вратили смо се опет у Шав-

ник.

(Наставак у сљедећем 

броју)
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И С Т О Р И Ј А

Нова станишта црногорских досељеника у Топличком и Врањском 

округу

 

Како су се црногорски досељеници кретали према Топличком и 

Врањском округу веома заобилазним путевима преко Ужица (или 

Ивањице), Чачка, Краљева, Трстеника и Крушевца, прво су долази-

ли у Топлицу, и то кроз Јанкову Клисуру. Неки од првих досељеника 

морали су, прије свега због зимског времена, прекидати дуготрајно 

и мукотрпно путовање, те су зимовали на подручју Ужичког округа 

(села Кремна, Лазарица, Ловци, Јабланица), па и Крушевачког округа 

(село Станци). У Топлици су се досељеници најчешће задржавали неко 

вријеме у селу Гарићу код Прокупља и у селима Крчмаре, Висока, Ру-

даре и Селиште код Куршумлије. Тако је Топлица била „база“ одакле 

су досељеници већим дијелом усмјеравани даље у сусједне крајеве 

Топличког округа: Горњу Јабланицу, Пусту Реку, Косаницу и Добрич. 

Првих година, кад је слободног земљишта у Топличком округу било 

још у изобиљу, важну улогу у размјештању досељеника имали су први 

граничари, који су добро познавали локални терен. У тежњи да се до-

могну брдско-планинских предјела (на какве су иначе били навикли) 

с богатим пашњацима за стоку, досељеници су се из Топлице крета-

ли преко планинских превоја и прво насељавали напуштена села на 

падинама Радан планине, која су била нешто удаљенија од немирне 

границе с Турском. Потом се постепено попуњавао сав простор уз гра-

ницу. 

Црногорски досељеници насељавани су у 

Јабланичком срезу на подручја Горње Јабланице 

и Пусте Реке (овај срез је 1890. године издвојен 

из Топличког и припојен Врањском округу, при 

чему је подрује Пусте Реке подијељено тако да је 

његов сјеверни дио припао Прокупачком срезу 

у саставу Топличког округа). У Горњој Јабланици 

(подручје данашње општине Медвеђа), која обу-

хвата простор око горњег тока ријеке Јабланице, 

искључиво црногорским досељеницима 

насељена су села: Маровац, Стара Бања, Врапце, 

Др Милош Луковић

ИСЕЉАВАЊЕ
ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ
У ЈУЖНУ 
СРБИЈУ
1879–1912. ГОДИНЕ (((
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Мркоња, Медевце, Дамјановац (касније се утопио у сусједна села), 

Губавце, Туларе, Велика и Мала Брајина, Брвеник, Криви Дрво, 

Прпоре, Спонце, Чокотин, Реткоцер, Секирача (једним дијелом 

припадала је такође сливу ријеке Косанице, односно Косаничком 

срезу), Бубрег, Мискић, Стубла, Гајтан (са засеоцима Дренце и Леце, 

који су касније постали самостална села), Врела, Пусто Шилово и 

Копран (касније ј припојен Шилову). Заједно с досељеницима из 

других крајева црногорски досељеници населили су се у селима: 

Сијарина, Боровац и Петриље. Нека од ових села била су потпуно 

нова, а у званичним извјештајима начелника Топличког округа 

каже се да су 1889. године досељени Црногорци били распоређени 

у „новонасељена места Боровци, Дамњановац, Врапци, Медевци 

и Секирача“. Постепено ће се неки од црногорских досељеника из 

ових села премештати у Лебане, сједиште Јабланичког среза, које 

је од обичног села прерастало у варошицу. У Пустој Реци  црно-

горски досељеници су заједно с другим досељеницима образовали 

нова села Савинац (1889), Обилић (1891–1892), Зоровац и Дубраву 

(1904), која се налазе на подручју данашње општине Бојник, као и 

село Нови Ђуревац (1906), које се налази на подручју данашње оп-

штине Прокупље. Такође су се у цјелини населили у селу Богујевац 

(данашња општина Прокупље), а у великом броју и у мјешовитим 

досељеничким селима Добра Вода, Магаш, Марино Кале и Вујаново 

(данашња општина Бојник), Статовац и Гласовик (данашња општи-

на Прокупље), а у мањем броју и у селу Слишане (данашња општи-

на Лебане) и селу Петровац на ободу Пусте Реке (данашња општина 

Лесковац).

У Косаничком срезу, у сливу ријеке Косанице (подручје данашње 

општине Куршумлија) црногорски досељеници населили су се 

у селима: Тачевац, Вршевац, Дабиновац, Вукојевац, Растелица, 

Селиште, Самоково, Купиново, Орловац, Преветница, Маторова, 

Мердаре, Васиљевац, Дегрмен, Мачја Стена, Трпеза, Трн, Секи-

рача (дио села у сливу Коса-

нице) и Јевремовац (који је у 

међувремену припојен неком 

од постојећих села), као и у 

мјешовитим досељеничким 

селима Тијовац, Баћоглава, 

Марковиће, Крчмаре, Трмка, 

Жегрова, Кушумлијска Бања, 

Свињиште, Добри До, Иван 

Кула, Зебица, Кутлово, Рача, 

Дешишка, Рударе. У извориш-

ном дијелу Топлице (узводно 

од Куршумлије), који је такође 

припадао Косаничком сре-

зу, нешто мање црногорских 

досељеника било је у селима 

Луково и Парада. Куршумлија 

се, као сједиште Косаничког 

среза, развијала у варошицу 

и временом је привлачила све 

више црногорских досељеника 

из околних села.

Знатно мање црногорских досељеника населило 

се у селима ближе ријеци Топлици, низводно од 

Куршумлије, која су једним дијелом припадала 

Косаничком а једним дијелом Прокупачком срезу. 

То су села: Ново Село и Барлово (данашња општи-

на Куршумлија), Суви До и Лазаревац (данашња 

општина Блаце), Вича, Доња Коњуша, Бела Вода 

и Селиште (данашња општина Прокупље). Још су 

рјеђи били црногорски досељеници у селима која 

са сјеверне стране опасују Прокупље, у подножју 

Јастрепца: Велика Плана, Југовац, Булатовац, 

Ђуровац, Меровац (данашња општина Прокупље). 

Јужно од Прокупља, на падинама планина Пасјаче, 

Ргајске планине, Видојевице и Соколовице, знат-

но је више села која су населили црногорски 

досељеници, најчешће с досељеницима из других 

крајева. То су села: Растовница, Пасјача, Бучинце, 

Јовине Ливаде, Добротић, Бели Камен, Обртинце, 

Буколорам, Трнови Лаз, Јабучево, Мрљак, Ргаје, 

Крушевица, Широке Њиве, Арбанашка и Власо-

во (данашња општина Прокупље). У Добричком 

срезу (подручје данашње општине Житорађа), на 

подручју јужно од ријеке Топлице, на граници с 

Пустом Реком, црногорски досељеници образо-

вали су нова села Дубово и Момчилово (касније 

подијељено на Старо и Ново Момчилово), а такође 

су се населили у мјешовитом досељеничком селу 

Коњарник.

Племенски и социјални састав досељеника

 

Црногорски досељеници у Топлици, Косаници, 

Горњој Јабланици, Пустој Реци и Добричу потица-

ли су из различитих крајева Књажевине Црне Горе, 

а гледано у цјелини – већином су били из области 

Брда (Бјелопавлићи, Пипери, Кучи, Братоножићи, 

Ровца, Морача с Липовом и Речинама, Васојевићи 

с Великом и Шекуларом) и Старе Херцеговине 

(Дробњак с Језерима, Ускоцима и Шаранцима, 

Пива, Голија, Бањани, Никшићка Жупа, Никшићке 

Рудине, Опутне Рудине). С подручја Старе Црне Горе 

(Катунска, Ријечка, Љешанска и Црмничка нахија) 

било је знатно мање досељеника, једним дијелом 

и стога што је ратним ветеранима из тих крајева 

дијељена земља у Никшићком пољу и Зетској рав-

ници. Каснијих година појавили су се и досељеници 

из Зете и околине Улциња.  

Без обзира на то да ли су се исељавали из старих 

или нових граница Црне Горе (утврђених на Бер-

линском конгресу 1878. године), ови досељеници 

долазе као црногорски поданици и зато их власти у 

Србији све именују као Црногорце – не упуштајући 

и временом је привлачила све 

више црногорских досељеника 

из околних села.
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се у њихово поријекло, односно регионалну и пле-

менску припадност. Међутим, сами црногорски 

досељеници наглашавали су своја регионална 

обиљежја („Катуњанин“, „Брђанин“, „Ерцеговац“, 

„Зећанин“, „Затарац“ и сл.) и племенску припад-

ност („Чевљанин“, „Цуца“, „Бјелица“, „Пјешивац“, 

„Бјелопавлић“, „Пипер“, „Ровчанин“, „Морача-

нин“, „Братоножић“, „Куч“, „Васојевић“, „Вели-

чанин“, „Дробњак“, „Пивљанин“, „Жупљанин“, 

„Граховљанин“, „Бањанин“, „Рудињанин“, 

„Голијанин“ итд.). Томе је доприносило и често 

груписање насељеника у новим насељима на 

племенској основи. Сви црногорски досељеници, 

без обзира на то из ког су краја Црне Горе потица-

ли, били су истовремено преносиоци јаке српске 

свијести и богате усмене епске традиције. Редов-

но су се хвалили да су били чувари старе српске 

славе у својој постојбини, те да је настављају у 

новом завичају. Зато су се ту, уз немирну границу 

Краљевине Србије – на простору некадашње српске 

средњовјековне државе – брзо укоријењивали као 

свој на своме.

