Р Е П О Р ТА Ж А

У СВЕТЛОСТИ

ХРИСТОВОГ

ВАСКРСЕЊА

одећи у сусрет празнику Пасхе, Христовог свеспасоносног Васкрсења, можемо ићи само путем Његових светих заповести, примењујући
их свакодневно и присиљавајући се на њих. Тек
тада би те заповести могле благодаћу Божијом
ући у наша срца и ту остати мењајући нас и
преображавајући. Тај пут спасења је још ужи у
време Великог Поста, када све, иако некад тегобно, бива обасјано крајем пута, празновањем
Васкрсења. И то нас неодољиво подсећа, цело
то путовање, на сами наш људски живот, који се
испуњава светлошћу божанских празника и краја
свега који је свеопште Васкрсење рода људскога,
при Другом доласку Христовом.
Циклус великопосног богослужења, сваки његов део, јесте
путоказ ка празнику Пасхе. Зато је потребно да монаси по
манастирима и мирјани, колико то могу, иду напорним путем дугих служби, које су некада и несхватљиве, али сталним и упорним одласком у цркву, постају јасније, а потом
и насушна потреба човекове душе. Свака је недеља Великог
поста, једно одмориште и припрема за сусрет са Васкрслим
Христом - Недеља Православља, путоказ којим су прошли
милиони благочестивих душа на путу спасења, недеља Светог Григорија Паламе, учитеља исихазма, унутрашњег пута
молитве. Средишња недеља, недеља Часног Крста, којим
побеђујемо непријатеља рода људског носећи сопствени
крст и сопствено бреме. Следеће две недеље су посвећене
подвижницима у христоликом животу - светом Јовану Лествичнику и Светој Марији Египћанки, а на крају Цвети,
улазак Христа у Јерусалим, пре Његових страдања.
У низу дана Страсне седмице пратимо Христов пут на Голготу, како је дошао на магарету у Јерусалим, како га је умила

Монахиња Амфилохија (Драгојевић)
жена блудница у кући Симона губавог, а затим је са апостолима, уочи распећа био на тајној вечери. Читамо Јеванђеља
страдања, оплакујемо Господа крај гроба заједно са Мајком
Божијом и мироносицама. У Седмици страдања проживели
смо све патње са Господом. Били смо испод Крста са Њиме,
видели смо и његово Васкрсење. Опходећи око храма у ноћи
Васкрсења, стојећи испред затворених врата цркве у ноћи,
осетили смо неизвесност и тешку таму наших грехова, властиту недостојност, да би заједно са свештеником ушли кроз
црквена врата, из ноћи на светло певајући ”Христос Воскресе”, васкрсли и ми заједно са Христом, и дотакли се оне вечности која је наша стварност. Сва ова богослужења говоре о
дубоком и светом тајном промислу Христовог оваплоћења,
његовог обитавања међу људима, погребења и Васкрсења, о
Тајни Спасења људског.
Не испуњава нас душевна радост због лепог богослужења
или певања, тајанственост службе у поноћ, чак и нека
мода, већ осећамо конкретни смисао и значај Христовог
Васкрсења, што је стварна шанса да се променимо, не само
површно, већ до дна бића да изменимо наш однос према другим људима, према творевини. Промена начина
гледања на свет око себе. Стално васкрсавање из таме греха
и стално побеђивање смрти.
Да се испунимо благодаћу Божијом, да све гледамо другим
очима, када се испунимо светлошћу Христовог Васкрсења.
И била би нама људима та светлост непозната и неоткри-
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вена да сваки човек као боголико биће не
поседује тај дар Божији са којим се рађа
на свет. Зато није тешко препознати то
блистање славе Божије у другим људима
које срећемо, и на крају у свом властитом
бићу, као огањ који спаљује наше грехе и
наше страсти, који чисти све у нама што
не волимо и волимо али што нас ставља у
ропски положај. Како нам је дао Бог слободу, надомак, близу, да будемо ослобођени
од сваке привезаности, а ми то често
нећемо. Зато нас и не чуди како је дошао
међу своје „а своји га не примише”. Кад
човек изгуби благодат или је никада није
ни осетио, његове су очи уперене стално у
земљу.
Вера отвара очи човеку да види Бога. Али
она се прима слободно. Зато је и наша слобода, слобода сваког човека да постане
Божији. Добивши све то од Бога како то не
схватамо да нам ништа друго не треба?! Да
нам је Он дао све. И да по узору на Њега
ми треба свецело да се дајемо Њему и
људима, не као узвраћење, не као обавезу,
већ као једино могуће наше живовање на
земљи. Имајући Његов Лик у себи, дишући
Његовим дахом, ми не можемо бити ништа друго. Не можемо ни бити људи без
испуњења Њиме и примања Његовог
спасења. Не можемо живети без благодати.
Сваки је дан без благодати умирање за човека у коме је светлост Христова просијала
и обасјала све тамне делова нашег бића.
Благодат је навећи покретач нашег бића,
хлеб насушни за душу. Благодат је сусрет
са Оним који је од рођења живео у нашој
души Кога смо чекали. То је оно Благо ископано, за којим смо давно трагали, Извор
који се изненада појавио, за који смо мислили да је пресушио.
Празновање Васкрса није обележавање
обичног празника, већ сусрет са Живим
Богом, за којим чезне душа сваког човека.
Зато и у васкршњој ноћи, засија светлости
у срцима верних, која остаје и даље с нама
ако знамо да је чувамо као многоцени бисер. Васкрс даје смисао доласку Богочовека
на земњу, Његовој проповеди и Страдању.
Васкрс осмишљава цео наш живот, па и
сама смрт добија нови смисао. Смрт више
није крај, него почетак, смрт постаје нови
живот. Ова светлост Васкрсења обасјава
читав живот људски, светлост створена
за све народе који верују у Христа, и који
ће тек поверовати, за свакога човека који
живи на овоме свету. То је благодат чију
потврду можемо најпре наћи у радосној
ноћи Христовог Васкрсења.

ИЗ САДРЖАЈА
ЛИСТ ЕПАРХИЈЕ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКЕ ЗА ВЈЕРОНАУКУ,
ХРИШЋАНСКУ КУЛТУРУ И ЖИВОТ ЦРКВЕ
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Васкрсење Христово је коначна побједа
добра над злом , живота над смрћу, истинитог Живог Бога над лукавим и лажним боговима. Христос се овом побједом
открива и дарује као извор живота,
као побједник, побједник за све нас, за
цјелокупни род људски.
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вим поздравом обухваћена је сва наша вјера, сва суштина наше
хришћанске наде и сва потврда љубави јеванђелске. У њему се открива и потврђује благооткривена истина која је крајеугаони камен
хришћанства, а без које оно не би ни постојало. Христос васкрсе пјевају
ангели и славе на небу, ваистину одговарају људи на земљи. Чују се и
одлијежу те радосне вијести које садрже живот у себи и на небу и на
земљи. Нема мјеста на земљи које не слави и не говори те сверадосне и
свепобједне ријечи. Од оног великог свијетлог и светог примјера, када је
радост свијетлог Христовог васкрсења испунила срца људи који повјероваше и
прихватише као нечувен догађај у историји свијета; веђ двадесет и више вјекова
та радосна вијест испуњава срца вјерујућих хришћана широм цијеле земаљске
кугле у истинитост васкрсења Сина Божијег. Васкрсење Христово потврђује и истинитост и свих чуда које је он учинио и која се помињу у Јеванђељу.
Христово васкрсење главна је тема и предмет проповједи у свијету од времена светих апостола. О васкрсењу се говори у свим јеванђељима и дјелима апостолским, као и у свим посланицама Христових апостола. О васкрсењу пишу и
сви наследници светих апостола све до наших дана. На тој истини васкрсења се
темељи и живот наше свете Цркве. Заиста је хришћанство живо свједочанство
Васкрсења Христовог. Та истина је алфа и омега учења многих светих отаца
Цркве. Догађај васкрсења Христовог је био велики преокрет у схватању смисла живота цијелог свијета. Више ништа није било исто, јер Васкрсење Христово је дато људима као побједа, али и као обавеза схватања смисла живота. Јер
управо је оно дало истински смисао живота на земљи. Васкрсење Христово је
је васкрсење вјере и код ученика његових и и свих оних који су вјеровали кроз
поколења у његово славно тридевно васкрсење. Оно је потврда и доказ свих
доказа пред свим оним који су оповргавали васкрсење. У свијету је било оних

Александар Вујовић
који нијесу вјеровали у васкрсење Христово, али
та вјера апостолска која се преноси са кољена на
кољено она постаје неодољива сила и смисао живота многих покољења кроз вјекове до наших дана.
Да Христос није васкрсао шта би било од његовог
учења, од његове проповједи? Све би игубило свој
смисао и вриједност, али у Васкрсењу је све добило потврду и истинско постојање са смислом.
Његовим Васкрсењем сада имамо доказ да живимо
не за смрт, него за живот. То што је Адам изгубио
падом, враћено нам је другим Адамом-Христом,
његовим страдањем, које је прави смисао добило у
Васкрсењу. И у том догађају васкрсења Христовога
је уперена сва наша нада, и наша срећа и радосно
вјећно живовање. Ми празнујемо Пасху Божију
која нас спасава, и ми живимо његовим животом, и страдамо да би и васкрснули кроз његово
Васкрсење за вјечни живот. А и Господ Васкрли нас
увјерава да ћемо и ми после сопствене смрти ући у
вјечно битисање: „Ако живи у вама дух онога који
је васкрсао Христа из мртвих, Онај који је подигао

