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Н а у Ч Н И  С К у п

ВЛАДАР, МОНАХ И СВЕТИТЕЉ 
СТЕФАН НЕМАЊА – ПРЕПОДОБ-
НИ СИМЕОН МИРОТОЧИВИ

У 
организацији Епископије будимљанско-
никшићке, Института за историју умјетности 
Филозофског факултета Универзитета у Бе-
ограду, Византолошког института САНУ и 
Старословенистичког одсека ИСЈ САНУ, у 

Београду, Студеници, Подгорици и Никшићу је, од 22. 
до 26. октобра ове године, одржан Међународни научни 
скуп “Владар, монах и светитељ Стефан Немања - Препо-
добни Симеон Мироточиви и српска историја и култура 
(1113-1216)”, чијим је Научним и Организационим одбо-
ром предсједавао Преосвећени Епископ будимљанско-
никшићки Господин Јоаникије.
Под високим покровитељством Његове Светости 
Патријарха српског Г. Иринеја и предсједника Републи-
ке Србије Томислава Николића, Скуп је организован по-
водом деветстогодишњице рођења Стефана Немање, и 
окупио је бројне реномиране стручњаке из Србије, Црне 
Горе, Италије, Русије и Грчке из области историје, историје 
умјетности, археологије, литургике, филологије и линг-
вистике. 
Скуп је почео 22. октобра, у Београду, Светом Архијерејском 
Литургијом у Патријаршијској капели Светог Симеона, 
којом је началствовао Његова Светост Патријарх српски 
Господин Иринеј, а саслуживали Преосвећена господа 
Епикопи будимљанско-никшићки Јоаникије и топлич-
ки Арсеније, архимандрит Тихон, настојатељ манастира 
Студенице, протојереј-ставрофор др Саво Јовић, глав-
ни секретар Светог Архијерејског Синода, протојереј-
ставрофор проф. др Владимир Вукашиновић, архијерејски 
намјесник београдски први, протојереј-ставрофор 
Стојадин Павловић, директор Патријаршијске управне 
канцеларије, презвитер Владимир Вранић, уредник Ин-
формативне службе Српске Православне Цркве, презви-
тер Вукашин Милићевић, уредник Радија Слово љубве, 
презвитер Михаило Рапајић, протођакон Стеван Рапајић, 
и ђакони Владимир Руменић и Александар Секулић. 
Богослужењу је присуствовао и Преосвећени Епископ 
рашко-призренски Теодосије, а за пјевницом је појао Хор 

студената Православног богословског факултета Уни-
верзитета у Београду.
Послије Св. Арх. Литургије Скуп је свечано отворен у 
Ректорату Универзитета у Београду бесједама које су 
одржали Његова Светост Патријарх српски Господин 
Иринеј и предсједник Републике Србије господин То-
мислав Николић. 
“Овај скуп, враћајући се у прошлост, настоји да открије, 
разуме и протумачи различите димензије српске 
историје и културе повезане са Светим Симеоном и 
његовим временом. То се не чини, дубоко смо уверени, 
само због пуке научничке радозналости или свечар-
ског повода. Трагајући за истином о Светом Симеону, 
ми, у ствари, трагамо за разумевањем његовог поли-
тичког визионарства и вештине сналажења у тешким 
временима, да би се њоме надахнули и од њега на-
учили - како да се и ми данас у сличним ситуацијама 
понашамо. (...) Из чињеница да се овај скуп одвија 
под двоструким патронатом: Цркве и Државе, као 
и из тога што у њему учествују научници духовне и 
световне оријентације, јасно је да су ти очекивани 
резултати, како од овога тако и од онога света. Вели-
чина и посебност Светога Симеона огледају се у тој 
специфичној преплетености две врсте мудрости: по-
литичке и светитељске, и оне као такве не остављају 
места сумњи који и какав живот Србија треба и данас 
да води на свим нивоима свога постојања да би остала 
на свом и Симеоновом путу. (...) Због тога мислимо, да 
би на крају овога поздравног слова, наш патријарашки 
благослов требао да буде исказан молитвеним речи-
ма Светог Симеона Мироточивог којима се он опро-
стио од својих поданика пре него што је, сишавши са 
трона, и започео монашко подвизавање. Оне су сви-
ма нама, данас, итекако потребне: ‘’Мир буди вама, 
властело моја и бољари! Мир буди и вама млађи, које 
вас отхраних од рођења матера ваших! Мир буди вама 
свима, стадо Христово духовно, које ми Бог предаде, и 
напасавши вас сачувах неповређене, као добар пастир 
душу своју полажући за вас. Зато вас молим, држите 
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упутство моје, оца вашега: Бога се бојте, цара поштујте, просвећујући 
цркве, да и оне вас просвете, епископе слушајући, јереје имајући у части 
и према монашком чину имајући смерност, да се они молили за вас. А 
ви међу собом правду и љубав имајући, не заборављајте милостиње. И 
благодат Господа нашега Исуса Христа и љубав Бога и Оца и заједница 
Светога Духа нека буде са свима нама и вама. Амин”, рекао је, поред 
осталог, у свом поздравном слову Његова Светост Патријарх српски Го-
сподин Иринеј.
Предсједник Србиjе господин Томислав Николић подсјетио jе да jе Сте-
фан Немања, наjмлађи и наj спо собниjи син властелина Завиде, био ро-
доначелник династиjе Немањића, коjа jе створила моћну српску државу, 
конкурентну и самоj Византиjи.
Oн је истакао да jе Стефан Немања jедна од наjважниjих личности у 
цјелокупноj српскоj историjи и да за нове генерациjе представља свети-
оник коjи одређуjе правац очувања српске државе.
“Владавина Великог жупана Стефана Немање jе пример мудре по-
литике каква jе потребна и данас. Искушења коjа jе имао у настоjању 
да обезбиједи самосталност Србиjе, његова храброст и одлучност у 
спољноj политици, примјер су да велика дјела и богата заоставштина 
нису могући без велике личне жртве, одлучности, непоколебљивости и 
посвећености”, рекао jе, поред осталог, предсједник Николић.
Предсједник Србиjе jе подсјетио и на ријечи Светог Саве коjи jе о свом 
оцу написао: “Jер сам Бог зна, а ни од људи ниjе скривено колико jе био 
његов подвиг за нас и за људска незнања, овога блаженога мужа, госпо-
дина нам и учитеља, коjи има Соломонову премудрост, Давидову кро-
тост, Jосифову добру и нарав; свима диван и страшан владар владарима 
и господар господарима, и просто рећи, други му неће бити раван”.
Према његовим ријечима, девет столећа касниjе, Стефан Немања jе пу-
токаз за вођење државе.
“И када нас присиљаваjу да се одрекнемо дела свог бића, окле-
ветани и уморни од сталне борбе, растргнути изнутра и споља, 
исмеjани и проглашени истовремено и издаjницима и национа-
листима, стоjимо усправно, jер су правда и истина на нашоj стра-
ни и помажу нам да не поклекнемо”, рекао jе председник Николић. 
“Mожда се некима чини да смо поражени и понижени, али наша jе 
борба праведна, а њихови, наjчешће бедни и економски интереси нису 
довољни да победе српски народ”, рекао jе Николић и додао да су они 
коjи су протутњали нашом земљом, само тренутак у нашем памћењу, а 
одлазили су односећи на себи проклетство наше проливене крви.
Учинићемо све да Срби више никада не буду народ коjи свако може 
некажњено да прогони или прогна”, поручио jе предсједник Србиjе.
У току прве радне сесије, своја излагања су поднијели: Александар Лома 
(“Имена у српским владарским породицама од почетка  XIII века”), 
Јованка Калић (“Темељи српске државности”), Љубомир Максимовић 
(“Стефан Немања и Византија: стварност једног времена”), Мирјана 
Живојиновић (“Везивање парика за земљу у Византији и Србији у време 
великог жупана Стефана Немање”), и Снежана Самарџија (“Цар Немање 
благо. Лик Стефана Немање у српској народној књижевности”).  
Сјутрадан, 23. октобра, Научни скуп је настављен у Студеници, а на 
почетку су Свету Архијерејску Литургију, у цркви Успења Богородице, 
служили Њихова Преосвештенства Епископ жички Г. Јустин и Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, са свештенством и свештеномо-
наштвом.

5МИТРОВДАН  2014.  |  бр. 93



У току Литургије бесједу је произнио Његово Преосвештенство 
Епископ жички Г. Јустин.
Након Литургије започет је радни дио Скупа. У току прве 
сесије излагања су поднијели: Марко Поповић (“Утврђење 
манастира Студенице”), Светлана Пејић (“Вестибил - особе-
ност сакралног градитељства Немањиног доба и важна епи-
зода у развоју пашког плана”), Миодраг Марковић (“Једна 
ломбардијска црта у архитектури Ђурђевих ступова у Расу”), 
Роза Д’амико (“Скулптура у манастиру Студеница у светлости 
јужноиталијанских аналогија”), Вп. игуман студенички Тихон 
– Ракићевић (“Од владара до монаха: власт и аскеза у Савиним 
и Стефановим описима Немањиног повлачења у манастир”). 
У наставку, саопштења су поднијели Драган Војводић (“Студе-
нички гроб светог Симеона Српског”), и Смиљка Габелић (“Из 
иконографије живописа Богородичине цркве у Студеници”). 
Трећег дана Научног скупа, 24. октобра, Архиепископ 
цетињски Митрополит црногорско-приморски Г. Амфилохије 
и Епископи жички Г. Јустин и будимљанско никшићки Г. 
Јоаникије служили су, са свештенством, Свету службу Божију 
у цркви Светог Ђорђа под Горицом, у Подгорици.
На Литургији су одговарали матуранти Богословије Светог 
Петра Цетињског. Митрополит Амфилохије је у току Свете 
службе одликовао игумана манастира Дајбабе, оца Данила, 
чином архимандрита.
Након причешћа вјерних Митрополит Амфилохије је поздра-
вио Епископе Јустина и Јоаникија, као и учеснике Научног 
скупа о Светом Симеону Мироточивом.
Послије излета на тврђаву Рибница (Немањин град) и лока-
литет Дукља, у радном дијелу дана, у крипти Саборног храма 
Христовог васкрсења, саопштења су поднијели: Њ. Впр. Ми-
трополит црногорско-приморски Г. Амфилохије (“Немањићке 
задужбине и предања у древној Зети”), Дејан Радичевић (“На-
кит 12-13. стољећа на земљишту радње Немањине”), Гордана 
Јовановић (“Мирослављево јеванђеље у савременим фило-
лошким истраживањима”), Бранка Иванић (“Мирослављево 
јеванђеље у савременим историјскоумјетничким 
истраживањима”), Предраг Вукић (“Култ Стефана Немање 
у литерарним списима владара и господара династије 
Петровић-Његош”), и Велибор Џомић (“Стефан Немања у 
савременој историографији и публицистици Црне Горе - при-
лог истраживању”).
Последњи дан Научног скупа о Стефану Немањи, 25. октобра, 
почео је Светом Архијерејском Литургијом коју су, у манасти-
ру Светог Луке у Жупи Никшићкој, служили Преосвећена Го-
спода Епископи будимљанско-никшићки Јоаникије и жички 
Јустин. Током Литургије бесједио је Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије поздрављајући, 
уједно, Преосвећеног Епископа жичког Г. Јустина који се, по-
том, захвалио на срдачној добродошлици благосиљајући 
вјерни народ и сестринство Жупског манастира.  
Рад Научног скупа, посљедњег радног дана, 25. октобра, у сали 
Црквено-народног дома Светог Василија Острошког у Никшићу, 
одвијао се у оквиру двију секција: филолошке и историјске, а у 
оквиру обје, до краја рада Скупа, а послије поздравне ријечи 
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Владике Јоаникија, излагања су поднијели: 
Вања Станишић (“О старини једнојеровог 
правописа у словенској писмености”), Вик-
тор Савић (“О јединству српске редакције 
старословенског језика у Немањином време-
ну”), Јасмина Грковић-Мејџор (“Хиландар-
ска повеља Стефана Немање у светлу српске 
средњовековне диглосије”), Јелица Стојановић 
(“Употреба лексема од основе Срб - у српским 
средњовековним изворима (граматички и се-
мантички аспект”)), Дејан Џелебџић (“Стефан 
Немања у византијској књижевности”), Ирена 
Шпадијер (“О једном препису службе светом 
Симеону од светог Саве”), Лидија Томић (“Свети 
Симеон Немања и својства књижевног лика”),  
Алексеј Мстиславович Пентковски, професор 
Московске Духовне Академије (“Богослуже-
ние в сербских землях в XI-XII веках”), Ивана 
Коматина (“Римокатоличка црква у Дукљи у 
време Стефана Немање”), Предраг Лутовац 
(“Доба Стефана Немање у свијетлу археолош-
ких истраживања на тлу Црне Горе”), Небојша 
Порчић (“Један занемарени приступ питању 
хронологије рођења Стефана Немање”), Срђан 
Пириватрић (“Стефан Немања у владар-
ским хијерархијама свога времена”), Вељко 
Радуновић (“Симфонија цркве и државе у доба 
Стефана Немање”), Бранислав Тодић (“Ране 
задужбине Стефана Немање у светлу његових 
житија”), Зорица Чубровић (“Поријекло сту-
деничких мајстора клесара”), Миљан Гогић 
(“Котор на размеђу XII и XIII вијека”), Предраг 
Коматина (“И од Арбанаса Пилот. О почецима 
политичке историје Арбанаса”), Ђорђе Бубало 
(“Пре и после Стефана Немање – историјска 
прекретница или damnatio memoriae”), Смиља 
Марјановић-Душанић (“Добропобедно тело 
родоначелника”),Даница Поповић (“Чуда 
светог Симеона”), и Бошко Бојовић (“Стефан 
Немања - Свети Симеон Мироточиви у вла-
дарским повељама од XIII до XVIII века”). 
Сви реферати су пропраћени адекватном 
дискусијом.
У раду Скупа, рецимо и то, из личних или 
објективних разлога, није учествовало десетак 
научника који су прихватили позив организа-
тора и најавили своја излагања, али је сасвим 
извјесно да ће своје радове доставити и да ће 
они бити објављени у Зборнику. 
Епископ Јоаникије је, на крају радног дијела 
Скупа, поздравио учеснике и организаторе 
Међународног научног симпосиона, захва-
ливши свима који су дали допринос да он 
добије овакав обим и садржину.

“Мислим, да ће овај научни скуп имати велике резултате. То ћемо 
видјети тек када изађе Зборник радова, а учесници који су имали 
прилике да прате ова предавања то већ знају и могу да дају своје 
мишљење. Ја очекујем да ће овај Одбор и сви учесници дати свој 
допринос да Зборник научних радова изађе из штампе што прије 
и да буде што бољи и квалитетнији.
Као домаћин у овом дому, имам велику част да Вам захвалим што 
сте се одазвали нашем позиву да учествујете и дате свој допринос, 
желим да изразим велику радост што смо имали прилику да, од 
Београда до Студенице, Подгорице, да не заборавим били смо и у 
Расу, што је опет важно, па ево до Никшића, идемо стопама Светог 
Симеона Мироточивог и надам се да ће ово наше путовање, овај 
наш труд и рад бити од Бога благословен, да ће нам Свети Симе-
он својим молитвама бити на помоћи у даљим нашим напорима, 
јер, ко се год бави оваквим пословима, он мора да буде истрајан, 
упоран, поштен, а то никада није било лако и за то увијек треба 
изобилна Божја благодат, помоћ и милост. Али, кад се трудимо 
на добром дјелу онда је ту сигурно и Божја помоћ, као што кажу 
животописци Преподобног Симеона и као што је он то својим жи-
вотом у највећој мјери потврдио“, рекао је, поред осталог, Његово 
Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 
предсједник Научног и организационог Одбора Међународног на-
учног скупа „Владар, монах и светитељ Стефан Немања – Препо-
добни Симеон Мироточиви и српска историја и култура 1113–1216”.
Посљедњег дана Скупа, 26. октобра, Његово Преосвештенство Епи-
скоп будимљанско-никшићки Г. Јоаникије служио је, уз саслужење 
свештенства и свештеномонаштва Епархије, Свету Архијерејску 
Литургију у манастиру Пива.
Литургији су, поред вјерног народа пивског краја, присуствовали 
и учесници Научног скупа - дијела који је одржан дан раније у 
Црквено-народном дому у Никшићу.
Говорећи током Литургије, Преосвећени Епископ Јоаникије је, по-
ред осталог, рекао да се нада да ће управо завршени Научни скуп, 
посвећен Светом Стефану Немањи, оставити дубок и неизбри-
сив траг чиме ће и наше покољење дати свој допринос његовању 
предања и завештања Светог Стефана Немање.
“Многа од ових предавања о личности, дјелу и времену Светог 
Стефана Немање – Преподобног Симеона доживјели смо као 
дописивање његовог житија, јер светитељи Божји су дотакли 
вјечност још у вријеме свог земаљског живота и када одлазе из 
овоземаљског живота они су, благодаћу Божјом, силом Божјом, 
дејством Божјим, којег су се дотакли, присутни кроз сва време-
на у историји свијета. Имамо таквих светитеља који су историјске 
личности par excellence, као што је Свети Стефан Немања који 
су се посветили, имамо и оних који су цио свој земаљски живот 
проживјели у тишини, у удаљености од свијета, али су се пројавили 
послије свог упокојења, објавили, ушли у вријеме, у историју, у 
наше животе“, рекао је Преосвећени Владика.
Главна заслуга Стефана Немање, истакао је Владика Јоаникије, 
јесте у томе што је објединио свој народ, подигао га духовно, охра-
брио, узвисио, Богу га привео, истријебио јерес. 
Након посјете светој Пивској обитељи, учесници скупа су, при по-
вратку за Београд, обишли и манастир Свете Тројице у Пљевљима.

Ур. Св.
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Говор Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја приликом 
отварања научног скупа о Светом Стефану Немањи

П
оштовани господине Председниче републи-

ке Србије,

Преосвећена браћо Архијереји, уважена 

господо Министри, господине Ректоре Бе-

оградског универзитета, чланови Органи-

зационог и научног одбора и учесници међународног 

скупа: «Владар, монах и светитељ Стефан Немања – 

Преподобни Симеон Мироточиви и српска историја и 

култура 1113-1216.»

Браћо и сестре, даме и господо;

Представља ми велику радост што могу да вас данас и 

овде, под кровом Ректората Београдског универзите-

та, све поздравим. Онима, који у овом скупу учествују, 

да пожелим благословен и успешан рад, и свима да 

честитам велики јубилеј – 900. годишњицу од рођења 

Стефана Немање, у монаштву названога Симеона, а 

од Бога прослављеног Мироточца: родоначелника вла-

дарске династије Немањића и утемељивача Српске 

Државе, а можемо слободно рећи и Српске Цркве.

Када је Свети Сава у Житију свога оца написао: 

«Рођење његово било је у Зети на Рибници, и тамо је 

примио свето крштење. Када је овај младенац био из-

несен овамо, узе га епископ цркве Светих Апостола и 

помоли се над дететом, и миром га помаза, па је тако 

и друго крштење примио. Јер све је било чудно са овим 

мужем: када је био дете примио је два крштења; и опет, 

када је примио свети анђелски образ, и ту је примио 

два благослова – мали и велики образ монашког чина. 

А ево, и после успенија његова, пречасно тело његово 

би двапут сахрањено: први пут у Светој Гори, где му би 

и уснуће, и опет отуда би узет и пренесен овамо, и са 

великом почашћу и красним славословљем, овде по 

други пут беху положене његове часне мошти у гроб.“

Велики Немања је, на известан начин, антиципирао 

како садржај овога скупа тако и места где ће се он 

одвијати. Пошавши од Престоног града наше Државе 

и Архиепископије и седишта Српске Патријаршије Бе-

ограда, чија постојања су директни плодови његовог 

живота и рада, централне задужбине Светог Симеона 

– манастира Студенице, па све до Рибнице на Морачи, 

данашње Подгорице, где се он родио учесници овог 

скупа ходе како историјским траговима Немањиног 

живота, тако и резултатима његове владавине.»

Стефан Немања велики жупан Рашке и творац моћне 

српске државе у средњем веку сматра се једним од 

најзначајнијих српских владара. Доба његове влада-

вине представља преломни период у историји и кул-

тури Срба.

Као најмлађи син властелина Завиде, збацио је између 

1166. и 1168. свог најстаријег брата Тихомира и врхов-

ну власт Византије. Поред брата Тихомира имао је још 

два брата Мирослава и Страцимира. Након пропасти 

антивизантијске коалиције, у којој је учествовао, 1172, 

Немања се предао византијском цару Манојлу Комни-

ну и признао га за свог суверена. После његове смрти 

1180, започео је нападе на византијску територију и 

завршио ширење своје власти на све околне српске об-

ласти Косово, Зету, Травунију, Захумље и Неретвљанску 

област, осим Босне. Његова експанзија је окончана по-

разом на Морави 1190, након чега је Рашка поново по-

стала византијски вазал, али је Немањи признат већи 

део дотадашњих освајања.

Његову владавину карактерише почетак подизања 

монументалних владарских задужбина, као и појава 

аутентичног српског стила у сакралној архитектури, 

познатог као Рашки стил, за чији почетак се узима 

Н а у Ч Н И  С К у п

СТЕФАН НЕМАЊА – ПРИМЕР 
И ВОДИЉА МуДРЕ
ПОЛИТИкЕ

патријарх  српски Г.  Иринеј
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његово подизање манастира Ђурђеви Ступови. Поред 

њега, Немања је подигао и обновио читав низ црка-

ва и манастира, међу којима треба истаћи манастире: 

Студеницу и Хиландар, који је обновио из темеља са 

сином Савом 1198.

Повукао се са власти и замонашио на сабору 1196, а 

за свог наследника је одредио средњег сина Стефана 

Првовенчаног. Преминуо је као монах Симеон у ма-

настиру Хиландар, а његове мошти су 1208. пренете у 

манастир Студеницу, у коме се и данас налазе.

Овај скуп враћајући се у прошлост, настоји да открије, 

разуме и протумачи различите димензије српске 

историје и културе повезане са Светим Симеоном и 

његовим временом. То се не чини, дубоко смо уверени, 

само због пуке научничке радозналости или свечар-

ског повода. Трагајући за истином о Светом Симеону, 

ми у ствари трагамо за разумевањем, његовог поли-

тичког визионарства и вештине сналажења у тешким 

временима да би се њоме надахнули и од њега научи-

ли, како да се и ми данас у сличним ситуацијама по-

нашамо.

Из чињеница, да се овај скуп одвија под двоструким 

патронатом Цркве и Државе, као и из тога што у њему 

учествују научници духовне и световне оријентације, 

јасно је да су ти очекивани резултати, како од овога 

тако и од онога света. Величина и посебност Светога 

Симеона огледају се у тој специфичној преплетености 

две врсте мудрости: политичке и светитељске, и оне 

као такве не остављају места сумњи који и какав жи-

вот Србија треба и данас да води на свим нивоима сво-

га постојања да би остала на свом и Симеоновом путу.

Због тога мислимо, да би на крају овога поздравног 

слова, наш патријарашки благослов требао да буде 

исказан молитвеним речима Светог Симеона Миро-

точивог којима се он опростио од својих поданика 

пре него што је, сишавши са трона, и започео монаш-

ко подвизавање. Оне су свима нама, данас, и те како 

потребне: ‘’Мир буди вама, властело моја и бољари! 

Мир буди и вама млађи, које вас отхраних од рођења 

матера ваших! Мир буди вама свима, стадо Христово 

духовно, које ми Бог предаде, и напасавши вас сачувах 

неповређене, као добар пастир душу своју полажући 

за вас. Зато вас молим, држите упутство моје, оца ва-

шега.»

‘Бога се бојте, цара поштујте’, просвећујући цркве, да и 

оне вас просвете, епископе слушајући, јереје имајући 

у части и према монашком чину имајући смерност, 

да би се они молили за вас. А ви међу собом правду и 

љубав имајући, не заборављајте милостиње. И ‘благо-

дат Господа нашега Исуса Христа и љубав Бога и Оца 

и заједница Светога Духа нека буде са свима нама и 

вама. Амин’.»
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Б о Г о С Л о В Љ е

ИДЕјЕ ХРИшћАНСкЕ ПЕДАгОгИјЕ 
у ДЕЛу НИкОЛАјА гОгОЉА
„ОДАБРАНА МЕСТА
Из ПРЕПИСкЕ С ПРИјАТЕЉИМА“

Бранис лав  Ковачевић

И
ЗВОРИ. Код верујућих људи све ствара-

лаштво је духовно. То значи да све по-

тиче из духа човековог, и да се приноси 

Тројичном Богу који је Дух. „Одабрана 

места из преписке с пријатељима“1 јесу 

посебно духован спис, настао током 1845–46, а 

објављен јануара ’47-е. Изазвао је бурне коментаре у 

јавности, па је Николај Гогољ убрзо написао и „Аутор-

ску исповест“2 као одговор критичарима „Преписке“. 

Спис је први пут целовито објављен тек 1992.(!), чему 

је узрок цензура, и у ХIХ и у ХХ веку! За схватање 

ауторове личности, његовог времена и полемикā о 

„Преписци“ потребни су и други Гогољеви текстови, 

међу којима неколико писама (у СД), а такође радови 

о Гогољу, пре свих Воропајевљев.

