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С А О П Ш Т Е Њ Е

Саопштење
за јавноСт
Светог архијерејСког 
Сабора

Р
едовно заседање Светог Архијерејског Сабора 
Српске Православне Цркве, под председништ-
вом Његове Светости Патријарха српског г. 
Иринеја, започето је ове године 14. маја у ма-
настиру Студеници, где је, у храму Успења Бого-

родичиног, служена саборна света Литургија поводом 
900-годишњице рођења светог Симеона Мироточивог 
(Стефана Немање), и настављено у Расу (Нови Пазар), 
где је, у храму Светих апостола Петра и Павла, истога 
дана извршен чин призива Светога Духа, да би затим, 
од 15. до 24. маја, у Патријаршији српској текла радна 
заседања Сабора. У раду Сабора узела је учешћа већина 
епархијских архијереја Српске Православне Цркве. Од-
сутни су били само Његово Блаженство Архиепископ ох-
ридски и Митрополит скопски г. Јован и Његово Високо-
преосвештенство Митрополит дабробосански г. Николај. 
Уз то, повремено су одсуствовали Епископи ваљевски 
г. Милутин, зворничко-тузлански г. Хризостом и други 
архијереји због посета најугроженијим поплављеним 
подручјима.
Пред почетак рада Сабора узнета је Богу молитва за 
покој душе блаженопочившег митрополита загребачко-
љубљанског Јована, а истог дана у поподневним часови-

ма служен је и молебан који се служи у време 
великих киша и опасности од њих.
На почетку првог саборског заседања, у свом 
уводном обраћању, Патријарх српски г. Иринеј 
је сабраним архијерејима предочио одговор-
ност Цркве у сведочењу Јеванђеља и љубави 
Божје данас.
Сабор је на самом почетку донео одлуку да се 
као прва помоћ Цркве пострадалима од ка-
тастрофалних поплава у Србији и Републици 
Српској издвоји свота од десет милиона дина-
ра и да се сместа отвори фонд за помоћ, са по-
себним жиро-рачуном. Сабор је упутио и апел 
свештенству и народу наше Цркве, као и погла-
варима Православних Цркава у свету, да помог-
ну све унесрећене и угрожене поплавама. Са-
бор топло благодари свима који су учествовали 
у спасавању људи и имовине од поплава, како 
онима из наше отаџбине тако и спасиоцима из 
братске Русије и онима који из суседних земаља 
и света пружају помоћ угроженима. На све њих 
саборски Оци призивају благослов Божји.

Саопштење за јавност Светог Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве са редовног заседања одржаног у манастиру Студеници, Расу и 
Београду од 14. до 24. маја 2014. године
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Као и сваке године, Сабор је посветио дужну пажњу 
животно важним питањима Цркве – учешћу наше 
Цркве у припремама за Свети и Велики Сабор Право-
славне Цркве; тешком стању српског народа на Косову 
и Метохији; унапређивању црквене просвете и верске 
наставе; односима Цркве и државних органа у Србији, 
Републици Српској и региону; деловању православних 
војних свештеника у Војсци Србије и Оружаним снага-
ма Босне и Херцеговине; односима међу аутокефалним 
Православним Црквама и односима са инославним 
хришћанским Црквама и конфесијама, као и другим 
светским религијама; угрожености брака и породи-
це услед беле куге, а још више услед агресивне пропа-
ганде неморала, абортуса, противприродног блуда и 
хедонистичко-потрошачког духа уопште; угрожености 
ћирилице, у Србији и Републици Српској због нашег не-
опростивог немара и неодговорности, а у Хрватској и 
Црној Гори због бруталног прогона српског писма; току 
радова на Спомен-храму Светог Саве на Врачару; раду 
црквене добротворне установе „Човекољубље”, као и цен-
тралних црквених културних и просветних институција, 
у првом реду Библиотеке, Музеја и Архива, и тако даље.
Сабор се обратио јавности и посебним саопштењем 
о тешком стању наше Цркве у Бившој Југословенској 
Републици Македонији, где власти те, нама иначе 
пријатељске земље, и даље, на основу судске фарсе, 
држе у затвору, под нечовечним условима, Архиеписко-
па охридског Јована, а истовремено врше притисак, под 
претњом пресуда сличне врсте, и на остале епископе, 
свештенике, монахе, монахиње и вернике аутономне 
Охридске Архиепископије. Сабор поново, по ко зна који 
пут, апелује на све одговорне да учине све за ослобођење 
политичког затвореника број један у савременој Евро-
пи, архиепископа Јована, и престанак последњег верског 
прогона у Европи, прогона Охридске Архиепископије. 
Сабор је благодаран сестринским Православним Црква-
ма, Светском Савету Цркава, Конференцији Европских 

Цркава, организацијама за заштиту људских 
права и многим угледним личностима на 
њиховом заузимању по овом болном питању.
Сабор је са одобрењем прихватио извештај о 
прослави 1700-годишњице Миланског едикта у 
октобру прошле године у Београду, Нишу и Под-
горици, извештај Светог Синода о његовом раду 
у протеклом периоду и извештаје господе епи-
скопа о њиховом раду.
Сабор је прихватио покајање Живорада 
Павловића, бившег свештеника који се био 
прикључио секти Мираша Дедеића која себе на-
зива некаквом „Црногорском Црквом”, и вратио 
га, као лаика, у црквену заједницу.
Сабор је попунио упражњене епархије Српске 
Православне Цркве изабравши досадашњег ви-
карног епископа липљанског г. Јована за епи-
скопа славонског; досадашњег викарног епи-
скопа ремезијанског г. Андреја за епископа 
аустријско-швајцарског; архимандрита Сергија 
(Карановића), сабрата манастира Рмња, за епи-
скопа средњеевропског; досадашњег викарног 
епископа јегарског г. Порфирија за митрополи-
та загребачко-љубљанског; досадашњег еписко-
па тимочког г. Јустина за епископа жичког; ар-
химандрита Илариона (Голубовића), старешину 
манастира Букова, за епископа тимочког; архи-
мандрита Арсенија (Главчића), сабрата мана-
стира Студенице, за епископа топличког, викара 
Патријарха српског, и архимандрита Јеронима 
(Мочевића), сабрата манастира Ковиља, за епи-
скопа јегарског, викара Епископа бачког.
Чланови Светог Синода у новом сазиву јесу ми-
трополит црногорско-приморски Амфилохије 
и епископи шабачки Лаврентије, зворнич-
ко-тузлански Хризостом и рашко-призренски 
Теодосије.
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Д А Н И  С В Е Т О Г  В А С И Л И Ј А  О С Т Р О Ш К О Г

Дани Светог
ваСиЛија оСтрошког

И
зложбу чине радови неколико наших позна-

тих иконописаца, дуборезаца и калиграфа 

и експонати рукодјеља монаха и монахиња 

из манастира у Црној Гори. Представљен 

је труд сестара Жупског манастира, ма-

настира Дуљево, манастира Рустово, архимандрита 

Исаије Крговића из манастира Бијела, монаха Арсенија 

Јовановића из Острога, Милице Перуничић, Зорана 

Балетића, Бориса Маркуша, Јелене Сјеклоће, Анастасије 

Боричић, Рада Пижурице и почившег Лабуда Шљукића. 

Добородошлицу Високопреосвећеном Архиепископу 

петергофском Г. Амвросију и Преосвећеном Епископу 

Г. Јоаникију, који су присуствовали отварању изложбе, 

те бројној публици, свештенству и монаштву, сабраним 

у Дому Светог Василија Острошког у чије име се, већ 

18 година заредом, организује ова културно-духовна 

манифестација, пожелио је јереј Мирко Вукотић.

Сабрање је благословио Његово Преосвештенство вла-

дика Јоаникије.

“Дани Светог Василија Острошког“ су наша припре-

ма, наше приближавање празнику Светог Василија да 

бисмо кроз ту припрему узели што присније учешће 

у прослави самог празника. Сваки од наредних дана, 

почевши са овом вечерашњом изложбом, је празник 

за наше очи, за наше уши и за наш ум. Вечерас има-

мо прилику да гледамо преображену љепоту у Христу, 

преображену љепоту лика човјечијег, односно оног 

лика у коме се огледа лице Божје. Имаћемо прилике да 

својим духовним чулима слушамо појање наших хоро-

ва и гостујућег хора петроградске Духовне академије, 

који је довео са собом Високопреосвећени Архиепи-

скоп Амвросије, наш драги гост, ректор петроградске 

Духовне академије коме још једном желимо добродо-

шлицу“, рекао је, поред осталог, Преосвећени Владика, 

најављујући и сљедеће садржаје ове културно-духовне 

манифестације. 

“Имаћемо прилике и да чујемо поетску, књижевну 

ријеч и да учествујемо у свечаности додјеле књижевне 

награде „Извиискра Његошева“ уочи самог празника. 

Најављујем да ће наш овогодишњи лауреат, госпо-

дин Милован Данојлић, доћи да прими то високо 

књижевно признање. Врхунац свега биће наше учешће 

у великим молитвеним празничним догађањима, 

учешће у светој Литургији и осталим духовним све-

чаностима на сам празник и, свакако, онај завршетак 

празновања Светог Василија Острошког, она свенарод-

на јединствена Литија кроз град Никшић која нас све 

позива да у њој учествујемо“. 

Изложбу је пригодном бесједом отворио јереј Слобо-

дан Јокић, архијерејски намјесник никшићки. 

Он је казао да ова изложба “речитије од сваког говора 

и документованије од сваког догађаја говори о нерас-

кидивости Иконе са литургијским животом Цркве“.

“Јер, људи који су стварали ове иконе су сами члано-

ви, свједоци, саучесници и сапричасници реалног 

литургијског живота њихове црквене заједнице. Зато 

и кроз ову изложбу можемо сагледати у каквом стању 

се налази наш данашњи црквени живот. Она нам 

преобраЖена Љепота У хриСтУ

Изложбом икона и манастирског рукодјеља која је, 7. маја, отворена у Цркве-
но-народном дому Светог Василија Острошког у Никшићу, почела је традици-
онална културно-духовна манифестација “Дани Светог Василија Острошког“.
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управо и говори о степену црквеног живота у којем су 

оне настајале“. 

“Када је тај степен кроз историју био висок и црквена 

умјетност је била на висини, а када је, пак, црквени жи-

вот слабио или је наступио период његовог опадања, 

па чак и пропадања, пропадала је црквена умјетност. 

Али, вечерашња изложба кроз ове лијепе, јасне иконе 

и разноврсно манастирско рукодјеље говори о томе да 

црквени живот на овим просторима доживљава једну 

врсту обнове и преображаја и потребу да он из дана 

у дан буде богатији, разноврснији и на још вишем, 

савршенијем нивоу“.

“Кроз ову изложбу, можемо слободно рећи, 

доживљавамо васкршњи етос Православне Цркве 

кроз који пројављујемо свој трајни идентитет који ће 

Бог општим васкрсењем подарити људским бићима 

и цјелокупној творевини. Овим ријечима и учинисмо 

ову изложбу отвореном“, казао је свештеник Јокић.

Изложба икона и манастирског рукодјеља била је от-

ворена до 12. маја.

конЦерт хора ДУховне акаДеМије из 
Санкт петербУрга

К
онцерт је изведен у духу најрадоснијег и 

највећег хришћанског празника - Васкрсења 

Христовог. 

Духовној гозби, коју је хор петербуршке 

Академије приредио у Никшићу, присуство-

вали су Високопреосвећени Архиепископ Г. Амвросије, 

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, амбасадор Русије у Црној Гори 

господин А. А. Нестеренко, бројно свештенство и свеште-

номонаштво, као и велики број грађана Никшића. Сала 

није могла да прими све заинтересоване, па је било до-

ста и оних који су концерт слушали стојећи и у холу.

Мушки хор Петербуршке Духовне академије, под руководством јеромонаха 
Матвеја (Шарова), који је, у саставу делегације Духовне академије, био у 
Црној Гори одржао је 7. маја, на Сцени 213 у Никшићу, концерт духовне и 
свјетовне руске музике.

Сабрање је благословио Преосвећени Епископ 

Јоаникије:

“Вечерас, у славу Васкрсења Христовог и у част 

празника Светог Василија Острошког Чудотвор-

ца, представиће нам се петроградска Духовна 

академија, коју предводи и представља Његово Ви-

сокопреосвештенство Архиепископ петергофски, 

ректор Петроградске Академије Високопреосвећени 

Владика Амвросије.

Добро нам дошли драги Владико!” 

“Донијели сте нам велику радост. Сматрамо да је ве-

лики Божји благослов и дар са неба што сте дошли 
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у братској љубави заједно са професорима 

и својим студентима да се заједно молимо 

Богу, да узмете учешћа у духовним свечано-

стима, поводом ових великих празника.”

“Град Никшић и овај народ дочекује Вас от-

вореног срца, а вечерас ћемо отворити своја 

срца и своје уши да слушамо предивно ру-

ско духовно појање и да чујемо предавање 

професора Дмитрија Андрејевича Карпука, 

који предаје црквену историју на Духовној 

академији у Петрограду, а који ће нам гово-

рити о новопросијавшим Светим мученици-

ма и Светитељима Руске Православне Цркве.

Ми сви, који смо овдје сабрани осјећамо се 

као учесници велике и свечане духовне гоз-

бе, зато су ријечи сувишне. Само изражавамо 

своју велику радост што су нам дошли драги гости и драга браћа 

у Христу.

Христос васкрсе!”, казао је Његово Преосвештенство.

У првом дијелу концерта изведени су богослужбени напјеви 

познатих руских црквених композитора: Павела Г. Чесноко-

ва, Николаја П. Диљецког, Аргелија Л. Ведеља, Модеста П. Му-

сорског, Бориса М. Љедковског и Александра Д. Кастељског. 

У паузи је проф. др Д. А. Карпук, професор на Духовној 

академији, одржао предавање посвећено Новомученицима и 

исповједницима Руске Цркве кроз историју.

На велико задовољство публике хор петроградске Духовне 

академије наступио је још једанпут, изводећи избор популарних 

руских народних пјесама, које су обрађене за хорско пјевање. 

Хор је изазвао одушевљење свих присутних пјевајући “Онамо, 

‘намо“, а затим и пјесмом “Ој Косово, Косово“, након чега их је 

публика, френетичним и дугим аплаузом, вратила на бис.

Д
обродошлицу Његовом Преосвештенству 

Епископу будимљанско-никшићком Г. 

Јоаникију, који је присуствовао вечери, по-

желио је, и публику сабрану у Парохијском 

дому, поздравио, у име Црквене општине 

Никшић, ђакон др Никола Маројевић.

О “Слову”, часопису за српски језик, књижевност и 

културу, који издаје Актив професора српског језика 

и књижевности из Никшића и “Свевиђу”, гласилу 

Епархије будимљанско-никшићке први је говорио др 

гЛаСиЛа прворезреДне кУЛтУрне и 
иСторијСке МиСије
У Црквено-народном дому Светог Василија Острошког, одржана је 8. маја 
промоција часописа “Слово” и листа “Свевиђе”.

Будимир Алексић, професор Цетињске богословије, 

који је подсјетио да је “Слово” настало 2004. године 

као израз отпора групе никшићких средњошколских 

професора насиљу над именом српског језика у Црној 

Гори.

“Слово” афирмише и предочава научну истину о 

српском језику, заступа српски филолошки програм 

и српско становиште у култури. То је филолошки ча-

сопис са најширом концепцијом на српским просто-

рима. У њему су заступљени научни и стручни радови 
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из лингвистике, историје и теорије књижевности, али и 

белетристика, књижевна критика, етнологија и многи 

други садржаји који спадају у област културе у најширем 

смислу те ријечи”.

“Овај часопис на стручан начин, из пера наших 

најистакнутијих лингвиста, књижевника и културних 

дјелатника других професија разобличава културоцид-

не намјере заговорника тзв. црногорског језика и њихову 

“аветну лингвистику”, рекао је, поред осталог, Алексић и 

укратко се осврнуо и на мисионарску улогу “Свевиђа”.

Према ријечима историчара Горана Киковића, иначе 

предсједника Скупштине општине Беране, оба гласи-

ла имају “прворазредну културну и историјски мисију 

у Црној Гори – одбрану српског националног имена, 

језика и идентитета”. Осмовјековни сјај светосавског 

православља у Црној Гори, истакао је Киковић, нико не 

може да доведе у питање, а да се не огријеши о светост 

историјске истине и људске моралности.

“Из тог разлога и из те свете мисије настали су и 

настављају да трају два угледна часописа: лист Епархије 

будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску кул-

туру и живот Цркве “Свевиђе”, који се од првог до ево 89-ог 

броја, разноврсношћу садржаја, аналитичном, ваљаном 

аргументацијом и пријемчивим народним српским 

језиком, намеће као водећи оријентир у усвајању потреб-

них знања из свих духовних сфера које чине историјску 

вертикалу српског етноса и етоса, тако да је не само 

српски народ добио поузданог тумача у актуелном духов-

ном, културном и друштвено-политичком животу Црне 

Горе“. 

“Најновији, 42, број часописа ‘Слово’ посвећен је највећем 

српском пјеснику, црногорском државнику и владици 

Петру II Петровићу Његошу. У овој свесци часописа зна-

менити српски умови су анализирали Његошев језик, 

поетику, религиозност, косовску мисао, филозофију, да 

би се у својим драгоцјеним опсервацијама дотак-

ли суштине односа између бесмртног генија и сав-

ремене Црне Горе. Њихов је закључак да данашња 

Црна Гора далеко каска за њим, његовом мишљу и 

историјским дјелом које је оставио, ако већ не поку-

шава да га својим политикантским превредновањем 

мјери по недопустиво ниским критеријумима свог 

евроатлантског образа“, нагласио је Киковић.

“Слово“ је, на извјестан начин, настало у конкрет-

ном случају из “Свевиђа”. Не можемо заборавити 

да су два броја “Свевиђа”, то су били међу првим 

његовим бројевима, у цјелини били посвећени 

питању имена језика у Црној Гори.Ти бројеви остају 

као велико знамење и важан историјски документ у 

нашој науци, култури и лингвистици“, рекао је Ве-

селин Матовић, уредник “Слова”.

“Од како је Црне Горе и словенског српског наро-

да у Црној Гори и од како је школа у Црној Гори, у 

њима се увијек говорило српским језиком, настава 

се изводила на српском језику, она се и данас из-

води на српском језику, настава у нашим школа-

ма изводиће се и у будуће на српском језику. Друга 

је ствар што власт тај језик хоће да преименује, а 

то преименовање језика јесте један културоци-

дан чин, покушај да се затре, да се искључи, да се 

преименује и цијели народ учини непостојећим, 

његова култура и историја, јер преименовање зна-

чи истовремено и пресемантизацију, промјену свих 

значења, свих смислова”, поручио је Матовић. 