Христа из мртвих оживјеће и ваша смртна тјелеса Духом својим који живи
у вама“(Рим.8.11)
Васкрсење Христово је коначна побједа добра над злом , живота над смрћу,
истинитог Живог Бога над лукавим и лажним боговима. Христос се овом
побједом открива и дарује као извор живота, као побједник, побједник за све
нас, за цјелокупни род људски.
Својим васкрсењем из мртвих Господ Исус Христос нам је необориво показао да је Он истинити Син Божији који је примио право истинско тијело, са
којим је страдао и васкрсао и побиједио смрт. Како нам објашњава црквени
пјесник , Господ Исус Христос после своје људске физичке смрти боравио је у
гробу тијелом , а у аду са душом; као Бог у рају са разбојником, на престолу
са Оцем и Духом, испуњавајући све као Бог, дејством својих свемогућности.
Он је васкрсао из мртвих, и као Богочовјек побиједио смрт и тиме отворио
пут за васкрсење сваког човјека, и пут ка будућем вјечном животу у Христу.
Свједоци Васкрсења Христовог смо и ми данас, не само зато што се
поздрављамо тим радосним поздравом Христос Воскресе, већ зато што
и окушамо и срцем и душом доживљавамо васкрсење и пјевамо у славу
Васкрсења његовог. Зато сверадосно запјевајмо ту најлепшу пјесму даровану нам, и поздравимо се поздравом смисла и живота: Христос васкрсеВаистину Васкрсе, радост донесе, тугу однесе и смисао живота и битисања
нам дарова.

7

П Р И Ч А
БР. 67
2011.
ВАСКРС

8

ТУЂИ
ХЛЕБ

- Окривљени, закон вам даје право да кажете своју последњу реч – рече
председник суда равнодушним гласом, полузатворених уморних очију.
- Шта можете додати да бисте објаснили или оправдали свој поступак?
Окривљени уздрхта па дугим танким прстима нервозно ухвати дугачку
ограду око клупе за осуђенике. Бејаше то неугледан, мршуљав човек,
бојажљивих покрета, са притајеним страхом у очима. Светла, ретка,
ућебана коса и брада и сасвим беле трепавице придавали су његовом
бледом лицу болешљив, анемичан изглед. Био је оптужен да је, живећи
код једног свог даљег рођака, грофа Венцепољског, у ноћи између двадесет трећег на двадесет четвртог јануара подметнуо пожар у рођаковом
стану, и то са предумишљајем. Медицинска експертиза доказала је да
је умно и душевно потпуно здрав. Према експертизи, уочена је извесна
осетљивост његовог нервног система, склоност изненадним сузама и
слабост регулативних центара, - и ништа више.
Све до тог тренутка чинило се да је окривљеном свеједно, да скоро није
заинтересован за процес. Свечана и напета атмосфера судског процеса,
свечани мундири судија, црвено сукно са златним ресама на судијском
столу, огромна загрејана сала са два лустера, величанствени портрети
на зидовима, публика иза ограде, ужурбани чиновници, достојанствени
поротници, пренаглашена немарност тужиоца, бесмислена опуштеност правобраниоца – све то је оставило на њега веома снажан утисак.
Чинило му се да је доспео у раље какве огромне машине коју, чак ни на
трен, не може зауставити никаква људска снага.
Више пута у току говора правобраниоца осетио је жељу да устане и
узвикне: «Ви, господине адвокате, уопште, ама уопште не говорите оно
што треба. Било је сасвим другачије. Заћутите и дозволите ми да испричам све о мом злочину». А онда да увереним гласом, изражавајући
се јасно и дирљиво, искаже све своје мисли, све, чак и она најтананија,
неуловљива осећања. Међутим, точак те машина је настављао да се
врти на тако исправан начин, тако немилосрдно да је било немогуће
успротивити јој се.
Ипак, последње речи председавајућег изненада су у оптуженом пробудиле неку грчевиту и очајничку енергију која преплави људе у тренуцима неминовне погибије, - ону исту енергију са којом се осуђеник на
смрт понекад бори на гиљотини са џелатом док му овај намиче омчу.
Молећивим гласом узвику:
- О да, господине председавајући!.. Господа ради, у има самога Господа,
послушајте ме.... дозволите ми да све, ама све испричам!..

Александар Иванович Куприн
На
лицима
поротника
појави
се
усредсређена пажња, судије се задубише у цртање петлића на папирима који
су лежали испред њих, публика заћута у
ишчекивању. Оптужени отпоче:
- Када сам почетком прошле године дошао
у овај град, нисам имао никакав план шта
ћу и како ћу. Ја сам се, канда, и родио као
баксуз. Никада ми ништа није полазило
за руком, а са четрдесет био сам једнако
беспомоћан и непрактичан какав сам био
и у младости својој.
Обратих се грофу Вецепољском са молбом
да ми помогне наћи какво намештење. Рачунао сам на његову помоћ, будући да смо
били даљи рођаци преко моје покојне мајке.
Гроф, човек широкогруд и снисходљив према другима, место ми није могао наћи, али
ми зато предложи да се, док не искрсне каква згодна прилика, сместим код њега.

Ја се доселих. Испочетка он се опходио према мени
са извесном пажљивошћу, но убрзо му ја дојадих
и он престаде да се устручава преда мном. Мора
бити да ме је, навикавши се на моје присуство,
доживљавао као какав комад намештаја. Тада
и започе мој страшни живот прилепка – живот
пун тегобних понижења, немоћне озлојеђености,
додворавајућих речи и осмеха.

То «сутра» би наступало а моја одлучност би нестајала. Моје
усне би се поново искривиле у жалосни, напрегнути осмех,
поново не бих ни умео, ни смео да ставим руке на сто за време ручка, опет бих осећао да сам неспретан и смешан. Када
бих се одважио да грофа подсетим на обећање да ће ми наћи
намештење, он би охолим гласом господара рекао:
- Та, чему журба, драги мој?.. Је ли вам лоше код мене?.. За сада
будите овде, а потом ћемо видети...

Да би се разумело како је мучан такав живот, потребно га је осетити. Залуд независни и поносни
људи мисле да навика живота о туђем трошку напослетку отупи у човеку способност да задрхти од
увреде, да заплаче због ружне речи. Никада, никада као тад нисам био тако страшно рањив на сваку
реч која се могла схватити као алузија на мој паразитизам. Читава душа моја у то време је била једна
рана, не могу наћи друго поређење, и сваки додир
наносио јој је бол попут усијаног гвожђа. Међутим,
што је време више протицало, имао сам све мање
енергије да изразим тај свој понижавајући положај.
Одувек сам био слаб, страшљив и апатичан. Пун
желудац код грофа ме је сасвим парализовао и
развратио, попут рђе појео моју самосталност. Понекад бих ноћу, легајући, изнова преживљавао низ
понижења доживљених током дана, и грцајући од
озлојеђености, говорио бих себи: «Не, сутра је крај!
Одлазим, одлазим, бацивши грофу у лице многе
горке и страшне истине. Боље да будем и гладан и
хладан, да идем у дроњцима, него да живим овако
понижавајуће».

И ја бих ућутао. Нисам чак ни покушавао да одбијем када би ми
гроф поклонио неко своје тек мало ношено одело. Та одела су
била веома лепа, али одвећ широка за мене. Неко од грофових
гостију је једном опазио да је одело на мени «као да сам га добио од брата од стрица», а други – одвратни, цинични господин
и, како се причало, преварант, грохотом се насмејао на ову примедбу и дрско ме приупитао:
- Ви, Фјодоров, вероватно наручујете одела код истог кројача
као и гроф ?
Нико од њих ме није ословљавао именом и именом по оцу.
Гроф би увек заборављао да ме представи својим познаницима,
од којих је већина, као и ја, живела на његов рачун, али који су
умели да се у његовом присуству држе као да су на равној нози,
скоро фамилијарно, док сам ја увек био бојажљив и сервилан.
Гајили су они према мени ону страшну, изопачену мржњу која
може владати само између људи који се боре за милост истог
патрона.
Грофове слуге су ме гледале са висине, са оном нарочитом
дрскошћу која је особена људима те професије. За столом би ме,
носећи јело и вино, заобилазили. У њиховим лакејским погледима осећао сам презир који су гајили према мени – презир
радника према труту. Ја сам сâм затезао свој кревет и чистио
своју одећу.
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Увече се понекад играо винт. Када би недостајао играч, гроф би ми
предлагао да играм. Пара никада нисам имао, али бих седао, жудећи
за добитком. Играо бих са страшћу, прорачунато, ризикујући, чак
се дешавало да сам се у себи Господа молио за помоћ. И као што
то обично бива у таквим случајевим, губио бих и то више од свих
осталих.
Када би се игра завршила а играчи почели да измирују рачуне,
седео бих обореног погледа, црвен од срама, грчевито ломећи
креду. А када се ћутати више не би могло, трудио бих се да што
ноншалантнијим гласом кажем:
- Грофе... Извините... Будите тако добри... Тренутно нисам при новцу... Преузмите мој губитак... А ја ћу Вам, колико сутра, вратити...
Наравно, то обећање никога није могло заварати. Сви су знали да
ни сутра, ни прекосутра свој дуг нећу вратити.
Бивало је да се увече гроф и његови гости упуте у ресторан, а одатле у бордел. Мене би онако узгред позвали, тоном који је сам по
себи говорио да је моје да одбијем. Знао сам да би моје „не“ са
задовољством било прихваћено. Међутим, кунем се самим Богом,
никада нисам могао да схватим каква ме је то сила терала да пре
свих отрчим у предсобље и ужурбано почнем одевати капут.
За вечером би збијали вулгарне шале. Морао сам се гласно и често смејати, но тај ми је смех причињавао
задовољство таман колико и издресираном псу. Уколико би мени
пала на ум каква забавна мисао или добар каламбур, нисам наилазио на оног ко
би ме саслушао. Чим бих
уста отворио, истог часа
би ме прекинули. Сви би
се окретали од мене и
ја бих, започињући већ
по десети пут једну
те исту реченицу,
узалудно прелазио погледом од
једног до другог
саговорника: мој се
поглед не би сусрео ни са једним другим.
Најстрашније су ми биле ноћи. Спавао сам у уској пролазној соби,
која је веома личила на ходник. Постеља ми је био стари отоман из
ког је вирила струга, са великим испупчењем на средини и потпуно уништеним федерима. Уместо двеју ногу које су недостајале на
средини лежао је мој кофер.
О како сам мрзео тај отоман! Никада ни према једном човеку нисам осећао такву озлојеђеност као према тој старудији коју би и
сваки старинар бацио. Кад се ноћ приближавала, мене би све више
и више обузимао ужас од дуге бесане ноћи која ме је чекала. Но,
напослетку бих легао. Испупчење на средини отомана ми је упирало у леђа, приморавало ме да се извијам, федери су ми се забадали у бокове, јастук ми је био низак и сваки час би склизао. Кроз
пет минута почињао би туп, јак бол у потиљку и крстима. Глава
би почињала да ми гори, а у мом јадном мозгу мисли би ницале
и витлале се у грозничавом вихору... Рађали су се неостварљиви,
фантастични планови за будућност: ноћу сам веровао у њих, у те
планове, али ујутро бих их се плашио као од грозничавог бунила.
Сви дневни утисци, свака моја или туђа реч, свака увреда, свака грубост, свако понижење ноћу би се враћали. Ја бих их са насладом раз-