„Преписка“ се жанровски стандардно рачуна као 

епистоларно дело. Међутим, лакше је, и правилније, 

схватити њену природу из духовне перспекти-

ве – ако је назовемо делом проповедним. Тре-

ба и шире открити идентитет „Преписке“: она је 

више антрополошка, а теолошка је само у малој (и 

довољној) мери. То је колективна антропологија, 

ту се разматрају међуљудски односи (пре свега 

„дужност“). Занимљиво је да се „проповед“ може 

схватити као „òбразовање“, „педагогија“; иако није 

уобичајено ипак је тачно. Тако испада да је „Пре-

писка” и педагошки спис. Основну пишчеву жељу за 

објављивање „Преписке с пријатељима“ налазимо у 

писму Александри Смирновој: „Биће то дело мањег 

обима, чији наслов неће бити упадљив, али које ће 

многима бити потребно.“3 A песнику Јазикову пише: 

1  „Одабрана места из преписке с пријатељима“, у: „Гогољ. 
Сабрана дела“, 6. том: „Чланци и писма“. Скраћено је: СД.
2  У књизи: „Исповест“, Пролог, Врњачка Бања, 2004. 
Скраћено: АИ.
3  Владимир Воропаев, „Николай Гоголь: Опыт духовной 
биографии“ у: „Н. В. Гоголь и Православие“, Москва, 2004, стр. 
35.

„Када сам погледао све што сам писао разним личности-

ма у последње време, нарочито онима којима је потребна 

духовна помоћ и који су је тражили од мене, видим да се 

од тога може направити књига корисна људима који пате 

радећи на разним подручјима“ (април ’46, СД, стр. 324).

РОДИТЕЉ. Гогољ је равноправно с Пушкином покренуо 

самосталну руску књижевност, топлу а виспрену, што у 

Православљу нигде дотад није постојало! То је прва на-

ционално самосвојна књижевност међу православним 

народима! Гогољева способност за целину, за књижевни 

развој у најразличитијим правцима јесте велико чудо 

у читавој хришћанској историји. Николај Васиљевич је 

клaсичан пример карактерне разуђености, тј. зрелости!

Николајев отац, који је рано умро, беше познат малору-

ски писац.4 Кад је прешао у Велику Русију Гогољ „није 

имао свој дом и живео је код другова, данас код једног 

сутра код другог” (В. В., 33). „Свог дела имања он се одре-

као у корист мајке и остао је сиромах, помажући при том 

бедним студентима од средстава добијених од издања 

својих дела“ (с. 34). Од ране младости је био напредан 

(АИ, 18), а то обично води усамљености...

Главна дела: „Вечери на салашу крај Дикањке“ (oбјављено 

1831–2), збирке „Арабеске“ (1835), „Миргород“ (1835; „на-

ставак ‘Вечери’“ за шта га је Бјелински назвао „главом 

руских песникā“, – М. Д.) па комедија „Ревизор“ (1836) 

„који је донео аутору славу и као драмског писца“ (цар 

Николај I је гледао представу, „па је говорио и министри-

ма да погледају“, – В. В., 14). Потом иду дела која треба 

рачунати као другу фазу. Она су кренула из прве фазе 

па су духовним прекивањем прешла у реализам: „Тарас 

Буљба“ (прва редакција 1834, друга 1842),5 „Петербуршке 

приче“ (1836, па ’42-ге), „Мртве душе“ (1842), „Одабрана 

места из преписке с пријатељима“ и „Ауторска исповест“ 

4  „От Пушкина до Чехова (Из русской прозы XIX в.)“, Москва, 
Издательство „Русский язык“, 1978.
5  Игорь Виноградов, „Узы небесного царства“, у: „Н. В. Гоголь и 
Православие“, с. 132, 136.
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(оба 1847),6 и „Размишљања о божанственој литургији“ 

која су остала незавршена. 

Дружио се Николај Васиљевич с многим савремени-

цима: са песницима и професорима Универзитетā – 

А. Пушкином, В. Жуковским, С. Шевирјовим, са сло-

венофилима – породицом Аксакових, А. Хомјаковим 

и И. Кирејевским... Све су то били великани свог доба. 

Такође је познавао и племство, од којих су неки били 

адресати у „Преписци“. Пред крај живота био је трипут 

у Оптиној пустињи 1850–51, где су га лепо примили, 

а упознао је и светог старца Макарија (с. 71). Гогољев 

духовни допринос у његовом тренутку био је скоро 

невидљив; њега су били свесни само религиозни људи 

од пера, који су свакако размењивали међу собом сва 

важна духовна достигнућа својих савременика, па 

тиме и Гогољева.

Појам на који је посебно обраћао пажњу 

је људска „баналност“ (= „пóшлость“). Ту 

тему развија у „Петербуршким прича-

ма“ (М. Д., 118); познати су наслови: 

„Невски проспект“ (главна улица Пе-

трограда) и „Записи лудака“ (1834), 

„Нос“ из 1836, „Портрет“ рађен и 

дорађиван 1835–42. и „Шињел“ 

из 1842. Назив збирке није по-

текао од Гогоља, и вероватно би 

га он дао само у првој варијанти 

– 1836-е, али не и у другој – из 40-

их. Ова разлика јесте један од кључних 

момената у Гогољевом животу: ту је 

невидљива страна претегла. Када 

је неко истински религио-

зан, када усмерава све 

к Богу, он неизбеж-

но открива испраз-

ност у човеку, скло-

ност аутономији у 

односу на Бога, и 

након сваког тво-

рачког напора дола-

зи преиспитивање и 

кајање. А кајање не значи 

да је неко грешан, него да 

разговара с Богом!

 „Гогољ је увек, од детињства, 

био православан, окренут к 

Богу... колико је то уопште било 

6  Јавна исповест је диван и генијалан чин! Она би радом 
данашњих теолога (ако бисмо се књижевношћу почели бавити 
званично, у смислу духовне теорије књижевности) могла 
постати званична врста: жанр исповести. Исповедање је у Цркви 
света тајна: ко зна да се исповеди – добија благодат! Отуда је 
проглашење оваквог жанра – неопходност. Гогољ следећим 
речима као да објашњава природу исповедања: „изграђивање 
самог себе” (АИ, 50–51); то је другим речима: самоваспитање.

могуће... у световном друштву Русије прве полови-

не ХIX века, већ тада снажно болујућем од болести 

маловерја, па чак и директног богоодступништва...“ 

То је углавном била „дворска и чиновничка Русија, 

интелигенција“.7 И Гогољ је споља припадао тој врсти, 

али је „душом увек био народан“. Истовремено, беше 

„једна од најаскетскијих фигура“ руске књижевности, 

„јединствен, изузетан у својој врсти“ (В. В., 7). Припадао 

је традицији лаика-богослова који су у Православљу 

одувек постојали, а у Русији ХIХ века их је било много. 

Био је претеча целовитости коју су руски молитвени 

интелектуалци у наредних 100 година још више разви-

ли. Од Гогоља креће Руска велика епоха стваралаштва 

на свим пољима! Имао је изграђен научни приступ.

ПИШЧЕВА ЕПОХА. Гогољ припада време-

ну бујања духовног и културног живота. 

Прегршт података то ће дочарати: „Годи-

не 1810. у Русији су била 452 манастира, 

док их је 1914. било 1.025.“8 Тад је живео 

Свети Серафим Саровски (1759–1833) 

(с. 119). Тада је и мисионарство 

јачало, а „један од водећих људи 

[био је] архимандрит Макарије 

(Глухарев, 1792–1847) [који је] 

проучавао исихазам и позна-

вао ученике Пајсија Величковског 

[1722–94]“ (с. 123), преко ког свеца 

су светогорско отачко искуство и 

списи стигли у Русију. Развила 

се отуд Оптина пустиња, 

30-их год., рајско ме-

сто на земљи (са 

старцима Ла-

вом, Макаријем, 

А м в р о с и ј е м , 

В а р с о н у ф и ј е м , 

Нектаријем...)! У 

деценијама пре 

Гогољевог стварања 

значајно је неколико 

људи који су обликова-

ли своју епоху, и путеве 

за даљи мисаони развој 

руског народа. То су били 

историчар, философ и песник 

Державин, философи Сковорода и 

Радишчев, на крају Чаадајев и Пушкин. Но, пре Гогоља 

нико не беше толико стваралачки одскочио.

7  Валерий Алексеев (председник Међународног Фонда 
јединства православних народа), „Ко Христу взыскующее сердце 
(Вместо предисловия)“, у: „Н. В. Гоголь и Православие“, с. 3.
8  Тимоти Вер, „Православна црква“, Београд, 2001, с. 118.
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У његово време и касније били су актуелни слове-

нофили и западњаци, а ниједни нису ишли среди-

ном него по странама. Гогољ је стајао пре њихових 

крајности, историјских и феноменских. Својим на-

чином размишљања циљао је ка Ноумену, ка Цар-

ству Божјем. У том смислу треба рећи да је Гогољ 

био претеча и боготражитељског покрета! У ХIХ 

веку „најживље религиозно мишљење често... [се 

налазило] изван званичних школа. Читава плејада 

религиозних мислилаца – Хомјаков, Фјодоров, 

Соловјов, Гогољ, Достојевски... не припада средини 

богословских академија, иако је њихов теолошки 

допринос више него значајан.“9 Сазревала је свест 

(која је тек на крају ХХ века дала пуне плодове) 

да „треба самостално тражити решења за све што 

мучи Русију“.10 А Гогољ је ту максиму јасно био по-

ставио. Тако је кренуо Руски златни век, који по-

стаде раван оном Италијанском (XV в.)!

ПУТ ДО ТЕОЛОГИЈЕ. „Велики учитељи Цркве 

су писали нешто, откривали су велике тајне 

Хришћанства, а сада постоји смелост да се пише 

само о учитељима Цркве, о њиховој одважности. 

Сами се више не усуђују.“11 Овога је Николај Гогољ 

био свестан, стога се он усудио. Био је храбар да у 

свом времену донесе „нешто“, прецизније речено: 

нешто ново! „Човек има не право већ обавезу да 

буде гласник највише пуноће истине...“ (Берђајев, 

9). И Гогољ је тако мислио.

Како треба бранити Гогољеву слободу, његов подвиг, 

и у чему би се састојала суштина аргументације? 

Пре свега, слободу да њега схвате имају само они 

који су много читали, а највећа је слобода у оних 

који и сами пишу. У одбрану се могу дати 2 ста-

ва која потпуно покривају Гогољев случај: 1) сва 

садржина „Одабраних места“ је антрополошког 

карактера, што ће рећи да ништа ту није l’art pour 

l’art, ништа није естетицизам, или белетристика 

схваћена буквално (lеs belles lettres = „лепо пис-

мо“, лепа књижевност), 2) антропологијом се може 

стићи до теологије, штавише тако и треба. Није 

добро ићи у теолошке дискурсе без претходног 

говора о томе шта је човек, шта је људски живот, 

каквих људских карактерā има, итд. Гогољ, тако, 

не припада формалној, ужој патристици, не толи-

ко отуд што није постигао светост, која јесте цело-

вита испуњеност преображавајућом благодаћу, 

него пре свега отуд што није писао о теолошким 

9  Павле Евдокимов, „Христос у руској мисли“, Манастир 
Хиландар, 1996, с. 76.
10  „Обзорје руске мисли“, Мила Стојнић, Београд, 1999, 
с. 5–6.
11  „Философија слободе“, Николај Берђајев, Логос, 
Београд, 2006, стр. 7.

темама, тј. није сагледавао и разоткривао Божје тајне о 

Богу. Међутим, увиђао је и откривао, и то као нико пре 

њега у Русији и на читавом Хришћанском истоку, Божје 

тајне о човеку! Не само да говори о тегобности свог вре-

мена него и објашњава природу тих тегобā, што је увек 

било ретка ствар: „Уопште, приметио сам извесну промену 

у мишљењу и умовима. Свако је, више но икад, гледао на 

ствари са философског становишта, у свакој је ствари же-

лео да види њен дубок смисао и велик значај – што је, уоп-

ште узев, представљало велик корак друштва напред. Али, 

с друге стране, из тога је проистекло брзоплето доношење 

судова... [виђење] у целини [само по] две-три чињенице, и 

непрекидно испуштање из вида да нису све ствари и све 

стране узете у обзир и одмерене. Приметио сам да је го-

тово свако у својој глави стварао своју представу о Русији, 

и отуда бескрајне расправе“ (СД, 134). По томе су Божји 

праведници велики: они описују и грешност и величину 

човекову, и показују тачан смер ка Богу.

У дружењу са људима Гогољ је ишао ка уцеловљењу свог 

карактера. Проналазећи нове путеве до публике гонио је, 

једну по једну, све мане, које по природи постоје у младо-

сти. Служећи људима све више и све боље, умножавајући 

тај сложен таленат сагледавања света око себе, његових ис-

тина и лажи, и уобличавајући правилну слику о свету со-

бом као духом у зрелу причу, том целоживотном епопејом 

– дошао је и до богоспознаје! То је познато као духовни 

закон: ко дуго и предано служи људима, ко их трпељиво 

и делатно воли – тај на крају спознаје Бога као Љубав! А 

такав стиче и следбенике! Солжењицинов спис, „Русија у 

провалији“12 150 година касније савршен је пример.

Све човечанске теме „Одабраних места“ налазе се у окви-

ру који се зове „држава“. А ова величина је преплетена с 

појмом „дужности“: испуњавање исте омогућује опстанак 

државе, а само јака држава је способна дати људима по-

сао (плату), задужење, тј. опет: дужност. Ова ствара државу, 

држава ствара њу. То је савршено кружење! Речи „дуг“ и 

„дужност“, и њима једнаке „служба“ и „служити“ срећемо 

у „Преписци“ чак 63 пута! А кад се додају сродни епитети: 

„посао“, „рад“, „дело“, „подвиг“, „стварати“ итд., онда је то 

252 пута. С друге стране су појмови: „очекивање“ од другог, 

„корист“ и „право“. Њих има мање, и они су у биномном 

односу са првим скупом, једни без других не постоје. Али 

12  То је етнолошко-политички текст. „Током последње четири 
године имао сам прилике да обиђем 26 руских градова. Некад 
су то били само обласни градови, чешће – путовања у рејонске 
центре и даље у дубину области. Имао сам више од сто сусрета – 
присуствовало им је између 100 и 200, па до 1500–1700 људи. Били 
су то разговори о различитим темама и без икаквог устручавања. 
После сваког сусрета настављао сам размену мишљења, идеја, и 
тако – с хиљадама људи. Уз то, имао сам много сусрета у четири 
ока, па расправа у друштву с [по] неколико људи (неретко с 
губернијским руководиоцима). Све то заједно створило је у мени 
живо и неугасиво осећање за живот и расположење нашег народа у 
његовим различитим слојевима.“ (Бгд, 1999, c. 7). – Ово је традиција 
у Русији, од пре комунизма, да учени људи иду међу народ. То је 
било масовна појава у Русији ΧΙΧ-ог в. (код више интелектуалних 
фракција, а посебно „народњаци“)!
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мора се знати и поредак: друга је група резултат прве. 

То значи да не треба бити строг и некоме ко тражи 

„своја права“ априорно их одрицати! Треба их запра-

во ставити, а помоћу дијалошког метода, у функцију 

дужности. Математички би то било: f(д).

Држава је историјски старија од Цркве; с друге стране 

она је смртна појава, тј. није вечна. Из овога следи 

да њени појмови и њене установе: 1) јесу од Бога, 2) 

јесу за Цркву, тј. за усвојење од стране Цркве, а ради 

човековог самоостварења, и ради смештања целог 

државног простора, свих веза и дужности у тајинску 

атмосферу Цркве. У овом смеру сведочи следеће ме-

сто: „Суд је Божја ствар и не знам да ли нешто може 

бити изнад њега. Не одаје се у народу случајно почаст 

ономе ко уме правилно да пресуђује. Чим дознају да 

умете да судите к Вама ће нагрнути не само из Ва-

шег села, него и окружни мужици из других села“ (СД, 

87). И онда централно место: „Пресуђујте сами.“ Ово 

је било упућено вероватно губернатору, али се односи 

и на сваку особу на било ком јавном положају! Тако 

и учитељи треба да расуђују и пресуђују. То су неоп-

ходни састојци учитељске науке. Суштина суђења и 

пресуђивања по Гогољу јесте повезивање различитих 

врста људи, као и различитих погледа на исту ствар.

„Дуг је светиња!“ (И. Вин., 115). Смрт „козака [из „Та-

раса Буљбе“] оставших ради спасења другова под 

зидинама Дубна“ представља „свештенодејство“ и 

„жртвоприношење“ (с. 113). То је дуг на личном пла-

ну; а постоји и прича о дугу на предметној, објектној 

равни: „Нека Вас Бог чува од канцеларија. Са сваким 

расправљајте искључиво лично“, „без разних секрета-

ра и бесконачне преписке“ (СД, 100). То је позиција 

„ex catedra“, древна римска тековина. Претерано 

записивање је потреба контроле, а при том, како 

каже Гогољ, људи остају без посла. То је како би ре-

као К. Маркс: „отуђење рада“. То је протестантска (и 

германска) критика на рачун Рима, којом се тражи 

буђење индивидуалне црквене свести; за то се зала-

же и Гогољ! Појединац најбоље служи кад самостално 

одлучује; други је проблем то што је „самосталност“ 

двозначан појам... А приближио се Гогољ Богу „‘пре 

протестантским него католичким путем’“ (СД, 339)...

ОДЗИВ. Писац објашњава природу списа: „Најтачније 

би било ту књигу назвати верним огледалом чове-

ка“ (АИ, 9). Такође: „‘(...) ова књига ће се проширити 

више него сва моја ранија дела зато што је то до да-

нас једина моја делатна [практичка, за праксу; рус. 

„дельная“] књига’“ (В. В., 37). Међутим, како је ово дело 

одјекнуло у друштву – код светских књижевникā (који 

су каткад секуларни) и оних у црквеним службама 

(монашкој, и свештеничкој)? – „Одабрана места“ су 

се показала као камен спотицања! Николај је насту-

пио из крајње самоће, а добио је драматичан одзив, 

последње што би очекивао. Од њих се може мерити 

нов период у историји руске књижевности! Он је од-

скочио у многоме од свог времена, од стања у домови-

ни, посебно у дéлу „Страхоте и ужаси Русије“ (с. 88–91). 

Међутим, у целом спису је снажан оптимиста, и то с 

доказима (нпр. с. 91)! Но, људи не воле велике промене: 

„Први и врло осетан ударац књизи је нанела цензура: 

пет писама-чланака било је искључено сасвим, другде 

су начињена скраћења, и избачена су разна места“ (В. 

В., 37). А писац каже: „Књига је изишла као оглодана.“ 

У петербуршком часопису „Фински весник“ изишло 

је: „Ни једна књига у последње време није подстакла 

тако бучну реакцију у литератури и друштву, ни једна 

није послужила као повод за толико бројна и разнов-

рсна тумачења...“ (В. В., 38). Од свих људи које наво-

ди Воропајев само један клирик књизи даје похвалу: 

„(...) једини Бухарев одговара у... чувена ‘Три писма 

Гогољу’...“ (Евдок., 92). Назива га „мучеником морал-

не усамљености“ (В. В., 45). „Духовништво... се тради-

ционално није мешало у дела световне литературе“ (с. 

41). Св. Игњатије Брјанчанинов каже: „[Књига] даје из 

себе и светлост и таму. Његова религијска схватања су 

неодређена, крећу се по налогу срдачног надахнућа, 

нејасног, неосвешћеног, душевног, а не духовног...“ (с. 

43). Али, неки свештеници су мислили другачије: „Оп-

тински јеромонах Климент (Зедергољм), син лутеран-

ског пастора, говорио је... да су ‘Изабрана места’ била 

почетак његовог обраћења ка Православљу“ (с. 41). „(...) 

епископ Хрисант, један од најдаровитијих, посебно је 

волео да произноси одломке [из ‘Мртвих душа’]“ (с. 78). 

А писац чувених „Светогорчевих писама“, изишлих 

1845-е, јеросхимонах Сергије, познатији као Светого-

рац, пише: „Ја сам га јако волео... У последње време сма-

трали су га поремећеним зато што се уозбиљио и по-

стао хришћанин“ (с. 68). Па, не може се свима угодити!

Треба се сетити и великог ауторитета оних година Пе-

тра Чаадајева. Он каже: „(...) у књизи његовој налазе се 

странице лепоте изванредне, пуне истине безграничне, 

такве странице да се, читајући их, радујеш и поносиш 

што говориш тим језиком којим се такве ствари говоре“ 

(с. 38). „Међу малобројнима који су беспоговорно при-

хватили књигу беше Петар Плетњов, који ју је назвао... 

‘почетком властито руске литературе’...“ (с. 41). Двостру-

ко дело је Гогољ хтео: да покрене људе на испуњавање 

својих служби, и да изазове друге да пишу: „Ја морам 

да накупим много података; морам добро познавати 

Русију“ (писмо Сабињиној, СД, 343). Изгледа да је имао 

велике амбиције! Оставио их је у наслеђе свима нама... 

А то свесрдно везивање свих мисли за Бога и Божју сли-

ку о томе како треба да се устроји свет намеће следеће 

питање: где су границе патристике?!

 Наставиће се
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е С е Ј 

г у С Л Е
Сања Јанчић

У 
почетку беше реч. Ово је прва реченица 

из Библијског стварања света. Појам – 

реч - је на наш, српски језик, преведе-

на са старогрчке речи – ЛОГОС. Обзи-

ром да је логос заправо појам који има 

многоструко значење, ми свакако можемо претпо-

ставити да се у њему садржи и појам – звук. Звук 

уобличен у реч, јесте средство Божанског стварања 

материјалне или било које друге реалности. Добар 

показатељ овог ефекта видљив је кроз рад познатог 

јапанског научника Масару Емото-а, који открива 

да звучне вибрације могу деловати на кристале у 

води – мењајући њихову структуру. Структура воде 

изразито би се мењала уколико је звук, односно 

мелодија која би се над водом свирала, била по-

везана са поруком доброте и љубави – или напро-

тив – са поруком мржње, агресије и деструкције. 

У првом случају, кристали воде би имали диван 

геометријски облик и зрачили светлост, а у другом 

би изгледали као прљава, загађена мочвара. 

И тако, у почетку беше звук. Звук, уобличен у реч, 

виши логички смисао Божјег стварања. Онај, који 

делује као молитва. Онај који ствара, происходећи 

из љубави и као такав поништава зло. Гусле, један 

од најдревнијих, препотопских инструмената, 

спомиње се још у Старом завету. У књизи постања 

пише – (глава 31, стих 27) – И Лав рече Јакову: „За-

што тајно побјеже и крадом оте од мене? Нити 

ми рече да те испратим с весељем и с пјесмама, с 

бубњима И ГУСЛАМА“.

Гусле, праисторијски инструмент који има дубо-

ко мистичко, духовно и исцелитељско значење – 

својим звуком, речју и молитвом чувале су и очува-

ле један веома стар народ, наш, српски. Оне – гусле 

– о којима говори Библија и које „бијаху у почетку“, 

када је Бог стварао свет. Овај чаробни инструмент 

чува дубоку тајну непобедивости духа једног наро-

да. Његов звук, оснажен епиком народне мудрости, 

јунаштва, љубави и доброте, уздигао се над српским 

родом као неразрушив бедем заштите његовог 

постојања. Јачи од кинеског зида који су милиони 

људи градили столећима, натопљен мајчинским и 

сестринским сузама више од Зида плача у 

Јерусалиму, стаменији од Јерихонских зи-

дина што разрушише их трубе, неподатан 

оруђима зла – некрста и лажног крста, 

наш бедем – гусле – су језгро национал-

не чистоте духа и непобедивости вели-

ког српског народа. Српски народ можда 

није бројно велик, али по снази епске 

поезије, пропраћене звуком гусала који је 

најсличнији људском гласу, свакако спа-

да у највеће. Ево шта је о српској епској 

поезији рекао Гете: „То су песме изврсне! 

Неке између њих се могу ставити уз песму 

над песмама, а то већ нешто значи … Ове 

песме, чисти и ничим неометани гласови 

праве народне поезије, потичу из Србије. 

Гуђење гусала опушта нерве, одмара 

ћелије и чисти ум“. 

Адам Мицкијевич: „Код Грка је 

поезија Хомерових следбени-

ка имала ту особину, која се 

код савремених народа на-

лази у српској поезији. Тај 

народ је предодређен 

да буде песник за цело 

словенско племе, не 

предосећајући да ће по-

стати највећи књижевни 

понос Словена.“

Јаков Грим: „Српско на-

родно песништво по 

свом обиму и одмерености 

премашује све што ми је у тој 

врсти познато.“

Никола Томазео: „Од поезије у којој нема 

ничег сувишног, у којој свака реч тежи своме циљу, познајем 

само два модела: Српску народну поезију и Дантеа.“

Завршила бих овај текст о гуслама, речима нашег вели-

ког Ива Андрића: „Гусле су биле и велика прича и утеха у 

невољи и помоћ у животу и продужетак живота с ону страну 

збиље и збивања.“

г у С Л Е
почетку беше реч. Ово је прва реченица 

из Библијског стварања света. Појам – 

реч - је на наш, српски језик, преведе-

на са старогрчке речи – ЛОГОС. Обзи-

сестринским сузама више од Зида плача у 

Јерусалиму, стаменији од Јерихонских зи-

дина што разрушише их трубе, неподатан 

оруђима зла – некрста и лажног крста, 

наш бедем – гусле – су језгро национал-

не чистоте духа и непобедивости вели-

ког српског народа. Српски народ можда 

није бројно велик, али по снази епске 

поезије, пропраћене звуком гусала који је 

најсличнији људском гласу, свакако спа-

да у највеће. Ево шта је о српској епској 

поезији рекао Гете: „То су песме изврсне! 