Међу досељеницима из Црне Горе огромну већину 

чинили су обични пољопривредници (више сточа-

ри, мање ратари), с малим процентом писмених. 

Ипак, било је и личности које су већ биле афир-

мисане у Црној Гори, па и политичких емигра-

ната. Најпознатији међу досељеницима били су 

сердар Јоле Пилетић (досељеници су радо пјевали, 

преносећи са кољена на кољено, познату пјесму 

„Што си сјетан, сердар Јоле“, која је у међувремену 

била забрањена у Црној Гори) и војвода Пеко 

Павловић. Они су уживали посебну пажњу власти 

у Србији и примали солидне пензије.  Сердар Јоле 

је с бројном фамилијом добио имање на Горици у 

Нишу, а посјећивао је црногорске досељенике у То-

пличком округу (а његова најмлађа кћерка Стоја у 

међувремену се удала за Перка Јововића-Шуковића 

из села Гајтана). Војвода 

Пеко је са својим брат-

ственицима добио имање 

у Бериљу код Прокупља, 

али је послије једне ло-

калне политичке афере, 

побјегао у Бугарску, гдје 

се придружио Николи 

Пашићу, који се тамо на-

шао послије пропасти 

Тимочке буне 1883. го-

дине. Пеково имање про-

дато је на лицитацији 

његовим сродницима, 

а он се касније из Бу-

гарске упутио поново 

у Црну Гору, гдје је и 

умро. Једно вријеме међу 

досељеницима је боравио 

и пивски војвода Жарко 

Љешевић.

Међу досељеницима су били официри Крсто Турудија и Благота 

Турчиновић, као и Радоје Контић из Пјешиваца, четовођа и јунак 

са Вучјег Дола, затим Радоје Плавшић, четовођа из Васојевића (По-

лица) и други истакнути командири и ратници из претходног рата 

с Турцима. Ту се нашао и Сава Ивановић, ранији дворски официр 

књаза Николе, писац чувеног антидинастичког списа „Њеколико 

крвавијех слика из владалачког дома Петровића-Његоша“. Њему 

се 1890. године придружио и брат Марко Ивановић. Једно вријеме 

у Лебану службује познати књажев опозиционар Томо Ораховац, 

емигрант из Куча, касније списатељ и дипломата. Такође су се до-

селили и неки незадовољни племенски капетани (Мирко Бојић из 

Колашина, Дамјан Перовић из Бјелопавлића, Милан – Милован 

Кршикапа са Језера/Шаранаца) и други виђенији људи (Лањо Лалев 

Вулетић-Мишевић из Бјелопавлића, Петар Полексић из Дробњака, 

Бајо Спасојевић Чевљанин и др.). С бројним досељеницима из Црне 

Горе 1889. године дошли су и попови Петар Поповић (из Шаранаца) 

и Васо Вукићевић (из Ријеке Црнојевића), који су постављени за 

парохе горњојабланичким селима Сијарини и Тулару. 

Такође се доселио и поп Спасоје Базовић (из Мораче), 

који је постао парох у селу Доње Коњувце у Пустој 

Реци. Бивши судија Великог суда Црне Горе Милош 

Радовић, послије принудне емиграције у Истамбулу, 

доселио се с породицом 1904. године у Сијаринску 

Бању. Убрзо је изабран за предсједника Бањске оп-

штине, а знатно је допринио развоју Сијаринске Бање 

као природног љечилишта. Бјежећи од прогона књаза 

Николе (послије насилне смрти Милоша Шаулића, по 

књажевом налогу), са Жабљака је дошао 1907. године 

за мјесног пароха у Гајтану поп Петар – Перко Шаулић 

(отац Јелене Шаулић). Једно време је у Гајтану и око-

лини боравио и дотадашњи архимандрит манастира 

Добриловина Михаило Дожић.
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У 
чланку се разматрају основни усло-

ви ступања индивидуа у дијалошке 

односе (одбацивање претходног 

знања истине, слобода мишљења и 

суђења, логички аргументовани тип 

расуђивања и говора). Као начин општења људи 

који представљају различне културе, дијалог 

је могућан само у цивилизацији која слободну 

индивидуалност поставља као главни принцип 

свог постојања. Са тог становишта, правилније 

је говорити не о дијалогу цивилизација, него о 

цивилизацији дијалога као једино могућном мо-

делу будуће универзалне цивилизације. Човјек 

који је способан за такав дијалог рађа се тек у 

условима садашње цивилизације, која проблем 

његовог стицања културне идентичности ставља 

у зависност не само од његове етничке или на-

ционалне припадности већ и од његовог сопственог слобод-

ног избора.
Прихватајући у цјелости идеју дијалога као најбољег начина 
међукултуралног општења, неопходно је да се пажљивије раз-
мотри природа тога типа комуникације. Овдје није све тако 
јасно, како се може учинити на први поглед. Па, шта би требало 
схватити под дијалогом? Какав заправо тип општења заслужује 
такав назив? Да ли свака култура прихвата дијалог и да ли је 
спремна за њега? И шта би уопште требало урадити да би такав 
дијалог могао да се оствари? Не стављајући испред себе задатак 
препричавања и коментарисања свих мишљења и суђења која 
постоје на ту тему, покушаћемо да изложимо сопствено стано-
виште узимајући у обзир, разумије се, оно што су други већ ка-
зали.
Ако се под дијалогом појми сав спектар узајамних односа међу 
људима – од конфронтације до сарадништва – онда проблема 
једноставно нема. У свим временима они су некако постојали и 
заједно дјеловали један са другим – ступали између себе у дого-
воре и споразуме, размјењивали се робама и поклонима, преузи-
мали један од другог себи корисна открића и знања. Али, да ли је 
све то могућно назвати дијалогом? Јер, ако се до данас он негдје 
и појавио, онда је то само у границама једне цивилизације, и то 
управо западне. Сама идеја дијалога настала је на Западу, она 
је западна идеја. Грци су први говорили о дијалогу. Све нама 
познате концепције дијалога (од М. Бубера до М. Бахтина и Ј. 
Хабермаса) ограничавају се, по правилу, социјалним и духовним 

Е С Е Ј

Дијалог као начин
међукултуралног општења 

у савременом 

свијету
Межуев В. М.
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хоризонтом Запада, будући да само тамо постоје услови неопход-
ни за ступање у дијалог. А који су то услови?
Кључни међу њима је одбацивање његових учесника претходног 
знања истине. Дијалог изниче у режиму незнања истине, њене 
скривености од човјека. Сократове ријечи „знам да ништа не 
знам“ формулишу полазне услове за ступање у дијалог. Према 
истом Сократу, истина настаје у спору. О ономе што је познато 
од раније, не спори се. Мудраци и пророци с Истока, којима је 
истина била дарована одозго, нису међусобно ступали у дијалог 
и стога су се лако слагали с тиранима и деспотима, који су ли-
шавали друге права на сопствено мишљење. Источна мудрост, 
која је постојала у форми пророштва, откривења, богонадахну-
тог знања, ако је и имала потребе за дијалогом, онда само са Бо-
гом. А једино су Грци схватили да је истина резултат сложеног и 
дуготрајног процеса познања, који изискује учешће разних људи 
у њему. Нико у том процесу не влада монополом на истину. Било 
које претендовање на њу може да буде ту оспорено и оповргнуто 
од супротне стране.
Заправо, то је и постало узрок настајања философије. За разлику 
од мудраца философ – није зналац истине, већ њен друг, који иде 
к њој у процесу узајамног размјењивања мишљењима. У дијалогу 
су сви једнаки пред истином. Он не трпи никакву хијерархију 
звања, положаја и ауторитета. Штавише, дијалог учитеља с уче-
ником не појављује се у форми поуке, савјета или наука, већ ар-
гументованог разговора, дискусије, расправе, која је добила назив 
сократског дијалога. Одатле други услов дијалога – постојање сло-
бодних људи, способних да мисле самостално, својом, а не туђом 
главом.
Дијалог заједно са тим – није просто размјена ријечима, него 
онај који добија форму систематски развијеног, аргументованог 
расуђивања. Он претпоставља општење рационално мислећих 
људи, који су себи поставили за циљ тражење истине, која им је не-
позната, али у чије постојање не сумњају. Одустајање од тражења 
истине лишава такође дијалог било каквог смисла.
У сваком случају, дијалог је општење људи, који живе у слобод-
ним околностима. Једино за слободне људе дијалог постаје норма 
њиховог социјалног и духовног живљења. Сама форма дијалошког 
мишљења настала у периоду постојања грчког полиса – прва је 
и најранија форма демократије. Како пише истраживач старог-
рчке мисли Ж. - П. Вернан, у полису „знања, моралне вриједности, 
техника мишљења, износе се на улицу, подвргавају се критици и 
оспоравању. Као залога власти, они нису више тајна породичних 

традиција; њихово објављивање повлачи за собом 
различна тумачења, интерпретације, приговоре, 
жестоке спорове. Отада дискусија, аргументација, 
полемика постају правила како интелектуалне, 
тако и политичке игре. Стална контрола од стране 
друштва врши се како над духовним дјелима, тако 
и над државним установама. Насупрот апсолутној 
власти цара, закон полиса изискује да и једни и 
други у истој мјери подлијежу �полагању рачуна�... 
Закони се више не намећу снагом личног или рели-
гиозног ауторитета: они би требало да докажу своју 
исправност помоћу дијалектичке аргументације“. 
[Вернан 1988, 70, 71]. Истина је престала да буде мо-
нопол религиозних секти и посебне касте мудраца. 
„А то значи да у тражењу истине могу да учествују 
сви и да она, као и политичка питања, подлијеже 
свеопштој дискусији“. [Вернан 1988, 70, 71].
Будући да дијалог – није просто докони разговор на 
било коју тему, него пут ка истини, он се потчињава 
одређеним правилима и законима мишљења, која 
су способна да дискутујуће стране доведу до обо-
стране сагласности. Не може се постићи сагласност 
ако се у ријечи и схватања уноси различни сми-
сао, ако људи противрјече себи самима, ако нису 
способни да образложе тезу коју бране. Исправ-
ност мишљења и говора обезбјеђује се логиком 
– формалном и дијалектичком. Не улазећи овдје 
у разматрање питања о разлици између њих, ис-
такнимо да је дијалектика, несумњиво, настала из 
потребе за вођењем дијалога, који омогућава да се 
усагласе позиције које искључују једна другу. За 
Платона и Аристотела је умијеће вођења дијалога, 
узимање учешћа у разматрању много важније од 
добијених притом резултата. А вјештина да се води 
дијалог и јесте дијалектика.    