матрао, и то са неком страшном доследношћу,
на шта је способан само ум усамљеног и
увређеног човека па бих, васкрсавајући те
подле ситнице, ископавао са дна своје душе
такву страшну прљавштину да... Не... о таквим
стварима се чак ни на суду, чак у своју одбрану
не може говорити...
Грофови пријатељи, пролазећи мимо отомана,
волели су да се издевају над мојим убогим изгледом. Говорили су да је то прокрустов лежај.
Оног дана када сам учинио преступ, један од
грофових познаника, господин Лобов, позвао
је цело друштво у ресторан да залију наследство које је добио. Ја стадох да се одевам. Када
смо изишли на степениште, нехотице гурнух
господина Ловова и извиних му се. Он је одговорио:
- Ма ништа, ситница...
А онда је изненада додао:
- Ви сте се, Фјодоров, залуд спремали. Вас нико
није позвао.
Застадох на доксату,
потпуно утучен тим
суровим речима. Гости су бучно излазили
и неко од њих са доксата узвикну:
- Идите и лезите на свој
прокрустов
лежај!
Други додаде:
- На ваш
подлачки
лежај!
Отиђоше, громко се
смејући. Ја се вратих унутра и легох на отоман. Гајио сам потајну наду
да ће пожалити због својих речи и послати по
мене, али нико није долазио... Два или три сата
сам лио горке сузе немоћнога беса. «Подлачки» лежај ми је наносио бол. Устао сам. Мржња
према отоману је преплавила моје срце. Узех
неколико кутија од шешира, напуних их старим новинама, полих бензином, гурнух под
кревет и запалих. Сво то време био сам као у
неком бунилу...
Када сам се тргао, цела соба је била у пламену.
Властити поступак ме ужасну, и ја почех призивати помоћ. А остало вам је, господо поротници, познато.
Са руског превела мр Драгана Керкез

ЈАНИЧАРОВЕ
УСПОМЕНЕ ИЛИ
ТУРСКА ХРОНИКА
КОНСТАНТИНА
МИХАЈЛОВИЋА
Осврт на спис Србина јаничара с краја xv века
Када бисмо у неколико реченица желели описати прелом
између XV и XVI века српске историје описали бисмо га као
доба страдања, плача и сељења, доба када цркве Немањића
постају џамије Мехмеда Освајача, када српска култура нестаје

Коста Дојић

Промисао Божија је хтела сачувати овог српског трудбеника од заборава. Када је све српско срушено и унижено, у далекој Пољској овај
''лобиста'' српских интереса има за циљ да код крунисаних глава централне Европе издејствује рат против Турске зарад Kрста, али и зарад
ослобађања његове напаћене Рашке.
у огњу турских топова, када Српско Царство постаје Румелија
или Србистан, српски народ – раја, а српска вера - вера каура,
вера заблуделих.
Имајући ово у виду, појава Константина Михајловића изгледа тим необичнија. Промисао Божија је хтела сачувати овог
српског трудбеника од заборава. Када је све српско срушено
и унижено, у далекој Пољској овај ''лобиста'' српских интереса има за циљ да код крунисаних глава централне Европе издејствује рат против Турске зарад Kрста, али и зарад
ослобађања његове напаћене Рашке. У потоњим вековима
исто ће чинити Пећки патријарси, Сава Владиславић, Симеон
Пишчевић и други. Константин је први у низу "наших са стране", који се свим силама трудио да на српске просторе доведе
неку хришћанску војску која би ослободила Србију.

Србин који пише на пољском језику
О популарности његовог дела сведочи и број сачуваних
преписа, превода и раних штампаних издања. Дело је
било преписивано и прештампавано до краја XVII века,
а због актуелности Турског питања Константиново дело
постаје својеврстан "бестселер". До данас је сачувано дванаестак различитих старих преписа по библиотекама
Пољске и Чешке. Судећи по забелешци једног од преписивача Константиновог дела, он је своје дело писао око 1500.
године „писменима руским“. Ђ. Живановић је доказао да
је оригинал написан на пољском језику. Интересантно је
да је у оригиналу Константин писао ћирилицом, док је за
турцизме користио грчки алфабет. Прилично је јасно да
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је писац Србин, јер дело обилује србизмима, чак се
може наћи и десетерачки стих. Врло рано се преводи на чешки (1565. године) и латински језик, па је
са чешког опет превођен на пољски језик. Цитирају
га и користе војни стратези, племство, државници и
дипломате. Његово дело је читава два века сматрано првокласним извором информација у борби против Турака. Постоји чак и прерада из XVII века где
његово дело неименовани пољски агент допуњава
и прерађује на основу својих запажања за време боравка у Цариграду.
Због површног (не)читања разни критичари су га
често описивали као Пољака или Грка, те је његово
дело често издавано као "Успомене Јаничара Пољака". Овако га је представио и славни пољски
песник Адам Мицкијевич, на својим чувеним Париским лекцијама. Странац и бескућник у свом лич-
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Заветом у срцу. Јер шта је главна црта Србина модерног доба? То је
Косово у свој својој богочовечанској драми. Без ''косовског кенозиса'' српска историја модерног доба и не постоји. Без Косова, она губи
своју смисаоност и нит која води ка Царству Небеском се прекида.
Код Константина ћемо наћи прву писану верзију народног предања
о Косовској бици.
Константин, син Михајла Константиновића из Островице, села поред Новог Брда, није био племенитог рода. Био је највероватније дете
земљорадника или рудара. Када су Турци освојили Ново Брдо и на
превару извели становништво, одабран је са својом браћом да буде
васпитаван као јаничар. Са својом браћом остаје у служби Султана
Мехмеда више деценија, док га као јаничарског заповедника малене тврђаве Звечај у Босни нису заробили Мађари. Краљ Матија Корвин га је као једног од 500 турских робова тријумфално спровео кроз
Будим. Он ипак благодари Богу што је сада хришћански роб, а не турски заповедник. Не знамо како се нашао у Пољској, али је поуздано
да је за пољског краља Јана Олбрехта своје дело писао.

ном животу, Михајловић је то остао и после смрти. Да ли је Mихајловић био потурица?
Пољаци га не убрајају у писце пољске књижевности,
јер је Србин, а Срби га не убрајају међу своје јер је Много тога је у науци написано о језику оригинала и Константиновом делу као о историјском извору, али се мало ко осврнуо на
дело сачувано на пољском језику.
његова духовна и верска опажања. Види се да он свет посматра кроз
призму вере. Да би представио Tурке - он прво представља њихову
У вртлогу историје
веру, и говори о њиховим изопачењима. Он своје дело почиње
Константин Михајловић је личност са оба краја вероисповедањем, сматрајући све народе које исповедају Свету
наше историје - средњевековне и нововековне. Као Тројицу за хришћане, а остале за пагане. Остаје загонетка како је Конмладић у служби деспота Ђурђа Бранковића видео стантин успео да остане хришћанин на двору султана. Врло је могуће
је последње одблеске немањићког сјаја те је као да је остао крипто-хришћанин, формално примајући ислам, односно
очевидац пада Цариграда уједно и очевидац краја понашајући се као сви остали Турци. Спомиње да је слушао њихове
Средњег века. Као Србин јаничар доспео је до дале- проповеди, да би се одмах затим изговорио да је то чинио да би неке Грузије, па чак и до обала Еуфрата и рушевина што више сазнао. Босанским изасланицима у ризници султановој се
Вавилона, како описује у свом делу. Михајловић, открива као хришћанин, што значи да није одмах био препознатљив
један од првих Срба Новога века, постаје и први као такав. Под Цариградом се моли за спасење хришћана итд... Све
српски историчар. Он своје дело пише са Косовским указује на то да је Константин као и многи други глумио Турчина