Неке између њих се могу ставити уз песму 

над песмама, а то већ нешто значи … Ове 

песме, чисти и ничим неометани гласови 

праве народне поезије, потичу из Србије. 

Гуђење гусала опушта нерве, одмара 

ћелије и чисти ум“. 

Адам Мицкијевич: „Код Грка је 

поезија Хомерових следбени-

ка имала ту особину, која се 

код савремених народа на-

лази у српској поезији. Тај 

народ је предодређен 

да буде песник за цело 

словенско племе, не 

предосећајући да ће по-

стати највећи књижевни 

Јаков Грим: „Српско на-

родно песништво по 

свом обиму и одмерености 

премашује све што ми је у тој 

Никола Томазео: „Од поезије у којој нема 

ничег сувишног, у којој свака реч тежи своме циљу, познајем 

само два модела: Српску народну поезију и Дантеа.“
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о Б Н о В а

ЦРкВА СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА 
И ПАВЛА у БИјЕЛОМ ПОЉу

ЦРкВА СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА 

У 
цркви Св. Апостола Петра и Павла у 

Бијелом Пољу, 10. октобра, свечано је 

обиљежен завршетак обнове јужног зво-

ника. У свечаности је, поред Његовог Пре-

освештенства Епископа будимљанско-

никшићког Г. Јоаникија, вјерног народа, свештенства 

и монаштва, учествовао и шеф Делегације Европске 

Уније у Црној Гори Митја Дробнич.

На конференцији за новинаре, уприличеној тим 

поводом, уз Епископа Г. Јоаникија и Дробнича, го-

ворили су: представник заједничког техничког 

секретаријата за програм прекограничне сарадње 

Горан Пребирачевић, декан Економског факул-

тета Миливоје Радовић, директор Туристичке 

организације Златибор Арсен Ђурић, и предсједник 

Црквене општине Бијело Поље Ранко Дамјановић. 

Обиљежавању завршетка радова јужног звоника су 

присуствовали и предсједник Општине Александар 

Журић и посланик у Скупштини Црне Горе Радован 

Обрадовић са сарадницима.

Пројекат спроводи Епархија будимљанско-никшићка, 

ТО Златибор са ТО Плужине као регионалним партне-

ром. Пројектне активности укључују обнову цркве Св. 

Апостола Петра и Павла из 12. вијека, у којој је настао 

најпознатији спис словенског југа – Мирослављево 

јеванђеље, као и образовна путовања туристичких 

посленика на Златибор и друге активности.

Укупна вриједност пројекта је 468.104,89 евра, од 

чега је Европска Унија уложила 387.133,02 евра, док 

су партнери у пројекту учествовали са по 80.971 евро. 

Буџет акције у Црној Гори је 249.588 евра од чега је 

209.653 допринос ЕУ.

Дробнич је казао да је главни циљ програма допри-

нос у постизању хармонизованог и уравнотеженог 

економског развоја. 

“Радећи заједно сусједне земље поново успостављају 

социјалне, културне и трговинске везе између ло-

калних заједница дуж граница, што је суштина идеје 

европских интеграција“, истакао је шеф Делегације 

ЕУ у Црној Гори. Он је појаснио да је, од укупно 16 

пројеката који су спроведени у Црној Гори у протекле 

три године, 11 реализовано у Бијелом Пољу и додао да 

је ЕК у Црној Гори поносна што је имала могућност да 

подржи очување културног насљеђа и помогне развоју 

прекограничног туризма. 

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије је казао да је ова древна светиња, 

задужбина великог кнеза Хумског Мирослава из 12. 

вијека, својом свјетлошћу и културном знаменитошћу, 

изнова привукла пажњу великог броја институција, на-

учника, добротвора и вјерујућег народа.

“Обновом јужног звоника, порушеног у 17. вијеку, и 

враћањем првобитног изгледа сјеверној кули звоника, 

подсјетили смо се на славну али и мученичку историју 

храма који је одавно закорачио у девето стољеће 

постојања“, рекао је, поред осталог, Епископ Г. Јоаникије.

Иначе, ово је први пројекат који имплементира нека 

вјерска заједница са сједиштем у Црној Гори – Епархија 

Српске Православне Цркве, а који финансира Европска 

Унија.
Ур. Св.
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И С т о р И Ј а

САБОРНА ЦРкВА
СВЕТОг јОВАНА
у ПИВСкОМ СЕЛу ПИшЧЕ
И НАТПИС гРуБАЧА

Горан Ж.  Комар

С
аборна црква Светог 

Јована смјештена је у 

простору Пишчанског 

поља у којем је у про-

шлости подигнут већи 

број цркава. Црква је и подигнута 

на остацима раније, вјероватно из 

средњега вијека. Подигнута је 1884. 

Обнова њезина догодила се 1982.

До села Пишче у Пивској плани-

ни се стиже из вароши Плужине 

планинским путем за Трса. Трса 

је мало село смјештено у крашкој 

ували са веома солидно грађеном 

црквом посвећеном Светом Ве-

ликомученику Георгију. Црква 

је позиционирана на главици у 

средишту села које је у прстену 

родовских агрегата смјештено у 

прикрајцима. У прочељу је узи-

дана ктиторска плоча са четворо-

редним ћириличним натписом: 

ОВИ ХРАМ СВЕТОГ ВЕ/ ЛИКО-

МУЧЕНИКА ГЕОРГИА/ ПОДИЖЕ 

ГОСПОДАР/ КЊАЗ НИКОЛА. По-

дигнут је трудом мјештана Унча, 

Трсе и Подмилогоре 1899. Црква је 

обновљена 2000. У пространој пор-

ти лежи велики број гробова који 

највјероватније припадају 19. и 20. 

вијеку. Од Трса пут продужује ка 

планинском предјелу – типичној 

крашкој површи чији рељеф упадљиво подсјећа на физиономију Гатач-

ке површи. У пространој ували смјештено је село Пишче са црквом и 

великом средњовјековном некрополом. У порти, западније од данашње 

цркве, види се црквиште вањских димензија: 7,80 х 5 m. Такође, види се 

да је ова стара црквица била саграђена од стећака. Њезин сјеверозападни 

угао градила су три крупна сандука, а у јужном зиду и сада лежи један 

средњовјековни гробни споменик. У данашњу цркву у Пишчу, судећи по 

стању фасаде, уграђено је десет до једанаест стећака од којих је већи број 

носио декорацију. Очигледно је разламање једног украшеног високог сан-

дука са аркадама који је положен у западне углове црквене зграде. У стећку 

који представља дио темељног вијенца цркве који је положен у њезин 

југоисточни угао, види се представа равнокраког крста која се находи на 

16 МИТРОВДАН  2014.  |  бр. 93



још неколико стећака у порти свједочећи 

православни карактер средњовјековног 

гробља. Унутар средњовјековног гробља 

налази се данас око једанаест плоча и око 

осамнаест сандука међу којима се истиче 

високи украшени сандук на постољу за-

падно од црквене зграде. У порти леже и 

два старија надгробна крста од којих већи 

има димензије: 0,68 х 0,63 х 0,20 m. Oсим 

тога, вриједно је поменути да се предио са 

њивама у селу Пишче назива Крстаче.

У сјеверном ободу старог гробља лежи де-

бела плоча димензија 2,42 х 1,67 х 0,42 m 

са бордуром у виду повијене лозице уз за-

падну ивицу и двоструке линије уз оста-

ле ивице. Уз јужну ивицу споменика, на 

горњој површини која је данас благо утону-

ла управо на јужној страни, лежи плитки, 

али цјеловити троредни ћирилични натпис 

који је 1971. поменуо заслужни истраживач 

стећака Шефик Бешлагић. Он је тачно про-

читао име покојника, али му је неоснова-

но придодао титулу „бан“, не разрешујући 

остатак натписа. Бешлагић натпис описује 

као оштећен (Š. Bešlagić, Stećci-kataloško-

topografski pregled, Sarajevo, 1971, 437). Дана 

16. марта о. г. у порти цркве у Пишчу нисмо 

успјели уочити онај број стећака који је по-

менуо уважени Бешлагић, па је могуће да је 

услиједило ново девастирање и уништавање 

старог гробља приликом градње савремених 

гробница. Занимљиво је да С. Томић у својој 

монографији Дробњака, Пиве и Бањана до-

носи груби цртеж стећка на којем лежи овај 

натпис, али не говори о натпису из чега 

закључујемо да га није уочио. Но, да погле-

дамо како заправо изгледа натпис.

2,42 х 1,67 х 0,42 m

А СЕ ЛЕЖИ РАБЬ

Б(О)ЖИ ГРУБАЧЬ

К(О)В(А)Ч ГАЈЕВ(И)ЋЬ

 ЗЧ (7090=1582)

Графијске карактеристике натписа (нарочито облик слова У и В 

које је уклесано у виду усправљеног правоугаоника, говоре да 

је натпис могао настати током 16. вијека. Натписом се казује да 

је под пространом плочом сахрањен ковач, дакле клесар, а не 

бан како је нашао заслужни Бешлагић. Он је највјероватније од 

прве ријечи другог реда (Божи) помислио да је уклесано „бан“, 

сигурно се кратко задржавши на овом натпису. Вјероватно је да је 

овај клесар Грубач израдио неке од споменика у порти. Садржи-

на натписа је: ОВДЈЕ ЛЕЖИ РАБ БОЖЈИ ГРУБАЧ КОВАЧ ГАЈЕВИЋ 

1582.

Поред старих надгробних споменика крај цркве је подигнуто 

неколико великих и раскошно декорисаних надгробних спо-

меника 20. вијека. То су типични споменици какви се налазе 

распрострањени свуда у Динарском систему са крупним поста-

ментима квадратне основе, а пирамидалног облика и крстовима 

у врху. Овдје издвајамо натпис на надгробном споменику Видака 

Вуковића: ЗА ВИДАКА ОВА УСПОМЕНА САГРАЂЕНА ОД КАМЕ-

НА КОЈИ УМРИЈЕ У АМЕРИКУ КЛЕТУ У ТУЂОЈ ЗЕМЉИ У ТУЂЕМ 

СВИЈЕТУ. СПОМЕНИК ПОДИГОШЕ АЋИМ И МЛАДЕН ВУКОВИЋ 

СВОЈОЈ БРАЋИ ВУКОСАВУ ВИДАКУ ГРУЈИЦИ. ПРЕСЕЛИШЕ СЕ У 

ВЈЕЧНОС 1920 ГОД.

Један од новијих натписа у порти цркве у Пишчу

Црквиште у порти – Пишче. Црквица је била саграђена од стећака
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С
редином октобра ове године почела су 

археолошка откопавања цркве Успења 

Пресвете Богородице у никшићком 

приградском насељу Кличево.

Црква је подигнута у 16. вијеку, а Тур-

ци су је, према ријечима протојереја Велимира 

Јововића, надлежног пароха, порушили 1711, 

приликом прве разуре Требјесе. Тако сруше-

на остала је све до недавно, када су потомци 

Старих Требјешана ријешили да обнове задуж-

бину својих предака. Своју племениту и бого-

угодну намјеру најавили су, прије три године, 

подизањем крсног знамења на остацима древ-

ног храма.

“Од данас ова светиња више није срушена. От-

копана је и из мрака земље изронили су зидо-

ви, праг, Часна Трпеза, плоча од Часне Трпезе, 

сва светиња која је утемељена у 16. вијеку, сада 

је опет овдје пред нама. Послије толико време-

на ево нас, стојимо на овим темељима, који су 

потврда ријечи Светог владике Николаја да све 

оно што Бог утемељи и што се са Богом утемељи, 

макар то била и мала колиба, остаје трајно, а оно 

што људи са својом гордошћу и надменошћу ура-

де то се распада и нестаје“.

“Заиста је велика радост и велики благо-

слов Божји, с тога, као парох страшевински 

и старотребјешко-кличевски, изражавам за-

хвалност свима који су помогли у радовима на 

откопавању, нашим археолозима и представни-

цима општине од којих смо добили одобрење за 

ове радове, свим добрим људима који се окупише 

да ураде ово благословено дјело, а нарочито хва-

ла потомцима Старих Требјешана који су иници-

рали обнову ове знамените светиње, која је дуго 

чекала на нас“, казао је свештеник Јововић.

Археолози су у кратком временском периоду успјели да, уз 

помоћ потомака Старих Требјешана и мјештана кличевске 

парохије, открију зидове, висине око метар и по, а према 

досадашњим радовима може се претпоставити да је дужина 

цркве била осам, а ширина око шест метара. Зидови су рађени 

од фино клесаних камених блокова ширине 90 цм. По завр-

шетку откопавања археолошка екипа ће обавити конзервацију 

и размотрити могућност обнове на истим темељима.

“До прије десет година ово мјесто је било наше ‘огледало’. Ту је 

било сметлиште, паљене су гуме, годинама одлагано смеће и 

отпадни материјал, али, хвала Богу, ево, поправљамо тај наш 

‘образ’. Велики је посао урађен, отклоњен је насип и смеће, које 

је било изнад храма и у храму. Управо се радови приводе крају, 

али то је само почетни посао. Даће Бог да кренемо и са обно-

вом цркве, да се њени зидови подигну, да она опет буде дом 

Господњи у којем ће се служити молитве Богу. 

Бројни су људи који су помогли, свако на свој начин и у складу 

са могућностима. Бог не заборавља ничије добро дјело, а биће 

времена и за оне који то сада нијесу учинили, када крене об-

нова цркве. Свакако, треба поменути да је укупна средства за 

почетак радова на откопавању старотребјешког храма Успења 

Пресвете Богородице у Кличеву обезбиједио наш брат, чувени 

српски гуслар Бошко Вујачић, потомак Старих Требјешана“, 

напомиње о. Велимир Јововић.
Ур. Св.

И С т р а Ж И В а њ а

ОТкОПАНИ ОСТАЦИ 
ДРЕВНЕ БОгОМОЉЕ
у кЛИЧЕВу
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п о е З И Ј а

ЖИВОТНИ САВјЕТ
протојереј -с таврофор хаџи Драган Крушић

М
илан С. Илић је рођен на Цвијети 1922. године у 

Горњем Пољу код Никшића, од оца Спасоја (Ми-

лутиновог) и мајке Крстиње (Лазареве) Вишњић, 

a упокојио се 5. септембра 2007. у Никшићу.

Спасојев отац Милутин је син Марка Вујадиновог 

који је био устанички барјактар у Кривошијском устанку и 

због своје изузетне љепоте и дивног момачког стаса и правог 

војничког држања био припадник почасне гарде књаза Николе 

приликом његовог крунисања за краља. Прошао је голготски пут 

којим је прошла славна српска војска у оба Балканска рата и у 

Првом свјетском рату.

Спасојева супруга, а мајка Миланова Крстиња је кћерка  Ла-

зара (Савиног Вишњића), официра црногорске војске, коман-

дира чете Голијског батаљона у саставу никшићке бригаде на 

Скадру чији је командант био Јефто (Ђоков) Вишњић, капетан 

и командир Голијског племена. Иначе, Јефто је оженио сестру 

од ујака краља Николе, Милицу, кћерку великог војводе Марка 

Мартиновића. 

Српско племе Кривошије из кога изводе поријекло Милан 

и његови братственици Илићи, као и племе Голија и његова 

ујчевина Вишњићи су од памтивијека били и остали колијевка 

гусала из српске народне поезије, гдје се вјековима његовао култ 

јунаштва и честитог живљења по Богу и светом јеванђељу. Имао 

је млади Милан одакле попримити све неопходне  душевне и 

моралне претпоставке на којима ће се формирати као истински 

Србин, Светосавац, народни мудрац, епски пјесник и паметар. 

У раној младости Милан остаје без своје мајке Крстиње и без 

два брата, Блажа, који умире од дифтерије и Бела који страда 

1942. од братске руке. Осјетивши да му се ближи крај животу 

Милан своме сину Драшку предаје аманет да га сахрани по 

православном хришћанском обреду и да му се на дан сахране 

над одром прочита њему најмилија пјесма Животни савјет из 

збирке „Акростихови“. Овај његов аманет смо досљедно испош-

товали и пјесму вам предајемо на читање.

Занимљиво је да је ова пјесма настала послије смрти ауторо-

вог брата Бела, кога 1942. на правди Бога убијају партизани.  

Послије Белове смрти Милан одлази код свога дједа Лаза-

ра Вишњића у Голију, у Вишњића До и саопштава му вијест о 

братовој погибији, на шта је Лазар изрекао садржај предметне 

пјесме. Већину својих пјесама Милан је написао посљедњих 

15-так година живота и оне су углавном одговор на актуелни 

покушај расрбљивања Црногораца који од тада добија на ин-

тензитету.

Милан С. Илић 

ЖИВОТНИ САВјЕТ
Чекао сам старост да бих закључио овај 

Савјет који ми је дао отац моје мајке Лазар 

Савин Вишњић, официр бивше краљевске 

војске. 

У најтеже дане живота мога, 

кад цареваше српска неслога, 

а злотвор фашизам, тиранин Европе, 

невином крвљу натапаше стопе. 

Кад савјет људи многих увену 

рат ме уз славну Дугу окрену. 

Прођох мраморје, људске костурнице 

Пресјеку и Ноздра, Злоступ и Ништице 

и стигох пред кућу ратника сокола, 

Лазара Савина из Вишњића Дола. 

У сусрет ми пође официр стари 

високог стаса, сиједих вјеђа, 

орловског носа, погледа благог 

озбиљног лица, широких леђа. 

Врлина је њему путовођа била 

она му је читав живот испунила 

и скромност људска, красила је њега 

била му је она важнија од свега. 

Не могаше сломити карактер ови 

Ни швапско ропство, ни тешки ратови. 

Памтио је јурише витешких чета, 

од Брегалнице до Скадра и Дрине, 

водио је војску у те окршаје, 

а био у прве гдје се храбро гине. 

После поздрава започе бесједу, 

а румен трепти на лицу му блиједу 

савјет ми даје искуством стечени 

а ријеч свака срце ми плијени. 

Циљ му је био да ми докаже 

шта људcкe врлине за човјека важе. 

„Унуче саслушај савјет дједа свога, 

клони се фашизма, тирана људскога, 

бјежи од сваког ко праве убија 

јер злочине је платио сваки крвопија. 
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Сваки зликовац што крв људску лије 

пропашће кад му је живјет најмилије. 

Геноцид извршише на српско робље, 

али ће зликовац, све то платити 

правда ће и Бог Србе спасити. 

Корачај смјело људској врлини, 

а сва недјела презри и не чини 

па ће ти савјест вјечно мирна бити 

честите људе вјечна правда штити. 

Путеве правде унапред предвиди, 

не дај да се од тебе потомство застиди. 

Највећи је позив добар човјек бити, 

а својим примјером на добро учити. 

Нек ти буде морал стални путовођа 

јер је он народу највећи вођа 

морал и врлине дају сјај младости, 

а углед сиједој коси у старости. 

Рад је стабилни темељ људског рода, 

његов је врхунац правда и слобода. 

Човјек је само онај од истине, 

кога људске украсе врлине. 

Злочини поразе сва људска дјела 

као што пожар шуму уништава 

честитих се људи памти величина, 

она путеве правде обасјава. 

Клони се лажова, подлих издајица, 

шпијуна, лопова, дрских свађалица, 

пијаних се клони, пића и нереда 

бирај друштво добрих људи од угледа. 

Клони се лоших жена развратница 

она је свака морални убица. 

Истинске су жене и најљепше оне 

чй карактер никад ни пред ким не клоне. 

Само добре мајке моралом проткане 

рађају угледне људе одабране. 

Новац опија лакоме пијанце, 

али никад неће људе узданице. 

Буди храбар тамо гдје слобода иште, 

а радник примјеран на своје огњиште. 

Видиш ђе нам је угрожена вјера 

од зликоваца, усташа и од пролетера.

Поштуј светосавску вјеру православну 

величај династију Немањића славну. 

Она је цијело Српство прославила 

и велика дијела Српству оставила. 

Поштуј Петровиће то су заслужили 

тројица су владика генијални били. 

Опраштај увреде, људска дужност то је, 

заради да имаш пријатеље своје. 

Немој да вараш дјевојке младе, 

то синови добрих људи не раде. 

Дјевојку изабери ка твој отац што је 

од куће што људи у угледне броје. 

Нек дјевојка буде шћер добра човјека 

запамти што ти је твој ђед Лазар река, 

Јер од куће добре и честита соја 

процвјетаће унуче породица твоја. 

То је вјечно било и трајно остаје, 

побожност и правда људску срећу даје. 

Ако овај савјет будеш прихватио, 

пријатеље слушао, поштено радио, 

награда те среће неће мимоићи, 

свака ће несрећа тебе заобићи. 

И нека ти Бог десну руку пружи, 

да те само с добрим дјелима удружи.“ 

Саслушах савјет Вишњића Лазара 

и пођох путем са много препрека, 

јер је велика жртва, рад и напор, 

положит испит поштена човјека.

Благодати тиха
што слазиш са неба,

уд’јели ми спокој,
мир и комад хљеба.

Зоро рујна, рана,
у освиту дана,

ти ме к Небу носи,
Христу ме узноси.

Утјехо једина,
твоја мила рука

нек’ ме смјело води
до Тријумфа Духа.

Цетиње, 21. јун, 2014, на дан Св. Теодора Стратилата

п о е З И Ј а

БЛАгОДАТИ ТИХА
предраг  Вукић
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р е п о р т а Ж а

ПОВРАТАк – ПуТ
у ХИЛАНДАР

Марко Ковачевић

С
унце које памти Византију – моћно Ис-

точно Ромејско царство и обала Егејског 

мора на коју су гледале очи светих 

српских краљева, дочекали су нас као 

домаћу чељад.

Иако, стигавши у Солун, већину људи око нас нис-

мо разумјели, ипак се нисмо осјећали странцима, 

јер смо знали да ово није путовање налик другима 

– ово је повратак кући.

И од самог почетка пута то није било ништа дру-

го до залажење у дубине нашег бића и нашег 

постојања.

Никшић, некадашњи Оногошт, град у негдашњем 

Захумљу, управној области Растка Немањића, 

најмлађег сина Стефана Немање, након дугог 

кишног периода испратио нас је лијепим време-

ном на пут до мјеста гдје је Растко постао Сава.

У Подгорици, мјесту гдје је рођен Растков отац Сте-

фан Немања, потоњи монах светогорски Симеон, 

који подвигом и светост заради, сачекали смо још 

једну групу да нам се на овом повратку придружи.

Кренули смо у Грчку преко Албаније. Иако смо 

пролазили поред епског и крвљу нашом заливеног 

Скадра на Бојани као и поред Елбасана у ком по-

чива наш Свети Кнез Јован Владимир, нас је ипак 

пут кроз Албанију највише сјећао на последњу 

витешку војску човјечанства, која је пјешке, кроз 

албанске гудуре 1916,крчила себи пут ка солун-

ском васкрсењу. У једном моменту, када смо ста-

ли негдје у Албанији, да мало предахнемо, Раде 

Пижурица констатује: ,,Нико не зна шта су муке 

тешке, ко не прође Албанију пјешке“. Осмјехнусмо 

се и у том је осмјеху било неког поноса на наше 

претке али и нота самопрекора јер смо се стално 

жалили како не можемо да заузмемо баш најбољи положај 

за спавање на аутобуским сједиштима. 

Управо је прво мјесто које смо посјетили у Грчкој било 

„Српско војничко гробље“ на Зејтилнику. Ту нас дочекује 

Ђорђе Михаиловић, времешни али и даље држећи чи-

чица, родом из Грбља (рекох ли већ да је ово повратак) 

који је наслиједио свога дједу Сава и оца Ђура на мјесту 

чувара гробља, како већ рекох, последње витешке војске 

човјечанства. Са чичом смо попили ракијицу и у крипти 

маузолеја запалили свијеће палим борцима нашег наро-

да. Потом смо у цркви Св. Димитрија цјеливали ковчег са 

моштима овог светитеља, који је сабирао наше хајдуке у 

тешким временима. Надомак Уранополиса, луке са које 

се креће ка Светој Гори, смјестили смо се у једном хотелу 

да се припремимо и одморимо за оно што нас је сјутрадан 

чекало – Света Гора и Хиландар.

Крв је у мени већ чудније текла и стварала у мом срцу онај 

свима нама познати осјећај када након дугог путовања 

или каквог одсуства треба да се вратимо у свој дом у коме 

нас чекају сви они које највише волимо.