Са руског превео: мр Радисав Маројевић

Изворник: 
Межуев В. М., Диалог как способ межкультурного 

общения в современном мире..., „Вопросы филосо-
фии“, 9, 2011, 65-73.
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М
еђу бројним и разноврсним 

подвалама о злодјелима која 

је, наводно, починио, Милова-

ну Ђиласу је приписивано и да 

је рушио цркве и манастире и 

стријељао, својом руком, свештенике. Међутим, 

на основу његових књижевних и публицистич-

ких дјела, не би се могло рећи да је Ђилас био 

онакав каквим га приказују његови савреме-

ници, поготову они који су му били блиски у 

доба када је био на власти, а који су му, послије 

његовог политичког пада, окренули леђа. 

Први Ђиласов сусрет са неким свештеним 
лицем био је у доба дјетињства, када је 
са његовим оцем Николом почео да дру-
жи мјесни свештеник, поп Алекса, необи-
чан човјек, старији од његовог оца. Ђилас, 
у „Бесудној земљи“, пише: „Поповог сина 
јединца убили су комити. Причало се да је 
поп због тога мало шенуо. Можда је било тач-
но, да је синовљева смрт пореметила старца, 
који је и без тога био сам на своју руку. Оп-
штина је разасута, а поп Алекса је био једини 
свештеник у њој, стално је био на путу, на 
коњу, у цркву је ријетко навраћао. Ишао је 
стално по народу, гдје омркне ту осване. Али 
вазда је бирао бољу кућу, у којој је мекше и 
масније, што није крио у својој грубој отво-
рености. 'Ни кандило без уља не гори' - го-
ворио је и додао: 'Тврдо је за младо, а младо 
је за старо'“. Ђилас попа Алексу описује као 
симпатичног човјека, који се одликовао, на-
рочито, трима цртама: говорио је у кратким 

ПРЕИСПИТИВАЊА
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пословицама које је сам измишљао, био је веома от-
ворен према свакоме, и добро је пио ракију. „Али није 
био од оних пијанаца који се толико налочу да не 
знају за себе“. (...) „Поп је ријетко улазио у цркву, али 
је своје обавезе углавном извршавао. Књигу је носио 
у бисагама, али га никад нико није видио из ње да 
чита. Више је то за њега било као нека светиња. Што 
и крст, стави је на сто, или на трпезу, и онда напамет 
и веома гласно почне да пјева: појаче и разговетније, 
да бог боље чује“. Ђилас пише да је „овај настрани 
човјек, који је пола у шали, пола у збиљи грдио своје 
противнике и бјелаше и зеленаше, био омиљен и по-
штован од народа“. 
Другог попа, попа Милоша, Ђилас описује у роману 
„Црна Гора“. Био је то једини свештеник у Колашину, 
гдје је био аустроугарски затвор, те су затвореници 
знали да их он мора исповиједити. Кад би затво-
реници осуђени на смрт, очекујући извршење каз-
не, видјели попа Милоша, обрадовали би се, пише 
Ђилас. Био је љубазан и добар човјек, млад, омален 
и танушан, а женственост његове љепоте нарочито је 
појачавало то што је свиласту коврџаву косу дијелио 
на средини. Говорио је пјевуцкавим, мазним, „жен-
ским“ гласом и бираним меким ријечима. Али, „то 
није код њега долазило, као и код већине црногор-
ских попова, од претјераног појања и васпитавања, 
да буде благи пастир, а не неки неуки хајдук попут 
духовника из ранијих времена. Природа попа Ми-
лоша била је таква, и мада млад, он је био надалеко 
познат по питомој и одмјереној ћуди“. („Црна Гора“ 
стр. 217-218) 
Сјећања на попа Алексу и попа Милоша, заиста оди-
шу људском топлином а, осим тога, говоре и да је 
Ђилас доста добро познавао улоге оба свештеника 
у овим двјема црногорским забитима – Подбишћу 
и Колашину. Попови су знали своје дужности и 
вршили су их сваки на свој начин, а Ђилас је пока-
зао изванредно разумијевање односа према Богу и 
богослужитељима обичног човјека у предсмртним 
тренуцима. Старцу Вуку Ровчанину, олакшање је 
што га је пред смрт исповиједио поп „имао не-
мао гријехова“. Ту посебно долази до изражаја 
размишљање на смрт осуђеног, уочи извршења казне 
док га свештеник благим гласом, пуним саосјећања, 
исповиједа. 
Ђилас се према обојици свештеника односи као 
према људима који врше Божју службу, али и анали-
зира очево дружење са попом Алексом, и дружење 
и исповиједање осуђеника на смрт с попом Мило-
шем. О оба попа, Ђилас је писао у зрелим годинама. 
Сјећање на попа Алексу је непосредно, из дјечачких 
дана, из времена аустроугарске окупације, док је о 
попу Милошу писао на основу прича које је слушао 

за вријеме школовања у Колашину, јер се у породи-
цама гдје је Ђилас као ученик становао причало о 
још увијек свјежим злочинима Шваба у овој вароши 
за вријеме окупације. 
Ђиласу, човјеку широког образовања, била су позна-
та два основна светосавска начела: прво - свијет је 
Богојављење (о чему ће расправљати са својим профе-
сором вјеронауке у Колашину протом Симоновићем), 
а друго - човјек је богослужење. Ђилас је схватио (дру-
го је, колико је то, примјењивао у свом ратном и по-
ратном дјеловању, као комунистички идеолог) да је 
сав живот Светог Саве у овоме свијету изграђен на та 
два начела; његов живот је, пише Ђилас, био „непре-
кидно служење богу, непрекидно богослужење, јер је 
овај свијет сматрао за величанствени храм божји у 
коме се врши непрекидно богојављење“. Зато што је 
сматрао да се најбоље и најсавршеније служи Богу 
када се живи по Еванђељу Богочовјека Христа, Ђилас 
је могао да схвати и попа Алексу коме је син стра-
дао, по његовом мишљењу „на правди бога“, и попа 
Милоша који исповиједа заточенике у колашинском 
затвору и наговара их, по наредби окупаторског ис-
ледника, да признају кривицу и гријех, чиме би оку-
паторска репресија била оправдана, а казна правед-
на. Али поп Милош, плашећи се и свога гријеха, није 
упоран у својој мисији зарад задовољења окупатор-
ског чиновника и његовог спасења.  
Други сусрет са поповима, Ђилас је имао у 
гимназијама у Колашину и Беранама, у којима 
учио и вјеронауку. „У овој земљи се вјеровало у виле, 
вјештице и вампире, више него у неког замишљеног 
и недокучивог хришћанског или неког другог Бога. 
Тај Бог је био само једна од приказа – добар пре-
ма добрима и зао према злима. Крст је био добро 
знамење да се одагнају привиђења и за истребљење 
вјере коју су турском звали, и људи које су Турцима 
називали“.
Ђилас у „Бусудној земљи“ пише: „У трећем разреду 
учена је, веома исцрпно, читава црквена служба као 
да смо се спремали за попове. Поп Јагош Симоновић 
упорно је захтијевао да ђаци науче службу, ако не 
баш као прави свештеници, а оно толико да би мог-
ли у цркви одговарати. Мршав и строг, савјестан 
и осјетљив, он је веома држао до свог угледа и био 
горд као већина попова из његове генерације. Имао 
је китњаст начин говора и убјеђивања. Он није мо-
гао поднијети да се његов предмет учи површно, а 
није ни хтио да даје слабе оцјене из вјеронауке. То 
је доводило до веома напраситих испада, којих се 
он једва устезао, јер је морао да остане благ у скла-
ду са својим учењем које је исповиједао. Слушајући 
његово предавање ипак смо почињали да вјерујемо, 
неко мање неко више: неко кроз култ, неко будући 

29Богојављење 2012.  |  бр. 72



против њега. Ми смо већ из народских 
вјеровања донијели вјеру у добро и зло и 
у њихову борбу у свијету и у човјеку. Нова 
хришћанска наука – мање је то уклањала, 
колико побуђивала својим учењем о 
патњи и милосрђу и о замишљеном Богу 
– на излишности сваког култа“.
Ђилас је, на часу, у колашинској 
гимназији започео са попом Јагошем рас-
праву тврдећи да није важно да ли неко 
иде у цркву и моли се, него да ли вјерује? 
Упорно је остајао при своме, што је проту 
наљутило. Ђилас признаје да је слабо знао 
вјеронауку, истјерао је попа Симоновића 
из стрпљења и наљутио. Осјетио је да га 
мрзи, али је касније утврдио да то није 
било тачно. Ухватио је његову слабу тачку 
- стрпљење. Хтио је да му се освети. Осве-
та је остала спонтана, сама од себе. Добар 
у свим другим предметима, имао је слабу 
из вјеронауке, из 
које се није 
добијала 