по нужди, иако то нигде отворено не спомиње, чак избегава, јер би у хришћанском свету неминовно изгубио кредибилитет као негдашњи потурица. Ово није нимало чудно
јер је ово било више правило него изузетак у Османском
Царству. Ислам је увек гледао само на формалне знаке
обраћења, одевање и понашање, не задирући у сферу приватности и личних осећања. Обраћеници - муртати
су често били под присмотром. Оно што
је у хришћанском свету било незамисливо - претварање и лагање у
погледу вере – У исламу се назива
доктрина „такја“ тј. прикривање. У
исламу је такја саставни део живота. Није постојао толико ригидан
појам части и личног интегритета
као код хришћанских народа. Завере, прикривање, изврдавање задате
речи су били саставни део исламског етоса на свим нивоима, како и
сам Константин описује, тако да ни
неискреност његовог (не)обраћења
никоме није задавала много бриге.
црквенОст
јаничара

и

ДухОвнОст

Иако војник, Константин своје дело
почиње Светотројичним исповедањем
вере. Затим описује турску веру и турске обичаје. Пружа неверовато живу
слику турског војног и државног
уређења. Све о чему прича износи из
личног искуства и посматрања, хвали
предности турског државног уређења, али открива и турске
слабости и недостатке, да би европске војске то могле искористити. Куди европске краљеве што "слушају звездозналце и са витезовима пију вино", и опомиње их да не смеју
потцењивати турску моћ. Хвали турски поредак у коме нема
наслеђених права, него се све добија по заслузи, и опомиње
европске владаре да не троше снаге на међусобно гложење
него да их усмере на борбу против Турака
Константин је добро упознат са исламом али и своју православну веру добро познаје те ступа у полемику са муслиманским представљањем Господа Исуса Христа. Можемо га слободно назвати српским народним апологетом.
Појединост да муслимани "посте преко дана а увече месо
једу и воду пију" упућује на то да је и међу Србима XV века
пост значио тотално одрицање од уношења хране и пића у
току дана док се увече јела посна храна. Константин познаје
Књигу Постања, Књигу Царева, Јеванђеље, зна имена анђела
и познато му је предање о пророку Илији и Еноху. Познаје
опште црквене молитве и турски намаз - ритуално прање
упоређује са Светом Тајном Крштења. По једној каснијој преради, Константин чак цитира Јеванђеље, али ово мора бити
интерполација, јер је подела Јеванђеља на главе и стихове
производ каснијих времена. Пошто је писао за римокатоличку читалачку публику, Светогорце назива "редовницима
реда Светог Василија", како су поунијаћене и православне

калуђере називали римокатолици зато што се придржавају
монашких правила Светог Василија.
Ови, наизглед неважни, детаљи говоре колико је прост српски
човек био прожет црквеношћу и Светим Предањем. Колико
је тада Србин вером живео, вером дисао. Ово су за њега ствари нормалне, саме по себи јасне, аксиоматске. Треба имати
у виду да је Михајловић сва знања
о вери могао стећи само у Новом
Брду као дете, јер је читав каснији
живот до заробљеништва провео међу муслиманима. Да није
постао римокатолик у туђини не
можемо са сигурношћу утврдити,
али о папи се изражава помало
подругљиво и говори о њему
само као о још једном европском
владару што један новопечени
преобраћеник не би могао себи
дозволити. Уосталом, број православних поданика Пољске Републике у то време је био поприлично велик, а Православна Црква је
имала правни статус јер је номоканон Јарослава Мудрог потврђен
када су територије некадашње
Кијевске Русије дошле под управу
Пољске. Исто је важило и за племство и народ православне вере.
Из овога се може закључити да је
остао веран Православљу.
И што је најважније, он књигу о
ратовању против Турака почиње излагањем турских
веровања. Турска веровања ставља у први план. Из овога
можемо закључити да је Константинова порука следећа:
Да би се победио непријатељ, није само довољно знати о
његовим маневрима, бројчаном стању, тактици, оружју,
него је основно упознати његову духовну страну, разумети
његове обичаје и видети шта га покреће изнутра, шта држе
за светињу и какав систем вредности поседује. Ову истину
ни у она давна времена, па ни данас многе војсковође нису
у стању да разумеју.
Завршавајући ово наше мало представљање једног изузетно занимљивог и необичног српског писца, желели бисмо
да ово буде подстицај новим нараштајима наших истраживача, историчара, слависта, богослова, да више пажње посвете оваквом давном и ретком примеру српског писменог
родољубља. Занимљиво би било упоредити Константинове
податке са архивама западно-словенског простора као и
са, од недавно доступном, грађом архива Турске. Крај готово столетње потере за оригиналом Константиновог дела би
био близу када би се нашао изгубљени ћирилични споменик који спомиње истраживач М. Малиновски. Иако се Константиново дело односи на давна времена, можде је управо
Божијим Промислом овај Србин и сачуван од заборава, толике векове да и нама у 21. веку његово дело буде од користи, јер како изгледа, ништа се од оног трагичног времена
није променило.
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Миграције с простора данашње Црне Горе према Сави и Дунаву
(на територију данашње Србије и Босне), па и преко њих, трајале су
вјековима. Оне су интензивне и за све вријеме постојања Османског
царства, које је дуго обухватало практично цио Балкан. У XIX вијеку,
када Црна Гора и Србија постепено изграђују своју државност и шире
своју територију, миграције из Црне Горе у Србију подвргнуте су већој
контроли и бризи власти. У раздобљу од 1879. године до Балканских
ратова 1912–1913. године исељавање из Црне Горе Србију било је масовно, али с прекидима, тако да је имало неколико изразитих фаза.
Ток миграција из Црне Горе био је усмјерен у јужне, новоослобођене
предјеле Србије. О томе је писано у више наврата, али парцијално или
узгред. Драгоцјене податке о томе пружају и монографије о појединим
крајевима у Црној Гори и јужној Србији. Наравно, још је живо и усмено
предање о томе, које његују како потомци досељеника из Црне Горе у
Србији тако и њихови братственици у црногорској постојбини. Овдје
ћемо – у наставцима – дати приказ исељавања из Црне Горе у јужну
Србију, а на крају навести и литературу која се тиме бави. Да би тај
приказ био јаснији, ваља се осврнути и на економске и политичке
околности које су условиле и пратиле миграцију црногорског становништва у јужну Србију, што све чини важну спону у заједничкој прошлости Црне Горе и Србије.
Велики устанак у Херцеговини, Босни и Васојевићима 1875–1876. године означио је избијање Велике источне кризе, а убрзо су били на помолу ратови Црне Горе и Србије с Турском. Двије земље су у јуну 1876.
године закључиле споразум о војном савезништву ради „ослобођења
српског народа у европској Турској“, при чему се рачунало и на устаничке снаге и добровољце. Њихово ратно стање с Турском трајало је,
с прекидима, од почетка јула 1876. године до краја јануара 1878. године (када је закључено примирје), а у међувремену је царска Русија
ступила у рат с Турском, што је било одлучујуће за крајњи исход ових
ратова. Русија и Турска су почетком марта 1878. године закључиле
мир у Сан Стефану (надомак Цариграда), aли је у љето исте године
услиједио конгрес великих европских сила (Њемачка, Аустроугарска,
Велика Британија, Русија, Турска, Француска и Италија) у Берлину,

Др Милош Луковић
који је ревидирао одлуке Санстефанског уговора.
Одлуке Берлинског конгреса биле су судбоносне и
за Црну Гору и Србију (као и неке друге балканске
земље): објема је призната државна независност
и проширење територије. Црна Гора је више него
удвостручила сву државну територију – од 4.400 на
9.475 квадратних километара. „Новодобитак“ Црне
Горе (како су се називали новоослобођени крајеви)
имао је површину од 5.073 квадратна километра.
Тада су Црној Гори припали градови и варошице:
Подгорица, Никшић, Колашин, Спуж, Бар и Улцињ
(као замјена за Плав и Гусиње), као и племенске
области: Бањани, Рудине, Пива, Шаранци, Језера,
Колашинска Поља, дио лимских Васојевића, Кучи
и Зетска равница.
„Нови крајеви“ Србије (како су се називали
новоослобођени крајеви) имали су површину од
10.721 квадратни километар, тако да је укупна
територија Србије повећана на око 54.000 квадратних километара. Србији су припали градови и
варошице: Ниш, Пирот, Бела Паланка, Прокупље,
Куршумлија, Лесковац, Власотинце и Врање, као
и крајеви у сливу Јужне Мораве и њених при-