На плажи, преко пута нашег хотела, одлучио сам да макар 

мало окупам стопала у Егејском мору. Гледајући идилич-

ни залазак сунца, које као да се смијешило, и јато делфи-

на које је скакутало весело у даљини, ногама у води био 

сам повезан са огромном и свесилном површином свих 

свјетских мора и океана који чине 70 % ове наше планете 

а који су опет недовољна мјера да изразим срећу коју сам 

осјећао, када сам сјутрадан са трајекта угледао Јовањицу, 

прво пристаниште на Светој Гори, које води Хиландару. 

Возећи се прашњавим макадамским путем, очи су кроз 

прозор путничког комбија тражиле све вријеме погледом 

само једно – Хиландар.

Када сам назрео из комбија пирг Светог Саве, а потом га и 

сасвим јасно видио, моје се срце осјетило цијелим. Одмах 

Запис са поклоничког путовања Светој Гори и светињама Грчке у мају 2014. 
године, организованог у сарадњи са агенцијом Travel house из Подгорице.

21МИТРОВДАН  2014.  |  бр. 93



је оно из сјећања извукло и слику Пећке патријаршије 

у којој сам прије неколико година био, и употпуни-

ло сасвим у мом бићу грб Српске православне цркве, 

чији су централни елементи управо ови које сам по-

менуо.

Пирг Светог Саве је најмонументалнија хиландарска 

кула. Налази се на источној страни манастирских 

зидина и уздиже се преко тридесет метара од нивоа 

дворишта, са основом од око 12,8 метара. Сматра се да 

је најнижи дио пирга из времена Стефана Немање и 

Светог Саве (крај 12. вијека), када је као грађевински 

материјал употребљен само камен. У доба краља 

Милутина (око 1300) изграђени су горњи дјелови 

пирга, при чему су, ради декорације, осим камена 

коришћене и опеке. Данашње поткровље пирга има 

црквицу посвећену Рођењу Св. Јована Претече, јер се 

ова кула некада називала пиргом Јована Претече.

Након тога смо се смјестили у конак и мало 

окријепили. Онда смо по плану кренули пјешке до 

Есфигмена, зилотског манастира који се налази на 

сјеверној страни обале полуострва. Када смо кре-

нули мој пријатељ Зоран, ког зову Жорж, ми рече: 

,,Занимљивим путевима ходамо“, – а у погледу му се 

огледала радост и спознавала дубина коју не треба 

претјерано објашњавати.

Старим, дијелом калдрмисаним путем, наишли смо 

на проскинитар посвећен Икони Пресвете Богороди-

це Тројеручице. По предању на овом мјесту су Хилан-

дарци дочекали ову чувену икону.

Нешто даље, такође поред пута (Знакови поред пута), 

издиже се једноставни споменик и чесма у част 

посјете краља Александра Обреновића Хиландару у 

ком је 1896. боравио 5 дана и при том га богато дари-

вао. Недуго затим дошли смо до мјеста на ком су по 

предању, цара Душана свечано дочекали Хиландар-

ци, када се он 1347. склонио од куге на Свету Гору. На 

том мјесту постављен је дрвени крст, који се назива 

– Крст цара Душана.

Скрећући ка Есфигмену, видјели смо у даљини и пирг 

краља Милутина који сам обишао након вечерње 

службе тога дана. У Есфигмену смо се задржали кра-

тко и потом кренули назад. Кратак предах па вечерња 

служба.

Овдје ћу застати. Рећи ћу само да сам осјећао да је 

сваки мој удах и издах током службе био молитва. 

Улазећи и излазећи у Цркву, ногама сам газио изли-

зане прагове који су се временом потпуно уподобили 

људским табанима. И мојим, као да су већ хиљадама 

пута туда прошли. Рекох већ да ово није путовање на-

лик другима. Ово је повратак кући.

Поклон пред иконом Пресвете Богородице 

Тројеручице, па након вечере у трпезарији Краља 

Милутина, цјеливање моштију светих и дијела Час-

ног Крста за мене су били догађаји изван и изнад ово-

га свијета. Дјелови моштију које смо цјеливали били 

су – десна рука патријарха Никифора, дио ноге Св. Си-

меона Столпника, лобања Св. Евтихија – цариградског 

патријарха, дио лобање Св. Артемија и пророка Исаије, 

затим дјелови удова светих Прокопија, Харалампија, 

Пантелејмона, Јована Претече, Свете Варваре, као и 

честице неких других светитеља од којих сам посебно 

запазио и запамтио Светог Николаја Велимировића. 

Након вечере и цјеливања моштију прошао сам ис-

под чудотворне лозе Св. Симеона до бунара Св. Саве да 

попијем мало Савине воде.

Задовољно сам посматрао Католикон – главну цркву 

Хиландара и био срећан што сам ту.

Црква је посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, 

саграђена почетком 14. вијека, на мјесту првобитне 

цркве коју су саградили Св. Сава и Св. Симеон. Ктитор 

је био краљ Милутин.

Са западне стране је 1380. дозидана припрата као кти-

торски подухват кнеза Лазара.

Пред сумрак, док се још видјело, кренули смо да обиђемо 

изблиза пирг краља Милутина који се налази у близини 

обале. Пирг датира између 1300. и 1302. и изграђен је 

ради одбране од гусара.

Подно пирга пружа се огромни виноград. Преко пута 

стаклене баште и њиве. Прође нас трактор и диже за 

собом прашину. За тренутак се осјетих као у Шумадији. 

Настављајући путем даље дођосмо до обале. То је већ 

изгледало као црногорско приморје. Одморивши очи 

призором и слух шумом таласа вратисмо се назад. У 

том је и пао мрак.

Ноћ на Светој Гори, у Хиландару. Небо звјездано над 

нама. Чини се да такво још нигдје нисам видио. Звијезде 

сјаје и трепте као молитвене свијеће… Света Гора их је 

небројено жижнула за човјечанство пред престолом 

Творца.

Ја се сјетих једне из мог краја. Свети Василије Острошки 

посјећивао је Свету Гору и даривао Хиландар за живо-

та. Било ми је мило да сам са својим пријатељима ма-

кар мало у нечему био сличан нашем добром пастиру 

Василију.

А наредног јутра, глас оца Слободана Бобана Јокића, 

на литургијском сабрању, који је допирао из олтара хи-

ландарске главне цркве, спојивши тако у једну тачку 

Никшић и Црну Гору, са Хиландаром и Светом Гором, 

осјећај да сам кући и на своме чинио је истински жи-

вим и уједно свима нама служио на част.

Богослужење са Братством манастира Хиландара, 

манастира чија је игуманија Пресвета Богородица, 

немањићке задужбине и непрестане српске молитве 

Богу, постало је тако један од најважнијих догађаја у 

мом животу, јер сам ту видио мост са праха земаљскога 

ка оностраном и вјечном животу и спасењу.
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п о С Ј е т е

ВИСОкИ гОСТИ Из
РуМуНСкЕ И РуСкЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРкВЕ

П
ослије гостопримства које је, средином 

септембра, указала Његовом Високопре-

освештенству Митрополиту Кемеров-

ском Г. Аристарху и Епископу сердоп-

ском и спаском Г. Митрофану (обојица 

из Руске Православне Цркве) у току септембра и ок-

тобра ове године Епархија будимљанско-никшићка 

је угостила још двојицу архијереја помјесних црка-

ва, Румунске и Руске, Њихова Преосвештенства Епи-

скопе Г.Лукијана и Г. Терапонта. Прво је, у навечерје 

празника Рођења Пресвете Богородице, 20. септем-

бра, допутовао Епископ карансебешки Г. Лукијан из 

Румунске Православне Цркве, са делегацијом својих 

сарадника и чудотворном иконом Пресвете Богоро-

дице Карансебешке која је донесена на поклоњење 

вјернима Епархије будимљанско-никшићке. Њих 

је, пред Саборним храмом Светог Василија Острош-

ког у Никшићу, дочекао Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије и 

након одслуженог вечерњег празнич-

ног бденија и доксологије, поздравио 

ријечима срдачне добродошлице. 

Поклоњење чудотворној икони Богоро-

дице Карансебешке

Изражавајући велику благодарност за 

љубав коју је својим доласком иска-

зао Епископ карансебешки Г. Лукијан, 

свједочећи ријеч Божју својим живо-

том и дјелима, Преосвећени Владика 

Јоаникије је нагласио да ова посјета 

подсјећа на старе духовне везе између 

Српске и Румунске Православне Цркве.

Он је Владици Лукијану уручио највише 

одликовање Епархије будимљанско-

никшићке Медаљу Светог велико-

мученика Георгија првог степена за 

«унапређење и утврђивање братских веза међу православ-

ним народима“. Уз високо одликовање, а на памјат и молит-

вено сјећање, поклонио му је архијерејску панагију и крст.

Медаљом Светог великомученика и побједоносца Георгија 

другог степена Владика будимљанско-никшићки Јоаникије 

одликовао је Љубицу Рајкић, српску књижевницу из Те-

мишвара, која је у пратњи чудотворне иконе и Епископа 

Лукијана допутовала у посјету Епархији будимљанско-

никшићкој. Она је већ деценијама посредник у контактима 

са православним Румунима због чега је за ширење братских 

веза међу православним народима, према ријечима Влади-

ка Јоаникија, заслужила ово одликовање. 

Захваљујући на искреним братским емоцијама са којима 

је дочекан у Никшићу Епископ карансебешки Господин 

Лукијан није скривао радост у свом обраћању.

«Дошли смо у Вашу Епархију будимљанско-никшићку с 

благословом румунског Патријарха Г. Данила, јер је Његова 

Светост желео да служимо заједно да би наше две братске 

Цркве учврстиле своје односе и да би православље, мало 
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јаче, дигло глас међу осталима у хришћанској Евро-

пи“, нагласио је Преосвећени Епископ Лукијан.

Он је Владици Јоаникију поклонио епитрахиљ и омо-

фор, а никшићком Саборном храму Светог Василија 

Острошког копију чудотворне иконе Пресвете Богоро-

дице из манастира Калугара, која је, према предању, 

осликана на Светој Гори, а у Румунију су је донијели 

монаси у 16. вијеку. 

У првој половини 19. вијека ова чудотворна икона 

пронађена је у пећини непознатог подвижника. У 

пећини је откривен и извор љековите воде, која и 

данас тече. На мјесту гдје је била пећина, у којој је 

пронађена света икона, 1859. подигнут је манастир. 

Извор је остао у манастирској цркви и дан данас 

вјерни народ приступа овој светињи. Дешавала су се 

бројна исцјељења у манастиру Калугара молитвама 

Пресвете Богородицу Која посредује пред Својим Си-

ном за наше спасење.

«То је једна од најчувенијих чудотворних Богороди-

чиних икона из Румуније. Била је веома стара кад 

смо је пронашли и много православаца са свих стра-

на света је траже, али никад није путовала толико 

колико је данас путовала. Ви сте прва Епархија, ван 

румунских граница, где смо дошли са чудотворном 

Богородичином иконом, ради Вас и ради народа. Вео-

ма сам срећан што овај наш православни народ може 

да се помоли пред том чудотворном Богородичином 

иконом“, поручио је на крају свог обраћања Епископ 

карансебешки Г. Лукијан. 

Сјутрадан је празник Рођења Пресвете Богороди-

це, који је слава древног манастира Косијерево у 

Петровићим код Никшића, прослављен величанстве-

ним молитвеним и свенародним сабрањем које су 

возглавила двојица Преосвећених Епископа.

Сабрани народ, а нарочито уваженог госта из Румун-

ске Православне Цркве, поздравио је Његово Пре-

освештенство Владика будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

Вјерни народ благословио је и поучио јеванђељским 

словом Епископ карансебешки Г. Лукијан.

Он је древном манастиру Косијерево поклонио 

копију чудотворне иконе Пресвете Богородице, а 

игуману косијеревском оцу Арсенију напрсни крст са 

жељом да благосиља вјерни народ на многаја љета.

У наставку посјете нашој Епархији, Епископ Г. 

Лукијан посјетио је и Цетињски манастир, гдје се 

поклонио моштима Светог Петра Цетињског, руци 

Светог Јована Крститеља и честици Часног Крста 

Господњег, а посјетио је и Саборни храм Васкрсења 

Христовог у Подгорици.

Преосвећени Епископ Г. Лукијан одржао је, 22. сеп-

тембра, у Црквено-народном дому Светог Василија 

Острошког у Никшићу, предавање под називом «Све-

ти мученици Бранковени – 300 година од Њиховог муче-

ништва“.

Духовној вечери, посвећеној сјећању на Свете мучени-

ке Бранковене, чланове владарске породице Констан-

тина Бранковена, који су мученички страдали 1714. 

исповиједајући вјеру православну, присуствовао је и по-

здравио драге госте - Епископа Лукијана са сарадници-

ма, Преосвећени Владика будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије. 

На крају ове духовне вечери, књижевник Милутин Мићовић 

је, у име Књижевног друштва «Његош“, Преосвећеном Вла-

дици Лукијану поклонио комплет сабраних дјела Петра II 

Петровића Његоша. 

Комплет сабраних Његошевих дјела Мићовић је поклонио 

и пјесникињи Љубици Рајкић, која је била у пратњи Епи-

скопа Лукијана током његовог боравка у нашој Епархији.

Владика Лукијан је, овом приликом, свом домаћину 

Епископу Јоаникију поклонио монографију «Живот и 

дјела румунског владара Константина Бранковјануа“ ау-

тора Николаја Попескуа која је, поводом обиљежавања 

тристагодишњице од Њиховог мучеништва, изишла из 

штампе ове године. Предсједнику Књижевног друштва 

«Његош“ Милутину Мићовићу Владика Лукијан уручио 

је на дар капитално дјело «Константин Бранковјану, снага 

визије“.

На крају посјете нашој Епархији Епископ Лукијан је, 23. 

септембра, при повратку за Румунију, посјетио Ђурђеве 

Ступове гдје Га је дочекао Преосвећени Владика Јоаникије 

са монаштвом, свештенством и вјерним народом.

Посјета Епископа костромског
и галичког г. Терапонта

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије уприличио је, 11. октобра, у послијеподневним 

часовима, у Ђурђевим Ступовима, свечани дочек за Његово 

Преосвештенство Епископа костромског и галичког Г. Тера-

понта из Руске Православне Цркве.

Уваженог госта ријечима срдачне добродошлице поздравио 

је Преосвећени Епископ Г. Јоаникије, изражавајући наду 

даће посјета Владике Терапонта Епархији будимљанско-

никшићкој имати велики значај и да ће заједничка молит-

ва Господу бити од напретка, како за нашу Епархију и свето 

православље у Црној Гори, тако и за напредак у Епархији 

костромској и цијелој Руској Православној Цркви. 

Владика је подсјетио на историјат Епархије будимљанско-

никшићке и манастира Ђурђеви Ступови, те и на велике 

руске светиње у Костромској области (која је, иначе, по-

братим са Беранама), и вишевјековну сарадњу српског и 

руског народа и њихових сестринских цркава.

Благосиљајући сабрани народ, Његово Преосвештенство 

Епископ костромски и галички Г. Терапонт захвалио је, 
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бираним ријечима, Владици будимљанско-никшићком 

Г. Јоаникију, предсједнику општине Беране Драгосла-

ву Шћекићу, и присутном благочестивом народу на 

лијепом и свечаном дочеку, уприличеном у манастиру 

Ђурђеви Ступови. 

«Црна Гора је поштована и позната у Русији, и руски 

народ воли Црну Гору, на првом мјесту због великих 

светитеља који се овдје налазе, због њиховог подвига и 

преданог служења Богу, а и због страдања који је овај 

народ поднио кроз вјекове своје историје. Веома волимо 

и поштујемо наш братски народ овдје у Црној Гори и, на-

равно, сав народ у пуноћи Српске Православне Цркве», 

рекао је, поред осталог, Владика Терапонт. 

Сјутрадан, у недјељу осамнаесту по Духовима, на 

празник Преподобног Киријака Отшелника, у мана-

стиру Ђурђеви Ступови служена је Света Архијерејска 

Литургија.

Евхаристијским сабрањем началствовали су Њихова 

Преосвештенства Епископи будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије и костромски и галички Г. Терапонт, уз 

саслужење бројног свештенства и свештеномонаштва.

Литургији, коју је појањем пратио хор Свете мати 

Анастасије, а присуствовао јој је велики број вјерног на-

рода беранског краја.

Архипастирском бесједом обратио се Његово Преосвеш-

тенство владика Јоаникије, који се осврнуо на одјељак 

из Светог јеванђеља у којем Господ позива Свете апо-

столе и ученике своје да буду сарадници у дјелу спасења 

рода људског и, уједно, поздравио високог госта из Руске 

Православне Цркве, Преосвећеног Владику Терапонта. 

«Ми у Вашем лицу видимо и цијелу Вашу Епархију, али 

гледамо и шире, преко вас данас гледамо на цијелу Ру-

ску Православну Цркву, на Свјатјејшег Патријарха Кири-

ла који ће ускоро доћи у посјету Српској Православној 

Цркви и посјетити наше светиње. Говори се, не знамо 

да ли ће то и бити, да ће посјетити мученичко Косово 

и Метохију. У сваком случају Свјатјејши Патријарх мо-

сковски и цијеле Русије Кирил много 

је помагао распето Косово и Метохију 

и тамошње светиње, штитио наш на-

род и наше светиње. Зато дугујемо 

велику благодарност Свјатјејшем 

Патријарху, цијелој Руској Цркви и ру-

ском православном народу“, рекао је, 

између осталог, Владика Јоаникије а 

потом Његово Преосвештенство Вла-

дику костромског и галичког одлико-

вао Медаљом Светог великомученика 

Георгија првог степена за унапређење 

и утврђивање братских веза међу сло-

венским православним народима.

Преосвећени Епископ Терапонт је 

заблагодарио Владици Јоаникију 

на позиву да посјети Епархију 

будимљанско-никшићку, позвао га да на званичном ни-

воу дође у Кострому и да се тамо, у њиховим светињама, 

заједно помоле за вјерни народ обје Епархије. 

У знак сјећања на заједничко богослужење Њихова Пре-

освештенства су размијенили пригодне поклоне.

Поводом посјете Епископа костромског и галичког Г. Те-

рапонта нашој Епархији, 12. октобра је, у сали Центра за 

културу у Беранама, одржана Свечана академија.

Уваженог госта, драгог у Христу брата, Преосвећеног 

Епископа Терапонта, представнике локалне управе Бе-

рана, сабрани вјерни народ, бројно свештенство и мо-

наштво поздравио је Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.

«На основу побратимства између општине Беране и 

града Кострома, као и на основу старих веза између 

нас и браће Руса, позвали смо драгог нам у Христу бра-

та Преосвећеног Владику Терапонта са жељом да том 

братимљењу, које је утврђено прије десетак година, до-

дамо духовне везе. Наше везе су, заправо, много старије 

и дубље, јер право братство међу нама православнима 

јесте братство у Цркви, у Христу, у Духу Светом. (...)  Наше 

везе са Русијом, Руском Црквом, руском културом су ве-

ома дубоке и до те мјере се прожимају и у овом времену, 

као и у свим прошлим временима, да је нашу историју, 

нашу културу и све оно што смо постигли на културном 

и политичком плану, немогуће замислити без Русије», 

рекао је Преосвећени Владика Јоаникије.

Пошто је Преосвећени Епископ Терапонт благословио 

свечаност, у име Црквене општине Беране поздравио 

га је и одржао бесједу Влајко Ћулафић, предсједник ЦО. 

У програму свечане академије учествовали су: црквени 

хор Свете мати Анастасије, КУД „Коло“, Жарко Поповић, 

народни гуслар, Андријана Жижић, рецитаторка, жен-

ска пјевачка група „O’dive bel canto“, а водитељ програма 

био је Васко Драговић.

Владика Терапонт се сјутрадан вратио у Русију, у своју 

Епархију. Ур. Св. 
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р е п о р т а Ж а

СПОМЕН-ОБИЉЕЖјЕ 
јуНАЦИМА БОјА НА 
НОВшИћу

У 
селу Горња Ржаница, код Му-

рине, 11. августа одржана је 

скромна свечаност на којој је 

откривено спомен-обиљежје 

посвећено 49-орици јунака из 

Куча и Братоножића који су погинули у боју 

на Новшићу 22. новембра 1879, а који су 

сахрањени у горњоржаничком гробљу.

У присуству великог броја Горњоржаничана, 

са којима су били и њихови бројни гости 

из Куча, Братоножића, Роваца, Мораче, 

као и околних подручја: Велике, Шекула-

ра, Полимља и других дјелова Васојевића, 

те и највиши функционери општине Бера-

не, спомен-обиљежје је освештао и помен 

јунацима обавио Његово Преосвештен-

ство Епископ будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије. 

Обраћајући се присутнима, Владика је иста-

као да је света дужност сјећати се оних који су 

изгинули на бранику вјере и свог отачаства, 

сјећати се оних који су своје животе жртвова-

ли за слободу, за отаџбину и своје потомство.

„Ово мјесто је ознамењено јуначком крвљу не 

само људи из овог краја, него и из јуначких 

Куча и Братоножића и осталих који су уче-

ствовали у познатој бици на Новшићу. Иако 

је Европа на папиру већ била припојила ове 

крајеве Црној Гори, иако је правда била на 

нашој страни, ми смо своју слободу увијек мо-

рали бранити. Уколико Европа није налазила 

неки свој нарочити интерес у томе, увијек нас 

је препуштала да сами мачем бранимо своју 

слободу и да је жртвом задобијамо. Тако је то 

било увијек, тако је то и данас, а ови јунаци 

који су отишли у вјечни незаборав, у вјечно 

памћење, заслужују вјечити помен. (...) Они су уписани у књигу 

живота Божјег, а људи из овог краја, осјећајући ту свету дуж-

ност и његујући спомен на јунаке, учинили су племенито дјело 

да подигну ово крсно знамење, овај дивни, врло симболични 

споменик на овом гробљу и то заслужује свако поштовање и 

нашу искрену благодарност за њихов племенити труд. Нека их 

за то Господ награди и, ево се, данас, овај дан сјећања, који има 

и елементе туге, због њихове љубави и због жртве која је ознаме-

новала ово мјесто, претвара у свечаност“, рекао је, поред осталог, 

Преосвећени Владика Јоаникије.

Милош Пауновић, предсједник Одбора за подизање овог 

обиљежја, је казао да се Божја пјесма, након 135 година први пут 

чује на овом светилишту, у знак спомена на ратнике Новшићког 

боја које није имао ко да оплакује 22. новембра 1879.

„Преосвећени Владико, данас обављате свету дужност, ону коју 

поп и официр Никола није могао да обави тога дана, јер код себе 

није имао ништа осим оружја. 

Часни оци, браћо Кучи и Братоножићи, Ровчани и Морачани, 

браћо Васојевићи, Шекуларци, Полимљани, браћо Величани, 

Ржаничани и остали, сабрали смо се данас на овом светом 

мјесту да исправимо историјску грешку, да се не постидимо 

пред историјом, да обиђемо гробове наших предака који су били 

заборављени пуних 135 година, и били би трајно заборављени 

да их Павле Аполонович Ровински, као свједок овог дођаја, не 

описа: ... ‘Предстоји отворена сурова реалност, у првом боју на 

Новшићу 109 убијених, 115 рањених, скоро сви су били из Куча 

и Братоножића, а у другом боју 32 убијена и 75 рањених...’ 

Поштовани пријатељи, ови гробови наших предака, који су ги-

нули за спас своје породице и своје отаџбине дио су наше на-

ционалне историје коју не смијемо да заборавимо. Ако не ка-

жемо истину о њима, ти гробови ће за увијек изнова подсјећати 

како смо као њихови потомци сами себи чинили зло“, истакао 

је Пауновић. 

Он је у кратким цртама подсјетио на чињенице, тачније по-

следице које су за православни живаљ овог краја имале одлуке 

Берлинског конгреса 1878. Тада је Црна Гора призната као су-
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верена држава којој су додијељени Плав и Гусиње као 

саставни дио њене територије.

„Да би изиграла уступке великих сила Порта је под-

стакла Арбанасе на отпор и по њеном наговору јула 

1878. створена је Призренска лига с основним циљем 

да спријечи уступање Плава и Гусиња Црној Гори. 

Међутим, комисија која је требала да повуче границу 

која ће обухватити Плав и Гусиње и присајединити их 

Црној Гори, наишла је на опструкцију Турака на тере-

ну, а како се заплет око Плава и Гусиња све више заош-

травао, преовладао је став да су војне мјере императив 

тренутка.

Наредбом војног министра војводе Илије Пламен-

ца из 1879. мобилисана је војска и стављена под ко-

манду Марка Миљанова. У њен састав су ушла три 

васојевићка батаљона, два кучка и братоножићки, два 

морачка и један бјелопавлићки, као и батаљони Ше-

кулараца и Величана. Турско-албанска страна, При-

зренска лига, мобилисала је своју војску са подручја 

Космета, сјеверног дијела Албаније, Плава и Гусиња и 

турских низама. Командовање војске било је повјерено 

Али-бегу гусињском“, навео је Милош Пауновић.