„оцјена за поправни испит“. „Али, како сам ја јавно потцијенио 
предмет, било је очито да ће ме поп оборити ако не научим. У 
току три-четири дана научио сам све и јавио се да поправим. 
Прото се увјерио да ја знам предмет. Био је очито задовољан, 
али се једио што ја не гледам у њега“. Ђиласу је, како пише, био 
непријатан, с његовим сладуњавим савјетима, с уображеном 
рјечитошћу и нервозном кичељивошћу и укопистио се да га не 
гледа. „Ухватио ме за браду и дизао главу, али га нисам погле-
дао, чак сам и зажмурио. Почео је да виче, грди, али све је било 
узалуд. Чак ме и за уво чупао... Ако је бог и неизбјежан, чему 
његове нестрпљиве и наметљиве слуге?“ Ђилас је знао, пише 
у својој аутобиографији, да „постоје неке невидљиве силе које 
управљају живим бићима, човјеком. Нека космичка завјера 
постоји: против наше планете, јер се нигдје у васиони не уми-
ре осим на земљи“.
За попа Јагоша Ђилас каже: „Симоновић је био уствари само 
црногорски свештеник – истина школован и постојан у дог-
ми, али и навикнут да се млађи његовим ставовима и вољи 
покоравају. И тада, и послије, он је био активан у борби. Касније 
послије диктатуре, припадао је владајућој партији, чак био и 
један од њених мјесних вођа. Али у рату, на чуђење многих, 
пришао је комунистима и био грудоболан и слабуњав, из-
држао је до краја све тешкоће. У његовом учењу, истина не 
вјерском него националном, било је: 'треба увијек и безуслов-

но бити против окупатора домовине', и он је био. Ако је 
Јагош Симоновић онда био доследан бранећи култ – своје 
одежде, молитве и кандила, био је и сада у рату, у својим 
националним вјеровањима доследан“. („Бесудна земља“, 
Политика, Београд, 2005.)
Прото Бојовић, у Беранама, Ђиласу је предавао у седмом 
разреду гимназије. „За разлику од Симоновића био је по-
годна личност за расправе. И то не само због тога што је 
предмет који нам је предавао био хришћанска догматика 
и етика, него још више због своје личности. Бојовић је 
био веома разложан, начитан, уз то љепорек. Да је било 

вријеме великих црквених бесједника и да је ово била 
земља за тако што, његова говорничка слава далеко би 

премашила границе његове епархије. Он је говорио 
тражећи, а и налазећи живописне и упечатљиве 
изразе. Говор је из њега текао као бистра вода, 
или 'као мед' - како кажу у народу. Уз то је имао 
и блиједу, као испаћену физиономију и био по-
знат као човјек потпуно непорочан и неуплетен у 

мјесне политичке кавге или сплетке. Његов лик 
финих црта, с невеликом и његованом брадом 
уливао је и повјерење и привлачност. Ријетко је 
ко од нас сумњао у постојање неке силе која као 
закон постоји у свим стварима, друкчије рече-
но – вјеровали смо у Бога. Али су нам важнији 
од тога били докази о тој сили, које смо тражи-
ли на све стране. Прото Бојовић се није љутио, 
а ни запањио, када смо му тражили доказе о 
постојању Бога. Изгледа да је сматрао то сас-

у свим другим предметима, имао је слабу 
из вјеронауке, из 
које се није 
добијала 
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та Бојовић није могао утицати на нечије, па 
ни на Ђиласово, опредјељење за комунизам, 
али се види да га његова предавања нијесу 
остављала равнодушним. Напротив. Због 
тога он каже: „Увијек сам, касније, осјећао 
у себи неки неплаћени комунистички дуг 
према Достојевском и према проти Бојовићу, 
који се нијесам усуђивао ни себи да при-
знам. Они су ме подстицали на праведност 
и милосрђе“. Ђилас се пита: „Зар и први по-
риви ка комунизму нијесу били да се укло-
ни свијет насиља и неправди и оствари један 
јачи другачији свијет – свијет правичности, 
братства и љубави међу људима“. 

Црквама и манастирима 
Ђилас у свом књижевном 
и публицистичком раду 
даје посебан значај и 
описује их и „споља“ и 
„изнутра“. У роману „Бе-
судна земља“ каже: „Све 
цркве у Црној Гори зида-
не су од тесаног и тврдог 
камена. Махом су млађе, 
из доба ослобођења од Ту-
рака. Оне су мале, сличне 
једна другој, али особене 
и складне у својој тврдој 
и скромној љепоти“. Так-
ва је црква у његовом 
родном крају, Колаши-
ну, Затарју, Андријевици 
и Краљима итд, али им 
је значај готово исти: да 
се опоју мртви (умрли 
и погинули), код њих 
је народно светковање 

и саборовање, код њих се људи окупљају и 
доносе важне одлуке, мире закрвљени и 
завађени. Сакупљају се и причешћују рат-
ници прије одласка у бој, сакупљају се и 
веселе по доласку са ратишта. Ђилас пише: 
„Једнога дана оне ће бити бизарни и речити 
споменици о мучном ослобађању и сиротом 
успону једног сточарског народа. Служиле су 
скоро као службена сабиралишта и то једино 
о светковањима и обредима. Кафане су биле 
привлачније и посјећеније (нажалост то је и 
данас присутно). Но то није увећавало, бар 
на ријечима, непоштовање према црквама, 
као нечем завјетном и у националном по-
гледу“. 

вим умјесним питањем, утолико прије што је долазило од 
младих људи. Одговарао је мирно и разложно. Докази су му 
углавном били слични онима код Достојевског, милосрђе 
које неминовно постоји у човјеку, доказ је и постојање Бога. 
Доказ, тај је био веома мутан, али увјерљив – за оне који су 
хтјели да вјерују. Човјек осјећа шта може, а шта не може да 
чини, у њему се јављају, дакле постоје, моралне препре-
ке. То и јесте Бог. Доказе о Богу треба тражити у човјеку, у 
његовим унутарњим етичким категоријама. Постојање 
тих категорија доказује да нешто недокучиво и унапријед 
одређује човјекову судбину. Ови и слични докази нијесу ка-
зивали ништа ново, њихова снага је била више у начину како 
су казани – у лијепом и стрпљивом и ако би се тако могло 
рећи – племенитом излагању.
С разлогом се могло 
очекивати да ће прото 
Бојовић бити збуњен, ако 
му се насупрот његовом 
доказивању постојања 
Бога из саме човјекове 
природе, супротстави 
поставка да природни 
закони, који одређују 
све, управљају људским 
удесом. Он није пори-
цао те законе и њихову 
улогу у људском жи-
воту. Он је једноставно 
примијетио да постојање 
тих закона самим тим 
што човјек није кадар да 
их промијени, доказује 
подређеност његовог жи-
вота силама од њега не-
зависним, које неки зову 
божанством, а други при-
родом. Он, човјек, моћан 
је гдје може да одлучује, то јест у својој судбини. Ту се налазе 
и докази о његовој божанској моћи, па и о постојању Бога. 
Одређујући унеколико свој живот, човјек поступа као да је и 
сам божанство. Додуше он то чини по вишим законима. Али 
сам он такође одлучује какав ће бити његов живот, односно 
његов живот међу људима. Опет се све, као прота, сводило 
на човјека – у њему је све и он је доказ и својих божанских 
одлика и самог божанства“.
Ове ријечи, које Ђилас у „Бесудној земља“ наводи као ријечи 
проте Бојовића, вјероватно су и његова размишљања о 
тим природним силама, божанству, којих се није одрекао, 
што се види из његових филозофских размишљања у дјелу 
„Тамница и идеја“, као и у дјеловима романа „Изгубљене 
битке“ и „Свјетови и мостови“. У „Бесудној земљи“ Ђилас 
пише: „Излагања прота Бојовића била су сасвим у складу с 
младићким расположењима за правдом и милосрђем“. Про-

Милован Ђилас је мајстор у томе 
да изненади, наоко ситним, 

детаљем о нашим свештеници-
ма између два рата, и да нагласи 
улогу Цркве тамо гдје треба, да 

афористично формулише мудрост, 
да казивању да анегдотске црте, 

пренесе снове, приповиједа и на-
родним и библијским језиком, и да 

од тога сатка штиво високих по-
етских домета какво је „Шудикова“ 
(вјероватно најљепши књижевни 