У промоцији је учествовао и Влајко Ћулафић, глав-

ни уредник “Свевиђа”, према чијем мишљењу се 

овај лист, заједно са “Светигором”, “битно разликује 

од јавних гласила у Црној Гори. Разликују се, прије 

свега, тематски, а, потом, и самим приступом оно-

ме о чему пишу”.
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“Нема сензационализма, нема афераштва, нема 

партијско-клановских навијачких страсти, нема, мог-

ло би се рећи, ничега, од онога што је савремено но-

винарство претворило у оруђе и оружје моћника, који 

и финансирају медије у којима ради вишемилионска 

армија новинара и њима пратећих радника широм 

узаврелог свијета. За разлику од тих гласила “Свевиђе” 

се, кроз богословске текстове домаћих и страних аутора, 

труди на афирмацији јеванђељске истине, моралном, 

вјерском, образовном, културном, језичком, патриот-

ском и сваком другом уздигнућу појединца и српског 

народа у цјелини”, казао је, поред осталог Ћулафић, 

осврнувши се, потом, на полемичност, аналитичност и 

научну утемељеност до којих држи редакција “Слова”.

“Нема скоро ни једног значајног српског лингвисте, 

књижевника, књижевног историчара, критичара, 

истраживача, есејисте, чијег имена нема међу ау-

торима прилога у неком од досадашњих четрдесет 

и два броја “Слова”, који, укупно, имају око десет 

хиљада страница. То је, поготово ако се има у виду 

чињеница да је највећи дио текстова - нов, да се први 

пут објављује у “Слову”, заиста импозантан збир. Иза 

тога стоји, у великој мјери редакција и, прије свега, 

уредник часописа, који подстиче на промишљања, на 

анализе разних културолошких појава и проблема, 

који код сарадника, појединаца који имају шта да 

кажу, активира научну и стваралачку енергију”, ре-

као је Ћулафић.

П
редстављању књиге “Камена чтенија“, за коју је Не-

гришорац добио једно од најзначајнијих књижевних 

признања на нашим просторима - награду “Меша 

Селимовић”, присуствовао је Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.

У име организатора културно-духовне манифестације “Дани 

Светог Василија Острошког” – Епархије будимљанско-никшићке 

и Црквене општине Никшић, присутне је поздравио Милутин 

Мићовић, предсједник Књижевног друштва “Његош” 

У промоцији дјела “Камена чтенија”, које представља обимну лир-

ско-епску повјесницу Срба у Црној Гори од 7. вијека до наших дана, 

учествовали су: проф. др Лидија Томић и доц. др Горан Радоњић.

“Већ од корица књиге „Камена чтенија“ Ивана Негришорца, 

пјесника, писца и професора, сада већ знамените личности српске 

културе, читалац ће застати због симболичног наслова који спаја 

тему постојања с читањем светих списа, у овом случају, историје 

и традиције српског народа. 

Од лирског десетерца у уводној пјесми збирке „Камена чтенија“, 

првој у низу од четири дијалогизоване пјесме под називом „Жа-

лостни плач Петра II Петровића Његоша, Иван Негришорац, из 

перспективе лирског субјекта, креира и реактуализује тему бића 

у различитим историјским епохама и приликама. Имајући у виду 

хиљадугодишње искуство српске традиције, дубину и поступност 

њене еволуције и генезе, ријеч је о компонованој књизи којом аутор 

казује тему егзистенције, тренутке осаме и самоодређења, једном 

ријечју, живот, дјела и догађаје карактеристичних времена српске 

историје. При том, у средишту сваке пјесме открива се перспек-

тива савременог доба, као и унутрашњи контекст појединачних 

прилика које мозаички граде слику о људским самоћама и угро-

“каМена Чтенија” ивана негришорЦа
У Црквено-народном дому у Никшићу одржана је 9. маја промоција књиге 
“Камена чтенија” пјесника Ивана Негришорца, предсједника Матице српске.

женостима, о односу Бога и човјека, о 

онтолошкој, историјској и метафизичкој 

суштини српске историје. (...) Негришор-

чев ослонац на Његоша има двоструку 

мисију. Једна происходи из визионарске 

мудрости Његошевог поетског свијета, 

а друга из егзистенцијалне запитаности 

лирског субјекта над судбином српског 

рода у његовој историјској угрожености. 

Традиција крстоносног страдања српског 

национа, али и васкрсења, видна је у овој 

књизи. Исповјести и приче обједињава ис-

куство Његошевог дјела које у себи садржи 

и библијску тему добра и зла, и косовску 

трагику, и тему пада, пораза и спасења. 

Пјесникова усредсређеност на лирски пара-

лелизам прошлости и данашњих догађаја 

везује дијака Григорија, Архиепископа 

Саву Немањића у диоклитијској Рибници 

1235., монаха Давида, син Вукана, краља 

Далмације и Дукље, с пјесниковом идејом 

да се смисао „чтенија“ огледа у знамењима 

националне традиције и културе. (...) 

Спој традиције и новог доба омогућава 

пјесников видокруг по Црној Гори, по дуби-

ни и ширини простора. Њим Негришорац 

метафорички сабира ходочашће по оном 

што је било и чега више нема. „Ходолов-

чеве муке“ тичу се савременог тренутка, 
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оног што одаје пад из вишег у нижи поредак етич-

ких вриједности. Гора у Негришорчевој књизи је и 

земља, и име, Црна у свијетлим примјерима морал-

не и духовне снаге, другачија и без снаге у „трица-

ма и кучинама“ произвољне свијести о себи, својим 

почецима и коријенима. Разграђеност и кварење 

традиције учинило је да је и историјска истина 

постала маркетиншка роба у којој се све подаје. И 

језик, и претке, и завјете, и аманете, и истину. Оно 

што је своје постаје туђе, а туђе се не ослања на 

своје. Лајт мотив цијеле књиге је рушење, конкретно 

и симболичко, оно које убија дух и слободу мисли, 

достојанство живота и имена. Негришорац говори о 

болести, о отуђењу, о однарођењу, о убијању Бога и 

оца у човјеку. Међутим, књига говори и о покајању, 

о покајницима и дјелотворности одбране од зла 

под мотом Његошевих стихова о непрестаној борби 

и жртвовању „за далеко неко покољење», рекла је, 

поред осталог проф. др Лидија Томић... 

«Ова збирка се може посматрати као нека врста 

глосаријума, низа коментара о нашој судбини, о на-

шем кретању историјском и то је покушај да се та 

судбина прочита; ово прочита опет у два значења: 

ради се о чтенијима, а са друге стране тумачењу. На 

то упућује сам наслов - и он амбивалентан. 

Видљива је и оријентација ка интертекстуалности; то је 

не само дијалог са Његошем него и са веома различитим 

(неке од тих гласова смо и чули), знаним и незнаним гла-

совима наше прошлости, наше културе, легенде, историје, 

као и наше савремености. Дакле, то је ангажована поезија 

која осим естетске, у први план ставља и једну морали-

стичку димензију поезије. По овој димензији можемо на-

шег пјесника довести у везу са различитим пјесницима, 

по мени нека блискост стоји са Јејтсом, нарочито. Ин-

тертекстуалност можемо да посматрамо на двије равни: 

унутар саме књиге, дакле однос између пјесама збирке и 

однос појединачних пјесама, као и циклуса са гласовима 

и текстовима из различитих традиција и различитих сфе-

ра. Тако можемо да додамо још једну раван а то је дијалог 

са различитим жанровима и то пјесничким жанровима, 

дакле, унутар саме књижевности али и говорним жанро-

вима у најширем смислу: имамо и молитве, документа, 

записе а истовремено и књижевне форме”, рекао је, поред 

осталог, доц. др Горан Радоњић. 

На задовољство поклоника писане ријечи, присутних у 

Црквено-народном дому Светог Василија Острошког у 

Никшићу, обратио се и сам аутор господин Иван Негри-

шорац, казујући стихове из промовисане књиге. “Каме-

на чтенија” је омаж Његошу, чији жалосни плач повезује 

пјесничке монологе ликова кроз вјекове.
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С
абрање је благословио Његово Преосвештен-

ство Епископ Јоаникије, поздрављајући са 

посебним уважавањем Високопреосвећеног 

Архиепископа петергофског Владику 

Амвросија, професоре и студенте петроград-

ске Духовне академије. 

“Њихов долазак осјећамо као велики Божји благослов 

и продужење завештања одржавања оних старих веза 

које је са Никшићем успоставио Свети цар Николај му-

ченик, ктитор нашег Саборног храма и Царевог моста у 

Никшићу. Када се храм сагради храму треба дати душу, 

треба му дати живот, а овај свети храм поје у славу 

Божју преко сто година. За последње двије деценије и 

више, душу овог храма, осим нашег свештенства, чини 

хор ‘Светог новомученика Станка’, послије њега и хор 

‘Свете мајке Ангелине’ и талентовани појци”. 

“Не треба посебно говорити о значају духовног појања 

за наше богослужење, колико се наш слух, а преко 

слуха и цијело наше биће, оплемењује док слушамо 

одуховљене мелодије на светим богослужењима. То је 

немјерљиво и не може се замислити саборна служба, 

а то браћа Руси још боље знају и томе велику пажњу 

поклањају, без учешћа добрих појаца, добрих хорова 

и без велике пажње према црквеној музици”, рекао је 

Преосвећени Владика. Овом приликом Његово Преос-

вештенство Епископ Јоаникије одликовао је архипа-

стирском граматом госпођу Ленку Дурутовић за, како је 

истакнуто, “показану вјерну и искрену службу Српској 

Православној Цркви и дугогодишње руковођење хором 

“Светог новомученика Станка” при Саборном храму 

Светог Василија Острошког у Никшићу”. 

“Све оно што чинимо на славу Божју не доноси ко-

рист само лично нама, него цијелој заједници, а сви 

смо од њеног труда имали велике духовне користи. 

Најважније је што је овај хор толико година, ако Бог 

да и наставиће, пјевао у славу Божју. Због тога смо 

ријешили да, поводом већ прослављеног јубилеја, а 

на предлог наших свештеника и чланова Црквене оп-

штине, одамо скромно признање нашој сестри у Хри-

сту Ленки. Она је заслужила и много више, ово је знак 

пажње који смо уприличили баш уочи славе нашег 

Саборног храма”, истакао је Владика будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

У програму вечери, осим хора “Свети новомученик 

Станко” и неколико његових чланова који су насту-

пили као солисти, учествовали су: Тијана Блечић, 

сопран, Магдалина Кнежевић, виолина, дует Лука и 

Андрија Васиљевић, вокални солиста Лука Цицмил 

у пратњи хора “Светог новомученика Станка”, Филип 

Вучи, такође вокални солиста, Василије Тољић, гитарА, 

Бојана Марковић, солиста у пратњи Боба Богдановића 

са гитаром, Милена Радовић на хармоници, Лазар 

Брборић, труба.

Сјутрадан, 11. маја, уручена је књижевна награда 

“Извиискра Његошева”, пјеснику, прозаисти, есејисти 

и књижевном преводиоцу, академику Миловану 

Данојлићу.

Прилоге о томе доносимо у посебном дијелу листа.

појање У СЛавУ боЖијУ
у славу Светог Оца нашег Василија Острошког Чудотворца, а у част 
Високопреосвећеног Архиепископа петергофског Г. Амвросија, ректора 
Санкт-петроградске Духовне академије, његових сарадника и хора Академије, 
који су, поводом прославе Светог Василија Острошког, гости Епархије 
будимљанско-никшићке, 10. маја одржан је концерт црквеног хора “Светог 
новомученика Станка” и талентоване омладине града Никшића. 
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С
вету Архијерејску Литургију служили су 

Његово Високопреосвештенство Архиепи-

скоп петергофски Г. Амвросије и Његово 

Преосвештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије уз саслужење бројног 

свештенства, свештеномонаштва и ђаконства наше 

Епархије и гостујућих свештенослужитеља. 

Свето богослужење појањем су пратили чланови муш-

ког хора Духовне академије Санкт Петербурга, под ру-

ководством јеромонаха Матвеја Шарова, и црквени 

хор Светог новомученика Станка, којим диригује проф. 

Ленка Дурутовић. 

Молитвено сабрање благословио је Преосвећени Епи-

скоп Јоаникије, честитајући празник Светог Оца на-

шег Василија Острошког Чудотворца вјерном народу 

и бројним уваженим гостима. Ријечима добродошли-

це Владика је поздравио нарочито Вископреосвећеног 

Архиепископа петергофског Г. Амвросија, који је, по 

благослову Његове Светости Патријарха московског и 

све Русије Г. Кирила, са својом делегацијом дошао у 

Никшић, затим г.-ђу Татјану Полоскоју, предсједницу 

Међународног фонда “ОКА“ из Москве, г.-дина Бра-

тислава Петковића, представника Канцеларије за 

вјере Владе Републике Србије, академика Милована 

Данојлића, овогодишњег добитника књижевне на-

граде “Извиискра Његошева”, брачни пар Момировић, 

власнике компаније “Мона” из Београда, суосниваче 

овог значајног књижевног признања и друге госте из 

Русије, Бугарске, Србије, који су учествовали у свеча-

ности великог празника наше Свете Цркве.

“Знамо колики је подвиг за једну Духовну школу да 

ректор, професори и студенти дођу нама у госте, а то 

значи да Петроград, славни град у кога су увијек наше 

очи биле уперене од Петра Великог наовамо, нама није 

далеко, а морам да кажем и то да су знамења наше 

блискости гробови великих историјских личности на-

шег народа, који су нашли мира и покоја под сводови-

ма Александро-невске лавре. Треба да се подсјетимо, 

драга браћо и сесте, да је последњи Патријарх српски, 

пред укидање Пећке патријаршије, тим најстрашнијим 

догађајем наше страдалне историје, Патријарх муче-

ник Василије Јовановић Бркић, који је и писао службу 

Светом Василију Острошком, нашао свој вечни покој у 

Александро-невској лаври, а поред њега и Митрополит 

црногорски Василије Петровић. Тамо су и велики Срби 

Милорадовићи, знамените личности у руској војној 

и ратној историји“, казао је, поред осталог, Владика 

будимљанско-никшићки.

Он је Високопреосвећеног Владику Г. Амвросија одли-

ковао највишим одликовањем Епископије - Златном 

медаљом Светог великомученика Георгија првог степе-

на - за, како је речено, унапређење кирилометодијевске 

просвјете и утврђивање братских веза међу словен-

ским православним народима. 

“У спомен наших заједничким молитава, које смо 

овдје у овом светом храму принијели пред престо 

Божји примите и овај скромни дар - панагију Пресве-

те Богородице. Да вам молитве Пресвете Богородице, 

велике заштитнице свих хришћана, а нарочито оних 

који служе светом престолу, увијек буду на помоћи. 

Нека Вам Свети Василије Острошки и Свети велико-

мученик Георгије Побједоносац у архијерејској служби 

и у цијелом Вашем посвећењу Цркви буду помоћници, 

да Вас укрепљују у све дане живота Вашег својим све-

тим молитвама“, поручио је Преосвећени Епископ 

Јоаникије, предајући дар Високопреосвећеном Г. 

Амвросију.

Истим одликовањем, Златном медаљом првог степе-

на Светог великомученика Георгија, Његово Преос-

вештенство Владика Јоаникије одликовао је и госпођу 

Татјану Полоскоју, предсједницу Међународног фон-

да “ОКА” из Москве, за доброчинство Саборном храму 

Светог Василија Острошког у Никшићу и унапређење 

братских веза међу словенским братским народима. 

Празник Светог Василија Острошког и храмовну сла-

ву никшићке Саборне цркве честитао је и Његово Ви-

сокопреосвештенство Владика Амвросије, преносећи 

благослов Његове Светости Патријарха московског и 

цијеле Русије Г. Кирила. 

“Налазећи се у овој благословеној земљи, ми се 

осјећамо као код куће, као код својих људи. Нас данас 

обједињује Свети Василије Острошки и одмах по до-

ласку у Црну Гору посјетили смо његове Свете мошти 

које се налазе у манастиру Острогу. Не треба ја вама 

Света архијерејСка ЛитУргија
У СаборноМ храМУ
Саборни храм Светог Василија Острошког у Никшићу прославио је молит-
вено и свечано своју храмовну славу на празник Светог Василија Острошког 
Чудотворца, у понедјељак 12. маја 2014.
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овдје да говорим о томе колико је он велики Светитељ Цркве, 

а највећа слава његова, по благодати Божјој и у име Божије 

Којем је он посветио цио свој живот, јесте његова служба Богу 

преко служења свом народу“, нагласио је  Високопреосвећени 

Г. Амвросије.

Као израз братске љубави између два народа, Архиепископ 

Амвросије је даровао Његовом Преосвештенству Владици 

Јоаникију архијерејску панагију, крст и надстолни свијећњак, 

захваљујући за одликовање којим га је удостојио надлежни 

Епископ, те за велику љубав и гостопримство које им је указа-

но ових дана. Он је заблагодарио свештенству на заједничкој 

молитви и народу Божјем за отворено срце и искрену љубав 

коју су осјетили за вријеме њиховог боравка у Никшићу.

“Русијо света, Црна Горо, Србијо, чувајте вјеру 

православну, јер је у њој ваше утврђење и 

избављење”, поручио је на крају обраћања Вла-

дика Амвросије.

По завршетку Божанствене Литургије багосиљан 

је и преломљен славски колач.

Свечаност поводом храмовне славе настављена 

је у сали Парохијског дома, гдје је за бројне го-

сте уприличен свечани пријем.

Том приликом Његово Преосвештенство Епи-

скоп Г. Јоаникије одликовао је Сенку Дурутовић 

из Никшића орденом Светог великомученика 

Георгија другог степена.
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Л
итијском сабрању присуствовао је на десети хиљада 

људи, житеља Никшића и другиг мјеста Црне Горе, те 

гостију храмовне славе никшићког Саборног храма, 

пристиглих тим поводом из разних крајева: Србије, 

Републике Српске, Русије, Бугарске...

У свештеном ходу били су и амбасадори Руске Федерације и 

Украјине у Црној Гори: Андреј Нестеренко и Оксана Сљусаренко, 

предсједник Републике Српске Милорад Додик, представи-

ник амбасаде Републике Србије Никола Ратковић, представ-

ник Канцеларије за вјере Владе Србије Братислав Петковић и 

Међународног фонда „АКА“ из Москве.

На главном градском тргу уважене госте и вјерни народ, по-

здравио је Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије. 

“Данас, на овај празник благоуханије од ћивота Светог Василија 

распростире се на све градове гдје се људи сабирају да се Богу 

моле, на све храмове, на све нас. То благоуханије духовно нас 

оплемењује, сједињује, сабира и као што је лијепо видјети са-

бране вјерне људе из свих крајева, различитих држава и на-

рода, око ћивота Светог Василија у Острогу, тако је лијепо 

видјети све вас овдје сабране понајвише из Црне Горе, Србије 

и Републике Српске, а нарочито из цијеле Старе Херцеговине, 

Епископије Светог Василија Острошког“, рекао је, поред осталог, 

преосвећени Владика.