Бој је почео 22. новембра 1879. нападом арна-

утске војске на предстражу у Велици. Марко 

је са Кучима и Братоножићима кренуо према 

Новшићу, потискујући арнаутску војску до иза 

овог села. Услед лошег времена, великог мраза, 

снијега и набујалог Лима, Марко није обратио 

пажњу на обезбјеђење бокова и позадине, што 

је непријатељ искористио и ударио му с леђа. 

„Исцрпљени, одсјечени од снага Куча и 

Братоножића, у помоћ су стигли батаљони мо-

рачко-ровачки и љеворјечки, који су разбили 

обруч арнаутске војске и омогућили десетко-

ваним снагама Марка Миљанова да се изву-

ку. На фронту између Мурине и Плава двије 

војске су и даље биле суочене, турско-албанска 

страна је жељела још један бој, рачунајући да 

ће се поновити Новшићи. Крајем децембра 

1879. дошло је до интензивне концентрације 

арнаутске војске у Плаву и Гусињу од око 

15–16 хиљада. У ноћи између 26. и 27. децем-

бра Арнаути су, са великим бројем низама 

у албанској ношњи, напали предстраже на 

линији Велика – Ржаница – Пепиће; 27. де-

цембра долази до одлучујућег боја на Мури-

ни, нападом на васојевићки батаљон, којим је 

командовао Тодор Миљанов Вуковић. 

Марко је благовремено упутио два батаљона 

Куча и Морачана тако да је напад одбијен, 

а одлучујући се догодио између Пепића и 

Брезојевица. Непријатељ је успјешно сузбијен 

и свака страна је остала на својим ранијим 

позицијама. Обје стране су једва дочекале да оду из 

таквог мраза, леда и снијега. У јануару наредне године 

Арнаути се масовно разилазе из Плава и Гусиња, а и 

црногорска команда је, такође, отпустила велики дио 

своје војске. Гусињска експедиција коштала је Црну 

Гору врло велика средства, а циљ, ипак, није постиг-

нут. Она остаје у ранијем стању и мора се припремати 

за нови рат и нове жртве. Овај дио Црне Горе остао је у 

границама турске царевине још наредне 33 године, до 

званичне објаве рата Турској 1912, односно до Првог 

балканског рата“, рекао је Пауновић, подсјетивши, на 

крају, на збивања из Другог свјетског рата, стварање 

Друге призренске лиге и фашистичким злочинима у 

овом крају, са завршним крвавим пиром кољаша који 

се одиграо 28. јула у Велици.

Овом приликом су се обратили и Илија Дармановић 

из Братоножића, и Павле Милић из Куча, а у програ-

му који је приређен уз Трпезу љубави учествовали су 

гуслари Милун Томовић и Павле Милић, фрулаш Ве-

лимир Конатар и пјесници: Влајко Ћулафић, Милојка 

Јововић и Дарко Јововић.
В. Ћ.
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В Ј е Ч Н а Ј а  п а М Ј а т

ПРОТОјЕРЕј-СТАВРОФОР 

БОгИћ ФЕМИћ

Н
а сеоском гробљу у Брзави 

код Бијелог Поља, 28. окто-

бра сахрањен је протојереј-

ставрофор Богић Фемић. На дан 

сахране проте Богића, Његово 

Преосвештенство Епископ будимљанско-

никшићки Јоаникије служио је Свету 

заупокојену Литургију у цркви Светог апо-

стола Томе у Брзави. 

Преосвећеном Епископу је саслуживао ве-

лики број свештеника из Будимљанско-

никшићке и Сремске епархије и 

Митрополије црногорско-приморске, а на-

кон Свете Литургије, на гробљу поред цркве 

Светог апостола Томе, служено је опијело. 

Свештеник Предраг Шћепановић, парох 

подгорички, прочитао је телеграм саучешћа 

Архиепископа цетињског Митрополита 

црногорско-приморског Амфилохија, који је, заузет раније за-

казаним обавезама у Светом Синоду Српске Православне Цркве, 

био спријечен да дође на сахрану. О покојнику су говорили Вла-

дика Јоаникије, протојереј-ставрофор Радојица Божовић, парох 

улцињски, свештеник Јован Пламенац, парох барски, и његов брат 

протојереј-ставрофор Милун Фемић, парох подгорички.

«Опраштамо се, ожалошћена породицо, часни оци, драга браћо и се-

стре, од честитог проте Богића Фемића. Он је својим животом, својом 

пастирском дјелатношћу објединио многе око Цркве Божје, па, ево, 

ми данас овдје смо се сабрали из његовог родног краја Епископије 

будимљанско-никшићке, одакле је потекао и у свијет кренуо, из 

Епархије сремске, гдје је свој живот окончао, из Митрополије црно-

горско-приморске, а не треба да заборавимо ни то да је једно вријеме 

службовао и у Епархијама нишкој и тимочкој. Свуда је оставио лијеп 

траг као добар свештеник, добар пастир свог стада, а највише својом 

ведрином, љубављу, отвореним срцем, раширеним рукама, пуним 

доброте и увијек спремним да чине добро. Такав је био отац Фемић.

Памтиће га храм Светог Јована Владимира у Бару. Ова светиња овдје, 

манастир Рибњак и многе друге светиње које је обнављао и у којима 

је служио. Памтиће га његова паства, памтиће га његови пријатељи, 

потомство, памтиће га Црква Божја, јер јој је искрено служио. Вјерни 

син Српске Православне Цркве и српског рода, дивни свештеник, 

дика и понос, примјер ревносног служења Господу у коме је било 

нешто пророчко и врло често се догађало да иде испред других. То је 

посебни дар и то је њему приличило. (...) Нека му буде вјечни покој, 

молитве свих Светих да га прате и да га настане у наручју Христо-

вом“, казао је, поред осталог, Преосвећени Епископ Јоаникије. 

Током Литургије од протојереја Богића Фемића опростио се 

протојереј-ставрофор Мираш Богавац, архијерејски намјесник 

бјелопољски, подсјетивши да је прота Богић, уложио велики труд 

и љубав, те је са својим братом, оцем и цијелим племеном обновио 

храм Светог апостола Томе у Брзави, гдје сада почивају његови зем-

ни остаци.

Протојереј-ставрофор Богић Фемић рођен је на Томиндан 1951. го-

дине у Фемића Кршу, од оца Љубомира и Мајке Даринке, рођене 

Томовић.

Основну школу учио је у Брзави, Затону и Штитарима. Петоразред-

ну Богословију у Призрену уписао је 1967. године, а када је био у 

трећем разреду прешао је у Карловачку, коју је завршио 26. јуна 

1972. године.
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На Петровдан те године вјенчао се у цркви Светих Пе-

тра и Павла у Бијелом Пољу са Даринком Белић, тада 

студенткињом Филозофског факултета у Новом Саду, са 

којом је добио сина Слободана и ћерку Слободу. Послије 

мјесец дана, на Цетињу је, 22. јула, рукоположен у чин 

ђакона, а сљедећег дана и у свештенички чин. За пароха 

у Бару постављен је 1. августа. Још му није била 21 година. 

У војску је отишао 1974. Богословски факултет у Београду 

завршио је 1990. године.

Вријеме његовог богослужења у Црној Гори, односно у 

Бару, било је веома тешко за свештеника. Живио је као 

подстанар, плату није имао, а трêба мало… За 18 година 

није никога вјенчао, тек неколико их је крстио, неколико 

сахранио. 

Земљотрес је 1979. године, осим парохијског дома у ком 

је с породицом живио, порушио цркву Светог Николе у 

којој је редовно служио, цркву Свете Неђеље у Рапу и дру-

ге околне цркве. Под кровом је остала једино црква Светог 

Арханђела Михаила на градском гробљу Гвозден бријег (у 

новом Бару у то вријеме још није било цркве).

Али, отац Бошко се није предавао - окачио је звоно о 

оближњи ловор, и већ на Васкрс служио Литургију поред 

зидина цркве Светог Николе. 

У план обнове Бара није ушао парохијски дом. Али, отац 

Бошко се изборио: ишао много пута у Општину, у Извршно 

вијеће… И парохијски дом је обновљен 1987.

У цркви Светог Николе у Микулићима отац Бошко 

Литургију је први пут служио на Духове 1975. године. На-

редне године Андровићи су донијели крст Светог Јована 

Владимира. Био је то почетак обнове румијске Литије. 

Прва Литургија на врху Румије, након што су је комуни-

стичке власти педесетих година забраније, одслужена је 

на Духове 1994. године. Тада се Митрополоит Амфилохије 

први пут испео на румијски врх, тамо гдје је 11 година 

касније обновљена црква Свете Тројице.

Изградњу цркве на Рибњаку, на заравни гдје је раније 

била црква Светог Јована Крститеља, отац Бошко је запо-

чео 1993. На оближњем узвишењу били су остаци цркве 

Светог Василија Острошког, коју је подигао краљ Никола 

након ослобођења Бара од Турака 1878. године. Наредне 

године цркву је освештао епископ тимочки Милутин. 

Прву Литургију у Пречистој Крајинској одслужио је 24. 

септембра 1989. године. Потом је на остацима овог древ-

ног манастира сваке године служио Литургију на празник 

Светог Јована Владимира, на Велику и Малу Госпојину. 

У исто вријеме пратио је обнову саборне мркојевићке 

цркве Светог Илије у Вељем Селу, коју су 1990. године ос-

вештали викарни Епископ Митрополита Данила Никанор 

и Владика будимски Данило. 

Изградњу конака на Рибњаку, што је значило и изградњу 

манастира, започео је 1991. Те године, након историјског 

говора на првој плочи конака, на дан Светог Василија 

Острошког, када је указао на потребу изграње цркве у 

Бару и позвао народ да се заједно са њим избори за 

локацију за цркву, на главном градском тргу започео је 

штрајк глађу. Претходно су стари Митрополит Данило 

четири пута и Владика Никанор једном долазили код 

барског општинског руководства и молили за локацију 

за цркву. Бар је био једини град у Црној Гори, поред 

Мојковца, који није имао цркву. 

За три дана штрајка, оца Бошка писмено је подржа-

ло 5.000 житеља Бара (око пола урбаног дијела града). 

Своје потписе подршке дали су му и римокатолици, 

муслимани, римокатолички фратар из Сутомора… 

Услиједио је митинг пред градском Скупштином и – 

локација за храм је добијена.

Ту, поред поште и хотела „Тополица“, отац Бошко је 

убрзо побоо велики дрвени крст, којег је освештао 

Митрополит Амфилохије, а на Никољдан исте године 

замијенио га је бетонским. И ту је, љети и зими, па и по 

вјетру и киши, уочи сваке недјеље и празника, служио 

вечерњу службу. Литургију је служио у цркви Светог 

Николе у Старом Бару.

Управо на том мјесту изникао је велелепни саборни 

храм Светог Јована Владимира.

Уочи дана Светог Василија Острошког 1992, на-

кон вечерње службе коју је служио Митрополит 

Амфилохије, отац Бошко је острошком игуману Лаза-

ру предао кључеве манастира Рибњак, са жељом да он 

буде метох манастира Острог. Ту његову жељу благо-

словио је Митрополит.

Непун мјесец касније, након Литургије на дан Светог 

Јована Владимира у Пречистој Крајинској, по повратку 

у Бар повео је Литију улицама града. Била је то прва 

Литија у Бару.

Године 1989. у Пречистој Крајинској организовао је 

прославу 600 година Косовског боја. Стуб на којем је 

дан раније постављено озвучење те ноћи је миниран. 

Свечаре је од локалних Албанаца заштитила тадашња 

власт. Када је отац Бошко напустио Бар, за освештавање 

је била припремљена и црква Светог Јована Владими-

ра у Доброј Води.

Из Бара је отишао 1994. у Сокобању, а наредне године 

у Сремску Каменицу, гдје је за пет година службовања 

обновио цркву и три године у основној школи преда-

вао вјеронауку.

Премјештај у Добановце добио је 2000. године. И ту је 

средио цркву, црквену кућу, црквени живот…

Ове године, 27. јула, Епископ сремски Василије у 

Добановцима је одслужио Литургију. Била је то 

посљедња Литургија проте Бошка у његовог активној 

свештеничкој служби. Вољеног проту и драгог коле-

гу у мировину су, 1. августа, испратили добановачки 

вјерници и свештеници из Србије и Црне Горе. 

Вјечнаја памјат протојереју-ставрофору Богићу 

Фемићу.
Ур. Св.
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МИОДРАг ПАВЛОВИћ
(1928-2014)

Р
ођен је 1928. у Новом Саду. Основну и средњу 

школу је завршио у Београду, као и Медицин-

ски факултет који је студирао у периоду 1947-

1954. Он је пјесник, приповједач, есејиста, 

драмски писац, преводилац и антологичар. 

1952. је објавио своју прву збирку пјесама под нази-

вом „87 песама“. Ова збирка пјесама се сматра пре-

кретницом у новијој српској поезији и она је у потпу-

ности опредијелила даљи животни 

пут Миодрага Павловића. Након 

његове знамените књиге „87 песа-

ма“, која је, насупрот соцреализму, 

прокламовала неонадреалистички 

протест, Павловић је, онда када је то 

била идеолошко-политичка јерес, 

посегао за ревалоризацијом наше 

неправедно запостављене пјесничке 

прошлости. Миодраг Павловић 

је у духовном сазвучју балканске 

традиције и живог преплитања 

митских и историјских наноса уста-

новио нов тип српског пјесништва.

Имао је водеће мјесто у модерној 

српској поезији почев од већ култне књиге „87 пес-

ма“ чије је објављивање 1952. означило дефинитив-

ни раскид њега и његове генерације са наметнутим 

догмама, естетским и идеолошким, у стваралашт-

ву. Изванредан зналац српске и европске поезије, 

сјајан есејиста. Један од најутицајнијих пјесника 

послијератне српске књижевности. Његова поезија 

и есеји су објављени на свим европским језицима и 

неколико оријенталних језика. Његова дјела су на-

рочито превођена на њемачки језик и врло високо 

оцјењивана у најугледнијим њемачким листови-

ма. Заступљен је у првој антологији модерне српске 

поезије на њемачком језику која је изишла 2004. Ова 

антологија се зове „Песма помера брда“ према једном 

стиху Миодрага Павловића, антологија садржи 260 

пјесама од 82 пјесника. 1960. је постао драматург у 

Народном позоришту у Београду. Радио је 12 година 

као уредник у издавачком предузећу „Просвета“.

Умро је у Тутлингену 17. августа 2014. 

Међу најзначајнија његова дјела спадају збирке поезије 

„87 песама“ (1952), „Стуб сећања“ (1953), „Хододарје“ (1971), 

„Улазак у Кремону“ (1989), „Космологија профаната“ 

(1990), „С Христом нетремице“ (2001), романи „Други до-

лазак“ (2000.), „Афродитина увала“ итд. Написао је више 

књига есеја. Саставио је неколико антологија поезије, међу 

њима се посебно истиче „Антологија српског песништва 

од XIII до XX века“ (1964, а потом велики број издања). Ова 

антологија је поново вратила на 

поетску сцену неке заборављене 

писце као што је на примјер Ми-

лица Стојадиновић Српкиња.

Добио је Европску награду за 

поезију њемачког града Мин-

стера, 2003, за збирку поезије 

„Улазак у Кремону“ (на њемачки 

је превео Петер Урбан). На-

граду „Круна деспота Стефа-

на Лазаревића“ добио је 2001, 

а награду „Ramonda Serbica“ 

1995. 1992. године му је уруче-

на Награда Тодор Манојловић 

за модерни умјетнички сензи-

билитет коју додјељује Фонд „Тодор Манојловић“. Награда 

„Десанка Максимовић“ за 1996. Дисова награда 1996. (у ок-

виру манифестације „Дисово пролеће“). Награда „Одзиви 

Филипу Вишњићу“ за родољубиво пјесништво. Признање 

„Стефан Првовенчани“ које додјељују Рашке духовне све-

чаности, 2003. Добитник је Европске награде за поезију 

Књижевне општине Вршац (КОВ). Вукова награда 1998. 

Пјесничко признање „Жичка хрисовуља“ 1994. Награда 

Бранко Миљковић 1978. за књигу „Видовница“. Змајева 

награда 1969. за дјело „Велика Скитија“ и велики број дру-

гих награда и признања које овдје нису набројане. 2008. 

године добио је награду Извиискра Његошева (Епархија 

будимљанско-никшићка) за роман Бесовски вртлози и 

пјесничке књиге Живот у јарузи и ,Рајске изреке али и 

за цјелокупно књижевно дјело. 2008 добија Орден Светог 

Саве.

Миодраг Павловић је редовни члан Европске академије 

за поезију. Дописни члан Српске академије наука и умет-

ности постао је 1978, а редовни члан 1985.
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... Павловић припада пјесницима тишине, бдења, 

мистичког созерцања, и путовања кроз различи-

те просторе духа. Његово пјесништво и есејистика 

се преплићу, и помажу, надодавајући се једном 

активношћу духа на другу, постижући тако виши 

ниво личне и културолошке интеграције. По прави-

лу есеј служи поезији, али у неком случају и поезија 

служи есеју. У овом сусрету, прожимају се два бит-

на искуства: искуство ширих културолошких увида, 

који се постижу есејем, и авантура пјесничког чина, 

која, по свом чуду, истовремено, и надилази културу, 

као што надилази и саму ријеч, и, омогућава је, ис-

товремено. 

Задивљујуће је, у којим се све просторима духа 

Павловић сналази као на свом терену: паганска 

митологија и ритуал, средњовјековно пјесништво, 

философија, теологија, модерно пјесничко иску-

ство. Одређеније говорећи, у његовој поезији увијек 

се негдје у близини осјећа присуство философа, с 

једне стране, и религијског мислиоца, с друге. Али 

никад не прелази толико ни на једну од те двије 

стране, да би се поистовјетио. Митолошка структу-

ра мишљења му је најближа, и показује се, увијек 

изнова, да може у себи апосорбовати све битне ти-

пове мишљења, од простих увида народног генија, 

до високо изграђеног философског или теолошког 

погледа. Поезија показује тај витализам, јер исходи из 

„пра језика“, то јест, из оног језгра, које је непосредно до-

ступно егзистенцијалном акту, али не и дискурзивном 

мишљењу. Павловић каже: „проговориће у нама дубо-

ко скривени прајезик, речи које се не преводе с једног 

кода на други, чија правила не можемо наређати, нити 

се хронологијом њихових ранијих појава бавити. Али, да 

је тај прајезик сакривен у нашим дубинама, не можемо 

се спорити“ (Живот у јарузи). Та непосредност, та непо-

средна егзистенцијална веза са исходиштем тајне, јесте 

привилегија поезије, којом се Павловић штедро користи.

Кроз цијело пјесништво и есејистички рад, код Павловића 

се препознаје дјелатни ерос сазнања, који у себи носи 

двострукост карактеристичну за цјелокупно дјело. Наиме, 

порив сазнања очитује се у претраживању пјесничких, 

религијских и философских искустава у различитим 

културама, а у сталном садејству са овом активношћу, 

дјелује пјесник, који их сублимира у својеврсну поезију.

Разна духовна искуства Павловић својом интелектуално-

пјесничком алхемијом трансформише у своју 

препознатљивост. У овом смислу, Павловићево дјело 

често доживљавамо као својеврстан хибрид згуснуте 

сублимације различитих енергија духа, проткан субвер-

зивним интелектуалним окретима у односу на општа 

мјеста канонизованих структура духа.

М. М.
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ИСПРАћАј ПЛЕМЕНИТОг 
НОВИЦЕ кАНкАРАшА

О
д честитог и трудољубивог Нови-

це Канкараша, у присуству по-

родице, родбине, бројног свеш-

тенства, суграђана, пријатеља и 

комшија, пред капелом у Стра-

шевини код Никшића, опростио се његов кум 

и саплеменик Миливоје Мишо Вујачић. Он је 

подсјетио на Новичин тегобан, 

али частан и поштен животни 

пут, који је почео 1947. у селу 

Гослићу у Голији. 

Рођен је у угледној и 

слободарској породици Кан-

караш, сердарском огран-

ку Лазаревића, кући врлих 

родитеља Луке и Јеле уз које је 

научио прве лекције чојства 

и стекао радне навике које је 

касније, према Вујачићевим 

ријечима, надограђивао до 

највишег нивоа. Рано је стасао 

у узорног момка, домаћина и 

племеника, а патриотске обаве-

зе и жеља за знањем су га са по-

сног голијског камењара одвели 

у свијет. Запослио се у Билећи, 

а потом прешао у Никшић, коме је остао вјеран 

до краја животног и радног вијека.

„Ту, најближе својој Голији и родитељима, у 

ондашњој Жељезари, као поштован и признат 

мајстор, стекао је заслужену пензију. Међутим, 

Новица наставља још интензивније да ради 

и привређује за породицу, којој се предао сав, 

без остатка. Последњи рад, као прилог својих 

вриједних руку, оставио је, прије неки дан, у 

Црквено-народном дому у Никшићу“, казао је 

Вујачић.

Судбина се, међутим, грубо поиграла са њим и супругом му За-

горком са којом је савио породично гнијездо, изродио петоро 

дјеце и стекао углед и поштовање. 

„Рано и прерано им је из наручја узела прво млађаног Мило-

ша, а затим стасалу момачку делију Милутина, али они су се 

као прави библијски праведници, уз захвалност Богу, савили 

око остатка и унучади, што могу само најбољи и најсигурнији у 

себе и најближи Господу, они који живе 

по Божјим, а не земаљским законима. 

Новици живот није био наклоњен, а 

највише га је раздирала сумња шта се 

догодило те кобне јануарске ноћи 2008, 

како је и зашто, на правди Бога, страдао 

његов одабраник у срцу, Милутин. Ин-

тересовала га је истина до које и поред 

надљудских напора није могао доћи“, 

рекао је Мишо Вујачић, додајући, у 

свом опроштајном слову, да су Новицу 

красиле најљепше људске особине – 

поштење, искреност, бистрина, оштро-

умност, посвећеност породици, раду, 

ближњима, Цркви којој је увијек при-

носио искрено, саборно и породично.

„Живио си по Божјим заповијестима, 

увијек са Господом, као библијски Јов и 

у сну се упутио његовом престолу. Баш 

као што си цио живот прижељкивао, да заспиеш у својој кући, 

а пробудиш се у рајском насељу и ту дочекаш своју крсну славу 

Свету Петку. Зар може бити веће потврде твоје чврсте земаљске 

вјере? Благо твојој племенитој души“, поручио је Вујачић.

Опијело у цркви Светих апостола Петра и Павла на Крсцу у 

Голији служили су  свештенослужитељи Епархије будимљанско-

никшићке: протојереј-ставрофор Драган Крушић, архиман-

дрит Данило Трпчевски, јереји Слободан Јокић, архијерејски 

намјесник никшићки и Мирко Вукотић.  

Опраштајући се од свог саплеменика, епски пјесник Божо 

Ђурановић је казао да Новичино срце, рањено за сином Ми-

Земни остаци Новице Канкараша, великог добротвора наше Цркве, 
сахрањени су, у четвртак 23. октобра 2014, поред цркве Светих Петра и 
Павла на Крсцу у Голији код Никшића.

Сенк а  Чо ловић Шумић
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лутином, није могло више да издржи. Више од губитка 

мучила га је његова загонетна и неразјашњена смрт.

„Од свега тога, најтеже га је погодила судска неправ-

да и пуних седам година прикривања праве истине 

и заташкавања кривице оних, који су угасили његов 

живот у 29-ој години. Тешка неправда и туга све више 

су нагризали његово рањено срце. Даноноћно је па-

тио и туговао, не испољавајући своју муку ни пред 

фамилијом, сагоријевајући, трпећи бол због тешке не-

правде“.  

„Новица Шолов се свуда могао видјети и наћи гдје се 

отмени људи сабирају, на скуповима, саборима, про-

славама, а посебно оним црквеним, јер је, како он, 

тако и читава његова фамилија изузетно побожна, која 

држи до Бога и Цркве. У његовој се кући никада не гаси 

кандило, а чести гости су им били Преосвећене Вла-

дике и многи свештеници, чу-

вари наше свете вјере и Српске 

Православне Цркве“, нагласио 

је Ђурановић.

У надгробној бесједи свеште-

ник Слободан Јокић је, говорећи 

о Новичиним врлинама и 

тврдој вјери, упркос животном 

страдању, подсјетио на његово 

својеврсно ходочашће када се 

из Страшевине пјешке упутио 

на освећење манастира Светог 

Саве у Голији како би дочекао 

Патријарха српског Г. Иринеја и 

тиме, на најљепши начин, про-

славио свог Светог Саву.

 „Принио је оно што је једино и 

имао – труд, љубав, жртву, оно 

што је цијелог живота носио 

Богу, а тим уским путем којим 

иду прави, истински људи, као 

што је наш Новица, не ходе 

сви него они који се труде, који 

страдају, али са тог пута не 

скрећу, него корачају полако, 

никуда не журе, носећи чи-

сту душу и чисто срце, носећи 

оно што имају. Тај труд Новица 

усади у своју породицу и свом 

племену, те су га сви по томе 

познавали. Мршав, усправан, 

с оним поноситим брком на 

његовом кошчатом, озбиљном 

лицу. Гдје је год требало стигао 

је, полако, пјешке, и да утјеши 

и да развесели, да каже људску 

ријеч. Мало је таквих људи, а 

такви иду уским путем. 