исказ о овој светињи у Тифранској 
клисури код Берана), али и 

приповијест о Светом Василију 
Острошком Чудотворцу
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О улози и значају Ђурђевих Ступова, игума-
на Мојсија Зечевића, ослободилачкој борби 
војводе Миљана Вукова и Васојевића, војводи 
Гавру Вуковићу, Панту Цемовом и другим 
васојевићким јунацима, Ђилас, фрагментарно, 
говори у „Изгубљеним биткама“, „Свјетовима и 
мостовима“ и „Бесудној земљи“. 
Он је у предасима између битака у рату и ма-
ратонских сједница у миру размишљао о бо-
жанским силама. То се посебно види у његовој 
студији „Тамница и идеја“ коју је објавила Ко-
лашинска (четничка) лига у Лондону. Често се, 
усамљен, враћао предавањима и дискусијама 
са протом Бојовићем, Достојевском, Његошу 
(чије су га мудрости опијале), али и Николају 
Велимировићу (чија му се анализа религије 
Његошеве није допала, и којега је напао, без-
разложно, као и Исидору Секулић, због чега 
се, касније, кајао). Његова студија о Његошу, 
анализе његошевске филозофије о Српству као 
подносиоцу космичке несреће и о Црној Гори, 
растрзаној између добра и зла, имаће трајно 
мјесто у његошологији.
Владимир Дедијер, Ђиласов биограф, у свом 
дјелу „Велики бунтовник Милован Ђилас“ (Про-
света, Београд 1991), пише да се Ђиласу, док је, 
у предаху, заспао са дијелом Врховног штаба 
на Сутјесци, у сну јавио Исус Христос и показао 
му козју стазу којом може да прође и извуче се 
из непријатељског обруча. Дедијер каже да је 
то, осим што је причао, Ђилас објавио у књизи 
„Ратно доба“. Да ли је било тако, или је то ствар 
маштовитог човјека, нијесмо анализирали. 
У „Најлепше приповијетке Милована Ђиласа“ 
академик Матија Бећковић је, између осталих, 
уврстио и приповијетке: „Шудикова“ и „Чудо 
Светог Василија Острошког“, а овом приликом, 
умјесто њихове анализе, навешћемо неколико 
фрагмената:
... „Још је Шудикова живо и драго трајање наро-
да ове земље. Непокоран и неуништив, досле-
дан себи, то се одупире мали и раскомадани 
српски народ најезди која је запљуснула три 
континента и избила на два океана пустошећи 
земље и разарајући бројне цивилизације. И кад 
је све пало она се одржала, повучена у идеју 
– у увјерење да су народ и социјалне групе и 
појединци, неуништиви, док год се одржавају 
у ономе што је њихово духовно биће, које 
је, у крајњој линији, истовјетно са његовим 
обраћањем вјечности и жртвовањем за људско 
добро“. ...

... „Она свељудска одуховљеност Шудикове, њена окрену-
тост к себи – к људској савјести, најзад њено порицање ре-
алности и егзистенције, као да су отворили брану животу, 
а у сваком случају опомињали, да се баш тим начинима 
и отварају токови људске егзистенције противу насиља, 
искоришћавања и заглупљивања. Људско шудиковско 
окретање к вјечности – к усклађивању људских односа с 
неизмењивим законима људског живота и људске приро-
де, било је позив у слободу и околној природи – цвећу да 
цвета рујно и жутикаво, и камену да га храни, реци да оти-
че утирући нове обале и животињама да се непромишљено 
плоде“. ... („Шудикова“)
... „Јер Василије је рођен док је још пламсала буна 
никшићког војводе Грдана – да смишљеног ли име-
на за вођу устаничког... Василије Острошки, као и други 
светитељи, светитељ је својим одрицањем и жртвовањем. 
Али то одрицање и жртвовање, то тјелесно и духовно 
пустињаштво има и историјску и народносну садржину: 
око светитеља су се скупљали и здруживала племена у 
борбама за српску самосвојност, светитељство Василијево 
је спајало отпор туђинској сили са свељудском, вјечношћу 
и правичношћу... Јер он, Василије, није се предао ни по-
корио, вјеран вјери и народности, вјеран себи у пеште-
ри острошкој, у поробљеној, опустошеној и закрвљеној 
земљи... Василије и сада чини чуда, такорећи свакоднев-
но: блажи и смирује, лијечи живчано поремећене – оне 
који повјерују, који вјерују... Ако кажемо Његош – каза-
ли смо и исказали српство и Црну Гору, а ако споменемо 
Василија Острошког пробудиле су се у нама недокучиве 
моћи људске и православне, српске православне, српске 
људске или људске као српске православне“.... („Чудо Све-
тог Василија Острошког“)
Милован Ђилас је мајстор у томе да изненади, наоко сит-
ним, детаљем о нашим свештеницима између два рата, 
и да нагласи улогу Цркве тамо гдје треба, да афористич-
но формулише мудрост, да казивању да анегдотске црте, 
пренесе снове, приповиједа и народним и библијским 
језиком, и да од тога сатка штиво високих поетских домета 
какво је „Шудикова“ (вјероватно најљепши књижевни ис-
каз о овој светињи у Тифранској клисури код Берана), али 
и приповијест о Светом Василију Острошком Чудотворцу. 
Ако се узме у обзир књижевно и публицистичко дјело 
Милована Ђиласа (на чији је дио у овом тексту указа-
но), као и његово оштро реаговање (заједно са Радова-
ном Зоговићем) на партизанско скрнављење Манастира 
Мораче у току рата, казивања о Радацима (у којима се 
препознају Раденовићи, његова ујчевина) и манасти-
ру Свете Тројице у Брезојевицама код Плава, скоро да је 
немогуће прихватити као истину оно што је о његовом 
односу према Српској Православној Цркви, њеним 
светињама, светитељима и свештенослужитељима, писа-
но и причано послије Ђиласовог пада са власти. 
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З А П И С

Милутин Мићовић

ДОЋЕ
А ДА
ШТА ЋЕ
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оће, а да шта ће. Неће нас оставити да поумиремо чекајући. 

Није он такав. Има он срца. Кад смо ми дошли, доће и 

он. Нијесмо дошли без његовога знања. Без њега нијесмо 

могли ни доћи овдје. Неко мисли да се он у то не мијеша. 

Али мијеша. Нема у што се не мијеша. И ако нешто има 

у што се не умијеша, нема у што се не би могао умијешати. Тако да је 

вазда ту. Па био или не био ту. Таква је његова моћ. И наша немоћ.

Неће нас пустити да помремо, не дај боже. Док овако чекао, а не 
долази, не знамо шта је шта. Има ли га или га нема. Има ли нас или 
нема. Док само дрхтимо, не знамо живимо ли још или умиремо. 
Дрхтимо што живота нема. Дрхтимо што га негдје у нама има. 
Овако кад нас има, то је као да нас нема. Оволико кад нас има, 
боље ни оволико да нас нема. 
Дрхтање је теже од смрти. Дрхтавци никоме не требају. Ни Богу ни 
ђаволу. Можда требају ђаволу. Да ужива у људском дрхтању. Ђаво 
ужива док човјек пред или под њим дрхти. Ђаво се наслађује док 
понижава човјека дрхтањем и умирањем од страха.
Дрхтао сам од свашта, а највише од ништа. Кад се човјек нађе 
у ништа, нађе се у великом дрхтању. У свеобухватном дрхтању. 
Ни ствари више не постоје, само њихове страшне сјенке. Које 
сакривају свако добро лице. Које сакривају истину. Умирао сам 
од страха, и оживљавао. Не знам јесaм ли више умирао од страха 
или оживљавао. Ништа од мене не би било да ме није страх 

потресао и растресао до најскривенијег 
атома. Страх нападне атом као да је 
тај атом држава. Која држи космос да 
се не распадне. Изгледа да му је тај 
атом толико важан. И бомбардује га, 
јер га треба разорити као неку опасну 
царевину.
Ништавило има најстрашније зубе. 
Хиљаде гвоздених и ледених зуба. И 
уста већа од свијета. Па још кад рикне 
из своје свеобухватне јаме. Има да нема 
и онога којег има.
Кад би дошао могли би умријети. Свако 
би пристао да умре, само да га жив 
дочека. Никоме не би било жао да умре, 
само да га дочека и да га се сит нагледа. 
Па послије нека буде како буде.
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Умираћемо, свакако. А умирати без њега, 
богу је плакати. Можда бог плаче док ми 
овако без Бога умиремо. Расплаче се над 
нашим злохудим умом. Расплачу га наша 
виђења и невиђења. Плаче ако има срца. 
А наш Бог има срце. Друго су други богови, 
хладни и промишљени. Хладни владаоци 
васељене. Који се не мијешају у људске 
ствари. Него препусте нек иде како иде. Нек 
стока стоку разбија, пребија и убија. Нек се 
кољу, нек уживају у великим земаљским 
масакрима. Нека разарају, отимају и сатиру 
све што није с небом свезано. Универзуму, 
кога држе хладни богови, математичари и 

логичари, људски мрак и грабеж, не могу нашкодити. 
Плакали или пјевали људи и народи, тим боговима је 
свеједно. Неважно је и плакање и пјевање пред њима. На 
убијање и клање људско, гледају као на мале психичке 
тјескобе и хировите забаве тамних духова.
А наш Бог није такав, боже сачувај. Наш Бог бдије и 
богојавља се нама као свој својима. Наш Бог и живи са 
нама. Нимало га није срамота да живи с нама, ево какви 
смо. Спусти се са богојављенских висина, и дође у таму 
да живи с нама. Да нам олакша гдје нас највише боли. 
Да нас подигне из блата. Да нас умије водом живом. Да 
у нама сунцем небеским огрије. Иако зна да ћемо га 
распети. Кад-тад. Па нам све унапријед прашта. Знајући 
да нас је створио од блата.
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С
вршио се трновити животни пут нашег Драга 

Кешељевића, пут исписан страдањем, прого-

ном, туђином, болом и патњом. Истовремено 

тај пут је испуњен и исписан честитошћу, до-

бротом, љубављу, вјером и великом надом. Да 

није било вјере и честитости у Драговом срцу, да није 

био човјек великог карактера, не би могао издржати 

све оне патње, жалости, прогоне, родитељске и братске 

погибије,  које су задесиле његову породицу. Бог га је 

кријепио због његове доброте и због његове љубави, и 

дао му снаге да издржи на славу Божију.