Сабрање је поздравио и Високопреосвећени Архиепископ пе-

тергофски Г. Амвросије, преносећи благослов Његове Светости 

Патријарха московског и све Русије Г. Кирила.

“Црква је вјером преодољела свим лажима, безбожништву, 

страдањима, свему је успјела да преодоли. Тако је било, тако је и 

сада, тако ће и бити. Православна вјера је наш најдрагоцјенији 

бисер и ми морамо да чувамо то велико благо које је нашим 

народима дао Бог. Срдачно благодарим свима Вама драге Вла-

дике, драга браћо и сестре, за то јединство које ми имамо и 

данас га овдје пројављујемо заједно. Ја се од све душе клањам 

људима који чине све да би се то јединство очувало. Предајем 

топле поздраве пуноће нашег народа господину предсједнику 

Репубилке Српске Милораду Додику који је 

недавно од Патријарха московског и цијеле 

Русије Кирила примио орден за јединство 

православних народа.

Данас је спомен Светитеља Василија 

Острошког који је много страдао, борио се, 

патио и оставио нам као завјет јединство, 

ни на један минут да не заборавимо његов 

завјет и нека вјера православна буде ос-

нова нашег јединства свагда, сада и у све 

вјекове. Амин“, поручио је у свом обраћању 

Високопреосвећени Владика Амвросије. 

Предајући Његовом Преосвештенству Епи-

скопу Јоаникију на дар икону новомученице 

пивске Јаглике, Митрополит Амфилохије је у 

бесједи током Литије, подсјетио на страдање 

народа у Пиви током Другог свјетског рата 

управо кроз страдање дјевојке Јаглике Аџић, 

која је одабрала мученичку смрт и скочи-

ла у ватру да страда са својом браћом и 

родитељима. 

“Преосвећени Владико, примите ову икону и 

нека то буде повод да се идуће године пред-

ложи Светом Архијерејском Сабору да ново-

мученица Јаглика са својом браћом, својим 

родитељима и осталим сагорелим за вјеру 

православну, за част и достојанство, буду 

прибројани лику Светих“, рекао је Митропо-

лит црногороско-приморски.

Он је истакао да је потребно сјетити се ново-

мученице Јаглике, управо ових дана када се 

повампирио нови нацифашизам, када је у 

Одеси спаљено 40-ак жена, дјеце и људи на 

исти начин како је то учињено 1943. године у 

Пиви од ондашњих фашиста и усташа.

Литија У СЛавУ и ЧаСт Светог ваСиЛија 
оСтрошког

Дан Светог Василија Острошког Чудотворца и Небеског заштитника града 
Никшића свенародно је прослављен Свечаном Литијом која је прошла улица-
ма овог града. Литију су предводили Његово Високопреосвештенство Архие-
пископ цетињски Митрополит црногорско-приморски Г. Амфилохије, Његово 
Високопреосвештенство Апрхиепископ петергофски Г. Амвросије и Њихова 
Преосвештенства Господа Епископи будимљанско-никшићки Јоаникије, за-
хумско-херцеговачки и приморски Григорије и умировљени захумско-херце-
говачки Атанасије.
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“Сада се повампирио тај исти дух неофашизма који 

сјеменом посијане мржње међу браћом, на тај начин, 

покушава да завади браћу у Украјини и Русији. И оно 

прво поклање у Пиви и ова нова жртва у суштини је 

покушај уништења Цркве Божје Православне. Мора-

мо да поменемо данас, пред лицем Светог Василија, 

да је ових дана Карл Билт изјавио да је највећа греш-

ка савремене руске Владе и Путина што се он вратио 

православљу и да је православље горе од исламског 

тероризма, који се пројављује на истоку. У име те и 

такве идеје, поново се пале људи, живи људи, као онда 

од фашизма тако и данас од неофашизма“.

“Андерс фог Расмусен, секретар НАТО пакта у Евро-

пи, изјавио је ових дана бомбардовање Србије и Црне 

Горе урадила Европа и Америка бранећи Косово и 

Метохију од геноцида. Поручујем г.-дину, часном и 

поштованом: Није то била одбрана од геноцида, него 

је то наставак геноцида на Косову и Метохији који 

траје 630 година. То је наставак тог геноцида. Треба 

прочитати све што је писано, света документа која 

су остала од 14.в. па до данас, прочитати све оно што 

се догађало и шта се догодило на Косову и Метохији 

посебно у току ових вјекова, сва она изгнања која су 

завршена са око 200 хиљада прогнаних са Косова и 

Метохије у име одбране од геноцида“.

“Ко ће одговарати на земљи пред тим и таквим гено-

цидом, пред стотинама срушених храмова, побијене 

дјеце, људи и жена, силованих дјевојака, срушених 

хиљаде домова на Косову и Метохији? Је ли то од-

брана од геноцида? То је наставак геноцида као што 

је ово што се догодило у Одеси, на начелу подијели па 

завладај, подијели браћу па завладај њима. То је наста-

вак оног покоља који је извршен у Пиви од фашиста, на-

ставак кроз неофашизам који лебди над Европом и над 

свијетом и треба да се замислимо сви, колико нас има, 

а најприје они у чијим рукама је судбина модерног 

свијета, да се запитамо је ли то пут стицања људских 

права, слободе и демократије у свијету“.

“Ако је то пут онда ту више нема демократије. То је знак 

да свијетом почиње да влада демонократија, која је не 

дјелу и данас, али се надамо у Бога, молитвама Све-

тог Василија Острошког, да ће доћи мир и разум и да 

ће се поново зацарити истинска слобода, заједништво 

и љубав, на првом мјесту ,између браће у Украјини и 

Русији, да не дозволе да се њима манипулише на начин 

на који је манипулисао и Хитлер у своје вријеме, па да 

се то поново настави“. 

“У исто вријеме да скренемо пажњу и нашим главари-

ма у Црној Гори да, дајући некакве санкције Русији, они, 

у ствари, потурају угарак у ону спаљену кућу у Пиви 

1943. године, потурају угарак у спаљивање живих људи 

данас у Одеси. Ако је то демократија и ако је то заштита 

интереса Црне Горе онда далеко бијела кућа, таквих у 

Црној Гори никада није било, нема и неће бити“, пору-

чио је Високопреосвећени Митрополит Г. Амфилихије. 

Свечаном свенародном Литијом уједно је и завр-

шена духовно-културна манифестација “Дани Све-

тог Василија Острошког”, коју у спомен нашег ве-

ликог светитеља, традионално организују Епархија 

будимљанско-никшићка и Црквена општина Никшић.

16 ПЕДЕСЕТНИЦА  2014.  |  бр. 90



“извииСкра његошева” 
УрУЧена МиЛованУ 

ДанојЛиЋУ

И з В И И С К Р А  Њ Е Г О Ш Е В А

Књижевна награда “Извиискра Његошева”, коју додјељују Епархија 
будимљанско-никшићка и Компанија “Мона”, уручена је, у навечерје праз-
ника Светог Василија Острошког, овогодишњем добитнику академику САНУ 
Миловану Данојлићу.

Н
а свечаности уприличеној овим 

поводом сабране је благословио 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије, поздрављајући бројне 

уважене госте: Високопреосвећеног Архие-

пископа петергофског Г. Амвросија, ректора 

петроградске Духовне академије и Архиепи-

скопа цетињског Митрополита црногорско-

приморског Г. Амфилохија, Татјану Полоско-

ву, предсједницу Међународног фонда ОКА 

из Москве, који је Саборном храму у Никшићу 

поклонио копију чудотворне иконе Пре-

свете Богородице Тихвинске, Ђорђа и Наду 

Момировић, власнике компаније “Мона” 

и суосниваче овог значајног књижевног 

признања, присутне чланове Жирија са 

предсједником проф. др Јованом Делићем, 

те самог добитника “Извиискре Његошеве” 

– пјесника, приповједача, есејисту и прево-

диоца Милована Данојлића.

“Када смо са господином Ђорђем и 

госпођом Надом Момировић оснивали ову 

књижевну награду били смо увјерени да 

ће она освијетлити домете и врхове српске 

књижевности у овом времену и да ће мно-

ге књижевне посланике мотивисати да се 

ка тим врховима успињу, јер Његош, који је 

тешко упоредив са било којим књижевним ствараоцем, дао је 

највећу мјеру и поставио највећи циљ српској књижевној ријечи, 

а тек поједини ту мјеру заиста и достижу”, рекао је, поред осталог, 

Преосвећени Владика.

Уз честитке на добијеном признању, господину Данојлићу 

Повељу је уручио Његово Преосвештенсто Владика Јоаникије, 

проф. др Јован Делић, у име Жирија, предао му је Плакету, дјело 

академског умјетника Љубише Манчића, а Ђорђе Момировић је 

уручио новчани дио награде. 

Прочитана је одлука Жирија за додјелу награде “Извии-

скра Његошева” у чијем саставу су, уз проф. др Јована Делића, 

предсједника, и: Милутин Мићовић, књижевник, проф. др Иван 

Негришорац, проф. др Ранко Поповић и др Драган Хамовић. 

О Данојлићевом књижевном дјелу говорили су: проф. др Јован 

Делић, Милутин Мићовић и др Драган Хамовић, а публици се 

обратио и добитник награде “Извиискра Његошева“ господин 

Милован Данојлић, прочитавши својеврстан књижевни есеј, 

насловљен „Светлост и тама Његошеве “Луче”.

Програм вечери свечаног уручења награде, који је водио глумац 

Сретен Митровић, употпунио је хор Светог новомученика Стан-

ка. Публика је имала прилику да одгледа документарни филм 

Филмских новости “Над орловим гнездом”, један од последњих 

видео записа Његошеве завјетне капеле на Ловћену, прије 

него што је замијењена Мештровићевим маузолејем, упркос 

противљења највећих имена српске културе.

У наставку, доносимо ријечи које су присутни чланови Жирија 

за додјелу награде изрекли о књижевном дјелу Милована 

Данојлића, као и његову бесједу одржану тим поводом.

17ПЕДЕСЕТНИЦА  2014.  |  бр. 90



И 
по обиму свога књижевног опуса, и по 

његовој жанровској разноврсности и 

разуђености, и по осјећању језика, и по 

матерњој мелодији, и по усмјерености на 

свјетску књижевност и њене врхове, и по 

укотвљености у своју националну традицију, и по својој 

пјесничкој самосвијести и способности да разумије 

и другог и себе, и по осјећању историје, и по њеној 

литераризацији, и по високој мјери књижевне културе 

и одговорности, Милован Данојлић се издвојио међу 

мали број великих савремених српских писаца који 

чине част српској књижевности и чувају јој значај и 

значење у худим временима. 

Кад кажемо осјећање за историју и осјећање за језик, 

онда мислимо и на осјећање за историју језика, тако 

ријетко у наших пјесника, а толико драгоцјено, што се 

нарочито види у Данојлићевим изванредним наратив-

ним поемама о Проти Матеји.

Милован Данојлић је Европљанин каквог немамо: 

зналац свјетских језика, страствени читалац на стра-

ним језицима и преводилац велике поезије на тим 

језицима. Ако је превођење - како је тврдио Милорад 

Павић - трансфузија крви, добровољно давање своје 

крви страним пјесницима, онда је Милован Данојлић 

један од највећих добровољних давалаца крви кога 

смо икада имали. Преко њега смо завољели не само 

француску поезију, већ и Бродског, старога Катула, Езру 

Паунда, Шекспира и земљу Ирску. По тој оријентацији 

на свјетске врхове, Данојлић је близак Његошу чијом 

га наградом овјенчавамо.

Али то је Европљанин који је према Европи веома кри-

тичан и чије припадништво европском пјесничком 

братству ни најмање не смета његовом националном 

утемељењу нити вјерности завичају. Прави пјесник 

никада није сасвим на своме: из завичаја се бјежи у 

велеград, из престонице у Европу, из Европе у завичај. 

Данојлић је рано наслутио да је бјежанија спасоносна 

и да је у средишту искуства његовог народа: 

“Бежимо јер увек из нечег некуда бежати треба”.

Европа и свијет су нам потребни не зато да бисмо 

постали анахронични двојници јунака Стеријиних 

комедија, већ да од великог свијета - као Јован Дучић 

- узмемо оно што нам је потребно и “да бисмо ојачали 

нашу изворност”. Велики страни пјесници могу помоћи 

нашем великом пјеснику да досегне своју изражајну 

висину и да се удаљи од страних узора. Истовремено га 

вјера У СМиСао ријеЧи и поСтојања

Јован Делић
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могу подстаћи да оплемени свој језик и прошири његове 

изражајне могућности градећи у свом језику синтаксич-

ке и стилске конструкције које је нашао у страном, а које 

у нашем језику нијесу постојале. Научите језик, поручује 

пјесник, али као да додаје пјесничкој сабраћи: Градимо 

језик; разгоријевајмо ватру језика и проширујмо његове 

непробуђене, запретане моћи.

Језик је пјесниково уточиште, можда и највеће, а осим 

језика ту су и природа, љубав и Бог. Природа има свој језик 

који нам ваља ишчитавати. То ишчитавање води у лудило 

тачног описивања и говорења, јер се тачним описом при-

рода симболизује и открива се тајна. Тачним ишчитавањем 

се увјеравамо у универзалност у променама и понављању, 

у смјени годишњих доба, у расту траве и обнови живота. 

И ту је Данојлић, можда, најбољи и највећи. Он је увјерен 

да се “једино кроз љубав може освојити понеки чисти, веч-

ности предан час”. Када пише о љубави и Богу, Данојлић је 

врхунски есејиста. До уточишта у Богу треба стасати. Зато 

се Данојлић истински диви Његошу и позном Дучићу; зато 

га привлачи Клодел. 

И лириком, и прозом, и есејистиком Данојлић потврђује 

своје - како рече Драган Хамовић - “живо присуство у 

времену”. Он реагује племенито на провокације дневног 

уздижући се високо изнад дневног. Данојлићев моћан ос-

лонац је прошлост, односно историја: 

“Прошлост је наша најпоузданија имовина; што у њу није 

стало лебди ни у чему”.

Из прошлости треба ишчитавати “завештања повести”, која 

се морају “непрестано преводити на универзалан језик, 

разумљив свим људима”. Због тога су вјечно присутни и 

актуелни и Доситеј, и Прота Матеја, и Његош, и Андрић, 

и Црњански. Зато ће за Данојлића 17. августа 2004. годи-

не Његош бити “најживљи и најистакнутији наш песник”, 

и зато ће се Данојлићева беседа о положају песника, из-

говорена на уручивању Жичке хрисовуље, преобразити у 

беседу о Његошу:

“У Горском вијенцу и у Шћепану малом готово да нема 

ситуације коју сада, на почетку трећег миленијума у 

Србији, око себе не препознајемо”.

Зато је неминовно да ће се Данојлић ослонити и на 

Косовски завјет, говорећи о идеји небеског народа, 

која је “у црној деценији, коју никад нећемо забо-

равити, са посебним жаром исмевана”. Та идеја је 

старија од Косовског боја и од Косовског Завјета; 

она се ишчитава из Савиног Житија Светог Симе-

она; она је Косовом овјерена и жртвом запечаћена. 

То данас треба рећи, у сусрет Савиндану, послије 

девет стољећа вјечног живота Стефана Немање. А 

ево како је Данојлић универзализовао ту идеју у 

Жичи: 

“Сваки је народ небески у мери у којој настоји 

да превазиђе земаљски оквир свог постојања, па 

живећи како може и мора, сања о вишим, јачим 

облицима, испуњавања своје судбине. Ко не тежи 

немогућем, неће остварити ни оно што је могућно. 

Небеска димензија живљења је унутрашња тајна 

сваког бића. Можда није упутно превише прича-

ти о њој, бусати се у груди својом изабраношћу и 

изузетношћу, па опет, ругање небеској димензији 

колективног трајања је, у најбољем случају, нихи-

листичко очајање малодушних. Да бисмо опстали 

у земаљском и стварном, морамо повиривати у 

надземаљско и онострано.”

Његош је, за Данојлића, сам врх српске поезије и 

најмоћнији ослонац. Упркос свим привидима, тму-

шама и дневној магли, он је неосвојив, недодирљив 

и непомјерљив иако вјечна мета наших највећих 

непријатеља. Њега, Његоша - увјерен је Данојлић 

- ништа не би изненадило од онога што нам се до-

годило, “а ми смо се нашли затечени у мери у којој 

смо се од њега удаљили”.

Па, ипак, постоје видљиве и невидљиве силе: 

“Упоредо са видљивим, око нас делују и невидљиве 

силе; оне нам, повремено, враћају веру у смисао, 

то јест, у могућност смислености, а то нам је, рекао 

бих, најпотребније.”

Зато је праведно што је “Извиискра Његошева” 

обасјала опус Милована Данојлића.
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Њ
егошу се догодила та улога у српској 

култури,  да постане  мјера - мјера му-

дрости и умности,  мјера нашег  учешћа 

у реалним проблемима свог времена, 

а понајвише  мјера духовне дубине, и  

учешћа у Тајни, која држи наш конкретни живот, али и 

универзум.

Избјећи мјерити се Његошевом мјером, у српској култури, 

немогуће је, али примјењивати Његошеву мјеру на нас и 

наша дјела, може бити опасно, али исто тако и корисно.

Ако се Његошев примјер, за 160 година у српској поезији, 

није поновио, онда је нормална запитаност, - гдје је мјесто 

српским пјесницима који су дошли послије њега? Ако 

Његош, један,  обухвата све српско пјесништво настало 

послије њега, а све то пјесништво сабрано, ипак не може 

да обухвати Његоша, увиђамо неке реалне односе, уоча-

вамо, ако имамо довољно искуства, и  своју мјеру. Ако је 

Његош и данас најактуелнији српски пјесник, онда је нор-

мално запитати се, -  коју реалну снагу има наше савре-

мено пјесништво у животу народа, или, конкретније, - у 

обликовању савремене културне свијести Срба?

Жири књижевне награде „Извиискра Његошева“, има 

дужност, пуну изазова, али и опасности, да књижевна 

дјела наших савременика мјери Његошевом мјером, и да 

додјељује то признање, онима које нађе за најбоље међу 

нама, али најбоље, по тој чудесној и сувереној Његошевој 

мјери. Дакле, то дјело које одабира овај жири, требало 

би да има  живи прикључак Његошевом духовном небу. 

И то разумијевање кључних карактерних црта наших 

књижевних савременика, претпоставља деликатну аксио-

лошку пажњу, као - мјерење стваралачке силе, духовне ду-

бине, надахућа, - мјерење  стварне ријечи, како би рекао 

Момчило Настасијевић. А сва та крупна и ситна мјерења, 

процјене и мјеркања, могу се замијенити једним другим 

процесом – навести енергију Његошевог дјела, на дјело које 

се узима самјерити Његошевом мјером.