„Уградио је себе, са својим синовима и породицом, у 

никшићку Саборну цркву и Епархијски дом. Старијима 

је био као син, вршњацима као брат, нама млађима као 

отац и сви смо га поштовали. Утјешио је Бог Новицу 

кад га је задесила велика трагедија, ту рану је носио и 

данас је исцјељује за својим Мићом. Бог даје муку, али 

Бог и тјеши. Утјешио га је са унучадима, са његовом 

радошћу. Уморио се наш Ноле да гања правду у неправ-

ди, да тражи истину. Данас је нашао овдје на овом све-

том мјесту. Нека га Господ прими у Царству Своме, нека 

му да одмора којег је заслужио. Нека почине, Новице, 

твоја душа тамо гдје праведници почивају и нека ти 

је вјечан спомен“, рекао је, опраштајући се од Новице 

Канкараша, искреног пријатеља и добротвора наше 

Цркве, свештеник Слободан Јокић.    
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З
ашто ових дана небо има црну траку из-
над Грахова и Бањана или се то указује 
нови звјездани пут на вијест да се из-
ненада у Господу представио наш драги 
пријатељ и друг проф. др Чедомир Мијов 

Лучић? Обнављамо многа сјећања и успомене на 
наше људско, пријатељско и академско дружење. 
Могу слободно поновити древну истину српског 
народа: док те имасмо баш те не знасмо, тек кад те 
изгубисмо боље те упознасмо.
Чедомир М. Лучић рођен је 1939. у Бањанима код 
Никшића. Основно и средње образовање стекао је 
школовањем у родном крају, а даље школовање 
је наставио у Београду, Загребу, Француској, гдје 
је стекао и највиша научна звања. Завршио је три 
факултета, па одбранио једну магистарску тезу на 
Београдском универзитету. Докторску дисертацију 
Петар 1 Петровић-Његош у своме времену одбранио 
је 1989. на Филозофском факултету Свеучилишта у 
Загребу, којом је стекао звање доктора философије. 
Докторат из књижевних наука под насловом Жи-
вот и дјела Риста Ратковића одбранио је на Фило-
лошком факултету Универзитета у Београду 1995. 
Докторску дисертацију под називом Успостављање 
власти у Црној Гори и спољни утицаји на њено 
организовање од 16. до средине 19. вијека, на Фило-
зофском факултету у Новом Саду одбранио је 1997. 
У Паризу је, по конкурсу француске владе, био 
њихов стипендиста (boursier de gouvemment 
Francais). Диплому Француског језика стекао је на 
Универзитету Klermont, 1976. 
Био је професор и шеф Одсјека за историју на 
Филозофском факултету Универзитета у Српском 
Сарајеву, гдје је предавао Српску и јужно-словенску 
историју (18. и 19. вијека) и Општу историју. Такође 
је био и професор на Филозофском факултету у 
Никшићу. Био је научни савјетник Историјског ин-
ститута Универзитета Црне Горе. 
Био је и члан више стручних и научних удружења 
и органа, а сарађивао је и са неким научним 
институцијама у иностранству (Centre des hautes 
etudes touristicues – Universite de Droit, dEconomie 
et des Sciences – DAIX – МARSEILLE – France, Инсти-
тут за туризам Akademii Wychovania Fizycznego – 

КRAКOW и SIКD Elmhurst, Ilinois USA). Као члан Црногорско-ру-
ске редакције, радио је на едицији „Црногорско-руски односи“ (1 
књ. Подгорица – Москва 1991). Био је члан и секретар редакције 
за Историју Црне Горе и члан редакције „Историјских записа“. 
Такође је био члан редакције „Радови“ (часописа Филозофског 
факултета у Српском Сарајеву и учествовао у организовању на-
учних скупова и трибине „Округли сто“).
Кроз широк опус својег занимања историографијом, 
географијом, правом, етиком и књижевношћу, највише се ба-
вио националном и општом историјом 17, 18. и 19. вијека. 
Говорио је француски и руски језик, а у научно-истраживачком 
раду служи се старословенским и латинским језиком. Био је и 
научни савјетник у Историјском институту Универзитета Црне 
Горе.
Споменица Филозофског факултета, Универзитета у Источном 
Сарајеву, у оквиру шездесетогодишњице постојања објављена 
је ове године библиографија проф. др Чедомира Мијова Лучића 
са преко 150 референтних уџбеника, приручника, монографија, 
научних и стручних радова од националног и међународног 
значаја, што може будућим научницима служити као културна 
баштина за нова истраживања.
Наш драги пријатељ и друг проф. др Чедо Лучић је посједовао 
највише људске вриједности и личним примјером је преносио 
на многе млађе колеге, ђаке и студенте да његују смјерност на 
супрот гордости, дарежљивост насупрот среброљубља, чисто-
ту моралну насупрот разврату, човекољубље насупрот зави-
сти, уздржљивост насупрот неумјерености, кроткост насупрот 
гњеву, ревност у вјери и молитви насупрот очајању у лењости 
и немарности према свом вјечном спасењу.
Ако си некада и некоме дјеловао необично то не треба да нас 
чуди, јер си се винуо ка највећим висовима у књижевности, 
историjско-правној науци попут Орјена, Ловћена и Дурмитора 
у поднебесја твоје Црне Горе, те зато нам опрости што нисмо 
били дорасли твом правом умовању и људовању. На крају мо-
рам истаћи и свима нам је познато да ниси пропустио ни једну 
обавезу према својој породици гдје си засновао нове услове за 
егзистенцију својих синова и супруге Љубице. Даће Бог да се 
испуни твоја жеља и да синови усреће себе, а обрадују родитеље 
на оба свијета. „Ђе је зрно клицу заметнуло, ондје нека плодом 
почине“. Почивај у миру и нека ти Бог подари рајско насеље, а 
твоме роду и потомству напредак, здравље и весеље.

Колеге и студенти Научно-наставног вијећа
Филозофског факултета, Катедра за историју

и твој одани пријатељ и друг Радослав Милошевић

В Ј е Ч Н а Ј а  п а М Ј а т

И НЕБО ИМА ЦРНу ТРАку
ИзНАД гРАХОВА И БАЊАНА
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О
купили смо се данас овдје код овог светог 
храма Светог Саве I српског просвјетитеља и 
учитеља да испратимо брата и хришћанина, 
дивног и угледног братственика и племени-
ка, истакнутог научног радника и универзи-

тетског професора, једног од најзнаменитијих савремених 
српских историчара – Чедомира Чеда Мијова Лучића.
За све нас који смо га познавали и вољели, а нарочи-
то за његову породицу његов одлазак у љепши и бољи и 
праведнији свијет за који се као истински хришћанин 
припремао био је велико изненађење и дубоко нас је из 
темеља потресао.
Ја имам част да се тужна срца опростим од свога племени-
ка и пријатеља, иако није лако говорити о тако значајној 
и могу слободно да кажем великој личности – свестраној 
и стваралачкој, као што је био Чедо Мијов Лучић. Човјек 
који ће оставити дубок и неизбрисив траг не само у своме 
братству и племену него и на простору читаве Црне Горе 
и Херцеговине, а дозволите ми да устврдим и на читавом 
српском етничком простору.
Чедо Лучић је поникао овдје у кршним Бањанима у чести-
том и надасве признатом братству Лучић, у вихору брато-
убилачког рата који је однио његовог честитог оца. Тако 
да је Чедо тако рећи од свог рођења осјетио суровост и не-
правду овоземаљског живота. Подизан је и васпитаван на 
најбољим традицијама наше патријархалне хришћанске, 
епске етике што се очитовало и у његовом научном раду. 
Ријетко је који човјек са ових простора успио да умножи од 
Бога му дароване таланте, као што је то успио Чедо Лучић. 
Завршио је три факултета и одбранио три доктората. Та 
чињеница више него довољно говори о његовом раду, о 
његовом знању и даровитости. Његово знање и формално 
образовање није било теоријског карактера, него је Чедо 
својим животом свједочио оно што је у својим књигама 
писао; књигама у којима је саопштавао историјску истину 
и презентовао историјске чињенице. Један његов доктор-
ат се односи на личност и дјело Светог Петра Цетињско, 
чију је мисао и идеју – хришћанску, православну, српску, 
Чедо Лучић слиједио до посљедњег свога часа. Пишући 
о етичким аспектима ријечи Светог Петра, Чедо је био 
живо укоријењен на светопетровско духовно и морално 
насљеђе. Ријетко је који савремени научник држао до на-

учног морала и до одговорности за јавну ријеч као Чедо 
Лучић. Зато је у својим научним радовима саопштавао 
истину и само истину. Био је један од најбољих позна-
валаца историје Црне Горе и Херцеговине – политич-
ке, војне, правне, књижевне и културне историје овог 
простора, а исто тако и карактера и менталитета овог 
народа. Био је један од највриједнијих научних истра-
живача у Историјском институту Црне Горе, један од 
најомиљенијих професора на Философском факултету 
у Никшићу, а вјерујем и у Српском Сарајеву, гдје је и 
завршио своју универзитетску каријеру, и свакако један 
од најсвестранијих и најплоднијих српских научних 
радника на простору данашње Црне Горе.
Поред двије књиге о Светом Петру Цетињском, напи-
сао је и неколико књига о правном систему и власти у 
Црној Гори од 1499–1918, затим студију о књижевном 
раду Риста Ратковића, а поред научног истраживања 
бавио се и књижевним радом објавивши један роман, 
више приповиједака и неколико збирки поезије.
Али, прије свега био је непоколебљив Србин источно-
православне вјероисповијести, како је сам често на-
глашавао. То је свједочио и својим животом и својим 
научним и књижевним стваралаштвом.
Био је репрезентативни изданак наше динарске херце-
говачке традиције, којој је посветио најбоље странице 
свога научног рада.
Ходио је крстоносним путем од најранијег дјетињства 
до зрелијих година, које је испунила огромна туга за 
његовим непрежаљеним сином Мијом, са којим је ду-
ховно и молитвено разговарао до посљедњег дана свога 
овоземаљског живота, спремајући се за сусрет са њим у 
Царству Небеском, гдје нема туге ни бола, ни уздисања, 
него гдје је живот вјечни.
Као хришћани вјерујемо да ће се Чедо истински сус-
рести са својим сином и са својим оцем мучеником и 
страдалником за истину и правду Божију.
Нека му је лака српска земља на којој је и за коју је 
живио оставивши на њој широки траг у сваком погледу.
Ожалошћеној породици нека Бог подари хришћанску 
утјеху и духовну снагу да издрже бол за својим дичним 
супругом и оцем.
Бог да му душу прости.

В Ј е Ч Н а Ј а  п а М Ј а т

ПРОФ. ДР ЧЕДО МИјОВ 
ЛуЧИћ (1939–2014)

протојереј -с таврофор хаџи Драган Крушић

35МИТРОВДАН  2014.  |  бр. 93



С
амо се дружим са помјереним. Мени је 

помјерен човјек тек занимљив, не само 

занимљив, него ме просто вуче његов случај. 

У њему се нешто помјерило, и по другом све 

преорагнизовано. И на лицу, и на гледању му 

се то одмах примијети. Oн je, реално гледано ненорма-

лан својом „помјереношћу“, али кад склапа своје ријечи, 

он помјера ствари, - и све о чему прича, постаје живо, и 

ти слушаш и гледаш, и видиш да се нешто помјера. Не 

нешто, него сама мјера којом се мјере ствари и ријечи. 

И ти у присуству таквога човјека, не гедаш више на ства-

ри и на ријечи онакве какве су биле, него их сагледаваш 

у њиховим новим могућностима. Одједном, чудом се за-

чудиш. Као да се и теби неко чудо десило. Један такав 

дубоки помјереник ми каже:

„Откад ме оно стрефи муња небеска, ништа у животу не 

радим. Ништа и не мислим. Све се само мисли. И све се 

само ради. Добио сам тада хиљаду руку, и ноге брже од 

најбржих. И срце које опслужује све те удове, у радости, 

- од најмањег до највећег. Мој случај није дошао кроз 

видљиву или невидљиву процедуру, мој је случај дошао 

као гром и поплава. И кад ме је гром погодио, онда ме је 

и потоп потопио, и опет, родих се из подземног извора.

И тек, тада ме, слободног, огријао мој Видовдан“.

Слушаш и гледаш тог помјерењака, и у теби се нешто 

мијења. Слушаш и гледаш, и питаш се у себи – је ли 

он нормалан, или ненормалан!? Али твоје питање, ви-

диш, није добро. Јер видиш да је он нормалнији што је 

ненормалнији. И одмах видиш да наше разумијевање 

–„нормалног и ненормаланог човјека“ је нешто што 

припада „непомјереном“ разумијевању. Разумијевање 

у којем се ништа не помјера, није неко разумијевање. 

Пред, собом, сад, видиш човјека који се ослободио 

унутрашњих стега и кочница. Човјека у којем се 

покреће живот, и мисли које га изражавају. И свака 

његова ријеч има унутрашњу подршку, као да га неки 

невидљиви извор напаја. И ти сам себе видиш у аури 

која те чини другачијим, помјереним. И радујеш се томе, 

и прибојаваш се од тога.

Као да нијеси у истом свијету, прије и послије разговора. 

Да, свијет се у моменту промијенио, и ти сам, окрзнут 

том промјеном. Ако се човјек промијенио, онда се и 

свијет промијенио. Све је другачије, - од ријечи и лица 

које гледаш. Ново сазвучје осваја атмосферу. И видиш у 

свему нешто што прије нијеси видио. И чудиш се како 

прије нијеси то видио, кад си гледао исто то. Али то више 

није исто. Исто је постало другачије. Јер се нешто у ду-

бини помјерило. Другачије гледаш лица људска, ствари, 

другачије гледаш птице које пролете, и дргачије слушаш 

њихово пјевање. Другачије гледаш траву која расте ту 

поред пута. Као и она сад да има нешто да ти каже.

Ништа није како је. Кад се мисли живе, тек тада доносе 

праву радост. Кад се мисли, а не живи, ништа се у теби 

не помјера, и нема радости, већ мука. Доживјети соп-

ствено помјерање, истинска је радост. И то помјерање 

помјера ближе ка себи, и ближе ка свему другом.

„Тако се лиших обичних представа у животу, које су ме 

највише мучиле. Мучиле су ме такве, непомјерајуће 

мисли, да сам мислио да од мене нема пониженијег 

мученика. Али, срећом, дође муња и све уреди како 

Бог милује. Насмијах се тада „нормалном и паметном 

човјеку“.

Други ми човјек каже, који је слушао овог лудака, и очи-

то био надахнут његовим ријечима:

„Његов случај је тежак колико је лак. Лакоћа његова 

зачуђује, јер је несхватљива. Одвија се по неком дру-

гом правилу, или, закону, који је нормалном човјеку 

несхватљив. Но, његов случај је њему чиста радост, а то 

што другима, који би га протумачили, чини тешкоће, то 

није његов проблем. Доћи до његове непроблематич-

не формуле, само је могуће оном ко живи тај случај. 

И тај који је живи, нема амбицију да је разумијева, он 

само има амбицију да се кироз њега шири и увећава 

његов случај. Разумијевање и неразумијевање његовог 

случаја, - оставио је другима“.

К у Л т у р а

ПОМјЕРЕНИк
Милу тин Мићовић
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П
оводом 100 година од Великог рата и 70 го-

дина од мученичке смрти славног претка 

Благоја Мићковог, братство Крушића је, у 

Црквено-народном дому Светог Василија 

Острошког у Никшићу, 23 септембра ове 

године, организовало вече сјећања под називом “Витез 

Благоје Мићков Крушић“.

“Свако сјећање, ако се темељи на будућности, на Цар-

ству небеском, тамо гдје ћемо се сви окупити око Го-

спода нашег Исуса Христа је право, непролазно, ис-

тинско сјећање. А наших предака једино можемо да 

се сјећамо на тај начин када се молимо за њихове 

душе и обиљежавамо њихов спомен. Ова вече је упра-

во најљепши показатељ како се не заборављају слав-

ни преци и да тако заслужимо да се и нас неко сјети 

када одемо Господу на истину. (...) Честитам мом дра-

гом колеги, пријатељу и брату, оцу Драгану Крушићу, 

на труду и љубави које је исказао према свом пре-

тку, обиљежавајући сјећање на њега и његову слав-

ну, честиту, поносну, храбру, јуначку душу и име“, ре-

као је, благосиљајући сабрање, јереј Слободан Јокић, 

архијерејски намјесник никшићки. 

Академик Зоран Лакић је казао да међу читавом 

плејадом тих до скора незнаних јунака са Цера, Ко-

лубаре, из одбране Београда, чувене Мојковачке битке, 

пробоја Солунског фронта, стоји име и витеза јунака 

Благоја Мићунова Крушића, који је за показану храброст 

и јуначка дјела одликован Златним орденом Карађорђеве 

звезде са мачевима, руским царским одликовањем 

– Георгијев крст, француским Орденом легије части, 

двијема медаљама Обилића. (...) Поменуо сам само 

најзначајнија одликовања. Такав јунак је у освит слободе 

ликвидиран 17. августа 1944. као тобожњи издајник и на-

родни непријатељ. Ни данас му се за гроб не зна. Али је 

рехабилитован 2007. То је тужна прича. На другој страни, 

народ га памти на сасвим други начин. И књиге су напи-

сане о њему и познати пјесници су му стихове посветили, 

као на примјер Матија Бећковић. (...) За очекивати је да му 

локална власт у овом слободарском граду постави, макар, 

бронзано попрсје или, макар, да њега и његове другове 

срећемо на улицама које носе њихово име. Тако се одаје 

дужна пошта нашим јунацима са којима је и мала Црна 

Гора – прометејски велика“, нагласио је академик Лакић. 

Витез Благоје Мићков Крушић родио се, подсјетио је пу-

блициста Ђуро Кривокапић, у Приградини, али се огласио 

и прославио у Србији. Дјед му Ћетко са сином Мићком и 

унуцима Стеваном и Благојем преселио се у Дабиновце, у 

Куршумлијски крај, кад је Благоје имао само осам година.

п о М е Н И К

БЛАгОјЕ МИћкОВ 
кРушИћ
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“Таман кад пристиже за боја указа му се прилика да 

се искаже као јунак и витез. Кад са дружином наиђе 

мајор Војо Танкосић затече Благоја гдје стријеља кроз 

прстен јабуку попут Милоша Војиновића или хајдука 

Станка. Тако Благоје лако положи тест код Танкосића. 

Благоје крену у хајдуке, а од оца Мићка доби благослов 

на велики сретни пут – на пут части и слободе. И, за-

иста, Благоје показа како се иде у легенду. Сузбијао је 

Турке, одгонио Арбанасе, Бугаре живе хватао. На Швабе 

без узмака јуришао, никакву живу силу признавао није, 

ни пред ким у боју није узмицао. (...) Из комитовања са 

Танкосићем иде у Балкански рат, из Балканског у српско-

бугарски, а онда у најстрашнији – Први свјетки рат. Нижу 

се бојишта од Цера, Колубаре, Космаја, Призрена, Стру-

ге, Куманова, Царева Села, Елбасана, Валоне, 

Крфа, Кајмакчалана... Његова сабља и десни-

ца рука једнако је царствовала и на равнина-

ма бојним Косова и Метохије. Пред његовим 

јуришем падају ровови, шанчеви и узвишења, 

а какав је тек ратнички морал требало пока-

зати кад је Франц Јозеф запријетио. Не плаше 

се витезови српски, љуто се боре, међу њима 

Благоје Мићков Крушић који пет тешких рана 

задобија, али се брзо опоравља као из 

митологије“, бесједио је Кривокапић.

Тешко је набројати сва одликовања 

која су засијала на грудима овог 

витеза-јунака. Лично су га одлико-

вали регент Александар, војвода 

Бојовић, војвода Мишић, војвода 

Степа, генерал Гијом, изасланик 

врховне команде, изасланик ру-

ског цара, руско и француско по-

сланство.

“Дочекао је зли вакат да види 

како сурова њемачка чизма гази 

његову свету Србију, а синове му 

одводе у њихове казамате. У кућу 

Благојеву 17. августа 1944. банула је ОЗНА. 

Подказивачи и егзекутори, везали су га, водили на стра-

тиште, мучили, понижавали и уморили нечовјечном 

смрћу, а његова одличја и оружје опљачкали“, истакао 

је Кривокапић. 

У вечери сјећења на Благоја Крушића, али и на стотине 

хиљада његових сабораца из Првог свјетског рата који су 

учествовали у великој епопеји српског народа учество-

вао је др Будимир Алексић. 

“Гвоздени пук је био један од стотину српских пукова, 

једини од тих стотину који је добио назив Гвоздени пук, 

иако су се сви српски пукови храбро борили. Тај назив су 

овом пуку дали спонтано припадници осталих српских 

пукова и оно што је посебно важно и занимљиво за 

историјску науку јесте да је Гвоздени пук једини који је 

сачувао своју архиву. Дакле, Благоје је оличење српске 

идеје и српског страдања, српске голготе и српског вас-

крса у Првом свјетском рату. Без обзира на овај актуелни 

историјски ревизионизам који данас влада у европској, 

па и у нашој историјској науци, који жели да ствари пре-

окрене наопачке, да Србију оптуже за Сарајевски атен-

тат и за изазивање Првог свјетског рата, за сва страдања 

и последице које су проистекле из тог Првог свјетског 

рата, чињеница је да је мала Србија заиста учинила један 

невиђени подвиг и да је то скупо платила и доживјела 

демографски губитак од кога се ни данас није опоравила 

о чему најбоље свједоче подаци: у периоду од септембра 

до децембра 1914. године од Церске битке, Колубарске, 

битака на Дрини, одбране Београда, Аустроугарска војска 

је изгубила 270.000 војника и официра, а српска 

војска је изгубила око 160.000 бранилаца. Србија 

је 1915. мобилисала 40.000 малољетних дјечака, 

30.000 њих је страдало од глади и болести преко 

Албаније, неколико хиљада је стигло на острво 

Видо и тамо је умирало по 300 дјеце дневно. 

Гробница им је била плаво Јонско море. 370.000 

војника Србија је изгубила у Првом свјетском 

рату, а милион и стотину хиљада цивила. 

Дакле, скоро трећина укупног станов-

ништва и око 50% мушкараца“, на-

вео је Алексић.

На огњишту се човјек учи како 

мора и треба да се управља, а 

Благоје је ту школу добро из-

учио под кровом својих предака, 

у дому свог оца Мићка, рекао је 

књижевник Чедо Баћовић. 

“Ту је Благоје спознао да је живот 

вучје вијалиште, а да ријеч треба 

добро просијати, па је тек онда пу-

стити у свијет. Ту се учио, не по зако-

нима књига, но по људским законима 

који су говорили да је образ најскупљи ко га 

зна цијенити, да је лакше бити нечовјек него човјек 

и да се јунак двапут рађа, први пут кад на свијет дође, 

а други кад јуначки погине. Зато и не чуди откуд се и 

Благоје такав испилио. (...) Благоје није оставио блага на 

камаре, али је зато на племенском стаблу Бањана оста-

вио једно велико, чисто и свијетло име. Његова смрт је 

један чин античке драме“, запазио је Баћовић.

Програм ове вечери, коју је водио Драгутин Драга 

Перовић, употпунили су глумачким наступима: Спасоје 

Томић, Марко Ковачевић, Филип Вучић и Урош Радовић, 

чланови Братства православне омладине Светог 

Василија Острошког из Никшића, пјесник Драго Паповић 

из Гацка, епски пјесник Божо Ђурановић, и гуслар Слав-

ко Горановић.

Ур. Св.
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У 
Црквено-народном дому Светог Василија Острошког 

у Никшићу, 16. октобра представљена је обимна 

(743 странице) монографија „Бањани“, про-

фесора Момчила Мићовића, која је, у 

издању аутора, штампана прошле, 2013, 

године.

У представљању су учествовали: проф. др Благота 

Мркаић, који је и рецензент овог издања, и др Војислав 

Миљанић, а своја запажања о дјелу доставио је у писаном 

облику и академик Зоран Лакић, који је био спријечен да 

учествује у овој промоцији. Његов текст прочитао је про-

фесор Веселин Матовић, који је био модератор вечери.

Према ријечима академика Лакића сви ми носимо свој 

завичај негдје у дубини душе, сву његову љепоту и све 

његове људе и увијек добро чујемо поруке завичаја. Зато 

се завичај воли пуним срцем и никад му се не можемо 

довољно одужити.

“И у ово наше вријеме завичајне књиге имају предност над дру-

гим књигама. Заслужило је гласовито племе Бањана да има овако 

богату монографију. Аутор ју је структурирао у пет дјелова, плус 

додатак од још стотину нових страна. Сваки њен дио је тематски 

разуђен: има своја поглавља, а она, опет, своје одјељке. Укуп-

но двије стотине посебних тема за обраду. То је, заиста, просто 

невјероватно и врло импресивно“, написао је академик Лакић.

Он је напоменуо да се све богатијем фонду завичајних књига, 

уз монографију “Пива“, академика Обрена Благојевића, која се 

сматра узором у овој врсти литературе, и дјелу “Дробњак кроз 

историју“, историчара др Жарка Лековића, сада придружила и 

Мићовићева књига “Бањани“.