тока: Нишаве, Топлице, Пусте реке, Јабланице, Почетак насељавања јужне Србије
Ветернице и Власине. Сви ти крајеви припадају
јужној Србији, а данас се често означавају и као Недуго по окончању ратних операција, већ у прољеће 1878. године,
„југ Србије“. Међународна комисија завршила је испражњена сеоска подручја нижих дјелова Топлице, Пусте Реке и
обиљежавање нових границе Србије тек почет- Добрича била су запљуснута таласима досељавања српског становништва из околних (старих и нових) крајева Србије (Расина, Жупа,
ком јула 1879. године.
У току ратних операција српске војске, коју су Алексиначко Поморавље, Горњи Тимок, Заплање, Власотинце, Црна
помагали локални устаници и добровољци, раз- Трава, Власина, Врањско Поморавље) или из оближњих крајева
нородно муслиманско становништво („Турци“) из који су остали у Турској (Лаб, Поибарје, Дреница, Новобрдска Крива
Ниша, Пирота, Прокупља, Куршумлије, Лесковца Река, Бујановачко Поморавље, околина Пећи и Призрена, Куманои Врања панично се повлачило у дубину турске во, околина Скопља и Кратова) или у Бугарској (Кула, Знепоље, Трн,
територије: ка Косову, Македонији и Бугарској (у Ћустустендил). Како је забиљежено у документима првих поратних
Турској су их називали „мухаџири“/ „избјеглице“). година, досељеници су „са свију страна поврвели у гомилама да се
Са сеоских подручја у горњим токовима Топлице настане у ослобођеним крајевима“, а поред тога на рjешење су че(с Косаницом), Пусте реке, Јабланице, Ветернице и кале молбе „до 20.000 аустријских Срба...“ Међу интересентима из
Власине масовно су бјежали Арбанаси, који су се на Аустроугарске било је и Њемаца, Чеха, Словака, Пољака и Јевреја.
та подручја постепено насељавали од средине XVIII Све молбе за насељавање упућиване су Министарству финансија у
до средине XIX вијека. Тако су читава села остајала Београду, и то његовом економском одјељењу. И десетине црногорпуста. Привремене српске власти вршиле су на ских породица које су двадесетак година прије тога биле насељене
тим подручјима попис насеља, затечене имовине, у Петровом селу на Мироч планини пријавиле су се у јесен 1878.
домова и преосталог становништва по етничкој и године с молбом да се населе у „Новим крајевима“.
Међутим, према првом попису становништва, који је обављен
вјерској припадности.
Пошто су на Берлинском конгресу дефинисане нове у прољеће 1879. године (када је досељавање било још било у загранице Србије, приступило се реорганизовању четку), Топлички округ имао је неупоредиво најмање становника:
привремене територијалне организације у „Новим 39.954 (од тога 1.047 „мухамеданаца“) од укупно 308.363 становкрајевима“. То је учињено посебним законом од 17. ника (од тога 6.567 „мухамеданаца“) у „Новим крајевима“. Средецембра 1878. године, којим су, умјесто шест при- дином 1879. године једна државна комисија била је задужена да
времених, образована четири округа: Нишки, Пи- прегледа земљиште у Топличком и Врањском округу и она је у
ротски, Топлички и Врањски. У саставу Топличког свом извјештају Министарству финансија од 5. августа те годиокруга били су четири среза: Прокупачки (сједиште не констатовала да је у Топличком округу у то вријеме било је
у Белољину, привремено у Прокупљу), Добрички 2.237 породица насељеника. Из извјештаја начелника Топличког
(сједиште у Прокупљу), Косанички срез (сједиште у округа три мјесеца касније (од 9. новембра 1879) види се да се
Куршумлији) и Јабланички (сједиште у Лебану). По број „насељених фамилија на земљама одбеглих Турака” попео
пространству Топлички округ је био највећи, а захва- на 2. 522, уз оцјену да би се на земљи која је остала „иза одбеглих
тао је једну трећину „Нових крајева“ (3.679 квадратних Турака“ (површине 39.903 ланца) „могло још населити до 4.000
километара). Топлички округ је обухватао неколи- фамилија“.
ко ужих географских цјелина. То су: Топлица – доли- Истовремено су војне и цивилне власти извјештале о масовном
на и брдско-планински крај око истоимене ријеке, од преласку српских избјеглица из Турске у погранична подручја:
њеног изворишта на падинама Копаоника (на западу) у Горњу Jабланицу и Косаницу. Тако је 28. октобра 1879. годидо ушћа у Јужну Мораву, с тим што се предио око ушћа не командант „Левог кордонског крила” из Лесковца писао коТоплице назива Добрич; Косаница – брдско-планински манданту „Топличких трупа“: „Од пре неколико дана па наовакрај око ријеке Коса(о)нице (притоке Топлице), између мо наши Срби у Турској живећи, не могући да трпе насртаје и
Копаоника и Радан планине; Горња Јабланица – брдско- свирепства што над њима Арнаути у Турској чине, почели су у
планински крај око горњег тока ријеке Јабланице, јужно нашу страну пребегавати, и то само са голом душом, а са женаод Радан планине, а сјеверно од планине Гољак; Пу- ма и ситном децом, који кад добегну до наших стража, отпочну
ста Река – велика котлина коју оивичавају источне па- деца пиштати за леб, јер вребајући згодну прилику да овамо
дине Радан планине, јужне падине планина Пасјаче, пређу по 2–3 дана проведу по шумама без леба. Па немајући
Видојевице и Ргајске планине и ниски гребен Кремен, за овакве цјели хране на кордону, више су пута официри рена југоистоку, који је дијели од долина Јабланице и Јужне веном куповали им брашно, те се речени пребези прифате и
Мораве. Највеће су планине овог географског просто- одатле спроведу полицајној власти, а да се ово не учини, не
ра: Копаоник на западу, Јастребац на сјеверу и Гољак на само што се њихов плач од глади сносити не може, но не би
југу, док се у средишњем дијелу налази Радан планина, могли са кордона до полицајној власти од глади доћи. Па
са својим огранцима (Соколовица, Мајдан, Петрова гора). достављајући то команданту, част ми је учтиво замолити [...]
Често се тај издиференцирани географски простор на- да се на ову цјел изда извесна количина брашна команданту
зива Топлички крај, јер Топлица чини његово језгро, а овог кордонског крила“. А 19. октобра 1879. године начелник
то је историјска област позната још од почетака државе Топличког округа Димитрије Пујић, тражећи помоћ, јавља
Немањића, о чему свједоче и задужбине Стефана Немање Министарству финансија да су Стеван Трпковић, Мијаило
Гашић, Стеван и Павле Равништановић из Лесковца у Пећкој
у Куршумлији.
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нахији са 24 душе пребјегли код Рашке на подручје Топлич- планине, забиљежена су и четири досељеника из Црне Горе
ког округа „од турског зулума, оставивши све своје онамо, а („Илија Црногорац, Милош Црногорац, Ђоко Црногорац,
овде су дошли тражећи земљу за насељење“. У свом одговору Лазар Црногорац”), као и један („Комнен Богдановић“) у
од 23. октобра 1879. године из Ниша, гдје је тих мјесеци бо- селу Грабовници, у Косаничком срезу. Поред тога, у Статовравио, министар финансија одговара да је у изгледу „зако- цу су забиљежени и досељеници из „Јерцеговине“, али није
нодавно решење државној помоћи досељеницима“ и тражи искључено да су то заправо били досељеници из „Новодоод начелства Топличког округа да „поднесе ближи извештај битка“ Црне Горе (Старе Херцеговине). Ови „Ерцеговци” у
о тим досељеницима, а нарочито у коликом броју долазе, Статовцу касније ће се размјештати и по сусједним селима.
одкуда су и какве су народности, као и од каквих се елеме- А према извјештају окружног начелника Топличког округа од 7. децембра 1879. године, који је упућен Министарната они састоје и да ли би им и у чему требало помоћи“.
Окружни начелник је поново молио 2. новембра 1879. годи- ству финансија, у преостала три среза овог округа — Коне за хитну помоћ у храни, наглашавајући да ће те „и оста- саничком, Прокупачком и Добричком била је укупно 451
ле досељавајуће се фамилије помрети од глади, па моле за „сирота фамилија“ са 2.385 душа. Међутим, талас свјежег
храну до пролећа“. Нешто касније, 21. новембра 1879. године, насељавања није јењавао ни у децембру 1879. године ни
начелство Топличког округа јавља Министарству финансија каснијих мјесеци у свим срезовима Топличког округа.
и Министарству унутрашњих дела да је са турске стране пре- Народна скупштина Србије донијела је 17. децембра 1879.
бегло 19 сpпских фамилија са 145 душа и да је „све то гладно године посебно законско рјешење о пружању помоћи
и наго и да ниђе ништа немају“. Послије преписке министра „оскуднима у храни“ у цијелој земљи, па је у ту сврху изфинансија и министра војске, досељеницима у Топличком дала као позајмицу милион динара, од које је куповано
округу додијељено је из војног магацина у Нишу као нужна жито и сјеме за „општинске кошеве“, из којих је оскуднима даван зајам у натури, уз обавезу да се дуг врати наредпомоћ 22.322 оке кукуруза ради прехране.
У међувремену, на основу наведеног налога министра не године, такође у натури са 20 % приде. Поред тога, пофинансија, начелник Топличког округа је 6. новембра 1879. себна државна комисија подијелила је насељеницима у
године упутио распис свим среским властима у Топличком новоослобођеним крајевима и 8.057 динара у новцу. Среокругу којим је наложио да се „сазна одакле су ти досељеници и дином фебруара 1880. године Министарство финансија је
колико има фамилија и душа“. Тако се из наредних извјештаја за 1.188 досељеника из Херцеговине, Босне, Црне Горе и
среских начелника (крај новембра и почетак децембра 1879) Новопазарског санџака који су се, на путу за јужну Србију,
види који су крајеви и села имали старосједилачко станов- затекли привремено у Ужичком округу послала 948 диништво, а у која су тек приспјели досељеници. Спискови сад- нара као прву помоћ, што је потврдио и војвода Жарко
рже имена кућних старјешина породица „оскудних у храни“ Љешевић у име досељеника.
– којима треба пружити помоћ, с податком у ком селу живе,
одакле су се доселили и колико имају чланова породице (рад- Почетак исељавања из Црне Горе у јужну
носпособних и раднонеспособних). Начелник Јабланичког Србију 1979. године
среза Божидар Арсић у свом извјештају од 8. децембра 1879.
године доставља списак који садржи 216 имена старјешина Иако је учешћем у „Вељем рату“ (1876–1878) и одлукама
досељеничких старосједилачких породица, са укупно 1.099 Берлинског конгреса знатно проширила своје границе и
чланова, у којем се помињу први црногорски досељеници. стекла веће површине обрадивог земљишта у Зетској равНа подручју Горње Јабланице (узводно од Лебана), у селима ници, Никшићком пољу и у долинама Таре и Лима, Црна
Кривача, Свирце, Тупале и Капит, као старосједиоци наводе се Гора се није могла изборити с аграрном пренасељеношћу
поименично заправо Арбанаси („Арнаути“), а у селима Шило- и сиромаштвом свог становништва. Подјела земље учесво („Каурско Шилово“) и Врановце поименично Срби. Такође ницима рата у Зети и околини Никшића и Колашина,
су наведена имена српских досељеника у Горњој Јабланици, и која је вршена по батаљонима црногорске војске, није
то с разних страна: у селу Рујковцу „из Турске”, у селу Вранов- ни изблиза била довољна да подмири стварне потребе
це „са Власине“, а у селу Гајтану „из Црне Горе“, и то: Ђорђије становништва. Зато је тежња за исељавањем (која није
Перовић, Андрија Лакетић, Беле Петрушић, Ђуро Трипковић, мимоишла ни крајеве у „Новодобитку“) била јака и поРистан Бајић, Добрица Живковић, Стеван Савић, Матија Ту- ред свих тадашњих тековина Црне Горе. На то је поред
ров [Вујачић – М. Л.], Никола Ђуровић, Петар Ђуровић, Илија економског утицало и више других чинилаца.
Божовић, Драго Божовић, Радоје Вујачић, Јаков Божовић и Ра- У Црној Гори су у марту 1879. године извршене редош Радосављевић [звани Мурат, из братства Шуковић – М. Л.]. форме у управи које су проистекле из њеног статуса
На подручју Горње Јабланице преостала села (а њих је било међународно признате државе: укинут је Сенат, а обмного више) била су и даље пуста. На другој страни, села око разовани су нови органи — министарства, па и МиниЛебана и у Пустој Реци, која су такође припадала Јабланичком старство иностраних дјела. А већ почетком маја те госрезу, имала су, уз нешто старосједилаца, и бројне досељенике дине министар унутрашњих дјела Машо Врбица издао
из планинских подручја „Нових крајева“, „Турске“ и „Бугарске“ је распис којим налаже свим племенским капетанима
(кад је ријеч о досељеницима „из Бугарске”, треба имати у виду да упућују захтјеве за издавање пасоша Министарству
да су они претежно потицали из крајева које је у рату ослобо- иностраних дјела, и то за сваког „који год потражи и
дила српска војска, а који су послије Берлинског конгреса ипак жели поћи у свијет, било трговином, шетњом или
припали Бугарској). У Статовцу, на сјеверним обронцима Радан дизања ради“. Нема сумње да се почетком 1879. годи-