Жири је процијенио да дјело Милована Данојлића, 

једног од најзначајнијих савремених српских писа-

ца, завређује знамење „Извиискре Његошеве“, као 

прво међу најбољима. А то би подразумијевало да 

Данојлићево дјело посједује  у себи духовни имунитет 

да га Његошева божанска искра не би сажегла, него још 

боље освијетлила?

Једна од врлина овог жирија јеста та, да ниједна конач-

на одлука  није донесена једногласно. Држим да би ту 

чињеницу могли прихватити као мјеру смирења, и они 

који су примили ову награду, као и они, којима је из-

макла. 

Иако нијесам видио да се наш пјесник очито сусрео с 

Његошем, али видио сам, у главним дионицама, радио 

је на имању које је Његош засијао својим духовним 

сјеменом.

Бављење српском причом, и српском судбином, код 

многих у нашем вијеку, и кроз силне залете, показало 

се, узалудним и чак, катастрофалним подухватом. Дру-

ги, практичнији, видјели смо, одлучили су да се баве 

српском причом као корисним послом. 

Милован Данојлић,  колико сам видио, бавио се српском 

причом, првенствено као могућношћу српске ријечи, и 

језика, а то дјелање никоме не може бити на штету, а мно-

гима јесте на корсит. Тај  подвиг  нашег пјесника акти-

вирао је  запретане могућности ријечи, као могућности 

самог живота, освјетљавајући човјеково биће изнутра, 

дотичући се и оних првих извора. 

Брига коју је Данојлић показао за српски народ, његову 

културу, културолошке обрасце, цивилизацијске из-

азове, унутрашње сукобе, - јесте наставак оне бриге, 

коју је Владика црногорски и пустињак цетињски бри-

жио за човјека и за свој народ. Можда је по тој бризи, с 

унутрашњим исијавањем сопствене искре, књижевник 

и пјесник Милован Данојлић, успио да се највише при-

ближи  владици српског пјесништва.

биЉешке за СтварнУ ријеЧ

Милу тин Мићовић
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П
есници међу собом, у стиховима, 

воде разговоре и свесно и немајући 

појма о томе, подразумевајући да је 

историја песништва један дуг, непре-

кинути разговор, разговор о једном те 

истом, обнављан и стога што смо у свету осуђени 

на сваковрсна понављања и обнављања гради-

ва. Један од скорашњих циљаних дозива Његоша 

налазимо међу бираним мноштвом епигра-

ма Милована Данојлића, у збирци Црно испод 

ноктију. Епиграм је насловљен преузимањем чу-

веног Владичиног стиха «Што је човјек, а мора 

бит човјек»: «Човек сам, мало више од ништа,/ 

То имам на уму непрестанце:/ Деведесет кила 

немислећег месишта,/ И један килограм мислеће 

супстанце.» Високи тон Његоша, од кога се поче-

ло, овде је приземљен. Такав је тон Његошевој 

мери и вери пристајао, а за песнике ововреме-

ног искуства испада подеснији овакав омер, од 

самоироније и свести о нискости и превласти 

физиологије на коју све лакше пристајемо.

Ипак, није тешко запазити једну дубљу и 

обухватнију линију додира и прожимања 

Данојлићеве поезије са оптиком ловћенског 

песничког светитеља, ако засад оставимо по 

страни њихово певање и горко мишљење о на-

роду из којег су потекли. И Данојлић може за 

себе поновити оно што је Владика испевао у 

четвртој децими Посвете спеву Луча микро-

козма: «Колико сам и колико путах,/ дубокијем 

заузет мислима/ у цвијетно лоно природино,/ 

хранећи се питателним соком/ из ње сисе голе 

и прелесне,/ матер штедру запитива смјело/ рад 

чеса је творац сатворио.» Ако игде Данојлић, у 

поезији и у лирској прози, па и у понеком есеју, 

доспева до откривењских песничких увида, 

то је у његовом сталном уношењу у «цвијетно 

лоно (недро) природино». За Његоша је при-

рода Творевина, огледало и човековог Твор-

ца и Родитеља. Он је види и пева као Целину, 

као Једно. Код модерног песника, као што је 

Данојлић, тако не може бити, бар у полазишту. 

Он целину мора самостално назрети, раскрити, 

јер је пожелео да искуси непосредовано знање 

о последњим и првим стварима.

Морао се поетички зрело обликовани Данојлић 

усредсредити на сваку тварцу Творевине, да 

је региструје, тачно опише и сагледа, у својој јединачности, 

потом у односима међу другим пратећим и наткриљујућим 

појавама. Опис прецизан, до у сваку значењску и звуковну 

танчину, микрокосмички врвеж као сагласна и узгибана 

икона макрокосмоса, у који се драговољно утапа лирски по-

сматрач. Појединство, изморено беговима и поврацима, из-

нурено собом самим, тежи повратку у надлично јединство. 

Појединство се, будући честица, губи у Свејединству. Данојлић 

доследно призива античку представу природе као отворе-

не «исконске књиге», у којој су сваки звук и облик знакови, 

ширећи опсег азбуке «закучастих биљних слова» и доводећи 

тај подробно рашчитани хорски глас Творевине до степена 

дивне несаопштљивости, као што је неописив и неизрецив 

њен Створитељ. 

Људске речи, пред таквим торжеством, немају више шта да 

траже, наступа лирско «пијанство неразумевања», како гласи 

наслов још једног Данојлићевог епиграма на који скрећем 

пажњу: «То сам, прислуживач Полихимнији,/ Клас покрај 

У некој вези Са паМтивекоМ

Драган Хамовић
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пута, на Божијој њиви;/ Што мање схватам, то сам 

мирнији:/ Не схвата ни трава, па опет живи.» А 

шта је наук траве? Трава се држи безусловног на-

гона за растом и обновом. Ако ћемо по Данојлићу, 

човеку је трава узорна мера, «стрпљива и 

издржљива», као што је и песников патнички на-

род, «наше мајке и сестре и браћа». Кроз микро-

опис покрета што наше тромо око може видети 

само на почетку и крају, даје се жива слика бор-

бе непрестане, за живот који, у свој час, бризне 

испод ледне пустоши. Лозинка «незадржива, од 

саме себе јача», биљни је еквивалент повесној ло-

зинки што нас је држала у крајњим ситуацијама, 

у раздобљима подвига: «Нека буде што бити не 

може!». «Балада о трави» одјекује данас као прво-

разредна српска родољубива песма, баш зато што 

је животољубива: 

«У фебруару, између два снега,

мокра, прљава, пуна лепљиве слузи,

трава, на крају свега, ил на почетку свега,

из ничег креће, одасвуд стиже, пузи;

не расте, него мирише, што моћније, то немље,

сунце јој светли попут хладнога мача,

нараста, трепти, отима се из земље,

незадржива, од саме себе јача.»

Поезију одувек узимамо као глас од искони, оп-

штег извора, и главни је ток прошловековне 

поезије тежио да се том гласу примакне. С почет-

ка минулог столећа Кроче записује: «Уметност, 

поезија, интуиција и непосредна експресија, то је 

моменат варварства и наивности који се непре-

кидно враћа у животу духа: то је не хронолош-

ко него идеално детињство». Тачка детињства, 

базичног откривања ствари и света, најтврђе је 

упориште укупне Данојлићеве књижевности. 

Одатле се види почетна тачка свега, као у прози 

Учење језика, у којој двојник записивач накнад-

но позајмљује речи предсвесном бићу тек рођеног 

детета, још недоспелог до речи, па је зато и сагла-

шено са животом у себи и около себе: «На свет сам 

дошао са земљом, и она је настала оног часа кад сам први 

пут отворио очи... Све је како је од памтивека уређено и ја 

сам у некој вези са памтивеком. Дан се неосетно прелива у 

ноћ, ноћ у дан; нема велике разлике између будног стања 

и спавања, између јуче, данас и сутра. Једино су зимска 

јутра нешто чуднија: у први мах се чини да сам освануо у 

неком другом, далеком свету, а после се навикнем.» Алу, 

у Данојлићевом књижевном делу влада стална напетост 

између противних, премда допуњујућих порива, за одла-

ском из простора рођења и повратка у првобитни ранг, у 

којем је свој мали живот накратко био усаглашен са без-

граничним трајањем. Чулна меморија јемац је повратка 

у изгубљено време, или у непокретни свет детињства, као 

у овом епиграму: «Ти, што првобитни сањаш склад/ И то-

плину зечјег лога,/ Знај, сва давна пролећа и сад/ Миришу 

у цвету трна и глога.» Несмирено појединство, у временом 

и бурном жилишту, бежећи кружи око свога родног стоже-

ра. Баш као што читамо у прози Драги мој Петровићу, и не 

само тамо: «У првобитном оквиру свог постојања, прогле-

дан и без остатка измерен, немаш више куда од себе да се 

сакријеш... У смирењу се зачне нова тескоба, дубља од свих 

ранијих, а с њом и муке од тога што неизлечиво јеси.»

У претходном наводу из Учење језика зимска јутарња белина 

испрва постаје знамен неког далеког света. Студена белина 

чини мост према другој страни и у новијем запису «Зимски 

видокруг» (Писмо без адресе), призивајући нехотице и ста-

ри и добри Симовићев стих «Сија зима препуна празника». 

«Од Светог Николе до Светог Саве» - читамо у Данојлићевом 

запису - «година се отвори према надземаљском и оно-

страном. Студен учвршћује геометријску чистоту облика и 

предживотну јаловост тла. Небо, изнутра осветљен костур 

грудног коша, дрхтури међу сазвежђима. Празници и крсне 

славе учине да се по кућама припитоми оно што је дале-

ко и недокучиво. Наша памет, намучена питањем почетка 

и краја, за часак одахне од узалудних напора.» Ова и она 

страна живота срећу се у препознатљивој, топлој лирској 

амбијенталности. Зимско освећено време, под кровом не-

беса и домова, заустављено и ушушкано у белом овоју и 

тихости простора, начас разрешује свеколике напетости. 

Макар до налета нове траве и залета новог годишњег точка. 
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Ч
еститајући ми на овој награди, једна наша 

земљакиња, принуђена године 1945. да се исе-

ли у Америку, упитала ме је, у писму, шта тач-

но значи реч извиискра. Та необична ковани-

ца збуниће понеког и у Черногорији, па како 

не би избеглицу у Калифорнији... Њоме је велики песник 

био опседнут, па је смерао да тако назове спев који нам је 

данас познат под насловом «Горски вијенац». Има искри 

и искри; неке плану у згасну, а друге се извију високо и 

далеко, до неба. Удар нађе искру у камену; из удара у 

тврдо црногорско тло, у његову прошлост и садашњост, то 

јест ондашњост, извио се «Горски вијенац». Без снажног 

удара песника-громовника та би искра «у кам очајала».

Веза између светлости и духовности, између пламена 

и стваралачког надахнућа, истовремено је физичка и 

метафизичка. Нисам, у писму старој госпођи, поменуо 

«Лучу микрокозма», то храбро ношење са загонетком од 

које су у гробу кључеви, ту искру чијем је избијању до-

принео Сарајлија, то суочавање са последњим стварима, 

без премца у нашем језику. Вратио сам се, за часак, тој 

чудесној поеми, том такорећи дидактичком драмату о 

вечној борби између светла и таме, борби започетој у тре-

нутку стварања света, настављеној у свим раздобљима 

људске историје, у сваком дану и сату, и у свакоме од 

нас. За разлику од оне из «Вијенца», земаљске, ова се 

искра винула у онострани бескрај, до самог Творца, који 

је на неким местима и физички присутан. «Луча» је 

похвала светлости, чуду толико обичном и свакоднев-

ном да на њ не обраћамо пажњу, а без кога не би било 

живота на земљи. Светлост нас приводи Врховном бићу, 

њеном источнику и прародитељу, из кога се прошири-

ла по најдаљим кутцима Творевине да би, где жестоко, 

где слабашно, блеснула у свести и души живог човека. 

Она обасјава, храни, упућује, изводи из тунела, продире 

у недодирљиво. Природа је «окруњена сунчаним зрака-

ма», звезде су «свјетлокосе», а биће, врховно и земно, 

«ври у луче сјајне». Сви смо, будући божја деца, озра-

чени,

«ми смо искра у смртну прашину,

ми смо луча тамом обузета».

У човеку је «искра беспредјелног» божјег ума.

У пустоловини понирања у небеско и загробно, Дантеу је 

био водитељ Вергилије, пагански песник, док су Влади-

ци Раду пут показивала два хришћанска свеца, а глав-

ни «руководитељ» му је «луча свијетла». Вишњи је, пак, 

«сјајна зрака ока бесмртнога» у нашим замраченим ду-

шама, а стихови, о чему год да певају, «пламтеће врсте», 

СветЛоСт и таМа његошеве «ЛУЧе»

Милован Данојлић
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то јест, светлост уобличена у речи. Све што постоји 

долази из првобитне искре, из речи којом је при-

звана и објављена светлост:

«Да, искра је светлост породила,

океан су капље саставиле.»

Онај по коме све јесте

«свети творац величеством сјаје

у искрама како у сунцама»,

присутан је увек и свуда, у великом и у ма-

лом, потврђујући свој живородни удео у свим 

делићима творевине. Визија онога света је сва од 

искрења и варничења:

«из њега се луче бесамртне

на све стране р’јекама сипаху.»

Богата синонимија светлости шири се кроз спек-

тар колоричних и значењских прелива. Луча је 

зрака, зрака је искра, искра јасновидост у гледању 

и мишљењу, ум је светионик душевности. Читаво 

постојање се извило из једне искре, излетело из ње 

вољом Творца. Учењаци то зову big-bang, што није 

ни лепше, ни схватљивије, од наредбе Вишњег да 

«буде светлост». Из палате «превјечнога цара» је

«прва искра сјекла,

у предјеле ноћи ускочила.»

А горе, у дому Вечнога, пред засењеним очима 

цетињског пустињака и космичког пустолова, из 

четири горе од алмаза бију четири водоскока

«саживошћу пламтећијех лучах».

Луча микрокозма је човеково биће, зрно светло-

сти посејано у њему, оно што је, при расветљавању 

мрака, пало у нас. Из Једног су се умножили сви 

постојећи облици, укључујући и материјални свет 

који се држи на универзалној симпатији, на «маг-

нетизму». И то су наши, земни услови одржања. 

Онај свет је, пак, виђен као вечито рајско славље, 

као заносно блаженство и непрестано обнављање 

сјаја, а дневни предах почиње тако што «шатор 

чистога кристала... зауставља теченије лучах». 

Светлост није само покретачко начело Апсолута, 

него и његово оружје, средство за извођење но-

вих подвига. Он њоме осваја нова пространства, 

што се, још једном, слаже са научном теоријом 

по којој се Васиона непрестано шири... Наука је, 

и иначе, често на трагу песничких наслућивања.

Човеку изгнаном на земљу остала је нада у конач-

ну доброту и самилост Творца. Поштујући његову 

слободу, Вишњи му је допустио да начини тра-

гичан избор, давши му, истовремено, могућност 

искупљења. Најпоузданији путоказ је, наравно, 

светлост, то јест, појединачни удео опште баш-

тине додељен сваком од нас. По Т. С. Елиоту, она 

је видни подсетник, доступни миг невидљиве, 

средишње светлости:

Light

The visible reminderof invisible Light.

Творац је, по Његошу, песник, у основном, грчком значењу 

те речи Ποίητής, стваралац. Његове творевине су изведене 

вешто, «са вкусом», прелесно и правилно; он је бринуо чак 

и о симетричном распореду листова и латица, па нам се 

чини да су «ка вјештијем ткањем» разложене. Уза све то, 

лепота у Рају, а унеколико и на Земљи, није досадна: свако-

га дана се рађају «нове, дивне, бесмртне идеје». Вишњи је 

сведржалац, али и дежурни чувар Творевине: 

«да од своје одступим дужности

мраке царство би остало вјечно».

Господ је од помрчине отео Време, и то с муком познатом 

само упорним радницима и трудољубивим сељацима:

«Колико сам ја посла имао

док сам време отео мракама

из њинога ланца и тавнице.»

Први и највећи песник је, дакле, први и ненадмашни ства-

ралац: све дивоте наба и небеса су «поезија општег оца». 

Његов свет је освештани простор времена и живота, док у 

оном другом, пограничном подручју, насељеном мрака-

ма влада Сатана, побуњени пакосник и изгнаник, заклети 

непријатељ смисленог поретка. Зло је космички испад про-

тив божанског склада, одметништво од јединствене замис-

ли, издајство благослова. У историјском контексту, у коме је 

живео и певао Његош, оно је отелотворено у Вуку, Вукашину 

и Вујици, знамењима националне издаје. На истој су страни 

и светски похлепници на моћ и власт, империјалистички 

освајачи попут Цезара, Наполеона и Александра Великог. 

На челу њихових легија је Кнез Зла, или Дух Зла. Због таш-

тине и изопачености њихових подухвата, Песник њихова 

имена исписује наопако, па Кнез Зла постаје Алззенк, 

Наполеон Нолеопан, Цезар Разец, а дух Зли се окренуо у 

Илзхуд. Читајући енглеску верзију «Луче» од Анице Савић-

Ребац, паде ми на ум да би уместо Илзхуд згодно легло Из-

ноугуд, и по звуку, и по смислу. Име александра великог 

Његош је скратио, па окренуто наопако гласи Аскела. Разло-

зи скраћивања су јамачно метрички, а можда и суштински, 

пошто читањем одостраг Александар постаје Радна скела, 

што је супротно Песниковој оцени његових деструктивних 

ратних похода. Ово је, иначе, једно од ређих места где се 

Владика поиграва речима на начин који је нама, сиротим 

стихотворцима, познат и близак. Овом стилском досет-

ком, достојном дечје или шаљиве песмице, његош се на-

ругао војсковођама које школски уџбеници и даље уздижу 

у звезде. За њ су они тек «род славољубни» и «Сатанини 

злоумишљеници».

И као што је у све и у свакога усађен трачак светлости, тако 

је свугде допро прамен таме. Борба између та два елемента 

устројства у нашим душама је непрестана, иако не увек и 

код свакога исте јачине. Главни, узорни обрачун између та 

два начела десио се на небу, у раздобљу Сатанине побуне. 

Пето певање «Луче» евоцира судар Творчевих јединица са 

24 ПЕДЕСЕТНИЦА  2014.  |  бр. 90



силама зла и мрака. Тај окршај подсећа на епи-

зоду истраге «домаћег зла» у «Горском вијенцу». 