“Аутор нас подсјећа на богату прошлост овог краја и племена, 

која вуче коријене из 14. вијека. Локалитет Црвена стијена от-

крива нам да је ово било станиште прачовјека. Из времена Рим-

ске империје овуда су пролазиле значајне саобраћајнице које су 

спајале римске градове са Скадром. Од 7. вијека овдје је доминан-

тан живаљ био словенско-етнички елеменат. Велимље, као главно 

насеље, помиње се још 1477. У састав Црне Горе Бањани су ушли 

1878. Име су добили, каже аутор, вјероватно по имену феудалног 

господара овог краја, који је био титулиран као Бан – Бањани“. 

“Свако братство са ових простора старо је двије стотине, па и 

три стотине година. Народно предање везује Бањане за српску 

средњовјековну 

властелу од Косов- ског 

боја 1389“, наводи академик Лакић.

За изузетно тежак и обиман подухват 

писања ове књиге Мићовића је, запажа 

проф. др Благота Мркаић, могла мотиви-

сати и опредијелити само исконска љубав 

према свом завичајном бањском крају у 

коме је рођен, провео дјетињство, завршио 

осморазредно школовање и рано доживио 

бит завичајног живота. 

“У завичајном крају провео је дио своје 

младости радећи пар година као учитељ, 

реализујући своју почетну професионал-

ну и просветитељску мисију. У дому својих 

родитеља био је у прилици да слуша и 

упија интересантна казивања о прошло-

сти Бањана и о судбинама бањског човјека. 

Своје изворне спознаје употпуњавао је 

ревносно упознавањем писаних извора: 

историјске, етнографске, фолклорне грађе 

и архивских докумената. Тако је успио да 

постепено публикује књиге: “Братство 

п р о М о Ц И Ј е

“БАЊАНИ”
МОМЧИЛА МИћОВИћА
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Мићовићи“ и монографију о свом родном 

мјесту “Приградина у простору и време-

ну“. Монографијом “Бањани“ остварено је 

трокњижје као драгоцјена публицистич-

ка синтеза, незаобилазна у историјско-

етнографској литератури и антрополош-

ким спознајама“, нагласио је др Мркаић.

У трећем дијелу монографије – Етнологија, 

обрађен је импозантан број тема, 

међу којима се истичу оне о поријеклу 

најстаријег становништва, српско-

романском смијесу у Бањанима, влашкој 

загонетки, сеобама, о прецима династије 

Петровић-Његош у Бањанима, те врло из-

азовне теме о свим бањским братствима, 

о вјерским приликама, бањским црквама 

и манастиру Косијереву, свештенству, о 

школству и здравству. 

“Значајно мјесто добио је и приказ по-

менутих вјерских прилика у Бањанима 

у различитим периодима, сагледани су 

посебно вјерска, историјска и културно-

просветитељска мисија манастира 

Косијерево који је више пута скрнављен и 

рушен. Освијетљена је улога свештенства, 

нарочито чувеног владике Саве Косановића 

и игумана манастира Косијерево Теодосија 

Мишковића. Мићовић истиче да је само 

“с народом опстајало његово свештенство 

да га кријепи и јача Христовом вјером“. 

Свештенство је са јачим бањским брат-

ствима значајно утицало на племен-

ско заједништво“, рекао је, поред оста-

лог, др Благота Мркаић, напомињући да 

је у монографији представљен садржај 

тадашњег школства. Наиме, 1861. отворе-

на је Основна школа у Петровићима, не-

пуних 30 година послије прве Његошеве 

школе на Цетињу, и прије од иједне школе 

у Никшићу.

Своје мјесто добило је и здравство, сагле-

дани су његови почеци и здравствена и па-

триотска мисија др Петра Миљанића и др 

Ника Миљанића.

Промоцији књиге „Бањани“ присуство-

вао је и Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.

Бројној публици у Црквено-народном дому 

Светог Василија Острошког обратио се и ау-

тор проф. Момчило Мићовић. 

Вече је изворном пјесмом употпунила етно 

група “Бањанке“ и гуслар Горан Перовић.

Ур. Св.
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Н
едавно су из штампе изишле „Успомене (1939–
1942)“ архимандрита Серафима Кашића, које је 
за штампу приредио и за које је предговор напи-
сао историчар Предраг Вукић. Архимандрит Се-
рафим Кашић се може сврстати у ред значајнијих 

настојатеља манастира Острога. Он је несумњиво једини 
настојатељ манастира Острога који је иза себе оставио ме-
моарске списе.
Приређивач Предраг Вукић је у архиву острошког манастира 
пронашао сачуване успомене оца Серафима у којима је овај 
духовни старјешина описао збивања у манастиру Острогу и у 
сопственом животу од доласка у острошки манастир крајем 
марта 1939. до уласка четничких војних јединица у мана-
стир Острог, на Цвијети 29. марта 1942. Своје успомене отац 
Серафим исписао је графитном оловком на шездесет једном 
листу канцеларијског папира. Приређујући успомене оца Се-
рафима за штампу Предраг Вукић их је у начелу публиковао 
онако како су написане. У том погледу стриктно је пошто-
вао аутентичан садржај рукописа. Одређене корекције из-
вршене су искључиво када су у питању адекватни знакови 
интерпункције. У поглављу Факсимили приређивач је пу-
бликовао ксероксиране примјерке свих листова на којима 
је отац Серафим исписао своја сјећања. Тако ће заинтере-
совани читаоци и научни радници, уколико то желе, моћи 
упоређивати и сравњивати одштампани текст са аутентич-
ним записима оца Серафима.
У својим успоменама, отац 
Серафим исцрпно описује 
долазак патријарха Гав-
рила и краља Петра II 
у манастир Острог, одлазак 
краља Петра у изгнанство, оста-
нак и краткотрајни бора-
вак патријарха Гаврила у 
Острогу, изненадни упад 
њемачких војника у 
манастир Острог и 
њихово нечовјечно 
по ступање пр ема 
српском патријарху, као и насил-

п р И К а З И

уСПОМЕНЕ (1939–1942)
др Ж арко Лековић

Архимандрит Серафим Кашић, Успомене (1939–1942); за штампу при-
редио и предговор написао Предраг Вукић, Манастир Острог, 2013.

но одвођење патријарха Гаврила у зато-
чеништво. Записана сјећања о патријарху 
Гаврилу и његовом родољубивом и 
несаломљивом духовном лику с правом се 
могу окарактерисати као највреднији сег-
мент ових успомена. И то како са историо-
графског тако и са литерарног становишта.
На свршетку публикације, у складу са на-
учним и публицистичким стандардима, 
приређен је регистар личних имена и ре-
гистар географских појмова.
Успомене Серафима Кашића су драгоцјен 
историјски извор који проширује и 
обогаћује наша сазнања из црквене и на-
ционалне историје, а посебно из историје 
манастира Острога.
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„... да су побијени и да је у оног са брадом пуцано више 

пута

и ту су на брзину затрпани уз поток...

Кажу да се онај са брадом крстио и гледао у небо.

А небо је, кажу, било пуно звезда.“

запис начелника УДБ-е Радојице Раке Ивановића

о смрти митрополита Јоаникија (Липовца)

И
ма књига, попут ове господина Војиновића, 

које одликује подобност наслова дјела теми 

и садржају саме књиге. Премда смо, мање-

више, ненавикнути на успјела дјела из об-

ласти које нису основни позив аутора, пред 

нама је један врло интересантан рад, са свим својим 

(незнатним) недостацима и (небројеним) позитивним 

одликама. С обзиром на страну и дио наше историје 

који нам је открила, као и с обзиром на вријеме у којем 

је штампана, она се не би могла сматрати актуелном 

(у, данас општеприхваћеном, популистичком смис-

лу ријечи). Но, њена вриједност је баш у томе – што 

њеном аутору није циљ био, изгледа, стицање пролазне 

и мудром човјеку неважне дневне популарности, већ 

откривање истине, од многих, нажалост, заборављене.

На самом почетку читаоца дочекује врло поетско 

дјело – пјесма „Вјечнаја памјат“ – знаменитог српског 

пјесника Благоја Баковића, на коју се наставља Митро-

политу Амфилохију својствена бесједа (као предговор) 

у којој је дјело господина Војиновића одредио као „Му-

ченикослов Цетињске Цркве Божије“.

Овај споменик жртви српског свештенства у Црној 

Гори је књига која има извјесних методолошких не-

достатака. Наиме, аутор у почетном дијелу књиге 

теми прилази прилично несигурно, крећући се од оп-

штих прилика у Другом свјетском рату и жртве коју 

су поднијели житељи са југословенског простора (у 

1  Овај приказ посвећујем свом рођаку Миломиру Ћулафићу, 
богослову, убијеном, мучки, у Словенији, маја 1945, поменутом 
у овом мученикослову.

првом реду православни Срби), преко пописа свештен-

ства Српске Цркве у Црној Гори из предратног (или, 

прецизније, међуратног) периода, као и свештенства 

у Краљевини СХС, па до представљања живота и улоге 

СПЦ и свештенства у друштву предратне (међуратне) 

Црне Горе, након уједињења јужних Словена, и све 

до брижљивог пописа одликовања која су заслужни 

свештеници Црне Горе на својим грудима понијели. 

Методолошку неспретност видимо и у томе што је ау-

тор са претходних тема читаоца упознао: са кратким, 

таксативно представљеним, конспектом значајнијих 

догађаја у Њемачкој, који су довели до Хитлеровог 

успињања до рајхсканцелара (дакле, са догађајима 

који су претходили Другом свјетском рату, који је био 

тема претходног поглавља); са спољном политиком 

тадашње Краљевине према Њемачкој; са дешавањима 

у КПЈ и Титовим доласком на чело Партије. Нарав-

но, све теме су блиско и нераскидиво скопчане са 

пострадањима српског клира, а са њиме заједно и на-

рода. 

Но, с друге стране, да је дјело које представљамо успјело 

небројено је доказа. Претходне примједбе се, с друге 

стране, не би морале појмити на приказан начин, јер 

је проседе којим се аутор водио могуће схватити и као 

специфичан интелектуални приступ, односно логички 

ход од општих социо-политичких кретања, свјетских 

и европских, и њихове рефлексије на наше нацио-

налне несреће, диобе, пострадања и друге страшне 

посљедице. 

Архивска истраживања аутора су довела до Милована 

Ђиласа, партијског главара, каснијег бунтовника, от-

падника и комунистичког дисидента, и на неколико 

мјеста се могу наћи врло важни историјски докази о 

његовој улози у креирању друштвене климе и збиље у 

ратној и, кратко, поратној Црној Гори. На његов удио 

у свему, у књизи је дат посебан акценат. Међутим, ау-

тор није слободније оцјењивао узрочно-посљедични 

Н о В е  К њ И Г е

ПРИЧА О БРАТОуБИЛАшТВу
илити о жртвама српских подјела1

Дамјан  Ћулафић

(Милош К. Војиновић – „Вјечнаја памјат – свештенству Митрополије 
Црногорско-приморске страдалом у Другом свјетском рату“,
Колашин 2012, издавач аутор, стр. 396)
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однос између Ђиласових наређења и њиховог 

извршења (а консеквенце његових стравичних на-

редби сваки обавјештенији будући читалац може 

да наслути), већ се задржао на преношењу (у из-

водима или у цјелини) доступних докумената и 

важније литературе и на тај начин остао досљедан 

историографском поступку. Читаоцу је остављено 

да суди према разуму, а коришћена документа су 

врло јасна. Илустративним примјером сматрам да 

је у једну од небројених јама у Црној Гори, јаму 

звану „Виденовић“, бачен, између многих других, 

и официр југословенске војске Блажо Раденовић, 

Ђиласов брат од ујака, чију је ликвидацију он на-

редио, према тврдњи аутора, у писму од 8. октобра 

1941.2 „Покољења дјела суде...“

Промјена политичког система је услови-

ла промјену друштвене стварности. Те нагле 

измјене једног стабилног и вјерујућег друшт-

ва могуће су биле само уз сурову борбу са 

неистомишљеницима, а то је у овом случају зна-

чило са Српском црквом и српским вјерујућим 

народом. Црна Гора, то „зрно слободе“, се у томе 

истицала међу најбескрупулозније територије, 

јер су руководиоци Комунистичке партије у Црној 

2  Милош К. Војиновић – „Вјечнаја памјат – свештенству 
Митрополије Црногорско-приморске страдалом у Другом 
свјетском рату“, Колашин 2012, 90.

Гори издавали наређења са најчешћом назнаком – „по кра-

тком поступку“. У књизи је дат акрибичан попис српских 

стратишта у Црној Гори, јама, које су биле копане, а, потом, 

„пуњене“ српским свештенством и осталим непокорним 

православним Србима и то широм Црне Горе – у околини 

Никшића и Шавника, у Горњој Морачи, Бјелопавлићима, 

Жабљаку... Но, данашњег читаоца ове књиге ће посебно 

забринути сазнање да српски свештеници нису страдали 

само од комуниста, премда од њих највише, нити само од 

освједочених српских непријатеља (Њемаца, Италијана 

и наших комшија Албанаца и Хрвата – усташа), већ, на 

нашу велику жалост и тугу, и од оних који су себе држали 

за припаднике четничког покрета. Додуше, ријетко (али – 

довољно).

У том општем црногорском метежу Српска црква и њено 

свештенство нису ћутали и повлачили се пред сотони-

ним војскама, већ су опсежним саопштењима, писмима 

и објавама, као најодговорнији образовани људи, реаго-

вали и упозоравали на стравична дешавања и посљедице 

које идеолошка диоба, каква је била, може међу браћом 

да произведе. Зато у Резолуцији свештенства архијерејских 

намјесништава никшићког, шавничког и колашинског 

донесеној 29. децембра 1943. у Никшићу, обраћајући се „на-

роду србском!“, аутори кажу:

„Хоће да Свето Христово Јеванђеље замијене ‘Капиталом’ 

Карла Маркса, а свога највећег духовног просветитеља 

и учитеља Светог Саву са чифутом, Мошом 

Пијадом. Ако то допустимо загрмљеће 

на нас клетва великог Његоша: 

‘Бог вас клео, погани из-

роди, шта ће туђа 

вјера међу 
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нама... Су чим ћете изаћ’ пред Милоша и пред друге 

србске витезове, који живе докле сунце грије?’.“3

Пророштво српских свештеника се, свједоци смо, оства-

рило – клетва Владичина над нама грми и обистињује 

се!

Кад се Црква прогони народ неминовно страда, па су и 

православни Срби 1944. натјерани на „пут без поврат-

ка“ у Словенију, у чијим шумама су, према поузданим 

подацима, кости оставили младићи Црне Горе – њих 

око 11.000.4 Неколицина предака потписника овог 

приказа почивају у словеначким шумским јамама, 

посљедњој станици „пута којег нема“ и којега никада 

није ни било. Али тај пут на који су натјерани је опо-

мена нама, њиховим потомцима, да ће свако страдање 

Цркве Христове произвести неки нови „пут којег 

нема“ и да ће се корачање тим путем завршити она-

ко како се окончао пут невино пострадалих црногор-

ских младића. А тај „пут којег нема“ су, опет, утирала, 

између осталих, и наша браћа Срби (комунисти) – и то 

је оно што највише брине. Но, то проклетство није само 

наша својина. У Русији је комунистички терор имао 

акутније методе и резултате. Примјера ради, од 50.000 

свештеника, колико их је на почетку четрдесетих го-

дина било у највећој православној земљи на свијету, 

године 1935. остало је само 1.000.5 До 1937. године у 

Русији је порушено преко 7.000 цркава и манастира.6 

На рачун таквог комунистичког богобораштва српски 

историчар Предраг Вукић је луцидно сковао детерми-

нанту – „милитантни атеизам“ – која врло језгровито 

осликава квинтесенцу идеолошке платформе „рад-

ничког покрета“. 

Господин Милош К. Војиновић је овом књигом 

освијестио, надамо се, незнавеног српског читаоца да 

је комунистички покрет, у самом свом зачетку, био не-

здрав, имао је труле коријене. Наиме, идеолог прак-

тичног (читај – политичко-прагматског) социјализма 

Владимир Иљич Лењин је потомак Калмика7, од оца 

муслимана и мајке Јеврејке, из пољске породице 

Банк.8 Ово сматрам отрежњујућим, јер је у православ-

ним земљама рецепција комунистичке идеологије и 

идолатрије била најраспрострањенија, а долазила је 

од идеолога којем хришћанство није дио непосредног 

насљедног кода. Дакле, глобална политичка стихија је 

захватила православни народ, незаобилазно се одра-

зила на Црну Гору, и ударила у сам темељ националног 

опстанка – Српску цркву.

3  Исто, 102–110.
4  Исто, 111.
5  Исто, 114.
6  Исто, 115.
7  Калмици (тат.) - (мн.) „отпадници“, монголско племе које 
живи у унутрашњости Азије номадским животом. (извор: 
„Речник страних речи и израза“ – Милан Вујаклија, Просвета, 
Београд 1980).
8  Исто, 116.

Историја је детерминисана као „учитељица живота“. 

Стога дјело господина Војиновића треба појмити и 

као учило, које нас умудрује и казује да непочинства 

према српском свештенству нису чињена само од ко-

муниста и у централној и јужној Црној Гори, већ да су 

православни Срби своје крвнике имали и у сјеверном 

дијелу земље. Муслимански башибозук је из Плава 

1941. протјерао свештеника Ђорђија Шекуларца; у 

Мартиновићима (селу код Плава) Албанци су 11. маја 

1941. опљачкали и оскрнавили цркву Светог Василија 

Острошког, а исто су поступили и са црквом Свете 

Тројице у Брезојевицама, такође плавском селу. Наре-

чене двије цркве наше комшије Арнаути су запалили 

у јулу 1941. 

У књизи је посебно значајно мјесто које заузима 

акрибични попис православних српских свештеника 

страдалих у смутним временима прије, за вријеме и 

послије рата. Зулум, дакле, није био временски омеђен 

на Други свјетски рат. Злочиначке аспирације према 

СПЦ давнашња су појава. Но, аутор овог поменика се 

потрудио, у оквиру сопственог научног задатка, да нам 

стави до знања да је вишеструко више српског право-

славног клира пострадало од комунистичких крвника 

него од усташа, нациста, фашиста, Албанаца и мусли-

мана заједно. 

Највриједнији дио књиге, од 149. до 330. странице, 

назван је „Именослов мученика“. У том поглављу 

се налази опсежан попис припадника клира СПЦ 

(Митрополије црногорско-приморске) са кратким 

биографијама и описом њиховог животног скончања, 

на челу са митрополитима Јоаникијем (Липовцем), 

Петром (Зимоњићем) и Арсенијем (Брадваревићем). 

Посебна је опомена свима нама примјер Митрополита 

дабро-босанског, Петра Зимоњића, који је главом пла-

тио неповиновање наредби и захтјеву хрватског като-

личког жупника Божидара Бралеа, од маја 1941, да се 

„одсад“ служе он и свештенство латиницом, да доку-

мента пишу тим писмом и да се на печату ћирилица 

замијени латиницом. Прогонство Српске Цркве било 

је, дакле, са више страна, по више „основа“, али је си-

гурно да то није значило уништавање само Српске 

Цркве, већ читавог једног народа. Књига господина 

Војиновића је доказ да је девастирати СПЦ значило, и 

значи, потријети садржај духовног српског архетипа, а 

тиме и асимиловати и са лица земље збрисати српски 

народ.

На крају књиге дата су три приказа исте, именски и 

географски регистар, извори и литература.

Овај приказ је писан са увјерењем да је аутор књиге 

„Вјечнаја памјат – свештенству Митрополије Црногор-

ско-приморске страдалом у Другом свјетском рату“ као 

иницијални мотив за писање овог дјела имао свијест о 

томе да „само оно што је записано остаје“.
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ЉЕТОПИС
15. септембар 2014. Његово 

Високопреосвештенство Ми-

трополит Кемеровски Г. Ари-

старх (Руска Православна 

Црква), боравио је у посети 

Епархији Рашко-призренској 

и Косовско-метохијској у 

пратњи Преосвећеног Еписко-

па будимљанско-никшићког Г. 

Јоаникија.

Високе госте у манастиру Високи 

Дечани дочекао је Преосвећени 

Епископ рашко-призренски 

Теодосије са дечанском братијом. 

Епископ Теодосије је, обраћајући 

се Митрополиту Аристарху, посеб-

но нагласио благодарност Руској 

Православној Цркви и њеном 

вјерном народу који су у најтежим 

историјским тренуцима несебично 

помагали своју браћу у Србији и 

показивали солидарност посебно 

са њеним народом на Косову и 

Метохији.

•
20. септембар 2014. Његово 

Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије служио је на дан када 

наша Света Црква Православна 

молитвено слави Светог мучени-

ка Созонта и друге са њим, Свету 

Архијереску Литургију у манасти-

ру Добриловина.

Истога дана, Преосвећени Вла-

дика освештао је спомен-чесму 

Пашинац у селу Пашина вода код 

Жабљака.

Свечаности уприличеној пово-

дом чина освећења, уз братство 

Крстајић, које је обновило старо, 

односно подигло ново споме-

обиљежје, присуствовао је амба-

садор Руске Федерације у Црној 

Гори господин Андреј Нестеренко, 

те предсједник жабљачке општине 

Веселин Вукићевић и предсједник 

Скуштине општине Жабљак Видоје 

Томчић. 

На спомен-чесми су освешта-

ни и мозаици Светог Николаја 

Мирликијског, крсне славе 

братства Крстајић и Светог 

Пантелејмона. 

Братство Крстајић је обновило и 

подигло спомен-чесму на извору 

Пашинцу у славу и част Дурми-

тораца - учесника Балканских 

ратова и I свјеткосг рата за покој 

њихових душа и напредак њиховог 

потомства. 

Амбасадор Руске Федерације го-

сподин Нестеренко је, овом при-

ликом, засадио липу као симбол 

мира, љубави и заједништва међу 

словенским народима.

•
21. септембар 2014. На празник 

Рођења Пресвете Богородице, 

славу манастира Косијерево, Свету 

Архијерејску Литургију служила 

су Преосвећена Господа Епи-

скопи будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије и карансебешки Г. 

Лукијан из Румунске Православ-

не Цркве, који је стигао у нашу 

Епархије са чудотворном иконом 

Пресвете Богородице, која је по-

водом овог великог и свијетлог 

празника покренута из манастира 

Калугара ради поклоњења вјерног 

народа у Црној Гори.

Сабрани народ, а нарочито ува-

женог госта из Румунске Право-

славне Цркве, ријечима срдачне 

добродошлице, поздравио је 

Његово Преосвештенство вла-

дика будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

Епископ карансебешки Г. Лукијан  

благословио је вјерни народ и 

поучио га јеванђељским словом, 

древном манастиру Косијерево 

поклонио је копију чудотворне 

иконе Пресвете Богородице, а игу-

ману косијеревском оцу Арсенију 

напрсни крст.

Освештан је и преломљен славски 

колач који су, поводом храмовне 

славе, принијели чланови брат-

ства Миловић, домаћини славља. 

Дио колача и обавезу за наред-

ну годину преузело је братство 

Ђурковић.

Потом је у манастирској порти од-

ржан традиционални црквено-на-

родни сабор Бањана, Никшићана 

и мјештана других крајева Црне 

Горе, као и најближих херцего-

вачких општина. У пригодном 

културно-умјетничком програму 

учествовали су бројни извођача 

из Црне Горе, Србије и Републике 

Српске.

•

НОВА ЦРкВА у кРЊОј јЕЛИ

Архиепископ цетињски Митрополит црногорско-приморски Господин Амфилохије и Господа Епископи 
будимљанско-никшићки Јоаникије и полошко-кумановски Јоаким освештали су 31. августа ове године, 
новосаграђену цркву Светог архиђакона Стефана у Крњој Јели, у Ускоцима.
Након службе великог освећења одслужена је Света Архијерејска Литургија, а у склопу Свете службе 
обављено је и саборно крштење дјеце и одраслих, њих тринаесторо.
Након благосиљања славског колача, Митрополит Амфилохије је одржао архипастирску бесједу и пре-
дао кључеве цркве Владици Јоаникију као надлежном епархијском архијереју, а онда је предсједнику 
Одбора за градњу храма Милутину Јекнићу уручио Орден Светог краља Милутина, којим га је Свети 
Синод с Патријархом српским Иринејем на челу, на Митрополитов предлог, одликовао за ово богоугод-
но дјело, а уручио је и архијерејске захвалнице најзаслужнијим појединцима и предузећима који су 
помогли градњу ове светиње.
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22. септембар 2014. Његово Пре-

освештенство Епископ каран-

себешки Г. Лукијан одржао је, у 

Црквено-народном дому Светог 

Василија Острошког у Никшићу 

предавање под називом “Свети му-

ченици Бранковени – 300 година 

од Њиховог мучеништва“.

Духовној вечери, посвећеној 

сјећању на Свете мученике Бран-

ковене, чланове владарске по-

родице Константина Бранковена, 

који су мученички страдали 1714. 