Честити Драго поживио је један пун људски вијек и, 

будући да је имао одлично памћење, постао је свједок 

наших братских рана, наших погибија и народне 

несреће. Један је од оних на чију ријеч се човјек могао 

ослонити као на стани камен, јер је био искрен и све 

што је говорио и преносио, било је сагласно са исти-

ном Божијом. Довољно је само свједочење мученичке 

породице Кешељевић, па да видимо какво је безумље 

било завладало нашим народом, кад је брат убијао 

брата, кум кума, рођак рођака, комшија комшију због 

празне приче, а због туђих интереса да би се овај на-

род истријебио међу собом и, том интересу, нажалост, 

ми смо добро послужили. У нашем Драгу, који је рано 

задобио бол без пребола за својим родитељима,  и се-

стром, побијеним од наших заслијепљених бољшевика 

пробудила се нека чудесна снага да издржи до краја. 

И издржао је

Био је припадник Југословенске краљевске војске у 

отаџбини, лични и храбри пратилац капетана Ива-

на Јаничића. Пратио га је све до оног момента када 

су их Енглези испоручили Брозовим партизанима 

у Словенији. Једно вече, причао је Драго, заноћили 

су заједно у логору, а ујутру је рано нестао капетан 

Јаничић. Шта се са њим десило, да ли је поведен на 

стријељање или је успио да побјегне ни Драго није ни-

када сазнао.

За дивљење је колико је Драго и поред свега што је 

преживио, волио своју несрећну отаџбину и свој на-

род, а ево и овај његов повратак завичају, који није био 

дарежљив према њему, свједочи његову превелику и 

необјашњиву љубав.

Болујући у изгнанству од тешке болести, прво у 

Њемачкој па у Норвешкој, послије три године први пут 

је чуо ријеч српског језика преко радија, како Владика 

Дионисије из Америке, негдје почетком ̀ 50-их година, 

Бесједа изговорена на опијелу новопрестављеном слузи Божијем 
Драгу Кешељевићу у манастиру Косијереву, на Светог Николаја 
Мирликијског.

ВЈЕЧНАЈА
П АМ Ј А Т

Вјерни син 
Српске православне

цркве
Епископ будимљанско-никшићки 

Јоаникије (Мићовић)
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честита Србима Божић. Он се, јадник, толико об-

радовао, али, истовремено, и дубоко ражалостио 

и расплакао што је далеко од свог огњишта и 

завичаја, у туђини без игдје икога свога. „Плакао 

сам као мало дијете“, сјећао се Драго. Бог му је 

дао да све те муке претрпи, да тешку смртоносну 

болест преболи, да опстане у туђини, да почне 

да стиче и зарађује, и да се кући. Када се скућио, 

његов дом је увијек био отворен за свакога, а на-

рочито за Србе који су тражећи за себе мјеста и 

посла по земаљском шару стизали и до хладнога 

Осла. Свакога је примао као најрођенијег и сва-

кога помагао и својом ведрином охрабрио. 

Био је истински вјерни син Српске Православ-

не Цркве, одано њено чадо. Наша Света Црква, 

Његова Светост блаженопочивши Патријарх 

српски Г. Павле са Светим Синодом одликовао га 

је највишим одликовањем СПЦ орденом Светог 

Саве, који му је уручен у Ослу. Био сам присутан 

на тој свечаности. Имао сам ту радост да срет-

нем човјека који је био жива икона, јер је био 

човјек Божији, искрен, честит, мудар, памтиша. 

Требало је отворити ризнице његовог памћења и 

мудрости, гледати и слушати правог, истинитог 

свједока Христовог.

Знаменита су његова писана свједочанства која 

је оставио о граховској голготи, о голготи наро-

да у Бањанима, Грахову, Рудинама. Много тога 

је записао, много посвједочио, а много понио са 

собом у гроб. Ево, данас, ожалошћена породицо, 

драга браћо и сестре, присуствујемо једном чу-

десном сусрету. Многи од вас жељели су да виде 

Драга Кешељевића живог, неки су се са њим до-

писивали, многи чули телефоном и разговарали, 

али, мало га је ко видио живог. Ево данас он је, 

на празник Светог Николе, дошао да се с вама по-

здрави. Вратио се свом завичају, својој родној Хер-

цеговини и Црној Гори, својој светињи манастиру 

Косијереву, који је толико љубио, вратио се свом 

брату, својим синовцима, својој родбини и свима 

нама. Хвала му што се одлучио на овај повратак, 

да своје кости остави овдје, у овој светињи.

Нека Господ све његове муке и патње, његову 

честитост, вјеру, доброту и љубав упише у књигу 

вјечног живота. Нека га Господ настани у свом жи-

вотворном наручју и да утјехе и награде за његова 

превелика страдања. Нека му дарује блаженство 

на Небу, јер је овдје носио свој крст истрајно и че-

стито, не посустајући, увијек се кријепећи вјером 

и молитвом и уподобљавајући се Христу Господу, 

распетоме. Нека са Њим и блаженствује у вјечном 

Царству Његовом. Амин.
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Драго Кешељевић
Лука Кешељевић

Д
уги животни пут Драга Филиповог 

Кешељевића исписан је страдањем, 

прогањањем, патњом, чежњом, али и на-

дом, и дио је историјских збивања у српском 

народу неколико посљедњих деценија. 

Рођен је у Кешељевој Градини крај Вилуса (племе Гра-
ховско) године 1924. Као малољетник, у доба безумља, 
остао је без родитеља и старије сестре, и приступио 
четнициma. Послије партизанске побједе и доласка 
комуниста на власт, Драго је морао да оде далеко 
од своје отаџбине, у хладну, али, како је он говорио, 
„демократску и гостољубиву земљу”, Краљевину 
Норвешку. Тамо се оже-
нио Српкињом из Хер-
цеговине, Стојанком 
Гојковом Црногорац, са 
којом је добио синове 
Филипа и Петра.
Н а к о н  н е к о л и к о 
деценија странствовања 
у тој земљи, упокојио се 
у Господу 8. 12. 2011. 
године. Иако пуних 
шездесет и шест година 
није гледао отаџбину, 
ниједног тренутка није 
је заборавио. Све то 
вријеме, уз вриједан 
рад, кућење и стварање 
фамилије, провео је у 
чежњи за отаџбином 
која је, тада се чини-
ло, била изгубљена. 
Међутим, иако му није 
било мјеста у њој, иако је 
третиран као „издајник”, 
није је заборављао. 

И у доба најтврђих окова комунизма, „насиља над 
умом и животом” – како је говорио - није губио наду, 
није заборављао своју родну груду, саборце, мученике 
Граховске Гробнице и других гробница широм Црне 
Горе и других српских крајева. Што је најважније, 
није био осветољубив. 
Пошто „ничија није горела до зоре”, покојни Драго се, 
прије двадесетак година, понадао да су дошли бољи 
дани за наш народ и Цркву. Али...?! „Пратим, колико 
могу, догађаје у отаџбини, видим велике невоље, ви-
дим комадање и отимање српских земаља. Сваку рану 
српског народа осјећам као своју личну рану”, често 

је говорио. Али, иако је 
ово последње вријеме 
- вријеме невоља - 
ипак је било наде у 
Драгу Кешељевићу. 
О томе говори и 
испуњење његове ве-
лике петодеценијске 
жеље - изградња 
прве српске цркве 
у Норвешкој. Једног 
септембарског дана 
2005. године, Његово 
П р е о с в е ш т е н с т в о 
Епископ  Британско-
скандинавски Госпо-
дин Доситеј дао је 
предност покојноме 
Драгу да први уђе у 
нову богомољу. 
Недуго потом, на праз-
ник Светог Краља 
Милутина 2006. го-
дине, обрадовалa су 
га двојица српских 
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Његов дуги животни пут 
исписан је страдањем, 
прогоњењем, патњом, 

чежњом, незаборавом, 
али и надом, и на крају, 
побједом. Тај тешки жи-

вотни пут само је дјелић 
историјског збивања у 

српском народу неколи-
ко посљедњих деценија

владика, Господин Јоаникије и Госпо-
дин Доситеј, додијеливши му највише 
Одликовање Српске Православне Цркве, 
Орден Светог Саве - другог реда.  Tом 
приликом, између осталог, рекао je: 
„Богу благодарим на овом дану и вели-
ком дару. Ни једног тренутка нијесам 
сметнуо с ума да припадам Српској 
Православној Цркви  и српском наро-
ду. 
Уочи празника Светог Николе, земни 
остаци Драга Кешељевића донесени су 
у завичај и били изложени у манасти-
ру Косијерево, а сјутрадан сахрањени 
у порти Манастира, поред капеле 
посвећене граховским мученицима, 
борцима и јунацима. 

Његово Преосвештенство Епископ Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије служио је 
са свештенством, у уторак, 10. јануара 2012. године, Свету Архијерејску Литургију 
у манастиру Ћелије, у Калудри код Берана, поводом упокојења г. Вељка Ралевића, 
ктитора - обновитеља ове древне немањићке светиње.
Након Светог богослужења Преосвећени Владика је новопрестављеном слузи 
Божијем Вељку Ралевићу, који се упокојио 8. јануара у Београду, служио опијело, а 
Ктитор је, потом, у присуству бројне родбине и пријатеља, сахрањен у манастирској 
цркви Светог Апостола Луке. 
О великом добротвору наше Свете Цркве, чијим трудом и средствима је обновљена и 
фрескописана манастирска црква и подигнут нови манастирски конак, а које је 2001. 
године освештао Његова Светост Патријарх српски Г. Павле, говорио је у надгробној 
бесједи Његово Преосвештенство Епископ Јоаникије.