Његош је замислио истрагу отпадника у космич-

ким размерама. Сукоб почиње одмеравањем 

такорећи равноправних снага, борбом «два 

страшна воинства». У борби, у почетку барем, 

учествује и наш праотац Адам, отрован плодом 

са дрвета познавања добра и зла, али у току битке 

долази к себи и одустаје од војевања. Снаге одане 

небеском поретку три дана су се храбро одупира-

ле, да четвртог дана, интервенцијом Свевишњег, 

Сатана устукне и буде потиснут изван граница 

Неба. Бог је допустио тродневну изнурујућу бор-

бу, у очекивању Сатаниног «покајанија». Напо-

слетку се морао лично умешати, па отпадници, 

устрашени

«пред блаженом одбјегоше војском

с криковима страве и хуљења».

«Стријела Вишњег», одапета из «алмазног лука», 

упоредива је са џефердаром Вука Мандушића, 

само се та стрела не ломи, и у једном замаху раз-

гони легионе.

У прогону Сатане и Адам се нашао истеран из 

Раја, због «човековог првог непослуха» (Ђиласова 

реч из превода Милтоновог спева). И он је, у 

једном тренутку, насео на Сатанино искушење. 

Тело и твар су «мрачне владалнице». Срећом, 

човек је баштиник Творчевог завештања, такнут 

милоштом његове светлости: он је «луча микро-

козма», у садејству са светлошћу макрокозмоса. 

Ум је шкриња те луче; пошто је она бесмртна, и 

наша душа је бесмртна. Човек-песник има из-

весног увида у тајну врховног Поете. Може јој се прибли-

жити, допрети до прага, да оданде падне натраг, у своју 

помрчину. Тај дослух је велика милост, а веза је остварена 

на заједничком уделу у светлости:

«свемогућство светом тајном шапти

само души пламена поете».

Његош одлучно одбацује рационалистичке конструкције 

филозофа, наводећи, посебно, Питагору и, рекло би се не-

праведно, Епикура, као што ће, пола века касније, Клодел 

одбацити Волтера, Ренана, Мишлеа, Игоа и «остале хуље», 

како се изрази у једној од «Пет великих ода», да би се окре-

нуо Христу, онако како пријатељ општи с пријатељем. А 

пријатељевању нису потребни разлози и аргументи изван 

њега самог. Суштину небеске и земаљске светлости сажима, 

у себи, Спаситељ. Творац га, у овом спеву, најављује као

«слово моје возљубљено»,

то јест, као ољуђени Λόγος . Од Исусовог

«свјетлога погледа

уплашене мраке ишчезнуше».

Он се, према Јеванђелисти Јовану, представља као светио-

ник живота. Даничић је употребио лепу, народски вишез-

начну реч видело:

«Ја сам видјело свијета, ко иде за мном неће ходити по тами, 

него ће имати видјело живота».

Пут од Душе до Духа, до Νούς-a, води кроз пределе новоза-

ветне освојене светлости. “Луча микрокозма” је, природно, у 

Исусу нашла најјачи, а човеку најближи, завршни акценат.

Ето, поштовани домаћине, како су ме име ове награде, и 

писмо једне старе госпође из нашег Расејања, навели на 

обновљено, пригодно ишчитавање “Луче”, помогавши ми да 

се на овом скупу не појавим достојан ваше великодушне 

пажње, да не дођем међу вас ташт и празних руку.
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И
кона Пресвете Богородице Тихвинске, у 

пратњи Његовог Високопреосвештенства 

Архиепископа петергофског Г. Амвросија 

и Његовог Преосвештенства Епископа 

будимљанско-никшићког Г. Јоаникија, 

свештенства, свештеномонаштва и вјерног народа 

града Никшића, свечано је унијета у Саборни храм 

Светог Василија Острошког, након чега је велики број 

вјерника приступао цјеливању тихвинске светиње.

Поводом празника Светог Василија Острош-

ког Чудотворца служено је, потом, свечано 

бденије са петохљебницом. Бденије су служили 

Високопреосвећени Архиепископ петергофски Г. 

Амвросије и Преосвећени Епископ Г. Јоаникије уз 

саслужење бројног свештенства и монаштва наше 

Епархије и гостујућих свештенослужитеља. 

Свето богослужење, које је вршено на српском и 

руском језику, пратили су појањем хорови петро-

градске Духовне академије и Светог новомученика 

Станка.

Његово Високопреосвештенство Архиеписко-

па петергофског, ректора петроградске Духовне 

академије Владику Амвросија, који, у са професо-

П О К Л О Н

ЧУДотворна икона
преСвете богороДиЦе
тихвинСке
СаборноМ храМУ
Светог ваСиЛија оСтрошког

Чудотворна икона Пресвете Богородице Тихвинске, дар Међународног 
фонда ОКА из Москве Саборном храму Светог Василија Острошког, свеча-
но је допремљена у Никшић у недјељу 11.маја 2014. у послијеподневним 
часовима.
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рима и студентима ове Академије, учествује у прослави Светог 

Василија Острошког, и госпођу Татјану Полоскову, предсједницу 

Међународног фонда ОКА из Москве, који су Саборном храму 

у Никшићу поклонили икону Пресвете Богородице Тихвин-

ске, поздравио је ријечима срдачне добродошлице Владика 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије. 

“Велика ми је радост да још једном поздравим нашег најдражег 

госта Његово Високопреосвештенство Архиепископа петергоф-

ског Владику Амвросија, који са професорима и студентима 

петроградске Академије учествује у “Данима Светог Василија 

Острошког”, а такође ми је велика радост да, са благодарношћу, 

поздравим добротворе овог светог храма који су нам покло-

нили чудотворну икону Пресвете Мајке Богородице Тихвинске 

госпођу Татјану Полоскову, предсједницу Међународног фонда 

ОКА из Москве, који су наши велики добротвори”. 

“Они су се придружили старим добротворима овог светог хра-

ма са овим најљепшим даром - чудотворном иконом Пресвете 

Богородице коју су приложили светом храму. Придружили су 

се царској породици Романових, који су највећи добротвори 

нашег храма и овог града”.

“Ми не заборављамо да су овај свети храм помогли Руси, па 

сматрамо да су они главни ктитори, јер без помоћи руске цар-

ске државе, без помоћи Руске Цркве и руских умјетника, овај 

храм нити би се саградио, нити би био овако велики, нити би 

овако лијепо изгледао. Такође, не заборављамо да је руски цар 

Николај ктитор Царевог моста у Никшићу и то је још једна зна-

менитост. Све ово нас подсјећа колико су дубоке наше старе 

везе са руским народом и са Руском Православном Црквом, на-

рочито у оним додирним тачкама које се односе на заједничку 

вјеру, заједничко словенско поријекло и заједничке култур-

не коријене. Ми ћемо се, ако Бог да, из благодарности према 

Русији увијек молити и за наше дародавце и за благочестиви 

руски народ”, рекао је Преосвећени Владика. 

“Наш народ традиционално гаји љубав према Русији и Руској 

Цркви, али је кроз историју, истакао је Владика Јоаникије, било 

много разних препрека па се та љубав није могла манифесто-

вати у пуној мјери”.

“Ми смо дужни да уклањамо те препреке, да покажемо да 

међу браћом не може бити никаквих препрека и да нико нема 

право да спречава братску љубав и братске везе, а нарочито 

не да кида традиционалне везе Црне Горе са Русијом. Убудуће, 

сваког петка послије вечерње службе, овдје ће се служити 

молебан Пресветој Богородици да бисмо се на такав начин 

најбоље припремили за суботњу и недјељну Литургију. То је 

стари обичај да се петком вече служи молебан Пресветој Бого-

родици, свеопштој заступници и заштитници цијелог свијета 

и цијеле Цркве”.

“Честитам свима празник, нека молитве Светог Василија 

Острошког појачају нашу вјеру, нека унесу духовну топлину у 

наше душе да нас приближе Богу, да нас сједине у љубави, да 

бисмо, на такав начин, славили Једног Бога у Тројици слављеног 

Оца и Сина и Светог Духа”, поручио је на крају свог обраћања 

Преосвећени Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
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Протојереј -с таврофор Радисав  Бабовић

Е С Е Ј

МораЛни погЛеДи
Л. н. тоЛСтоја (2)

К
ао што Достојевски са психолош-

ке тако Толстој са моралне осно-

ве указује на несврсисходност 

акта морално-правних установа. 

«Суду је циљ да сачува друштво у 

садашњем стању и ради тога гони и кажњава» 

(«Васкресње»). По Толстоју, треба стварати услове 

у којима су излишни грешници и судије. Јер каз-

нама код суда углавном су изложени они људи 

који својим положајем или богатством нису у 

могућности да сакрију своје погрешке: «већа по-

ловина људи које су судови осудили невина је» 

(«Васкресење»). Исто тако огроман дио њих су не-

вини што су васпитани у таквој средини. Као ети-

чар сматра да без етичког основа никаква људска 

установа не може бити савршена - ни суд, и да ус-

лови у којима људи живе чине да буду добри или 

зли, а оба та чиниоца, пресудна за пут ка прав-

ди, суд најмање узима у обзир. Нарочито разли-

ке у назорима на свијет и друштвено уређење не 

могу бити разлог прогонства. Учиниоце таквих 

преступа суд крсти: политичким кривцима, гони 

их и кажњава. Уствари, «од свију људи који живе 

у слободи, суд и полиција одабирају и издвајају 

најосетљивије, најватреније, најузбудљивије, 

најдаровитије и најјаче, и мање од других лука-

ве и обазриве људе, и ти људи, који ни у којем 

случају нису били кривљи ни опаснији за друшт-

во од оних који су остајали у слободи, ти људи 

бивају затварани у затворе» («Васкресење»).

Тужиоци знају о грешкама и неправедном 

стицању богатства богаташа «и свакојаким кри-

вицама највиших државних чиновника, који не 

сједе у казненом заводу, већ у предсједничким 

фотељама и разним установама, па никада 

не помисле на то да од њих заштите друштво» 

(«Васкресење»). Не узимају се на одговорност 

фабриканти што пљачкају раднике, спахије што 

су отели земљу сељацима, нити се сматра не-

моралним «упропастити, уништити, бити уз-

рок прогонства и заточења стотина људи», већ се за то примају 

одликовања, ако се то све учинило понизно, ропски, по наређењу 

владе ‘у име господара императора’ « («Васкресење»). 

Несврсисходност суда Толстој налази у казни која се изриче ради 

«правде», а која постиже супротне резултате «јер људи прости, 

обични, са захтјевима руске друштвене, сељачке, хришћанске 

моралности, оставили су те своје појмове, па су усвајали нове, 

робијашке појмове, који су се углавном састојали у томе да је 

свака поруга, свако насиље над човјековом личношћу, свако 

уништавање те личности, - да је све то допуштено кад је за некога 

корисно и потребно. Људи који су неко вријеме провели у затво-

ру, цијелим својим бићем дознавали су, да су сви они морални 

закони поштовања и милосрђа према човјеку које проповиједају 

и црквени и морални учитељи, да су сви ти закони, судећи по 

ономе што се с њима ради, укинути и поништени и да се за то тих 

закона не треба ни придржавати» («Васкресење»).

Толстој се пита: какав је смисао тамница кад се у њима људи 

излажу свакојаким понижавањима, лишавају главних покрета-

ча доброг живота и свијести о људском достојанству, доводе у 

такав положај «у каквом и најбољи, најморалнији човјек, по на-

гону самоодржања, и сам извињава и друге кад врше најгрубље 

и најстрашније ствари («Васкресење»). Удаљени од породи-

ца, од природе, стављени ван свих услова природног и морал-

ног људског живота, сви се ти људи «на најубједљивији начин 

увјеравају да влада не забрањује свакојако насиље, немилосрд-

ност, звјерство, него их још одобрава кад је то у њеном интересу 

и зато је то утолико прије допуштено онима који су у невољи, у 

оскудици и биједи» («Васкресење»).

Зато Толстој мисли да су те старе сурове казне, одсијецање 

дјелова тијела или убијање, много цјелисходније од тамница. 

Убити штетног члана, одсјећи му уво, нос, извадити око, задати 

му бол да се сјећа учињеног гријеха «да не би убудуће чинио оно 

исто», казнити га ради поуке другима чак и смрћу, сврсисходније 

је од тамница. Те старе сурове казне замијењене су много 

суровијим, од савремених закона одређеним казнама, а само 

на изглед човјечнијим и благим. «А потреба одмазде, освете, не 

само да није ублажена законским казнама, него се још васпитава 

и развија у народу тамо гдје је дотле није било» («Васкресење»).

Схватање да се законским одмаздама поправљају људи, долази 

од «непојмиве заблуде да људи могу каменовањем један друго-
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га», а не како то «за рачун влада тумаче тупоглави научници 

да су пороци посљедица дегенерисања народа, и да их треба 

законским бранама поправљати» («Васкресење»). Све то до-

лази само од тога што људи хоће да раде немогућан посао: 

«будући и сами зли хоће да исправљају зло» («Васкресење»). 

Каквим средствима? Одмаздом! Стотинама вјекова уназад, 

као што у «нашем хуманом вијеку» радимо, кажњавали 

су па зла није нестало нити се омалило злочинаца. Напро-

тив, број злочинаца «повећао се и оним злочинцима који 

се казнама кваре и развраћају, а осим тога, и оним зло-

чинцима, судијама, државним тужиоцима, исљедницима, 

апсанџијама који суде и кажњавају људе» («Васкресење»). 

А када се расмотре многа лица на којима се «показивала 

активност установа за вршење правде, одржавања вјере и 

васпитавања народа, сви су ти људи хватани, затварани, не 

зато што су рушили правду или вршили безакоње, већ само 

зато што су сметали чиновницима и богаташима да имају 

оно богатство које су скупљали од народа» («Васкресење»).

Толстој мисли да пороци имају коријен не у народу, већ у оној 

средини «гдје су тако брижљиво сакривене патње што их под-

носе милиони људи ради осигурања удобности и задовољства 

малога броја њих, да људи те средине не виде и не могу виде-

ти те патње, па према томе ни суровост и преступност свога 

живота» («Васкресење»). Високо друштво, његови «салони, 

сплетке, балови, ништавило» све његове фриволности које 

проистичу из обијести ослоњене на биједи народа откривају 

узроке порока и биједу поретка и друштвених установа 

створених да све то одрже» («Рат и мир»). Узрок порока је 

у установама у којима сједе људи који добивају велику на-

граду покупљену из народа, а којима ни најмање није стало 

до правичности и народног добра о којем говоре, него само 

до оних рубаља које им плаћају за то: да подводе под пара-

графе људе који нарушавају законе које су они написали; да 

тиме што држе за закон оно што није закон, па мисле «да има 

прилика у којима се с човјеком може поступати без љубави 

а таквих прилика нема» па кажњавају људе мотивишући 

да то чине ради њихове поправке» («Васкресење»). «Кад би 

био задат психолошки задатак: како да се учини да људи на-

шег времена, хришћани, хумани, просто добри људи врше 

најужасније злочине, а да се не осјећају кривим, онда је 

могуће само једно рјешење: треба да ти људи буду губерна-

тори, управници казнених завода, официри, полицајци, то 

јест да прво буду убијеђени да има такав посао који се зове 

државна служба, у ком се с људима може поступати као са 

стварима, без човјечанског братског односа према њима, а 

друго да људи те исте службе државне буду везани тако да 

одговорност за последице таквих поступака са људима не 

пада посебице ни на кога» («Васкресење»).

По Толстоју, друштвене установе да одговоре задатку морају 

у својој основи имати етички закон: љубав према човјеку, са 

којим све регуле и поступци код људи морају бити усклађени 

«зато што је међусобна љубав међу људима основни закон 

људског живота» («Васкресење»). А у друштвеним установа-

ма могу радити само људи који умију да воле човјека. 

«Са стварима се може поступати без љубави, могу 

се сјећи дрва, правити ципеле, ковати гвожђе без 

љубави, са људима се не смије поступати без љубави 

... Ако не осјећаш љубав према људима, сједи сми-

ром, занимај се самим собом, стварима, чим хоћеш, 

само не људима»! Јер све је могуће разумјети, свему 

наћи оправдање «али је страшно видјети људе без 

главног својства љубави и сажаљења према други-

ма» («Васкресење»). У противном закључује Толстој 

«све су то установе као да су нарочито створене да 

производе такав, у највећој мјери појачан и згуснут 

разврат и порок, какав се не би могао постићи под 

ма каквим другим условима... Као да је постављен 

задатак како да се на најбољи најпоузданији начин 

разврати што је више могуће људи» («Васкресење»).

Друштвене установе, сматра Толстој, саме себи су 

циљ, а човјек средство, зато се немилосрдно прого-

не људи који се огријеше о њихова правила. У њима 

оданост и исправност у служби, чиновници показују 

суровошћу према људима. «У механизму државног 

организма потребни су ти људи као што су потреб-

ни вуци у организму природе». Међутим, док год 

се сви замршени закони човјечанства не усредсре-

де у један општи, прост и јасан закон љубави пре-

ма човјеку, о појму правичности и неправичности 

неће се водити рачуна, већ о напредовању на више 

дужности у установама. Људи ће се дијелити на ро-

бове и господаре, без обзира на то каквим се етич-

ким маскама сакривају у међусобним односима. 

Господари ће схватити да су «Створени од Бога» да 
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морају живјети са огромним приходима и заузимати највише 

положаје у друштву, не ускраћујући себи никаква задовољства. 

Али Толстој закључује: «Ви (кнезови, спахије) морате најзад 

увидјети да сем вашег задовољства постоје срећа и мир других 

људи» («Рат и мир»). 

По Толстојевим схватањима, друштвена хијерархија није по-

следица само друштвеног историјског развоја, већ прије све-

га резултат одсуства љубави међу људима, усљед чега је међу 

њима искључена могућност братства. Зато су се «вјечито вара-

ли и вараће се и то највише у оном што они сматрају да је пра-

ведно и неправедно» («Рат и мир»). У оправдање тога, одувијек 

су људи стварали законе, философске, етичке и научне теорије. 

Још Платон је сматрао да је свијет створен по принципу да јаки 

чине у њему што могу, а слаби трпе што морају. Моћ је право, 

а праведност није ништа друго него корист јачих. Владавина 

јачих је закон природе! «Роб је живо оруђе, оруђе је нежив роб», 

учио је Аристотело. Ниче је даље морално озаконио насиље и 

борбу: «Гурни онога који пада»! Алтруизам омета природно 

одабирање и надживљавање јаких. Врлина је посједовати осо-

бине које те чине јаким да можеш сав морал свести на правило: 

ја хоћу. Слабост је главни порок, а снага једина врлина.