исповиједајући вјеру православ-

ну, присуствовао је и ријечима 

срдачне добродошлице поздра-

вио уваженог госта из Румунске 

Православне Цркве, Епископа ка-

рансебешког Г. Лукијана и његове 

сараднике, Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

•
23. септембар 2014. Његово Пре-

освештенство Епископ карансе-

бешки Г. Лукијан, при повратку за 

Румунију посјетио је катедрални 

манастир наше епархије Ђурђеве 

Ступове.

Дочекао га је Преосвећени Епи-

скоп Јоаникије са свештенством, 

монаштвом и вјерним народом.

Истога дана, поводом 100 година 

од Великог рата и 70 година од 

мученичке смрти славног пре-

тка Благоја Мићковог, братство 

Крушића је, у Црквено-народном 

дому Светог Василија Острош-

ког у Никшићу, организовало 

вече сјећања под називом “Витез 

Благоје Мићков Крушић“.

•
25. септембар 2014. У Црквено-

народном дому Светог Василија 

Острошког у Никшићу, поводом 

200 година издавања Писмени-

це и 150 година од смрти Вука 

Стефановића Караџића одржана је 

Свечана академију коју су органи-

зовали Институт за српски језик 

САНУ, Матица српска – Друштво 

чланова у Црној Гори и Студијски 

програм за српски језик и 

јужнословенске књижевности Фи-

лозофског факултета у Никшићу.

Поздравном ријечју у име Матице 

српске – Друштва чланова у Црној 

Гори обратио се доц. др Драго 

Перовић, предсједник. 

Излагање је одржао др Срето 

Танасић, директор Института за 

српски језик САНУ.

Наука зна, истакао је, поред оста-

лог, др Танкосић, да је Светосавље 

најснажније коријене пустило на 

тлу Херцеговине и Црне Горе, а 

одатле се миграцијама ширило у 

друге области. Познато је и да су 

сливови Таре, Пиве, Комарнице 

и горњих токова Лима и Мора-

че колијевка српске духовности 

и државности, као и дијалекта 

који је одатле далеко разнијет 

миграцијама.

Добродошлицу професорима и на-

учним сарадницима из Института 

за српски језик САНУ пожељела 

је и проф. др Јелица Стојановић, 

секретар Одјељења за српски језик 

и књижевност Матице српске – 

Друштва чланова у Црној Гори. 

У пригодном програму су уче-

ствовали народни гуслар Бошко 

Вујачић и етно група Бањанке.

•
26. септембар 2014. Његово 

Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије служио је молебан 

испред Вуковог споменика у 

Петњици код Шавника.

“Заслужио је Вук Караџић да му 

обавимо помен у његовом старом 

завичају, његовој старој Херце-

говини, а данашој Црној Гори, у 

скровитом мјесту његовог старог 

завичаја Петњици. Исто као 

што је заслужио да се помиње у 

Тршићу и да се сабирамо у мјесту 

његовог рођења, тако исто је за-

служио да се сабирамо у мјесту 

његовог старог поријекла, као 

што ће дати Бог да се саберемо 

и на старом огњишту Караџића 

у Лијевој Ријеци, пошто постоји 

иницијатива да се и тамо постави 

спомен-обиљежје Вуку Караџићу 

поводом 150 година од његовог 

упокојења“, рекао је, поред осталог, 

Преосвећени Владика.

У име породице Караџић добро-

дошлицу је пожелио професор 

Војислав Караџић. 

Излагања о Вуку и Вуковом раду 

имали су др Свето Танасић, др 

Милица Радовић – Тешић, такође 

са Института за српски језик САНУ 

и доц. др Драга Бојовић, предавач 

на Студијском програму за српски 

језик и књижевност Филозофског 

факултета у Никшићу. 

Да је Вуков дух и даље присутан 

на овим просторима посвједочили 

су Вукови пјевачи: народни гус-

лар Бошко Вујачић и етно група 

Бањанке.

У послијеподневним часовима 

уприличена је посјета Студијском 

програму за српски језик и 

јужнословенске књижевност 

на Филозофском факултету у 

Никшићу, гдје су професори и 

научни сарадници Института 

за српски језик САНУ упозна-

ти са историјатом овог одсјека 

и садашњим стањем, односно 

пројектима, истраживањима, 

издањима и осталим активности-

ма.

•
26. септембар 2014. У навечерје 

празника Воздвижења Часног 

Крста Господњег, празнично 

бдјеније у Саборном храму Светог 

Василија Острошког у Никшићу 

служио је Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије уз 

саслужење свештенства и свеште-

номонаштва наше Епархије.

У току празничног бденија 

Преосвећени Владика је са 

свештенослужитељима и вјерним 

народом дочекао Његово Преос-

вештенство Епископа сердопског 

и спаског Г. Митрофана из Руске 

Православне Цркве. 

Сабраним вјерницима празник 

Воздвижења Часног Крста чести-

тао је Владика Јоаникије, а ува-

женом госту из Русије и његовој 
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пратњи пожелио добродошлицу 

ријечима архипастирског слова.

•
27. септембар 2014. На праз-

ник Воздвижења Часног Крста, 

Преосвећена Господа Еписко-

пи будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије и сердопски и спаски 

Г. Митрофан из Руске Право-

славне Цркве служили су Свету 

Архијерејску Литургију у Са-

борном храму Светог Василија 

Острошког у Никшићу.

У архипастирској бесједи 

Преосвећени владика Јоаникије 

је говорио о Часном и Живот-

ворном Крсту Господњем, чије 

Воздвижење наша Света Црква 

прославља, као свједочанству 

највеће љубави и Божанске и 

људске.

Истога дана Преосвећени Епископ 

Г. Јоаникије освештао је крсно 

знамење на узвишењу изнад Пив-

ског манастира.

Освећење крсног знамења увели-

чао је својим присуством Његово 

Преосвештенство Епископ сердоп-

ски и спаски Г. Митрофан из Руске 

Православне Цркве, гост Епархије 

будимљанско-никшићке, а саслу-

живали су јеромонаси Јефтимије 

(Шкулетић), игуман Пивског 

манастира и Венијамин, сарадник 

Преосвећеног Владике Митрофа-

на.

Чину освештања крста, који 

је смјештен на брду Чубрача, 

изнад јужне стране манасти-

ра Пива, присуствовали су о. 

Остоја Кнежевић из никшићког 

намјесништва и јеромонах 

Арсеније (Самарџић), игуман 

манастира Косијерево. Светко-

вина поводом освештања крсног 

знамења окупила је и мјештане 

околиних села.

•
28. септембар 2014. На празник 

Светог великомученика Никите, 

Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије извршио је, 

са свештенством и вјерним наро-

дом, мало освећење храма Светог 

Јована Крститеља у селу Мацава-

ре, у Бањанима код Никшића.

Након освештања обновљеног 

храма одслужена је и Света 

Архијерејска Литургија у којој је 

Преосвећеном Владици саслужи-

вало свештенство и свештеномо-

наштво наше Епархије.

Сабраном вјерном народу 

Преосвећени Владика се обра-

тио архипастирском бесједом а 

најзаслужнијима за обнову цркве: 

Младену Перовићу, предсједнику 

Одбора при храму Светог Јована 

Крститеља, Радославу Перовићу 

и Веселину Мирковићу, уручио 

Архијерејске грамате којима их је 

одликовао „за показану љубав и 

доброчинство према својој светој 

Цркви, нарочито приликом обнове 

цркве Светог Јована Крститеља у 

Мацаварама“. 

У име Црквеног одбора при храму 

Светог Јована Крститеља обратио 

се Младен Перовић.

•
4. октобар 2014. С благословом 

Његовог Преосвештенства Епи-

скопа будимљанско-никшићког 

Г. Јоаникија, на Оданије 

Воздвижења, у манастиру До-

бриловина је одржан први Дјечји 

сабор, прије чијег почетка је 

Преосвећени Владика одслужио 

Свету Архијерејску Литургију. 

У молитвеном сабрању учествовао 

је вјерни народ овог краја од којих 

је, један број, приступио Светој 

тајни причешћа.

Током Литургије обављено је 

саборно крштење, кроз које је 

Цркви Христовој прибројано пет 

хришћана.

Потом је у манастирској порти 

одржан Дјечји сабор, први ове 

врсте у нашој Епархији. Дјецу и 

њихове родитеље благословио је 

Његово Преосвештенство Вла-

дика Јоаникије, који је казао да 

је овај догађај значајан за мана-

стир Добриловину, за само село и 

мојковачку општину, али и много 

шире.

У програму Дјечјег сабора, који 

ће се у манастиру Добрило-

вина, са благословом Влади-

ке будимљанско-никшићког Г. 

Јоаникија, убудуће увијек од-

ржавати у суботу по Крстовдану, 

учествовали су црквени хорови 

и дјеца са вјеронауке из Бијелог 

Поља и Мојковца: бјелопољски 

дјечји хор “Светог Николе“, којим 

руководи Јулијана Вујошевић, 

хор “Светог Јоакима и Ане“ из 

Мојковца под диригентском 

палицом Иване Мрдовић, мали 

дјечји хор “Бисерчићи“, такође 

из Мојковца са диригентом 

попадијом Слободанком Крговић, 

те новоосновани дјечји црквени 

хор при манастиру Мајсторовина. 

Програм је, сплетом игара из 

Србије и Црне Горе, употпунила 

фолклорна секција КУД “Вес-

на“ из Мојковца, а изведен је и 

игроказ “Свети Сава благосиља 

дјецу“ у којем су наступила дјеца 

са вјеронауке: Милош Божовић, 

Нина, Давид и Сава Крговић.

•
5. октобар 2014. Њ. Пр. Еп. Г. 

Јоаникије служио је, на праз-

ник Светог пророка Јоне, Свету 

Архијерејску Литургију у манасти-

ру Ђурђеви Ступови.

Бројним вјерницима, сабраним у 

светој служби Божјој, бесједио је 

Преосвећени Епископ Јоаникије, 

осврнувши се на причу из Светог 

Јеванђеља о жени из незнабо-

жачког племена хананејског, која 

моли Господа да је помилује због 

болести њене кћерке. 

•
6. октобар 2014. Његово Преос-

вештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио је 

са свештенством и свештеномо-

наштвом Епархије будимљанско-

никшићке и Митрополије црно-

горско-приморске, на празник 

Зачећа Светог Јована Крститеља, 

Свету Архијерејску Литургију у 

манастиру Јован до, метоху мана-

стира Острога.
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Молитвеном сабрању на празник 

- храмовну славу овог манастира, 

присуствовали су бројни вјерници 

којима се архипастирском 

бесједом обратио Преосвећени 

Владика Јоаникије. 

Освештан је и пререзан слав-

ски колач. У име свечара, махом 

Пјешиваца, 

и у име своје породице, обратио 

се протојереј-ставрофор Радомир 

Никчевић, 

преносећи поздраве и благослов 

Његовог Високопреосвештенства 

Митрополита 

црногорско-приморског Г. 

Амфилохија.

По одлсуженој Литургији обављен 

је помен на манастирском гробљу.

•
7. октобар 2014. Светом 

Архијерејском Литургијом, све-

чаном Литијом, благосиљањем 

славског колача и славском трпе-

зом хришћанске љубави у Подго-

рици је свечано прослављена прва 

годишњица од освећења Саборног 

храма Христовог Васкрсења.

Свету Литургију служили су Епи-

скоп будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије и умировљени Епископ 

захумско-херцеговачки и при-

морски Г. Атанасије, уз саслужење 

ДОЧЕк ЧуДОТВОРНЕ ИкОНЕ ПРЕСВЕТЕ БОгОРОДИЦЕ Из РуМуН-
СкОг МАНАСТИРА кАЛугАРА

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, са бројним вјерницима, свеш-
тенством и монаштвом, дочекао је, 20. септембра, у Саборном храму Светог Василија Острошког у 
Никшићу, преосвећеног Епископа карансебешког Г. Лукијана из Румунске православне Цркве који је, 
са сарадницима, вјернима Епархије Будимљанско-никшићке донио на поклоњење чудотворну икону 
Пресвете Богородице из румунског манастира Калугара. 
Након одслуженог вечерњег празничног бденија и доксологије, Епископа Лукијана ријечима срдачне 
добродошлице поздравио је Преосвећени Епископ Јоаникије. 
Изражавајући велику благодарност за љубав коју је својим доласком исказао Епископ карансебешки 
Г. Лукијан, Његово Преосвештенство Епископ Јоаникије је нагласио да ова посјета подсјећа на старе 
духовне везе између Српске и Румунске Православне Цркве и високом госту из РПЦ уручио највише 
одликовање Епархије будимљанско-никшићке – Медаљу Светог великомученика Георгија првог степе-
на за „унапређење и утврђивање братских веза међу православним народима“. Уз високо одликовање, 
а на памјат и молитвено сјећање, поклонио му је архијерејску панагију и крст.
Медаљом Светог великомученика и побједоносца Георгија другог степена Владика будимљанско-
никшићки Јоаникије одликовао је Љубицу Рајкић, српску књижевницу из Темишвара, која је у пратњи 
чудотворне иконе и Епископа Лукијана допутовала у посјету Епархији будимљанско-никшићкој. 
Захваљујући на искреним братским емоцијама са којима је дочекан у Никшићу Епископ карансебешки 
Господин Лукијан није скривао радост у свом обраћању.
Он је Владици Јоаникију поклонио епитрахиљ и омофор, а никшићком Саборном храму Светог 
Василија Острошког копију чудотворне иконе Пресвете Богородице из манастира Калугара, која је, 
према предању, осликана на Светој Гори, а у Румунију су је донијели монаси у 16. вијеку. 
У првој половини 19. вијека ова чудотворна икона пронађена је у пећини непознатог подвижника. У 
пећини је откривен и извор љековите воде, која и данас тече. На мјесту гдје је била пећина у којој је 
пронађена света икона, 1859. подигнут је манастир. Извор је остао у манастирској цркви – и дан-данас 
вјерни народ приступа овој светињи. Дешавала су се бројна исцјељења у манастиру Калугара молит-
вама Пресвете Богородице Која посредује пред Својим Сином за наше спасење.
„То је једна од најчувенијих чудотворних Богородичиних икона из Румуније. Била је веома стара кад 
смо је пронашли и много православаца са свих страна свијета је траже, али никад није путовала толико 
колико је данас путовала. Ви сте прва Епархија, ван румунских граница, гдје смо дошли са чудотворном 
Богородичином иконом, ради Вас и ради народа. Веома сам срећан што овај наш православни народ 
може да се помоли пред том чудотворном Богородичином иконом“, поручио је на крају свог обраћања 
Епископ карансебешки Г. Лукијан.
Преосвећени Владика Лукијан посјетио је и Митрополију црногорско-приморску: Саборни храм Хри-
стовог Васкрсења у Подгорици и Цетињски манастир, а 23. септембра био је и у Беранама, гдје га је, 
као и у Никшићу, у манастиру Ђурђеви Ступови, са свештенством, монаштвом и вјернима дочекао 
Преосвећени Владика Г. Јоаникије. Гост из Румунске Православне Цркве поклонио је и Ђурђевим Сту-
повима копију чудотворне иконе Пресвете Богородице из Калугара. 
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многобројног свештенства и мо-

литвено учешће вјерног народа.

•
10. октобар 2014. У цркви Св. 

Апостола Петра и Павла у Бијелом 

Пољу свечано је обиљежен завр-

шетак обнове јужног звоника. 

У свечаности је, поред Његовог 

Преосвештенства Епископа 

будимљанско-никшићког Г. 

Јоаникија, вјерног народа, свеш-

тенства и монаштва, учествовао и 

шеф Делегације Европске Уније у 

Црној Гори Митја Дробнич.

Истога дана, Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије освештао 

је крсна знамења за храм Светог 

архангела Гаврила, који се гради 

у мјесту Црнионица код Бијелог 

Поља.

У пригодној бесједи Преосвећени 

Владика је захвалио ктитору храма 

господину Александру Крстеву, 

православном Бугарину, коме 

је Бог усадио у срце племениту 

жељу да на овом светом мјесту 

подигне цркву посвећену Божјем 

благовјеснику, Светом архангелу 

Гаврилу. 

Сабрање је поздравио и господин 

Александар Крстев, ктитор храма, 

захваливши свима који помажу 

изградњу ове светиње. У свом 

кратком обраћању он је поручио 

да човјек ништа у свом животу не 

може да уради без Бога и вјере у 

свеколику Божју љубав.

•
11. октобар 2014. Његово Преос-

вештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије уприличио 

је, у послијеподневним часовима, 

у катедралном манастиру наше 

Епархије, Ђурђевим Ступовима, 

свечани дочек за Његово Преос-

вештенство Епископа костромског 

и галичког Г. Терапонта из Руске 

Православне Цркве.

•
12. октобар 2014. У недјељу осам-

наесту по Духовима, на празник 

Преподобног Киријака Отшелника, 

у Ђурђевим Ступовима служена је 

Света Архијерејска Литургија.

Евхаристијским сабрањем начал-

ствовали су Њихова Преосвеш-

тенства Епископи будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије и 

костромски и галички Г. Терапонт 

из Руске Православне Цркве, гост 

Епархије будимљанско-никшићке, 

уз саслужење бројног свештенства 

и свештеномонаштва поменутих 

Епархија.

Литургији, коју је појањем пратио 

хор Свете мати Анастасије српске, 

присуствовао је велики број 

вјерног народа беранског краја.

Истога дана, увече, а поводом 

посјете Епископа костромског и 

галичког Г. Терапонта Епархији 

будимљанско-никшићкој, у сали 

Центра за културу у Беранама од-

ржана је свечана академија.

•
14. октобар 2014. На празник 

Покрова Пресвете Богородице, 

Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки служио 

је Свету Архијерејску Литургију у 

манастиру Ђурђеви Ступови.

•
16. октобар 2014. У Цркве-

но-народном дому Светог 

Василија Острошког у Никшићу, 

представљена је монографија 

„Бањани“, чији је аутор професор 

Момчило Мићовић.

Промоцији је присуствовао и 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

•
18. октобар 2014. Светом 

Архијерејском Литургијом коју су 

у цркви Светог Николе у Котору 

служили Архиепископ цетињски 

Митрополит црногорско-при-

морски Г. Амфилохије и Епи-

скоп будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије са свештенством 

Митрополије црногорско-при-

морске и Епархије будимљанско-

никшићке, которско Српско 

пјевачко друштво „Јединство“ 

прославило је јубилеј – 175 година 

постојања и рада.

У литургијској проповиједи Влади-

ка Јоаникије је честитао чланови-

ма Друштва јубилеј, и подсјетио да 

је његов члан био и Свети свеште-

номученик Јоаникије (Липовац), 

Митрополит црногорско-примор-

ски, који је 1945. године од безбож-

ника пострадао за Христа Господа.

У име Друштва, његов предсједник 

г. Војин Лазаревић је Митрополиту 

Амфилохију уручио специјалну 

захвалницу, а Захвалницу је добио 

и Владика Јоаникије. По Митропо-

литовим ријечима, значај његовог 

присуства на овој свечаности не 

огледа се само у томе што је као 

Епископ будимљанско-никшићки 

увеличао славље СПД „Јединство“ 

већ и у томе што је преко њега на 

светковини у Котору био при-

сутан и Свети свештеномученик 

Јоаникије, по коме је Владио-

ка Јоаникије и добио име на 

монашењу.

По Митрополитовом благослову 

Владика Јоаникије је постао и по-

часни члан СПД „Јединство“.

•
19. октобар 2014. Литургијским 

сабрањем и благосиљањем слав-

ског колача, храм посвећен Светом 

апостолу Томи у Моштаници код 

Никшића прославио је, на празник 

Светог апостола Томе, своју хра-

мовну славу.

Свету Архијерејску Литургију 

служио је и сабранима честитао 

празник Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије.

Благосиљан је и пререзан слав-

ски колач који је припремио 

мјештанин Божидар Буторовић, 

домаћин славља. Он је дио крсног 

колача предао Борису Баровићу, 

који се обавезао да буде домаћин 

славе за наредну годину.

•
22-26. октобар 2014. У Београду, 

Студеници, Подгорици и Никшићу, 

одржан је Међународни научни 

скуп “Владар, монах и светитељ 
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Стефан Немања - Преподобни 

Симеон Мироточиви и српска 

историја и култура (1113-1216)”, 

који је окупио велики број истори-

чара, историчара умјетности, ет-

нолога, лингвиста... из Црне Горе, 

Србије, Русије, Италије, Грчке... 

који су, својим радовима, свестра-

но освијетлили личност, дјело и 

вријеме оснивача српске државе 

и родоначелника благородне лозе 

Немањића, Стефана Немање - Све-

тог Симеона Мироточивог. 

•
26. октобар 2014. Његово Преос-

вештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио је, 

уз саслужење свештенства и свеш-

теномонаштва Епархије, Свету 

Архијерејску Литургију у манасти-

ру Пиви.

Литургији су, поред вјерног на-

рода пивског краја, присуство-

вали и учесници Међународног 

научног скупа „Владар, монах и 

светитељ Стефан Немања – Пре-

подобни Симеон Мироточиви и 

српска историја и култура (1113-

1216)“, који су претходног дана, у 

Никшићу, завршили са изношењем 

својих саопштења. 

•
27. октобар 2014. Празник Пре-

подобне мајке Параскеве – Свете 

Петке молитвено је прослављен 

у катедралном манастиру 

Епархије будимљанско-никшићке 

Ђурђевим Ступовима, гдје је Свету 

Архијерејску Литургију служио 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

Саслуживало је свештенство 

архијерејског намјесништва бе-

ранског и монаштво Манастира, а 

литургијском сабрању, у славу Све-

те Петке, присуствовао је вјерни 

народ беранског краја, којем се 

Преосвећени Владика обратио 

архипастирском бесједом.

•
28. октобар 2014. Поводом 

упокојења протојереја-ставрофора 

Богића Фемића, Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Јоаникије служио је 

Свету заупокојену Литургију у 

цркви Светог апостола Томе у 

Брзави.

Преосвећеном епископу је саслу-

живао велики број свештеника 

из Будимљанско-никшићке и 

Сремске епархије и Митрополије 

црногорско-приморске.

Након Свете Литургије, на гробљу 

поред цркве Светог апостола Томе, 

служено је опијело и сахрањени 

су земни остаци протојереја-

ставрофора Богића Фемића. 

29. октобар 2014. У великом амфи-

театру Православног богословског 

факултета Универзитета у Београ-

ду, пред петочланом комисијом 

коју су сачињавали др Владан 

Перишић (ментор), др Богољуб 

Шијаковић (председник Комисије), 

Епископ западноамерички др 

Максим (Васиљевић), др Дражен 

Перић и др Дарко Ђого (декан 

Православног богословског факул-

тета “Свети Василије Острошки“ у 

Фочи), докторску дисертацију под 

насловом „Релациона онтологија 

Јована Зизјуласа“ одбранио је 

Епископ захумско-херцеговачки 

и приморски Григорије (Дурић) 

и тако стекао звање доктора 

теологије.

Одбрани докторске дисертације 

владике Григорија присуство-

вао је и Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

•
31. октобар 2014. Светом 

Архијерејском Литургијом, 

благосиљањем славског колача 

и славском трпезом љубави на 

Цетињу је прослављена слава 

Цетињског манастира и Цетињске 

Богословије – празник Светог апо-

стола и јеванђелисте Луке, Светог 

Петра Цетињског Чудотворца и 

Светог Петра Другог Ловћенског 

Тајновидца.

Светом службом началствовао је 

Архиепископ цетињски Митро-

полит црногорско-приморски 

господин Амфилохије, а саслу-

живали су му господа Епископи 

бихаћко-петровачки Атанасије, 

будимљанско-никђшићки 

Јоаникије и рашко-призренски и 

косовско-метохијски Теодосије са 

многобројним свештенством наше 

помјесне Цркве. 

Одговарали су чланови хора при 

Саборном храму Светог Јована 

Владимира из Бара. 

У току Литургије Митрополит 

Амфилохије је у ђаконски чин 

рукоположио свршеног теолога из 

Бара Марјана Петковског, а Светом 

тајном крштења Цркви Христовој 

је прибројано пет новокрштених 

слугу Божјих.

У литургијској проповиједи 

Епископ бихаћко-петровачки 

Атанасије је говорио о Светом 

Петру Првом и Светом Петру 

Другом као носиоцима Божанске 

свјетлости.

Након причешћа вјерних и 

благосиљања славских колача, 

Митрополит Амфилохије је пред-

ставио фототипско издање „Окто-

иха петогласника“, који је изашао 

из штампе у издању Митрополије 

црногорско-приморске, Народне 

библиотеке Србије и манасти-

ра Високи Дечани поводом 520 

година прве штампане књиге на 

словенском југу.

Митрополит Амфилохије је одико-

вао Златним ликом Светог Петра 

Другог Ловћенског Тајновидца 

супружнике Милована и Љепосаву 

Мандић из Колашина, родитеље 

једанаесторо дјеце. Уз одликовање 

Владика им је уручио и поклон у 

износу од 1000 евра.

Потом је у Богословији Светог 

Петра Цетињског благосиљан слав-

ски колач и приређена славска 

трпеза хришћанске љубави.

Увече је, у крипти Саборног храма 

Христовог Васкрсења у Подгорици, 

одржана Свечана академија на 

којој је празничну бесједу “Етос 

Светог Петра Цетињског“ изгово-

рио др Душан Крцуновић.
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