УПОКОЈИО СЕ ВЕЉКО РАЛЕВИЋ, КТИТОР-ОБНОВИТЕЉ МАНАСТИРА ЋЕЛИЈЕ
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5. 12. 2011. На дан Свете мученице 

Кикилије, Светог Калиста Цариград-

ског и Светих апостола Филимона, 

Апфија и Архипа, Његово Преосвеш-

тенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, уз саслужење 

јереја Јована Пламенца, освештао 

је звона цркве Св. Великомученика 

Георгија у манастиру Бешка.

Свечаном чину је присуствовало 

бројно монаштво и вјерни народ, 

који је за ту прилику стигао из Бара, 

Црмнице, Зете и Подгорице. Кратком 

и пригодном бесједом вјерницима 

се обратио Преосвећени Владика 

Јоаникије. „Налазимо се у сазвежђу 

светиња на Скадарском језеру, које 

можемо назвати светим језером, 

јер је освећено овим светињама и 

молитвама оних који су се моли-

ли овдје прије нас кроз вјекове. (...) 

Ове светиње које су биле поруше-

не, запостављене и оскрнављене, 

ево, хвала Богу, васкрсавају. На 

светињама се, врло често, може 

видјети каква је суштина наше свете 

вјере, јер оне кроз историју страдају, 

али имају моћ да васкрсавају и да 

се обнављају, а таква је, заправо, 

и наша света вјера. Она увијек 

обнавља наша срца, наше мисли, 

наша бића и што је 

важно да имамо на 

уму, обнавља наше 

заједништво. Обнавља 

га благодаћу, милошћу, 

свјетлошћу Божијом, 

обнавља га љубављу, 

јер је Бог извор 

љубави, извор добра 

и сваке врлине, извор 

живота“, рекао је, по-

ред осталог, Преосвећени Владика 

Јоаникије. 

Освећена звона дар су брата Андреја, 

чиме се, наглашава сестринство ма-

настира Бешка, још једном потврђује 

нераскидива повезаност Русије и 

Црне Горе. 

Послије освећења, сестринство Ма-

настира са Високопреподобном мати 

игуманијом Фотином, за све 

присутне уприличило је Трпезу 

љубави.

•
7. 12. 2011. Њ. Пр. Еп. Г. 

Јоаникије служио је, на дан 

Свете Великомученице Ека-

терине, а поводом имендана 

мати Катарине, игуманије 

манастира Подмалинско, Свету 

Архијерејску Литургију у овом 

древном Манастиру.

Молитвеном сабрању присуствовао 

је вјерни народ овог краја, којима се 

пригодном бесједом обратио Његово 

Преосвештенство Епископ Јоаникије. 

Током Светог богослужења обављено 

је причешће вјерника, а поводом 

имендана мати игуманије освештан 

је и пререзан славски колач. 

Иначе, храм Светог Архангела Ми-

хаила у манастиру Подмалинско је 

немањићка задужбина, подигнута, 

према предању, средином 13. вијека, 

а његов ктитор је краљ Урош I. У пор-

ти Манастира се налази гроб Мирка 

Алексића, знаменитог дробњачког 

јунака који је посјекао Смаил-агу 

Ченгића. 

Његово Преосвештенство је током 

дана обишао и цркву Успења Пре-

свете Богородице у шавничком 

селу Пошћење, која је, значајним 

дијелом обновљена. И у наред-

ном периоду радиће се на обнови 

овог гробљанског храма, који је у 

приличној мјери био запустио. У 

порти ове светиње налази се неко-

лико занимљивих старих спомени-

ка и стећака за које се не зна коме 

припадају. 

У послијеподневним сатима Вла-

дика се састао са предсједником 

општине Жабљак г. Исаилом 

Шљиванчанином.

•
11. 12. 2011. Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије 

служио је, на празник Светог пре-

подобномученика Стефана, Свету 

Архијерејску Литургију у манастиру 

Златешу, у Томашеву код Бијелог 

Поља.

Вјерном народу Томашева и околи-

не, сабраном у светом богослужењу, 

бесједио је Његово Преосвештенство 

Епископ Јоаникије, осврнувши се 

на ријечи Светог Апостола Павла, 

којима нас овај Светитељ Божији по-

зива да живимо као дјеца свјетлости.

•
16. 12. 2011. У Црквено-народном 

дому Светог Василија Острошког у 

Никшићу, предавање под називом 

“Учење Православне Цркве о Светим 

анђелима“ одржала је православ-

ни публициста и мисионар Јања 

Тодоровић и, уједно, промовисана 

књига “О анђелима, Свети Оци о 

анђелима Господњим“, изишла у 

издању манастира Подмаине, а у 

сарадњи са Јањом Тодоровић, која 

је приређивач и преводилац једног 

дијела књиге. 

На промоцији је говорио јеромонах 

Рафаило (Бољевић), игуман мана-

стира Подмаине. 

•
18. 12. 2011. Њ. Пр. Еп. 

Г. Јоаникије служио 

је, на празник Препо-

добног Саве Освећеног 

и Дjетинце, Свету 

Архијерејску Литургију 

у манастиру Ђурђеви 

Ступови.

Вјерном народу, сабраном 

у Светом богослужењу, 

ријечима архипастирске 
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бесједе обратио се Његово Преосвеш-

тенство Владика Јоаникије, и, ос-

врнувши се и на празник Дјетинце, 

поред осталог, рекао: 

“Кроз Божићни пост и кроз молитву, 

кроз дивне празнике који слиједе 

до Божића, као што су Дјетинци, 

Материце и Оци, припремамо се 

да достојно прославимо рођење 

Спаситеља нашег Господа Исуса 

Христа, Који је ради нас људи и 

ради нашег спасења постао дијете, 

оно дијете кроз Које нам је дошло 

спасење, Које је донијело спасење 

цијелом свијету. То дијете нас 

је ослободило и развезало свезе 

гријеха и свезе болести, свезе мрака 

и таме које су нас везивале. С друге 

стране, Он нас је ухватио у везе 

љубави, у мреже љубави Његове, 

а те мреже Његове љубави, које је 

бацио на цијели свијет, то су мреже 

које не заробљавају, него ослобађају 

човјека, мреже које испуњавају наше 

биће љубављу, свјетлошћу, миром, 

радошћу. То су везе и мреже које 

нас повезују и умрежују са Госпо-

дом, са Оцем нашим Небеским и са 

ближњима нашим. У томе је наша 

слобода, наша радост и наш живот.“

•
18. 12.2011. У Црквено-народном 

дому Светог Василија Острошког 

у Никшићу, отворена је изложба 

ликовних радова дјеце са сметњама 

у развоју, полазника васпитно-

образовне установе „1. јун“ из Подго-

рице, под називом “Постојим и ја“.

Изложбу је, у присуству ученика 

ове установе, њихових наставника 

и васпитача, отворио јереј Миодраг 

Тодоровић, старјешина никшићке 

Саборне цркве, пожеливши им до-

бродошлицу у кућу Светог Василија 

Острошког, заштитника храма и 

града Никшића

Епархији Будимљанско-никшићкој 

и Црквеној општини Никшић на 

позиву за изложбу и пажњи, коју 

су указали дјеци-ученицима уста-

нове “1. јун“, захвалио је Жељко 

Дармановић, директор школе Центар 

за образовање и оспособљавање “1. 

јун“. 

Свештеник Тодоровић је, овом 

приликом, уручио директору шко-

ле монографију Саборног храма у 

Никшићу, а Црквено-народни дом 

Светог Василија Острошког красиће 

убудуће и један лијеп ликовни рад 

ове дјеце.

Отварању изложбе, која је трајала 

недељу дана, присуствовало је и 

сестринство Жупског манастира, 

које је дјецу даривало пригодним 

поклонима.

•
19. 12. 2011. Његово Преосвеш-

тенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, са свештен-

ством, служио је, на Празник Светог 

Николаја Мирликијског, Свету 

Архијерејску Литургију у Саборној 

цркви Светог Василија Острошког у 

Никшићу, а пригодну бесједу одржао 

је јереј Василије Брборић.

Током Свете Литургије вјерници су 

приступили Светој тајни причешћа, 

а, како је Никољдан најчешћа слава 

у нашем народу, освештани су и 

преломљени славски колачи и жито 

бројних свечара.

•
20. 12. 2011. Поводом изласка из 

штампе Зборника “Дани 

Његошеви 2010/2011 годи-

не“, у Никшићу је одржана 

конференција за новина-

ре Књижевног друштва 

“Његош“, организатора 

традиционалне културно-

духовне манифестације 

“Дани Његошеви“.

Представницима медија 

обратили су се ђакон мр 

Никола Маројевић, секре-

тар Књижевног друштва “Његош“, 

професор Веселин Матовић, учесник 

манифестације “Дани Његошеви“, 

и Милутин Мићовић, књижевник 

– предсједник Књижевног друштва 

„Његош“, који је, поред осталог, рекао: 

 “Ми у Црној Гори смо, скоро без-

надежно, културолошки и духовно 

подијељени, али Његошево дјело држи 

темељ Црне Горе и свеколиког српског 

народа. У тим “сукобима“ све показује 

знаке пролазности, али Његошево 

дјело ради, без имало умора, обнавља 

полемике, продубљује наше колектив-

но самосазнање и упућује ка дубљим 

ослонцима. Његош је издвојен међу 

нашим пјесницима, не само висином 

ума, него и духовном слојевитошћу. 