По Толстојевом мишљењу та су учења бар утолико морал-

на, што са стварног живота скидају фасаду, иза које човјек 

«нашег вијека» живи испуњавајући начела из јеванђеља 

насиља. Толстоју је најтеже падало то што живи иза те фаса-

де, а не сагласно са својим погледима. «Сви ми исповиједамо 

хришћански закон праштања увреда и љубави према 

ближњима, закон због кога смо подигли у Москви четрдест 

пута по четрдесет цркава, а јуче су кнутом шибали човјека 

који је побјегао из војске, и служитељ тог истог закона љубави 

и праштања - свештеник дао је војнику крст да пољуби прије 

извршења казне» («Рат и мир»). Отуда из свих ових максима 

о правди и праву људском, резултира Толстојев етички захтјев 

узет из Јеванђеља: иштите прво царство божије и његову прав-

ду, а остало све ће се придодати. Тиме се и завршава његов 

последњи роман «Васкресење». У овој је мисли садржан чи-

тав етички смисао његових побуда, његове критике друштва 

и његових закључака, које је остављао као поруку будућности.

Исто како мјери морално и правно стање друштва, Толстој тим 

критеријумом оцјењује и његову религију. Испитујући учења 

разних вјера, налази да све оне своде Бога на атрибут нацио-

налности, које имају свака свога Бога, и свака за себе учи да 

је она једино истинита, искључује све друге, и моли свога Бога 

да њен народ побиједи друге народе и цркве. Такво стање до-

води до оне забуне о религији и негативног утицаја који разне 

вјере врше на људе.

Вјера треба да је слободна и од мистике и од сујевјерја, да по-

маже сазнању истине до које се долази. Судјеловањем милио-

на генерација које узиђују камен по камен у храм знања «који 

треба да буде достојно обитавалиште великога Бога» («Рат и 

мир»). Иако највиша мудрост, - Бог, не почива на свјетским 

наукама, њима се лакше долази до сазнања његовог бића 

које осјећамо у нама, кад се разум очисти од заблуда и човјек 

обнови духовно. «И за постизање тих циљева у 

нашу душу је унесена свјетлост божија која се зове 

савјест» («Рат и мир»). А присутност Бога у свијету и 

у нама не види онај који је слијеп или који затвара 

очи да не види. У одрицању Бога показује се глупост 

дјетета «које кад би се играјући дјеловима вјешачки 

начињеног сата, усудило да зато што оно не разумије 

значај тог сата оно не вјерује у мајстора који га је 

начинио» («Рат и мир»). Несхватањем Бога, човјек 

показује своју немоћ, а не умањује његову величи-

ну. Познавање Бога постиже се унутрашњим бла-

женством до којег се долази стављањем ланаца на 

своје страсти, а не у страстима. Божије биће сазнаје 

се оним својством које чини његову суштину, а то 

је љубав. Пошто смо огрезли у мржњи не можемо 

доћи до познања Бога и свели смо га на позиције 

насилника и националног осветника ...

Најоштрије се сукобио са хришћанском црквом 

која је, сматра Толстој, учењем и радом противним 

јеванђељу изопачила смисао Христовој науци и од 

мисије просвећивања људи науком љубави, начи-

нила занат за љепши и удобнији живот свештеника. 

Циљ хришћанства је у просвећивању људи да схва-

те и осјете племениту идеју Бога као оца, а ближње 

своје браћом. «Црквена учења, која себе називају 

хришћанским, поставила су, у односу на све животне 

појаве, умјесто Христовог идеала, спољашње одред-

бе и правила, која су у опреци са духом тога учења» 

(«Кројцерова соната»). Идеал хришћанства је да на-

стане «вријеме кад ће сви људи упознати Бога, па ће 

расковати мачеве у рала, а копља у српове; кад ће 

лав лежати са јагњетом и кад ће сва створења бити 

сједињена у љубави. Цјелокупан смисао људског жи-

вота састоји се у стремљењу ка томе идеалу» ... Такав 

идеал је утопија, супротан људској природи а «човјек 

је слаб и треба му дати задатак који одговара његовој 

снази говоре људи... Такво расуђивање било би као 

кад би морепловац рекао себи: пошто не могу да идем 

по овом курсу који ми показује компас, ја ћу или да 

одбацим компас, или да престанем да гледам у њега, 

то јест: одбацићу идеал, или ћу стрелицу компаса 

причврстити на оном мјесту које ће у датом тренут-

ку одговарати кретању моје лађе, то јест унизићу свој 

идеал до своје слабости» («Кројцерова соната»). Зато 

по Толстоју «Стремљење ка хришћанском идеалу у 

свој својој цјелокупности и чедности не само да не 

искључује могућност идеала, него би одсуство тога 

хришћанског идеала, напротив, уништило кретање 

напријед и према томе саму могућност живота» 

(«Кројцерова соната»). Он вјерује «да је срећа могућна 

на земљи само онда кад сви људи буду испуњавали 

хришћанско учење». («У чему је моја вјера»). 

Крај у идућем броју.
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*

Мира, Господе, и мени удијели!

*

Кад се уруше све наше наде, остаје нам једино нада у милост 

Господњу. 

Ако останемо и без ње, посве смо изгубљени у времену и про-

стору, и за нас више нема никакве наде. Зато, Господе, не дај 

да никад не останемо без наде у Твоју савремену милост.

*

Спас је у Ријечи Господњој.

*

Не дај нас, Господе, полому и искушењу, већ спасењу и 

избављењу!

*

Молитва је мајка утјехе.

*

Молитва је најбоље скровиште свакоме кога су савладале 

буре очаја.

*

Утјеху, Господе, и мени удијели!

*

Мисао ствара ријеч. Ријечи обликују молитву. Молитва нас 

узноси до предворја Оца свјетлости.

*

У сваком говорном језику наћи ћемо скривене тајне минулих 

времена од праискона па до наших дана. 

*

Максим Горки ће записати: Човјек, како то гордо звучи. С об-

зиром на безграничну бездушност човјека од каменог доба 

па до наших дана, било би много примјереније рећи: Човјек, 

како то горко звучи.

*

Сунце је извор живота али и симбол Бога Живога.

*

И нечовјека учини човјеком, о, Господе!

*

Јер, управо ти Господе, својим ученицима каза: Јер, што 

човјеку није могуће, Богу је могуће.

*

У мору бешчовјечја које нас окружује, Ти си 

нам, Господе, једино уточиште!

*

Кише нас чине депресивним. Олује доносе не-

уротичан дух и осјећај тјескобе. Врелине љета 

нас исцрпљују. Снијежни наноси утјерују студен 

у костима. Ето доказа колико је човјек слаб и 

беспомоћан, спутан и нејак, пред неумољивим 

стихијама Мајке Природе.

*

Кажу да је Колумбо открио Америку 1492. 

Само годину дана касније, почела је са радом 

прва штампарија у Јужних Словена и, како 

учени људи кажу, прва државна штампарија 

на свијету. На Ободу код Цетиња. давно ми-

ЦетињСке
и оСтрошке иСкре
Ти си заклон мој и штит мој; ријеч Твоју чекам. (Пс. 118; 114)

з А П И С И

Предраг  Вукић
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нуле 1493. Пет стотина година касније, на размеђу дру-

гог и трећег миленијума, Сједињене Америчке Држа-

ве су највећа војна и економска велесила цјелокупног 

човјечанства. У истом времену, савремена Црна Гора је 

у економском и културолошком смислу најзаосталија су-

верена држава Европе. Свидјеле се оне коме или не, то су 

чињенице које се не могу оспорити.

*

Молитва је чудесна стаза која нам отвара хоризонте не-

изрециве радости.

*

Вишњем се поклони, Христу се помоли, а Духу Светом се 

приклони.

Пусти да те Дух Господњи стазом Премудрости у Вјечност 

води.

*

На окомитој Стијени у бури Живота, саздај ми, Господе, 

дух пламен и корак стамен, како бих Ти вјерно сљедовао 

све док ме, Боже отаца наших, не будеш призвао пред 

Вјечни Суд Твој.

*

Слабе смо вјере и себичног духа. Међусобно нас удаљује 

лична злоба, завист, узајамно неповјерење и одсуство 

човјекољубља уопште. Из покољења у покољење тонемо у 

све дубљи бездан из кога, чини се, нема спасења. Само нас 

Господ својом милошћу може избавити од нас самих. Зато 

молимо се Господу. Сваки дан. Истрајно у миру. И вјерујмо 

у милост Господњу. Јер само нас она може спасити. Ако је 

заслужимо. И ако је буде.

*    

Мисли су најкраћи који води, или до предворја раја, или 

до бездана пакла. Својим мислима сваки човјек одређује 

сопствену судбину.

*

Удијели ми, Господе, барем мало радости. Радујући се у 

Господу постајем још чвршћи, снажнији и утемељенији 

у вјери праотаца. И самим тим отпорнији на изазове 

свакидашњег живота.

*

Не дај ме, Господе, страстима гријеха. Сачувај старе 

и усаврши нове врелине у мени.

*

Ведро небо над нама, другарски разговор и срда-

чан стисак руке пријатеља... и, ето, довољно разло-

га да би човјек био срећан. Јер разумном човјеку 

није неопходно много тога да би досегао макар и 

краткотрајну личну срећу. И радост духа.

*

Мир души, спокој срцу, утјеху уму и благопријатне 

мисли, подај Господе!

*

Слаби смо и немоћни без Тебе, Господе! У овом си-

вом и туробном времену, буди са нама, Господе, 

како не би неповратно потонули у дубине очаја и 

неизмјерног бола.
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П
ослије састанка они су, са својим 

сарадницима, обишли цркву 

Светих Апостола Петра и Пав-

ла, гдје је, званично, настављена 

реконструкција. Приликом оби-

ласка ове древне светиње, Владика Јоаникије 

је подсјетио да је Бијело Поље знаменито по 

светињама. 

“Налазимо се пред црквом Светих Апостола Пе-

тра и Павла, задужбине великог хумског кнеза 

Мирослава, која је грађена у 12. вијеку. Ова 

црква, својим животом и историјом свједочи 

како је била вјечна замисао и дјело великога 

кнеза Мирослава, који ју је саградио и за њу 

наручио Мирослављево Јеванђеље, које се на-

лази на листи свјетске културне баштине. Оно 

је наша легитимација, која нас на најљепши начин 

представља цијелом свијету. Гдје год је Божији храм и 

гдје су Божији људи ту је и култура, ту је и стваралашт-

во и заједништво. И ту је увијек лијепо доћи. То наш 

народ препознаје а све више и државне институције 

Црне Горе.”

“И надам се да ће свему томе, цијелом културном 

насљеђу, чега је свакако симбол ова црква, дати 

одговарајући значај и поклонити му одговарајућу 

пажњу. Ми смо овдје остварили лијепу сарадњу са 

општином Бијело Поље, Управом за културна добра 

Црне Горе, са Европском комисијом кроз пројекат за 

прекограничну сарадњу и укључивши све то започели 

смо реконструкцију цркве Светих Апостола Петра и 

Павла”, рекао је Преосвећени Владика.

Он је најавио да је у плану и изградња културног центра и 

додао да уколико будемо заштитили културно благо наших 

светиња и на достојан их начин представили јавности, да 

ће то бити од великог значаја не само за Цркву него и за 

Бијело Поље и много шире.

“Све оно што радимо овдје у Бијелом Пољу радимо у духу 

Јеванђеља и добре воље, и драго нам је што и наше поште-

не и честите комшије муслимани такође брину о својим 

светињама, што су подигли многе светиње, и што ће их и 

убудуће подизати, јер гдје је права вјера ту су и добра дјела 

и никоме од нас наша вјера, било хришћанска или ислам-

ска, не забрањује да чинимо добро једни другима. Напро-

тив, подстиче нас да чинимо добро свима. Јер добро није 

добро уколико се чини само својима и само из интереса”, 

рекао је Владика Јоаникије. Он је реису Фејзићу предста-

гДје је права вјера
тУ СУ и Добра ДјеЛа

С У С Р Е Т И

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
и реис Исламске заједнице у Црној Гори Рифат Фејзић боравили су, 3. 
маја, у заједничкој посјети предсједнику општине Бијело Поље Алексан-
дру Журићу, који је био организатор и домаћин сусрета.
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вио фототипско издање Мирослављевог Јеванђеља, 

које је “најстарија и најљепша ћирилична књига на 

Балкану и шире”.

Након обиласка цркве Петра и Павла Владика 

Јоаникије и реис Фејзић заједно су присуствовали 

презентацији пројекта градске џамије у Липни-

ци. Уз њих су били представници одбора Исламске 

заједнице са главним имамом Енесом ефендијом 

Бурџовићем, и свештенство бјелопољског 

намјесништва Будимљанско-никшићке Епархије.

Уз представнике Општине Бијело Поље и министра 

др Суада Нумановића, скуповима су присуствовали 

и посланици у скупштини Црне Горе - Мевлудин 

Нухоџић, Радован Обрадовић и Кемал Зороњић, као 

и други представници политичког и јавног живота.

“Мешихат Исламске заједнице у Црној Гори је 2007. 

године Општини Бијело Поље поднио захтјев за 

измјене и допуне ДУП-а – Центар, којим је треба-

ло предвидјети изградњу џамије у Бијелом Пољу. 

Три године касније Скупштина општине је усвојила 

измјене и допуне ДУП-а, којим је предвиђено да 

на парцелама укупне површине од 31 ар, изгради 

џамија. Послије потписивања уговора између ис-

ламске заједнице, Општина Бијело Поље је од пре-

узете обавезе, обезбјеђивања 150 000 евра на име 

откупа земље за изградњу џамијског комплекса, 

уплатила око 90 000 што је довољан предуслов за 

потписивање купопродајног уговора у децембру 

2013. године”, казао је реис Фејзић.

Он је додао да је имао част да буде гост код Владике 

Јоаникија. Истакао је да му је драго што са својом 

браћом православцима могу заједно да подијеле 

радости својих успјеха.

“Живимо на овом Божијем парчету земље, гдје 

нас је Бог створио, дао нам заједничку земљу, ваз-

дух, кишу, заједнички живот. И ми желимо да то 

подијелимо са свима које је Бог створио, јер највеће 

створење након Њега су Божија створења, а 

намјесник Божији је управо човјек. Узвишени 

Алах у Курану каже: “О људи, створио сам вас 

од једног човјека и једне жене и подијелио 

вас на народе и племена да бисте се упозна-

ли“. - Ови скупови су добра прилика да се ми 

који живимо једни поред других упознамо, 

да нам је најважније од свега, како је Бог ре-

као, да упознамо једни друге, а то значи да 

живимо једни са другима. Ово је богатство 

свих нас. Божије куће, џамије и цркве, треба 

да буду институције из којих ће се позивати 

на добро, мир, на суживот, јер је то задатак од 

узвишеног Бога према нама, који спроводи-

мо ми у вјерским заједницама. Данашњим 

гестом Исламске заједнице и Православне 

цркве ја и Владика смо показали, и желим да знате, да нама 

не смета звоник нити минарет, и да у Бијелом Пољу звоно 

и езан никада не смију да буду сметња једни другима. То је 

наше заједничко богатство”, рекао је реис Фејзић.

Архитекта и вођа ауторског тима Сахрет Хајдарпашић је 

представио идеје пројекта који ће “бити мјесто окупљања 

нових генерација. Ово ће бити један комплекс који ће имати 

више поливалентних садржаја, гдје ћемо ми моћи да се оку-

пимо”, казао је Хајдарпашић.

Џамија, чија ће изградња почети током љета, коштаће око 2,5 

милиона евра, за шта је највећи дио опредијелило братско 

муфтијство Мешихата Исламске заједнице у Црној Гори, из 

турског града Коније.

Градоначелник Журић је казао да то што се први овакав 

догађај дешава управо у Бијелом Пољу, није ни мало случајно.

“Бијело Поље је синоним за толеранцију, заједништво и за 

добре међуљудске односе. Бјелопољци су давно научили да 

живе изнад подјела било које врсте. Зато посебно захваљујем 

вјерским великодостојницима што су се одазвали нашем по-

зиву и што су са пуно осјећања, на најсуптилнији начин, да-

нас у Бијелом Пољу показали да су људске вриједности уни-

верзалне и свевремене”, рекао је предсједник Журић.

С. С.
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С
вака права умјетност, па и црквена, 

представља или сликом, или скул-

птуром, или дуборезом, слободну 

умјетникову визију постојања свијета 

и човјека. Таква умјетност неминовно 

одсликава како умјетников живот тако и живот-

ни  простор у којој је он смјештен. 

Андреј Тарковски један од највећих руских и 

свјетских режисера, у свом последњем филму 

који носи наслов Жртва кроз ријечи главног 

јунака о иконама говори следеће: „Фантастич-

но, каква задивљујућа истанчаност. Таква пре-

дивна и чиста дјечија једноставност. Таква му-

дрост а таква невиност. Као молитва“. Ове његове 

ријечи као да нам разоткривају разлику између 

свјетовне и црквене умјетности које свака на свој начин 

а понекад и доста слично говоре о многим животним те-

мама али оно што их разликује је присуство у овој другој 

тј црквеној, Божанских енергија у стварању и обликовању 

представљања како Бога тако и човјека и свијета. 

Икона представљена кроз Истанчаност, једноставност, му-

дрост, невиност, молитву а све то изражено кроз  дјечју 

једноставност управо представља свијет и човјека, за разли-

ку од других слика, који су прожети Божанским енергијама 

и силама. Овим наравно не желимо да будемо „скучени“ и 

одбацимо или унизимо величину и љепоту умјетничких 

дјела многих великих сликара (Рембранта, Пикаса, Мо-

неа, Едварда Манка, Ендија Ворхола и наравно или прије 

свих Ван Гога), који такође слободно трагају за истином у 

њеном дубљем онтолошком смислу. Црквена умјетност а 

што желимо и да покажемо, на један другачији начин трага 

и приказује и видјећемо и налази ту Истину. 

Под горе поменутим Божанским силама представљеним 

на икони не треба схватити безличне силе, већ силе које 

припадају једном слободном Богу који је личност, тј. ис-

товремено је Један и Света Тројица, који је тим својим 

енергијама и слободом и створио човјека. И управо нам  

Икона говори о једној теолошкој и антрополошкој исти-

ни да је Бог при стварању из љубави човјека обоголичио, 

створио га по лику Своме, и да се послије, при 

оваплоћењу, Сам Бог у Христу уобличио у човјека, 

те се тако у Цркви сјединила у вјечну и бесмртну 

заједницу слика и Оригинал, лик и Прволик. (Вл. 

Атанасије). 