не у Црној Гори увелико знало да у „Новим крајевима“
Србије постоје знатне површине слободног земљишта,
које се налазило уз границу с Турском. Стога се у
прољеће те године развио читав покрет за исељавање у
„Нове крајеве“ Србије, који је несумњиво био је подстицан са стране. У литератури се цитира једно писмо кнеза Милана књазу Николи од 8. јула 1879. године у којем

га моли („као што моли брат брата“) да му пошаље „око
хиљаду породица“ ради насељавања у „Нове крајеве“, који
су слабо насељени, а уколико су и насељени „има препуно
елемената које треба васпитавати помоћу тако изразито
националног српског елемента као што је црногорски“
(иначе, два владара су тада још у добрим односима). Да
је исељавање покренуто у прољеће 1879. године потврђују
и писма језерско-шаранског капетана Живка Шибалића
и ускочког капетана Вукашина Кршикапе упућена властима на Цетињу. Капетан Шибалић пише 10. маја како
„мнозина који нијесу дужни па могу да живе ишту билет и продају баштину из узрока што се премного буланца по свјетини овдашњој и кажује се доброта по Србији
другијем“. А капетан Кршикапа јавља 12. маја те године
да је „народ узо помуту међу се идући на пресељење без
никака начина, и то би помута у народ због оног Дрпића
из Мораче и оде све сасвијем и они који су имали и по пет
рала баштине“.
Књаз Никола се исељавању Црногораца није противио јер није
могао изаћи у сусрет молбама многих да добију земљу у „Новодобитку“. Он је чак у мјесецу августу 1879. године окружницом
капетанима објавио да је година зла (што потвђују мемеоарски
записи војводе Гавра Вуковића) и да се народ „нема у шта надати, осим у мало жита за одраду на путевима“, те је препоручивао
својим поданицима „да иду куд знају док је раније“, уколико се не
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могу другачије снаћи. При том је упозоравао: „Ко се не узда у моју правицу – тај ми није ни опреше“. Стога постоји мишљење да је књаз Никола,
уопште, током цијелога наредног раздобља потајно радио на исељавању
Црногораца у Србију с двоструком намјером: да смањи број незбринутих породица али и број незадовољника његовом владавином.
У тадашњим приликама у Црној Гори пореске обавезе становништва
(дација, прирез, порез, школарина, поповина и друга давања цркви, обавезни рад) нису биле тако мале, тако да су се мучно испуњавале. Презадуженост знатног дијела црногорског становништва после тегобног
рата, с малим посједима и њиховом слабом акумулативношћу, тјерала
га је на продају имања, па се излаз тражио у исељењу. Такође је било

исељавали а да нису били регистровани у пасошком дјеловоднику. Међу онима који су добили
пасоше налазе се и имена лица које региструје
извјештај начелника Јабланичког среза крајем
1879. године у селу Гајтану, на јужним падинама
Радан планине: Мурат Шуковић из Мораче (записан у извјештају среског начелника као Радош
Радосављевић – М. Л.), Илија Божовић (Дрпић) из
Мораче, Лакић Перовић из Мораче (брат Ђорђија
Перовића, који јер записан у извјештају среског
начелника – М. Л), Ристан Бајић из Добриловине,

много погинулих и онеспособљених мушкараца
у „Вељем рату“, што је битно умањивало радну
способност цијелих породица, с много нејачи. На
сељење је понекога тјерала и невоља од заваде с
локалним главарима, па и од крвне освете, које
је тада још било понегдје у Црној Гори. У сваком
случају, највећи део исељеника из Црне Горе напуштао је завичај – из крајње нужде. То је такође
приморавало Црногорце на исељавање или у печалбу и у неке друге земље. Било је, међутим, и случајева да су се на
сељење одлучивали и појединци који су располагали за локалне прилике солидним иметком („и до пет рала баштине”, што чини око 90 ари
– М. Л.) надајући се да ће у „Новим крајевима“ Србије стећи знатно већа
имања, што се види и из наведених писама ускочког и језерског капетана. Неки се нису освртали ни на могућност да добију војничке дионице у
„Новодобитку“, иако те парцеле, истина, нису биле велике. Како се види
из једног архивског документа, оне су у колашинском крају износиле
по 1,5 рало за обичне војнике, а за тобџије по три рала. У том документу
налазе се имена 202 војника Доњоморачког, Горњоморачког и Ровач-

ког батаљона који су добили војничке дионице
у околини Колашина 1886. године, али су се они
претходно већ били одселили у Србију.
Пасошки дјеловодник Министарства иностраних дјела (налази се у Државном архиву на
Цетињу), који је вођен од 14. марта 1879. године, показује да је у току прољећа, љета и јесени
1879. године издат велики број исељеничких
пасоша за Србију – чак 900. Од тога је било
810 породичних пасоша, тако да су се многи