Та висина ума и духовна слојевитост 

подстицала је тумаче из различитих 

области. О њему су, поред књижевних 

стваралаца, писали и философи, 

теолози, психолози, па и математича-

ри. Тако и овај Зборник окупља наше 

најрелевантније књижевне истражи-

ваче, лингвисте, теологе, филозофе и 

пјеснике.“

•
25. 12. 2011. Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије служио је, на празник 

Преподобног Спиридона Чудотвор-

ца и Материце, Свету Архијерејску 

Литургију у манастиру Мајсторовина.

Саслуживали су: архимандрит 

Јоаникије Зиндовић, игуман Манасти-

ра, свештеник Зоран Бубања, над-

лежни парох, и јерођакон Антоније 

Корунић.

Сабраним вјерницима празник 

је честитао Преосвећени Владика 

Јоаникије, обративши им се ријечима 

архипастирске бесједе. Он је казао да 

током недјеља које претходе великом 

хришћанском празнику Божићу, за 

који се припремамо, прије свега по-

стом и молитвом, постоји неколико 

празника који символизују долазак 

Господа Исуса Христа у овај свијет. 

Један од тих празника су Материце, 

празник посвећен мајкама, односно 

оним прамајкама Христовим, које су 

Христови директни преци по тијелу, 

а уз њих и другим праведним жена-
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ма и угодницима Божијим. Они су 

и прије Христовог доласка у овај 

свијет, својим светим животом изо-

бразили Његов живот, Његова чудеса 

и Његову проповијед. 

•
31. 12. 2011. Његово Преосвеш-

тенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио 

је, на празник Светог мученика 

Севастијана, Свету Архијерејску 

Литургију у манастиру Ђурђеви 

Ступови

Преосвећеном Владици је саслу-

живало свештенство Архијерејског 

намјесништва беранског и монашт-

во Манастира: протојереј Дра-

ган Ристић, протосинђел Данило 

(Трпчевски), игуман Манастира и 

јерођакони Антоније (Корунић) и 

Агапит (Драгојевић). 

Вјерници, који се постом и молит-

вом припремали за празник Рођења 

Господа Исуса Христа, приступили су 

Светом причешћу.

•
01. 01. 2012. На дан када наша 

Света Црква слави спомен на Светог 

мученика Бонифатија и празник 

Оце, Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије, служио је Свету 

Архијерејску Литургију у манастиру 

Ђурђеви Ступови.

Саслуживало је свештенство 

Архијерејског намјесништва бе-

ранског и монаштво Манастира. 

Бројним вјерницима, сабраним 

у светом богослужењу, ријечима 

бесједе обратио се Преосвећени 

Владика. Он се, честитајући празник 

Светих Отаца, родитеља и предака 

Христових по тијелу, осврнуо на дио 

из Јеванђеља по Матеју, 

које почиње родословом 

Христовим, а говори о 

обећању, које је Господ дао 

Авраму да ће се у његовом 

сјемену благословити сви 

народи. 

“У томе се налази одговор 

зашто су Аврамови потом-

ци добро памтили то про-

роштво, а добро су памтили 

и родословну линију од 

његовог сина Исака. Имао 

је Аврам потомства и од других жена, 

али му је речено да ће се у његовом 

прворођеном сину Исаку, не у другима, 

благословити сви народи земаљски. То 

је значило да ће се у његовом потом-

ству родити Спаситељ свијета. Питање 

је колико је то пророштво Јеврејима 

било јасно, али су слутили да је ријеч о 

великом обећању, које ће представљати 

благослов за све народе земаљске.“

Преосвећени Владика је позвао при-

сутни народ да његује наше народне 

обичаје везивања мајки и очева на 

празнике Материца и Светих Отаца, јер 

ти обичаји симболизују везе љубави и 

сјећања са нашим и прецима Христо-

вим. 

“То одвезивање, које је тако символич-

но, значи да је то дијете, Богомладенац 

Исус Христос, Онај Који нас је одвезао 

од веза греховних, од уза греховних, 

ослободио нас од терета гријеха, дао 

нам нови живот и нову радост, дао 

нам слободу новог живота“, рекао је, 

поред осталог Преосвећени Владика 

Јоаникије. 

Братство Ђурђевих Ступова припреми-

ло је за све присутне малишане при-

годне поклоне, које је дјеци подијелио 

протосинђел Данило, игуман Мана-

стира.

•
5. 1. 2012. У Саборној цркви Светог 

Василија Острошког у Никшићу, 

Хор Светог новомученика Станка из 

Никшића, одржао је концерт по-

водом најрадоснијег хришћанског 

празника - Божића.

Хор, са диригентом проф. Ленком 

Дурутовић, и бројну публику, поздра-

вио је и честитао празник Рођења 

Господа Исуса Христа јереј Миодраг 

Тодоровић, старјешина никшићког 

Саборног храма. Он је подсјетио да 

овај црквени хор дјелује скоро двије 

деценије, “произносећи из срца и 

душе мелодију која слави Христа 

рођеног, распетог и васкрслог, слави 

Његове светитеље и све оно што је 

вриједно и непролазно у српском 

народу“.

•
7. 1. 2012. Рођење Исуса Христа, 

најрадоснији хришћански празник, 

прослављен је Светом архијерејском 

Литургијом, коју је Његово Прео-

свештенство Епископ Будимљанско-

никшићки г. Јоаникије са бројним 

свештенством и монаштвом служио 

у манастиру Ђурђеви Ступови.

Божићној Литургији, којом је молит-

вено прослављен празник над праз-

ницима, присуствовали су вјерници 

Берана и цијелих Васојевића. Вјерни 

народ, који се постом и молитвом 

припремао да дочека долазак Бо-

гомладенца Исуса Христа, причестио 

се Светим Тајнама Тијела и Крви 

Христове. 

Током Божићне Литургије, као и у 

свим храмовима Српске Православ-

не Цркве, прочитана 

је посланица Његове 

Светости Патријарха 

Српског Г. Иринеја, 

која је, поводом 

Божића, упућена 

свештенству, монашт-

ву и вјерном народу.

•
8. 1. 2012. Његово 

Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-
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никшићки Г. Јоаникије уприличио је, 

поводом најрадоснијег хришћанског 

празника – Рођења Богомладен-

ца Исуса Христа, традиционални 

Божићни пријем у манастиру 

Ђурђеви Ступови, сједишту Епархије 

Будимљанско-никшићке.

Пријему, који је одржан на празник 

Сабора Пресвете Богородице, при-

суствовале су бројне личности из 

привредног и јавног живота Берана, 

Бијелог Поља, Андријевице, Пла-

ва, Никшића, Мојковца 

и других градова са про-

стора наше Епархије, међу 

којима и г. Вука Голубовић, 

предсједник општи-

не Беране и г. Радован 

Обрадовић, потпредсједник 

општине Бијело Поље, 

те предсједници већине 

Црквених општина и други 

гости. 

Владика Јоаникије је гости-

ма честитао Божићне празнике и 

захвалио на “честитим намјерама и 

труду, који са својих функција улажу 

зарад напретка и бољитка народа, 

државе и наше Свете Цркве“. 

“Честитам вам, свима, од срца 

Божић, празник који доноси велику 

радост не само за један тренутак и 

само за један дан, него за све дане 

нашег живота, за све вријеме и за 

сву вјечност.“

“Бог је сишао са неба, примио нашу 

људску природу од Пресвете Дјеве 

Богородице силом Духа Светог и до-

нио огањ са Неба који захвата наша 

срца. То је огањ љубави Божије и 

Духа Светог у коме је право, истин-

ско заједништво, а наше заједништво 

у Цркви засновано је, управо, на 

Духу Светом. Свети Дух Божији жи-

вотворни, истинити, који је Христос 

донио у овај свијет, обједињује наша 

срца, наше мисли, уједињује наше 

силе и таленте на спасење свих нас 

и на славу Божију. Зато је Божић, као 

и остали велики празници, праз-

ник који нас сабира и зато ово наше 

сабирање има смисла, и то дубоког 

смисла“, рекао је, поред осталог, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Јоаникије.

Владика се, са присутним гостима, 

задржао у дужем, срдачном разгово-

ру, и уручио им пригодне поклоне.

Служба за информисање          Епархије Будимљанско никшићкеСлужба за информисање          Епархије Будимљанско никшићке

Е
вропски суд за људска права одбио је захтјев Подгорице од 9. новембра 2011. да се из предмета искључи 

поднесак који је Влада Србије доставила о имовини Српске Православне Цркве у Црној Гори.

Tо значи да је у процесу који води Епархија Будимљанско-никшићка против Црне Горе, Србији 
потврђен статус пријатеља суда, а њено виђење ситуације око имовине биће узето у обзир прили-
ком одлучивања. 

Епархија Будимљанско-никшићка поднијела је тужбу против Црне Горе пред Европским судом за људска 
права у Стразбуру због одузете црквене имовине и тражи њен повраћај.
Судски спор добио је шире димензије када је Подгорица оптужила Србију да се мијеша у унутрашње ствари 
сусједне државе, и да је Влада Србије заједно са СПЦ тужила Црну Гору.
Србија се појављује пред судом у Стразбуру као пријатељ суда због тога што је сједиште СПЦ у Београду 
и како би му достављала релевантне информације неопходне за објективно сагледавање проблема, не 
стављајући се ни на једну од страна у спору. 

Суä у Сòразáуру оäáио захòјев

Црне Горе
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