Бог се открио човјеку и открио је оно шта Он жели 

да човјек постане. Јер управо се Иконом прије 

свега представља свијет и човјек у Цркви онак-

вим какви ће се они јавити у последњем догађају 

остварења Царства Божијег, али не занемарујући 

при том њихову историјску реалност. И то због тога 

што је сама Црква Христова у својој Литургијској 

форми и историјска реалност, али и икона савр-

шене, последње реалности човјека и свега ство-

реног. Она још није потпуна истина свијета који 

постоји сад и овдје, већ икона истине, и такав на-

чин и постојања Цркве је и темељ за постојање 

Иконе у Цркви као њеног најаутентичнијег из-

раза. Икона нам преноси ту реалност скицом и 

бојама, на којој су приказани конкретни људи 

и мјеста који учествују на Светој Литургији, али 

преображене, какви ће се они јавити у последњем 

дану као прослављени од Бога. Зато је на Икони 

битан сваки детаљ, све је битно, свако дрво, цвијет, 

Саткано ЉУбавЉУ

Р Е П О Р Т А Ж А

Свештеник С лободан-Бобан Јокић

Отварање изложбе Икона и манастирског рукодјеља у Данима Светог 
Василија Острошког у Никшићу 2014.
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птица, животиња, камен, брдо, 

вода, извор, све је битно јер и 

она као Божија творевина која 

такође стреми и чека да буде 

преображена и сапричасна и 

прослављена од Бога. 

Шта ова изложба показује о 

нашем црквеном животу да-

нас? Мислимо да је то управо и 

најбитније. Сматрамо да  ова из-

ложба речитије од сваког говора 

и документованије од сваког сва-

ког догађаја говори о нераски-

дивости Иконе са Литургијским 

животом Цркве. Јер људи који 

су стварали ове иконе су сами 

чланови, свједоци, саучесни-

ци и сапричасници реалног 

Литургијског живота њихове 

црквене заједнице. Зато и кроз 

ову изложбу можемо сагледа-

ти у којем се стању налази наш 

данашњи црквени живот. Она 

нам управо и говори о степену 

црквеног живота у којем су оне 

настајале. Јер када је тај степен 

кроз историју био висок, и цркве-

на умјетност је била на висини, 

а када је пак црквени живот 

слабио или је наступио пери-

од његовог опадања па чак и 

пропадања, пропадала је цркве-

на умјетност. Али вечерашња 

изложба кроз ове лијепе, јасне, 

прецизне, Иконе и разноврсно 

манастирско рукодјеље говори о 

томе да црквени живот на овим 

просторима доживљава једну 

врсту обнове и преображаја и по-

требу да оно из дана у дан буде, 

богатије разноврсније и на још 

вишем, савршенијем нивоу.

И да закључимо да кроз ову из-

ложбу можемо слободно рећи 

доживљавамо васкршњи етос 

Православне Цркве кроз који 

пројављујемо свој трајни иден-

титет, који ће Бог општим 

васкрсењем подарити људским 

бићима и цјелокупној твореви-

ни. Овим ријечима и учинисмо 

ову изложбу отвореном. Хвала.

на обаЛи 
неМањиној пУшкин
                 Светом Симеону Мироточивом

Тамо гдје ријеке три ријеке Муза

Имају једну само једну праву обалу

Тамо камен лакши од братских суза 

Тамо вјерници пјевају небеском жалу

Тамо бронзани коњаник пише поново

Бисерним брезовим мастилом са Урала

Надживјело баладно Козачко прво слово

О рибару и рибици која се златом умивала

У центру града на ријеци на Рибници

Вјечито млад старац Стефан Немања

У укрштеној свечаној царској позорници

Александар Сергејевић руске степе сања

О када ће топла поларна ријека Нева

Испод Језерског врха поново потећи 

Да Евгеније Оњегин Горски запјева

На Истоку су пјеснички Вијенци највећи

Исток је дао Вјечну  Књигу дао поезију

По којој се мјери и Вјера и Љубав и Нада

Гдје срце и душа посљедњу жељу крију

Да правом животу други Вјечни припада

Тамо гдје три три пјесничке ријеке 

Имају само једну стварну Божју обалу

Тамо звјездама бришу раздаљине далеке

И са сунцем отичу у Космичком валу

П О Е з И Ј А

Трипко ДраганићкаМене Двери 

Нема врата 

На која ниси куцаo 

Да ли си 

На 

Стара вечна врата 

На 

Камене Двери

После твог путовања 

Беспућем 

Срцем закуцао

Закуцај 

И одмори своју душу

теСЛин
теСтаМент

У тестаменту 

Који је теменом 

Не челом запис’о 

Завешт’о је 

Само 

Чисту Сиенергију

Белим бескрајем испрат 

Исијан 

Савитак 

Анђелима увијен 

Теслин Тестамент
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ЉЕТОПИС
13. април 2014. Празник Уласка 
Господа и Спаса нашег Исуса Христа 
у Јерусалим – Цвијети молитвено 
и свечано је прослављен у Бијелом 
Пољу, гдје је Светом Архијерејском 
Литургијом у Саборном храму Светих 
апостола Петра и Павла начал-
ствовао Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије.
Током службе Божје Светој тајни 
причешћа приступио је велики број 
вјерника. Њима се литургијском 
бесједом обратио Преосвећени Епи-
скоп Г. Јоаникије позивајући вјерни 
народ да се постом, молитвом и 
покајањем припремају за долазак 
највећег хришћанског празника – 
Васкрсења Господа и Спаса нашег 
Исуса Христа, а некрштене позвао на 
крштење да би и они могли присту-
пити Светом причешћу и учествовати 
у радости празника над празницима 
од кога нас дијели неколико дана, 
али и великих дођаја Страсне седми-
це, последње недјеље Часног поста. 
Послије Литургије, а благословом 
Његовог Преосвештенства владике 
Јоаникија, улицама Бијелог Поља 
прошла је свечана празнична Литија, 
која се на овај свети дан традици-
онално одржава у спомен Уласка 
Исуса Христа у Јерусалим.

•
16. април 2014. Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије 
служио је, на Велику сриједу, службу 
Јелеосвећења у Саборном храму Све-
тог Василија Острошког у Никшићу.
Саслуживало је свештенство 
Архијерејског намјесништва 
никшићког и монаштво наше 
Епархије, уз молитвено учешће вели-
ког броја вјерног народа.
У бесједи након Јелеосвећења 
Преосвећени Епископ је пожелио да 
Господ преко ове свете тајне, свима 
дарује здравља душевног и тјелесног 
и снаге да носимо тешкоће у овом 
животу.

•
17. април 2014. Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је, на Велики четвртак, Свету 
Архијерејску Литургију у Саборној 

цркви Светог Василија Острош-
ког у Никшићу.
Преосвећеном Владици у 
Литургији, која се служи у спо-
мен Христове Тајне вечере, сас-
луживало је бројно свештенство 
и свештеномонаштво Епархије 
будимљанско-никшићке, уз мо-
литвено учешће вјерног народа 
Никшића.
У архипастирској бесједи, којом 
се обратио бројним вјерницима, 
Његово Преосвештенство је 
казао да се на овај свети дан 
срећемо са дубином Божјег 
промишљања о спасењу рода 
људског, са бескрајним Божјим 
смирењем, Његовом жртвом, 
али и са људским слабостима и 
надом која оснажује наше душе, 
просвећује све и свакога . 
“Он је, још једном, показао Своју 
божанску свемоћ, јер само Богу 
приличи да тијелом Својим учи-
ни онај хлеб и крвљу Својом учи-
ни вино, као што је васкрсавао 
мртве, међу којима и сина оне 
удовице из Наина и Четвород-
невног Лазара, дајући му живот 
само једним позивом. Са тим 
позивом, који је био по људском 
гласу, била је здружена Божја 
свемоћ и Божја животворна сила, 
те је Четвородневног Лазара, који 
се већ распадао у гробу, вратио у 
живот, обновио га Својом силом, 
омирисао га Својим миомиром 
и вратио међу живе. Тако је на 
Велики четвртак показао Своју 
животворну моћ да би Свете 
апостоле још једном укријепио, 
оснажио, упућујући их на оно 
што ће се збити“, рекао је, поред 
осталог, Преосвећени Владика. 
Истога дана, увече, Њ. Пр. Еп. Г. 
Јоаникије служио је, у манастиру 
Ђурђеви Ступови, Јутрење Вели-
ког петка са читањем дванаест 
страсних Јеванђеља о страдању 
Господа нашег Исуса Христа.
У овом молитвеном сабрању 
учествовао је велики број 
вјерника, који су се, у сусрет 
највећег хришћанског праз-

ника - Васкрсења Господа Исуса 
Христа, укријепили јеванђељским 
свједочењем о страдањима и 
великој жртви Господа и Спаса 
нашег Исуса Христа, које је поднио 
ради нашег спасења.
Преосвећени Владика се вјернима 
обратио ријечима поуке, љубави и 
утјехе.

•
19. април 2014. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио 
је, на Велику суботу, Свету 
Архијерејску Литургију у кате-
дралном манастиру Епархије, 
Ђурђевим Ступовима.
Саслуживало је више свештени-
ка Архијерејског намјесништва 
беранског и монаха Манастира, а 
молитвеном сабрању је присуство-
вао у вјеликом броју вјерни народ 
беранског краја.
Молитвено сабрање уљепшао је 
чин саборног крштења у којем је 
печат дара Духа Светог примило 
108 новокрштених.
Пригодном бесједом, Преосвећени 
Владика се обратио вјерном на-
роду.

•
20. април 2014. Највећи 
хришћански празник – Васкрсење 
Господа Исуса Христа свеча-
но и молитвено је прослављен 
у свим храмовима Епархије 
будимљанско-никшићке. У кате-
дралном манастиру наше Епархије 
– Ђурђевим Ступовима у поноћ 
је служено васкршње Јутрење, а 
у наставку је услиједила Света 
Архијерејска Литургија којом је 
началствовао Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије. 
Саслуживало је више свеше-
ника намјесништва беранско-
андријевичког и монаха манасти-
ра Ђурђеви Ступови, уз молитвено 
учешће бројних вјерника који су се 
током Великог Часног поста при-
премали за Свето причешће. 
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Сабраном народу прочитана је 
Васкршња посланица Његове Свето-
сти Патријарха српског Г. Иринеја.
Преосвећени Епископ Јоаникије 
подијелио је вјерницима васкршња 
јаја.
На празник Васкрсења Христовог, у 
манастиру Ђурђеви Ступови, са по-
четком у 9 часова, служена је друга 
Васкршња Литургија. 
Током свете службе Божје, којом је на-
чалствовао јереј Слободан Радојевић, 
парох берански, Светим тајнама 
Тијела и Крви Христове причестио се 
велики број вјерника. Свештенство је 
вјерном народу дијелило освештана 
васкршња јаја.

•
21. април 2014. Његово Преосвештен-
ство Епископ будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије служио је, на Васкршњи 
понедјељак, Свету Архијерејску 
Литургију у манастиру Шудикови.
Саслуживало је свештенство 
Архијерејског намјесништва 
беранско-андријевичког и монаштво 
Епархије. У литургијском сабрању 
учествовао је велики број вјерника 
беранског краја, који су се, послије 
четрдесетодневног Великог и Часног 
поста, у радости Празника над праз-
ницима, причестили Светим тајнама 
Христовим.
Бесједом се обратио Преосвећени 
Епископ Г. Јоаникије, који је нагласио 
да се дани Свијетле седмице, од Вас-
крса до Томине недјеље, прослављају 
као први дан Васкрса. Цијела ова сед-
мица, према Владикиним ријечима, 
дубље гледано, је један дан, то је 
предокус новог дана, предокус Цар-
ства небеског.
Након Свете службе, Преосвећени 
Владика посјетио је и манастир 
Мајсторовину и честитао Празник 
Васкрсења Господа и Спаса нашег 
Исуса Христа настојатељу ове древне 
светиње, високопреподобном архи-
мандриту Јоаникију Зиндовићу.
Истога дана, у вечерњим часовима, 
Његово Преосвештенство Господин 
Јоаникије уприличио је традицио-
нални свечани васкршњи пријем у 
манастиру Ђурђеви Ступови.

Свечаности је присуствовао 
велики број званица, између 
осталих, предсједник општине 
Беране г. Драгослав Шћекић, 
предсједник Скупштине општине 
Беране г. Горан Киковић, секре-
тар беранске општине г.-ђица 
Јасмина Ђукић са другим оп-
штинским функционерима, те 
предсједници Црквених општина 
Беране и Бијело Поље г. Влајко 
Ћулафић и г. Ранко Дамјановић, 
предсједници и чланови Цркве-
них одбора за изградњу и обнову 
храмова у сјеверном дијелу наше 
Епархије, бројно свештенство, 
свештеномонаштво и друге лич-
ности из привредног и културног 
живота Берана, Бијелог Поља, 
Андријевице, Плава, Мојковца, 
Рожаја. 
Епископ Јоаникије је гостима 
честитао празник Васкрсења 
Христовог, пожеливши да их Го-
спод благослови и да васкршња 
радост уђе у све домове. Нека нас 
та радост, поручио је Владика, 
све просвијетли, обједини, изми-
ри са Богом, са нашом савјешћу 
и једне са другима, да бисмо се у 
том заједништву и тој снази, тру-
дили да чинимо што више добра 
за нас лично, за наше спасење и 
спасење својих ближњих.

•
22. април 2014. Њ. Пр. Еп. 
Г. Јоаникије служио је, на 
Васкршњи уторак, Свету 
Архијерејску Литургију у мана-
стиру Ђурђеви Ступови.
Салуживало је свештен-
ство Епархије будимљанско-
никшићке, а евхаристијском 
сабрању присуствовао је народ 
беранског краја.
Вјерници су, у радости 
васкршњег празника, приступи-
ли Светој тајни причешћа.

•
25. април 2014. Његово 
Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије служио је, на Ис-

точни петак, Свету Архијереску 
Литургију у манастиру Блишкови.
Током свете службе Божје 
Преосвећени Епископ је у чин 
игумана унаприједио јеромонаха 
Владислава (Цветковића), 
досадашњег настојатеља ове 
древне светиње. 
Сабраним вјерницима обратио 
се Владика Јоаникије говорећи о 
празнику посвећеном Пресветој 
Богородици у спомен чуда које 
је Она учинила у Цариграду над 
једним извором у Патријаршији 
константинопољској, а 
честитајући оцу Владиславу 
рекао: “Нека буде срећно на-
шем драгом оцу Владиславу ово 
унапређење, да га Бог укријепи 
и оснажи, јер је велику обавезу 
примио на своја плећа да обнови 
ову светињу, да подигне њене ко-
наке и да овдје, ако Бог да, сабере 
братство и народ. Већ је доста 
учинио, само нека тако лијепо на-
стави, уз помоћ Божју и Пресвете 
Богородице. Нека овај данашњи 
сабор овдје буде благословен, 
Источни петак и Пресвета Бого-
родица да свима буде на помоћи, 
Њене молитве да буду са свима 
вама, да вам донесу здравље, 
радост и сваки напредак. Христос 
Васкрсе!“

•
27. април 2014. Његово Пре-
освештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије служио је, на Томи-
ну недјељу, Свету Архијерејску 
Литургију у Саборном храму 
Светог Василија Острошког у 
Никшићу.
Молитвеном сабрању присуство-
вао је вјерни народ Никшића, 
којима се ријечима архипастир-
ске бесједе обратио Преосвећени 
Епископ Г. Јоаникије, говорећи 
о Светом апостолу Томи, који је 
кроз своју сумњу, према Влади-
киним ријечима, тражио ближи 
сусрет са Господом. 
Сумњајући у васкрсење Христо-
во апостол Тома се присјећао и 
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ријечи Господњих: “Власт имам 
положити живот свој и власт имам 
опет узети га”. Сјећао се ријечи које 
је Господ казао о Свом страдању, 
али и Свом васкрсењу.
“Апостоли још нијесу могли да 
разумију, а камоли да повјерују 
онолико колико је потребна сила 
вјере. Господ је знао слабост људску, 
знао је и Томину слабост, знао је да 
Тома кроз ту своју сумњу, заправо, 
тражи ближи сусрет са Господом. 
Иако га хвата сумња, али он тражи 
Господа и Господ га није оставио, 
као што није оставио никога ко је 
искрено трагао за Њим. Многи су 
сумњали, јер није лако повјеровати 
у све што говори Јеванђеље, а не 
може се ни вјеровати без помоћи, 
докле не дође Дух Свети, докле не 
осјени наш ум и наша срца, и не 
просвијетли наше мисли не може 
се имати пуноћа вјере православ-
не”. (...) “Тома је био човјек искрен, 
и Господ га позива, јавља му се: 
‘Томо, приђи овамо и пружи руку 
твоју и метни у ребра моја и не 
буди невјеран него вјеран’. Господ 
га удостојава да дотакне Његово 
васкрсло тијело и у том моменту 
Тома се препородио, у њега је ушла 
сила вјере, не неког убјеђења, него 
сила вјере православне. Њега је 
Дух Свети просветио да исповједи 
Господа на најузвишенији начин: 
“Господ мој и Бог мој”.

•
28. април 2014. Поводом 
годишњице упокојења Млађена 
Мићовића, дугогодишњег прав-
ног заступника и члана Правног 
савјета Митрополије црногор-
ско-приморске, иначе брата 
Преосвећеног Епископа Јоаникија, 
Свету заупокојену Литургију, на По-
бусани понедјељак, у цркви Светог 
архангела Михаила у Приградини 
у Бањанима, служили су Његово 
Високопреосвештенство Архиепи-
скоп цетињски Митрополит црно-
горско-приморски Г. Амфилохије 
и Његово Преосвештенство Епи-
скоп будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије, уз саслужење више 

свештеника и свештеномонаха 
Митрополије и Епархије.
Након Литургије на гробљу у При-
градини одслужен је парастос. 
Родбини и пријатељима, сабра-
ним у молитвеном сјећању, над-
гробном бесједом обратио се 
Високопреосвећени Митрополит Г. 
Амфилохије. 
У име породице Мићовић, 
Високопреосвећеном Архиеписко-
пу, свештенству, монаштву и свима 
сабранима поводом годишњице 
Млађеновог упокојења, захвалио је 
Момчило Мићовић. 