Беле Петрушић из Дробњака, Матија Туров и Милош су добро познавали терен у Топличком округу. Један од првих
Вујачић из Дробњака (Матија Туров је заправо отац граничара био је Јово Шуковић-Милошевић, са синовима БогМилоша Вујачића). Пажљиво идентификовање имена даном, Петром и Перком. Он се из Мораче био доселио на Злалица која су у Црној Гори добила пасоше 1879. године, уз тибор неколико година прије избијања „Вељег рата“ и ратовао је
поређење с другим историјским документима, показује у добровољачком одреду архимандрита Нићифора Дучића на
да су скоро сви нашли своја нова станишта у Топличком Јавору 1876. године. Потом је у саставу Ибарске војске учествовао у ослобађању Топлице 1878. године, гдје је добио земљу у
округу, куда их је усмјеравала српска власт.
Тако у пасошком дјеловоднику из 1879. године налазимо селу Доња Коњуша. Тако је и постао граничар. Кад је у јесен
имена и ових будућих житеља Топличког округа: из Мо- 1879. године дошла прва група досељеника из Црне Горе, Јово
раче: Вусјо Перков Албијанић, Дмитар Ракитин Шуковић, им је показивао путеве и напуштена села, а потом им се, са
Тодор Перков, Јанко Перков и Божо Перков Шуковић, својим синовима, придружио. Тако се та прва група црногорИлија Пулев и Милош Божов Бојић (Луковић), Окица ских досељеника населила у селу Гајтану, а Јовови потомци
Шишовић, Новица Гашевић, Милун Радованов; из Жупе: узели презиме Јововић.
Никола Андрин, Живко Крстов Ђуровић, Драгоје Ћетковић, Веома је занимљиво, али је замршено, питање ко је све на
Мијајло Ћетковић, Лука Станковић; из Затарја: Јаков почетку подстицао исељавање Црногораца у јужну Србију.
Бошковић; из Дробњака: Мико Маловић, Новак Дубурија, Међу првим исељеницима посебно је занимљива личност
Милош Алексић, Ристо Перошевић, Новица Каљевић, Об- Илије Божовића-Дрпића из Горње Мораче, који се помиње у
рад Гашевић, Томо Балић, Милисав Галов Алексић, Јакша наведеном извјештају ускочког капетана Вукашина КршикаСандић, Милован Раловић, Тодор Бајовић, Јован Балић, пе („онај Дрпић из Мораче“). Његово име налази се на спиМилутин Лазовић, Мијајло Филиповић, Новица Поповић, ску првих досељеника у селу Гајтану 1879. године. НародМилован Поповић, Неђељко Чечовић, Јанко Жижић, но предање у Гајтану њега памти као пропагатора сељења
Неђељко Жижић, Тодор Гвозденовић, Алекса Бијељић, са подручја Мораче и Ускока и предводника прве групе
Стојан Мушов, Пињо Кујунџић, Васо Јакић, Сава Јакић, досељеника у ове крајеве. Он се и повраћао у Морачу 1880.
Саво Жижић, Новица Милованов Недић, Миле Грбовић; године и доводио нове групе Црногораца у Горњу Јабланицу.
из Пиве: Симо Кулић, Павле Шкиљевић, Лука Андровић, А Божовићев потомак Јован Божовић у Гајтану причао је неЖивко Андровић, Јанко Радовић, Вукадин Кецојевић, Об- колико деценија касније да је први пропагатор за сељење из
рен Кецојевић, Глигор Кецојевић, Сава Кецојевић, Анђелија Црне Горе био Богдан Мемедовић из Дробњака (он и војвода
Кецојевић, Вуко Радовић, Рада Шивчић, Видоје Кецојевић, Гавро Вуковић били су први факултетски образовани људи
Јован Кецојевић, Милутин Недић, Илија Недић, Ристо у Црној Гори, обојица правници, школовани у Београду).
Недић, Љубица Радовић, Шћепан Апрцовић; са Језера: Павле Мемедовић је заузимао високе чиновничке положаје (био
Јакшић, Перко Јакшић, Новица Лаушевић, Мирко Кнежевић; је и капетан у Колашину), али је на неразјашњен начин
из Шарана: Милић Дацић, Вуле Кулић, Ђуро Кулић; из Уско- умро на Цетињу 1891. године.
ка: Јован Радојевић; из Бјелопавлића: Милија Гишов; из Глу- Има, међутим, и мишљења да је акцију за исељавање из
Црне Горе у „Нове крајеве“ Србије повео Ђоко Лукачевић,
хог Дола (у Ријечкој нахији): Илија Милов Савић.
Црногорци из тога првог исељеничког таласа путовали су у лични агент Петра Карађорђевића, дакле независно
јужну Србију правцем који је био заобилазан и веома дуг јер од намјера обреновићевске владе у Београду, али свасу хтјели да заобиђу подручје Новопазарског санџака зато што како у вези са плановима Карађорђевића за повратак
путовање преко њега није било безбједно. Ишли су преко Пиве на српски престо. Постоји такође предање да је Илија
и Шћепан Поља у долину Дрине, на територију Босне, која је Божовић-Дрпић (заједно са Горњоморачанином Јаковом
већ била под окупацијом Аустроугарске. Идући низ Дрину, пре- Мујовићем) био „стотинаш“ у добровољачким одредима
ко Фоче, Горажда и Вишеграда, прелазили су границу Србије Петра Карађорђевића („Мркоњића“) за вријеме устанка
код Мокре Горе. Одатле их је пут водио даље, преко Кремана Срба у Босанској Крајини 1875. године, од када и потии Ужица, у долину Западне Мораве, све до Трстеника и Кру- че њихово познанство. За своје добровољачке јединице,
шевца, а потом су прелазили у Топлицу кроз Јанкову клисуру. које је сâм финансирао, Петар Карађорђевић је врбовао
Дошавши у Топлицу, најчешће су се задржавали неко вријеме Србе из различитих крајева. Њему су се придружили и
селу Гарићу код Прокупља и у селима Крчмаре, Висока, Руда- неки добровољци из расформираних добровољачких
ре и Селиште код Куршумлије. Неки од исељеника прекидали чета попа Жарка Љешевића из Пиве, а и један мањи
су путовање и зимовали на подручју Ужичког и Крушевачког број Црногораца који су у току Херцеговачког устанка
ускакали у Херцеговину, а потом, са ширењем Устанка,
округа, о чему говоре и усмено предање и архивски извори.
У тежњи да се домогну планинских предјела с богатим доспјели у Босанску Крајину. Тако су се међу тим Црнопашњацима за стоку (а и здравијих од ниских рјечних долина), горцима у јединицама Петра Карађорђевића нашли и
црногорски досељеници су се из Топлице кретали преко планин- неки будући Горњојабланичани. Може се претпостаских превоја према турској граници. Тако су прво насељавали вити да је Петар Карађорђевић имао интереса да се
напуштена села на падинама Радана, која су била нешто његове присталице насељавају у „Новим крајевима“
удаљенија од немирне границе и тиме безбједнија. Поред тога, Србије како би био олакшан његов евентуални долазак
у њима је било напуштених арбанашких кућа са покућством. У на српски престо. У сваком случају, насељавање Црнопрво вријеме, кад је слободног земљишта било још у изобиљу, гораца у јужну Србију било је подстицано и мимо зваважну улогу у размјештању досељеника имали су граничари, који ничних власти Србије и Црне Горе.
(наставиће се)
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ризрен, средњовјековна престоница Немањића, у
народној традицији именован и као „српски Цариград“, био је непресушно врело литерарне и националне инспирације црногорских господара. Да је
управо тако, говоре сачувани списи, свједочанства
и књижевна остварења цетињских митрополита Петра I – Светог Петра, и Петра II, као и краља Николе.
То је сасвим разумљиво, с обзиром да је ослобођење Призрена и стварање јединствене српске државе био један од
суштинских политичких и националних циљева династије
Петровић-Његош, те ће овдје бити указано на свега неколико, од многих, примјера који то несумњиво потврђују.

1.
Помен Призрена налазимо, најприје, у пјесми „Поученије
у стиховима“ митрополита црногорског Петра I, а он у њој,
поред осталог, каже:
И што бјеху цркве и олтари,
сад мечити јесу и мунари,
што ли бојне куле и дворови,
славни Призрен и други градови,
то су сада тамнице студене
за несрећне Србе направљене!
Пјеснички исказ Митрополита Петра I утемељен је на
вјеродостојним чињеницама. Храмове из доба Немањића у
Призрену и околини, Турци и Арбанаси су порушили или
су их претворили у џамије. Порушен је и манастир Светих
Арханђела, близу Призрена, који је подигао цар Душан, а
од његових мермерних блокова сазидана је 1615. године
Синан-пашина џамија у Призрену.
У визији Владике Рада Призрен је „пројектован“ као престоница уједињеног српског краљевства које би било основано послије изгона Турака са Балкана. Управо зато је
млади Његош изасланику београдске владе Матији Бану,
који га је 1848. године посјетио на Цетињу, дословно рекао: „Треба најприје да се Српство ослободи и уједини. Ја
бих тада у моју Пећку Патријаршију, а кнез српски у Призрен. Мени духовна, а њему свјетовна власт над народом
слободним и уједињеним“. Нажалост, неповољан сплет
спољнополитичких околности и реална војно-политичка
немоћ Србије и Црне Горе онемогућили су оживотворење
ове племените замисли.
Још прије него што је ступио у црногорски књажевски трон,
за будућег књаза, Николу, ослобођење Призрена било је
један од кључних националних и слободарских циљева. У

пјесми „Пијмо вино“, коју је спјевао 27. априла 1859.
године, Никола Мирков ће, поред осталог, написати:
Сви прегнимо погинути...
Призрен мора бити наш!
У њ се златан престо жути...
Здрав будући царе наш!
То је наше земље плод...
Нек ми живи мили род!
У незваничној химни „Онамо, онамо“, коју је написао
1867. млади књаз Никола, као кључни национални и
династички идеал Црне Горе - најављује непомирљиву
и бескомпромисну борбу за ослобођење Призрена ,
древних немањићких светиња и потлаченог српског
рода на Косову и Метохији, па, поред осталог, каже:
Онамо, онамо... да виђу Призрен!
Та то је моје – дома ћу доћ'!
Старина мила тамо ме зове,
ту морам једном оружан поћ'.
Књаз Никола помиње Призрен и у пјесми „Пјевао
сам...“, коју је написао 1880. године.
Пјевао сам рујној зори
и заходу, сјајном бају,
и младости и славују
и Призрену, милом крају.
За књаза и господара Црне Горе Призрен није туђина, већ „мили крај“
коме се мора донијети слобода. То је
сасвим природно, јер је књаз Никола,
поготово у својим млађим годинама,
сљедовао општенародну идеју српског
интегрализма.
Помен Призрена наћи ћемо и у
историјско-политичком
спјеву
„Пјесник и вила“, који је књаз Никола
написао 1892. године. У спјеву се води
имагинарни дијалог између виле и
књаза-пјесника. Док дијалог тече,
вила ће, поред осталог, рећи пјеснику:
А гдје вам је Призрен стони,
Сарајево, Босни глава,
и стотину још градова,
што имате до Дунава?
Све то вам је ојађено,
не од јуче, но одавно,
погављено, попућено
једно робље прекукавно!
2.
Турци су окупирали Призрен 1455. године. Пуних
527 сљедећих година, Призрен ће остати под турском
влашћу, под отоманским и арбанашким насиљем.
Досељавањем Арбанаса и постепеном исламизацијом,
а преко ње и арнаутизацијом Срба, промијениће се
етничка структура градског становништва на штету српског етноса. Број Срба се смањивао и усљед