•
30. април 2014. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је са 
свештенетвом и свештеномонашт-
вом Епархије, код спомен-чесме 
у Мурини, помен жртвама које су 
страдале током НАТО бомбардовања 
овог мјеста на данашњи дан 1999. 
године.
Пригодном бесједом, након од-
служеног парастоса, обратио се 
Преосвећени Епископ Г. Јоаникије.
“Извршисмо овај помен, драга браћо 
и сестре, помолисмо се Богу за покој 
душа муринских жртава, које неви-
но пострадаше од безбожне натовске 
силе која је преко ових и многих 
жртава у нашој отаџбини, преко му-
ринског моста и преко многих мо-
стова, преко обданишта и болница 
које је бомбардовала, дошла до свог 
циља да одузме дио наше отаџбине 
и то њен насветији дио – свето Косо-
во и Метохију”.
“Нека они који се чуде што ми 
Косово и Метохију, против воље 
наше власти, зовемо својом светом 
отаџбином, нека виде колико је по-
родица у Црној Гори родом и давним 
поријеклом са Косова и Метохије, 
колико је породица из Црне Горе 
насељавало Косово и Метохију и 
да ли се игдје о Косовској жртви 
и о светињама Косова и Метохије 
пјевало колико у Црној Гори. Али, 
Мурина је поднијела жртву прије 15 
година, а прије 70 година и Велика 
се придружилa по својој жртвености 

Косову и Метохији и Јасеновцу”, 
казао је Владика будимљанско-
никшићки.
Он је истакао да су невине жртве 
муринских страдалника пред 
лицем Божјим и у очима поште-
них људи вриједније од цијеле 
ратне армаде НАТО пакта и зато 
њихову жртву никада не смијемо 
заборавити.
Сјенима муринских жртава, чија 
имена су исписана на спомен-
чесми, поклонили су се чланови 
њихових породица, ученици и 
наставници ОШ “Петар Дедовић“, 
бројне делегације и грађани. 
Вијенце су положили представ-
ници неколико удружења, невла-
диних организација и политич-
ких партија.
Помену су присуствовали и 
предсједници општина Плав 
- Орхан Шахмановић, Берана 
- Драгослав Шћекић са сарадни-
цима – потпредсједником Светом 
Митровићем, предсједником 
Скупштине Гораном Киковићем 
и Веселином Бакићем, и 
потпредсједник општине 
Андријевица Славко Стијовић. 
У дому културе “Милија 
Милачић“ потом је одржа-
на трибина посвећена НАТО 
бомбардовању Мурине 1999, на 
којој су, поред домаћина Брана 
Оташевића, говорили и акаде-
мик Зоран Лакић, др Божидар 
Бојовић и Божидар Вуксановић. 
Спомен жртвама НАТО агресије 
организовала је мрежа невлади-
них организација “Не у рат, Не у 
НАТО“ и НВО ИН4С.

•
3. мај 2014. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио 
је, на празник Светог Владике 
Николаја Жичког и Охридског, 
Свету Архијерејску Литургију 
у храму посвећеном Светом 
Владици Николају Српском у 
селу Његњеву код Бијелог Поља, 
поводом прослављања храмовне 
славе.
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Поводом храмовне славе цркве 
Светог Николаја Жичког и Охрид-
ског у Његњеву, прве богомоље 
у Црној Гори која је посвећена 
нашем духовном Оцу Владици 
Николају, благосиљан је славски 
колач и приређена славска трпеза 
хришћанске љубави, чији домаћин 
је Одбор за изградњу цркве са 
мјештанима Његњева. 
Поводом десетогодишњице 
изградње храма, односно почетка 
радова на подизању ове светиње, 
након Литургије одржан је и 
велики црквено-народни сабор 
мјештана Његњева, Стројанице 
и Олуја, као и гостију данашњег 
сабрања. 
Надахнутом бесједом о Светом 
Николају Велимировићу, апостолу 
српском и васељенском новијег 
времена, обратио се Преосвећени 
Епископ Јоаникије.
Истога дана, Преосвећени Вла-
дика је, са реисом Исламске 
заједнице у Црној Гори ефенди 
Рифатом Фејзићем, био у посјети 
предсједнику бјелопољске општи-
не Александру Журићу, који је био 
организатор и домаћин сусрета.
Послије састанка они су, са својим 
представницима, обишли цркву 
Светих Апостола Петра и Пав-
ла, гдје је званично настављена 
реконструкција. Након боравка и 
разговора у цркви Петра и Павла 
владика Јоаникије и реис Фејзић су 
обишли мјесто изградње нове цен-
тралне градске џамије, у Липници.

•
4. мај 2014. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
на Недјељу Мироносица, Свету 
Архијерејску Литургију у катедрал-
ном манастиру наше Епархије, 
Ђурђевим Ступовима.
Прије светог богослужења 
Преосвећени Епископ је у 
чин ипођакона рукопроизвео 
Анастасија (Булатовића), сабрата 
Манастира, а у чин чтеца Милуна 
Бошковића, свршеног богослова 
Цетињске богословије. 

Молитвеном сабрању присуствово 
је вјерни народ беранског краја, 
којима се ријечима бесједе обра-
тио протојереј-ставрофор Драган 
Ристић, архијерејски намјесник 
беранско-андријевички. 

•
5. мај 2014. Катедрални манастир 
Епархије будимљанско-никшићке, 
Ђурђеви Ступови свечано и свена-
родно је прославио своју храмовну 
славу - празник Светог великому-
ченика и побједоносца Георгија.
У навечерје Ђурђевдана, 
Његово Преосвештенство Епи-
скоп будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије, присуствовао је 
свечаној вечерњој служби са 
петохљебницом, коју је, са свеш-
тенством и свештеномонаштвом 
Епархије, служио протојереј Јован 
Вуковић, свештеник из Крушевца. 
Након светог богослужења упри-
личена је духовна академија на 
којој је сабрани народ благословио 
Преосвећени Епископ Јоаникије, 
говорећи у пригодном слову о 
великом и светом празнику који 
чува молитвени спомен на Светог 
великомученика Георгија. 
У програму академије учество-
вали су: црквени хор Свете мати 
Анастасије и подмладак овог хора, 
којима руководи и диригује проф. 
Андријана Вучетић - Обадовић, 
солисткиња Тијана Блечић, гус-
лар Слободан Фемић, а рецитал из 
акатиста Светом Георгију извели 
су Јелена Божовић и Александар 
Цимбаљевић. Водитељ програма 
био је Васко Драговић. 

•
6. мај 2014. Свету Архијерејску 
Литургију на празник Светог ве-
ликомученика Георгија служио је 
Његово Преосвештенство Владика 
Јоаникије уз саслужење бројног 
свештенства и свештеномонаштва 
епархија рашко-призренске, кру-
шевачке и будимљанско-никшићке, 
са којима и протосинђел Теоктист, 
игуман манастира Сопоћани. 
Евхаристијском сабрању у славу 
Светог Георгија побједоносца, који 

је небески заштитник древне 
немањићке задужбине Ђурђевих 
Ступова и града Берана, прису-
ствовао је у великом броју вјерни 
народ овог краја, међу којима и 
високе званице из нашег друштве-
но-политичког живота.
Празнично сабрање поздравио је 
Преосвећени Владика Јоаникије. 
На ријечима добродошлице забла-
годарио је протосинђел Теоктист, 
честитајући храмовну славу и 
празник сабраном народу. 
Светом причешћу приступили су 
бројни вјерници. Освештан је и 
преломљен славски колач и крсни 
хљебови бројних свечара.
Празнично сабрање уприли-
чено, потом, на трпези братске 
љубави, увеличао је чин уручења 
одликовања и архипастирске 
грамате. Преосвећени Владика 
Г. Јоаникије је Златном медаљом 
Светог Георгија првог степена 
одликовао г. Влајка Ћулафића, 
дугогодишњег уредника часописа 
“Свевиђе“ и предсједника Црквене 
општине Беране за, како је истак-
нуто, “допринос обнови црквеног 
живота у Беранама, а посебно за 
светосавску културну дјелатност 
у Епархији будимљанско-
никшићкој”. Архипастирском 
граматом Преосвећени Влади-
ка је одликовао госпођу Милку 
Радуновић.
Ђурђевданску бесједу одржао је 
г. Влајко Ћулафић, а у програму 
светковине наступили су: хор 
“Света мати Анастасија”, пјевачка 
изворна група “Ђурђеви Ступови”, 
гуслар Вујадин Добрашиновић 
и хармоникашки дует Дејан 
Вучетић и Алекса Поповић. 
Водитељ програма, као и претход-
не вечери, био је Васко Драговић.
Свечано празновање Светог вели-
комученика Георгија, настављено 
је у послијеподеневним часовима.
Вечерњу службу са почетком 
у 17 сати служио је протојереј-
ставрофор Драган Ристић са свеш-
тенством и свештеномонаштвом 
Епархије. 
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Након светог богослужења 
услиједила је Ђурђевданска 
свенародна Литија која је, као 
претходних година, кренула од 
манастира Ђурђеви Ступови, 
пролазећи улицама Берана до 
Саборног храма Светог Симеона 
Мироточивог у изградњи. Литију 
вјерног народа, бројног свештен-
ства и свештеномонаштва из наше 
и других Епархија предводио је 
Његово Преосвештенство Епи-
скоп будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије.
У свештеном ходу учествовало 
је више хиљада људи, житеља 
беранског краја и других мјеста 
Црне Горе и Србије, међу којима 
и г. Горан Киковић, предсједник 
Скупштине општине Беране са 
сарадницима. 
Несвакидашње радосно 
празновање употпунило је прису-
ство великог броја дјеце и омла-
дине. 
Након свенародне ђурђевданске 
Литије сабрање је, у порти мана-
стира Ђурђеви Ступови, благо-
словио Преосвећени Епископ 
Јоаникије. 
У програму светковине и пригод-
ног славља наступио је берански 
дјечији хор са диригентом проф. 
Андријаном Вучетић - Обадовић и 
КУД “Коло“ којим руководи Милан 
Бојовић.

•
6. мај 2014. На позив Еписко-
па будимљанско-никшићког Г. 
Јоаникија у званичну посјету 
Епархији будимљанско-никшићкој 
стигао је Његово Високопреосвеш-
тенство Архиепископ петергофски 
Господин Амвросије (Јермаков), 
ректор Петроградске духовне 
академије.
Владику Амвросија са свештен-
ством и члановима хора Духовне 
академије из Санкт Петербур-
га, који су, поводом учешћа у 
културно-духовној манифестацији 
“Дани Светог Василија Острошког”, 
гости Епархије будимљанско-
никшићке у административном 

сједишту у Никшићу дочекао је ар-
химандрит Никифор Миловић, се-
кретар ЕУО Епархије будимљанско-
никшићке.

•
7. мај 2014. У Саборном храму Све-
тог Василија Острошког у Никшићу, 
служена је доксологија у част до-
ласка Његовог Високопреосвештен-
ства Архиепископа петергофског Г. 
Амвросија, ректора Петроградске 
духовне академије, у Епархију 
будимљанско-никшићку.
Високопреосвећеном Владики 
Г. Амвросију, добродошлицу је, 
срдачним обраћањем, пожелио 
Његово Преосвештенство Епи-
скоп будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије. 
Високопреосвећени Архиепископ Г. 
Амвросије је, срдачном бесједом, за-
хвалио на ријечима добродошлице.
Доксологију у Саборном храму 
у Никшићу служило је свештен-
ство архијерејског намјесништва 
никшићког у присуству вјерног 
народа који су се радовали овом 
свечаном чину.

•
7. до 12 маја 2014. У Никшићу 
је одржана културно-духовна 
манифестација “Дани Светог 
Василија Осторшког”. 

•
9. мај 2014. Поводом 9. маја, Дана 
побједе над фашизмом, на споме-
ник Партизану борцу на Горици 
вијенац је положио Андреј Несте-
ренко, амбасадор Русије у Црној 
Гори, у пратњи Митрополита црно-
горско-приморског Амфилохија и 
Епископа будимљанско-никшићког 
Јоаникија.
Молитву за покој душа страдалих у 
борби против фашизма код спо-
меника служио је Владика петер-
гофски Руске Цркве Г. Амвросије у 
пратњи мушког хора петроградске 
духовне академије.
Митрополит црногорско приморски 
Амфилохије је казао да је први пут 
посјетио споменик Партизану борцу 
на Горици те се нада да неће бити и 
последњи.

“Српска православна црква се 
увијек моли за оне који су жи-
вот свој жртвовали за отаџбину 
и увијек је наша црква држала 
помене широм наших земаља па 
и овдје у Црној Гори поводом 69 
година побједе над фашизмом. Ја 
сам у манастиру Острог одржао 
прво опело, први помен за све 
оне који су живот свој жртвовали 
за вјеру и отачаство. Исто то је 
радио и владика Јоаникије прије 
неко вече у Самограду на захтјев 
и молбу народа. Нажалост, овдје 
никада нисмо били до сада 
позвани и то је и разлог зашто 
нисмо имали прилике да држимо 
помен. Међутим, на позив амба-
садора Русије заједно са гостима 
из Сан Петербурга, архиеписко-
пом Амвросијем и студентима 
знамените духовне Санктпетер-
сбуршке академије, ми смо данас 
овдје по први пут на споменику 
Партизану борцу и надамо се да 
то неће бити и последњи, јер је 
вријеме да се неке ствари разби-
стре у нама да би могли на тим 
темељима и на крви оних који 
су себе жртвовли за отаџбину да 
градимо срећнију будућност на-
шем народу, Црној Гори, који се 
темеље на узајамном праштању 
и помирењу. Без тога, нема 
будућности ни нама нити свијету. 
А управо овај дан даје такву 
могућност јер је дан побједе над 
мраком како су сад пјевали наши 
студенти и над тамом фашиз-
ма. То је заиста била тама која 
је у крв и мржњу залила Европу 
и свијет, а нажалост, плодови 
тог сјемена се и данас назиру 
и осјећају. Знате, распад наше 
земље, бомбардовање Србије и 
Црне Горе и Косова, збивања која 
се данас догађају у Украјини… 
по много чему подсјећају својим 
духом на она збивања из 1941. и 
1945. године. Зато је добро праш-
тати али не заборављати. Заборав 
доноси понављање истих зала 
и истих злочина и зато ми пам-
тимо и Богу се молимо за покој 
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оних који су живот свој жртвова-
ли за отаџбину а у исто вријеме 
подсјећамо и себе и друге да зло и 
мржња и неправда никоме среће 
донијети неће па ни малим ни 
великим, ни јуче ни прије седам-
десет година а ни данас у ово наше 
вријеме”, поручио је Митрополит 
Амфилохије.

•
10. мај 2014. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
на празник Спаљивања моштију 
Светог Саве на Врачару, Свету 
Архијерејску Литургију у цркви 
Светог великомученика Георгија 
на Требјеси код Никшића, чиме је 
овај храм прославио своју храмов-
ну славу.
Ријечима архипастирске бесједе 
обратио се Преосвећени Епископ 
Јоаникије, и, поред осталог, рекао: 
“Погодило се да данас овдје 
празнујемо Васкрсење Христо-
во и Светог Георгија заједно са 
споменом Спаљивања моштију 
Светог Оца нашег Саве Првог 
Архиепископа српског са којим се 
поистовјећује цио народ српски, 
а и он се са њим поистовјетио. 
Током свог овоземаљског живота 
за њега се жртвовао, а и послије 
своје земаљске смрти као светитељ 
Божји увијек је био са својим наро-
дом. У вријеме када је наш народ у 
свим српским земљама, почевши 
од јуначке Херцеговине и, конкрет-
но овдје, од Никшиног племена 
подизао устанке да се ослободи, 
тај пламен слободарски проши-
рио се све до Баната и данашње 
Румуније, свуда гдје су Срби 
живјели. После тога наступило је 
велико страдање, са страдањем на-
рода и страдање светих ћивота, па 
Његош каже “ћивоти се у прах пре-
творише”, мислећи на спаљивање 
моштију Светог Саве”, бесједио је 
Преосвећени Владика.
Храмовна слава цркве на Требјеси, 
коју су обновили потомци ста-
рих Требјешана, прослављена је 
благосиљањем и резањем слав-

ског колача на братској трпези 
љубави. Празнично сабрање 
вјерног народа Божјег поздравио 
је свештеник Велимир Јововић, а 
у име домаћина, потомака Старих 
Требјешана, Милош Требјешанин. 
Уприличена је промоција књиге 
“Требешани“ професора Николе 
Вујачића на којој су говорили 
др Жарко Лековић, историчар и 
аутор.

•
14. мај 2014. У Саборном храму 
Успења Пресвете Богородице, у 
манастиру Студеници, служена 
је Света Архијерејска Литургија 
пред почетак овогодишњег Све-
тог Архијерејског Сабора Српске 
Православне Цркве.
Божанском Литургијом је начал-
ствовао Његова Светост Патријарх 
српски г. Иринеј уз саслуживање 
великог броја архијереја.
Послије свете Литургије Његова 
Светост, у пратњи архијереја чла-
нова Светог Архијерејског Сабора, 
отпутовао је у Рашку, гдје се нала-
зи црква Светих апостола Петра и 
Павла - задужбина Светог Симео-
на Мироточивог, у којој је служен 
призив Светога Духа. Овим чином 
званично је отпочело засиједање 
овогодишњег Светог Архијерејског 
Сабора.
Свјатјејши Патријарх и архијереји 
посјетили су још једну задужби-
ну Мироточивог родоначелника 
српског, манастир Ђурђеве Сту-
пове, послиј чега су се вратили у 
Патријаршију српску у Београду.
Прва сједница највишег 
архијерејског представништва 
Српске Православне Цркве почела 
је 15. маја, у свечаној Саборској 
сали у Патријаршији у Београду.

•
16. мај 2014. У оквиру пројекта 
о превенцији наркоманије 
„Information for prevention“, који се, 
у циљу информисања и подизања 
свијести омладине, реализује од 
јануара ове године, чланови Брат-
ства православне омладине Светог 
Василија Острошког су, на Сцени 

„213“ у Никшићу, извели психодра-
му „Повратак“.
Цјелокупан пројекат “Сазнај, 
препознај, одоли“ реализује 
Канцеларија за сарадњу са 
страним донаторима Епархије 
будимљанско-никшићке, чије је ак-
тивности, у циљу информисања и 
подизања свијести омладине од 11. 
до 19. година, финансијски подржа-
ла Канцеларија за дрогу и крими-
нал Уједињених нација (UNODC). 
Представа је интерактивног ка-
рактера, уз учешће стручњака из 
области превенције зависности, 
који одговарају на питања и комен-
таре публике. Овом приликом, на 
питања из публике, своја мишљења 
су дали: свештеник Мирко Вукотић 
и социјални радник Љубица 
Дурутовић.
Сценарио за драму “Повратак“ 
урадио је Марко Ковачевић, ина-
че секретар Братства. Улоге носе, 
такође, чланови Братства: Ива-
на Мирковић, Јелена Мирковић, 
Ивана Булајић, Немања Вукаловић, 
Ања Милићевић, Милош Вуковић, 
Николина Бабовић, Александра 
Перишић, Рашо Булајић, Урош 
Радовић, Небојша Касалица, Филип 
Баланџић и Спасоје Томић, који је, 
уједно, и режирао представу.
Иначе, у току је ликовни конкурс 
за ученике основних школа у 
Никшићу на тему “Желим друштво 
без наркоманије”, којем се, према 
ријечима Миљана Мијушковића, 
координатора пројекта, званично 
одазвало седам никшићких основ-
них школа. Од пристиглих радова 
биће уприличена изложба крајем 
овог мјесеца, а стручна комисија 
одабраће најбоља остварења на на-
значену тему, које ће и наградити. 
У оквиру пројекта “Information 
for prevention”, током маја, биће 
организована и радионица за 
родитеље са циљем едукације 
у успостављању што боље 
комуникације и односа са дјецом. 
У радионици ће учествовати 
стручњаци из области превенције 
психоактивних супстанци.
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