исељавања домицилног српског народа, који је бјежао од арбанашког терора. Ипак, дан слободе је дошао. У јесен 1912. године,
војска Краљевине Србије ослободила је Призрен и присаједињен
је земљи праотаца. Али, слобода, нажалост, није дуго трајала. У
јесен 1915. Призрен су запосјеле аустро-угарске трупе и држале га све до јесени 1918. године, до заслуженог краја АустроУгарске монархије. Призрен се, тада, поново нашао у саставу
Србије, а шире – у саставу државне заједнице јужнословенских
народа. Посије релативно кратког живљења у слободи, у априлу 1941. године, Призрен су окупирали италијански фашисти и
укључили га у састав тзв. Велике Албаније. Поново су наступили дани изгона и страдања српског народа и у Призрену. Они
ће се наставити и послије слома фашизма 1945. и нове, комунистичке, југословенске државе. Маршал Ј. Б. Тито и његови епигони подстицали су албанизацију Косова и Метохије, толерисали
албанско насиље и игнорисали разлоге исељавања Срба са ове
њихове свете земље. Са протоком времена, број Срба на Космету
бивао је све мањи, па и у Призрену, разумије се. Када су трупе
Сјеверноатлантског пакта, у сарадњи са албанским терористима
окупирале Косово и Метохију у јуну 1999. године, из Призрена су
протјерани преостали Срби – данас их је свега двадесетак! Али,

историјско искуство, историјско искуство наших предака прије
свега, учи нас да ништа не мора бити изгубљено, и да, углавном,
губи онај који то – хоће.
Митрополити и господари историјске Црне Горе, вјеровали су у
ослобођење Призрена, Косова и Метохије, као и ширих српских
етничких простора, у тешким и бесудним временима, временима у којима се чинило да су такви циљеви нереални и сасвим
неостварљиви. Њихови примјери морали би нам бити и поука
и морални ослонац у доба када нас реалност „на терену“ наводи на малодушја и очајања, када у многима сахне вјера да
је могуће учинити нешто што би било испуњење и земаљске и
Божије правде.
Нијесу ли и нама упућене ријечи Господа Исуса Христа: „И све је
могуће ономе који вјерује“.
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И УЉЕЗИ
А во времја оно, Патријаршију су у
Пећ пренијели, да буде овдје гдје је и
сада, на Бистрици плахој и брзој, да би
била безбједнија у временима таме, у
временима јаука и топота... као да су
та времена прошла, као да пролазе
уопште...

Гаро Јовановић

ВАСКРС

2011.
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(Прво писмо)
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Пишем ово писмо, поштована господо (и поздрав
свима, поздрав!), својом десном руком, оном којом
се убија и крсти.
Господо, како је лијепа, како је чудесна, и како је
тужна и претужна Метохија.
Њу је Бог дао са оном травом, и оним потоцима
рибовитим, и луговима елеузинским, са земљом
која је Хиландару вино, и пшеницом која је погача,
гдје су манастири расли, и звоници на брежуљцима,
да ратар чује звона у зору кад преже коње, и да му у
срце уђе мир, и да му мир буде за трпезом.
А тамо су ступили дивљи чобани, црни нокат и
гладни зуб, подмуклог ока и вашљивог перчина,
сишли однекуд, притајили се до вакта, а
прилагодљива бића, о, итекако!
Ступили дивљи чобани, црни нокат и гладни зуб,
подмуклог ока и вашљивог перчина.
А притајили се до вакта.
А вакат дође кад се чека: у великом рату, који се
зове други свјетски, прикључили се фашистима

и ватром и пушкама отјерали православно становништво, и голо
и босо, преко планина, у недођију. А кад се рат завршио, кад су се
преживјели стали враћати у своје куће и на своја кућишта, умјесто
фашиста који су их отјерали, сада су их дочекали комунисти и рекли
им да се губе, то више нијесу њихова имања, даће их Албанцима,
правиће се велика Албанија.
Даће се потомцима Кира вашоједа, који се пред ноћ бијелим луком
трљају, луком и козјим прпором, да буду привлачнији, да љепше
миришу, и да их не хвата вртоглавица у гудурама мрским гдје им
је завичај.
У гудурама мрским гдје им је дом.
Колико ће још година, и хоће ли увијек, по један владика српски
горјети за Лесендром, по један краљ за Призреном, гдје се Дечани
подижу, Дечани високи и свети?
Хоће ли увијек по једног Радована да крије Романија, Романија гора
од јунака!
За брата Радована подижем глас, за ратног команданта, за пјесника,
а ево и за хајдука.
Енглези и остали њима слични, дошли су овдје, да нас науче како се
у лов иде. Јер, јаше стотину трбушастих господичића, а сви на једну
звјерчицу... и пусте стотину паса, и кероводаца, и бизака, и биза, и
бизина...
Али, другачији је овај наш лов. И другачије су наше шуме. И
другачији су наши Лисци. Бојим се да ће онај који потјера Лисца,
дићи са легала Курјака.

И неће се наловити лова. А ако неко од наших псара и коњушара,
неко од наших изрода, на Курјака горског крене, на зло и срамоту
вјечну ће у лов поћи. Као и сви који су за брата, за мученика, замке
плели.
А во времја оно, Патријаршију су у Пећ пренијели, да буде овдје
гдје је и сада, на Бистрици плахој и брзој, да би била безбједнија у
временима таме, у временима јаука и топота... као да су та времена
прошла, као да пролазе уопште...
У временима јаука и топота.
Како пати, како у крилу Мајке Божје плаче Свети Арсеније,
архиепископ, оснивач Пећке Патријаршије. Он је себи и саркофаг
направио, у тврдом камену издубио, отац архиепископ.
Али, не лежи тамо, нијесу у Цркви Светог Спаса његове свете
мошти, његов земни прах. Већ пред њим клече, не мање побожно,
монахиње Манастира Ждребаоник, у Бјелопавлићима мојим, у
Црној Гори. Тако је Свети Арсеније спојио још једном нераскидивом
везом Метохију и Црну Гору, за вјеки вјекова.
Толико да се зна. Ко има уши да чује, нека чује.

- Не, - рекла ми је, - у уљанику је мир и хармонија,
то је као мали пчелињи манастир у Манастиру. Ето,
иако је Црква на десет корака, понекад дођем овдје
да се помолим.
А моја је рука отечена, толико да једва ово записујем,
али ме нијесу напале пчеле, и лијепо ми је на души
због тога.
Тамо у пчелињаку... а кошнице се не броје, ни рибе
уловљене се не броје, ни овце пастири не броје, а што
је сличније овцама од пчела, и кад пасу на цвијећу,
и кад се у дом враћају носећи благодат.
И да, коначно, испричам.
Тамо у пчелињаку, а сав је у бијелој коприви и
маслачку и нани... на корак-два од првих кошница,
има подзида, а испод ње овећи осињак, и те осе су
полетјеле на мене кад сам им се нашао у близини.
Уболе су ме пет пута, и све у десну руку, кроз рукав
кошуље, а ја сам се некако бранио, а и кад сам

(Друго писмо)
Пишем ово писмо (и поз
драв Теби, поздрав!), својом
десном руком, којом се чаша
подиже, да наздравим свој
господи редом, чујете ли
Срби витезови, оном руком
којом се убија и крсти.
Успут, рука коју помињем је
отечена, а на питање – зашто
и како (а то Црногорци
одмах питају, не зато што
их занима, него зато што је
то обичај, и још пошто кажу
„срећне ти ране, јуначе!“,
да испричају што се њима
догодило, једном...), уз мало
стрпљења чућете.
У манастирском пчелињаку,
а кошнице се не броје,
лијепо је посједјети, у оном
брујању милиона крила, и
мирису воска и матичњака
(Melissa officinalis) и још
нечег неодредивог, а
најближег мирису бакиних
руку и, можда фријеса у
камењару.
Сваки манастир има своје пчеле, ако је само поднебље такво, и ако
се има ко о њима старати, и због меда, и због пчела самих, Божјих
летачица, а највише због воска од којег се свијеће граде, воштанице,
које горе мирно и миришљаво.
А никад никога, како су ми рекли, нијесу напале патријаршијске
пчеле, и то ми је због овога што ћу испричати, посебно важно. Ни
једна једина, тек реда ради, онако, да убоде, а камоли да се узвитла
рој, па крене и нападне. То ми је и сестра монахиња потврдила, која
о кошницама брине, а и оне, пчеле, воле њу.

потрчао, оне су летјеле за мном и око мене.
Не знам је ли то неки знак, има ли ту нечег
симболичног, али нијесу ме дирале пчеле вреднице,
пчеле медоноснице и хранитељке, у чијој сам
кући, у пчелињаку, коначно био, него су ме напали
разбојници и уљези у туђе.
(Из: Гаро Јовановић - Звона Патријаршије, КЗ
СНВ Црне Горе, Подгорица 2009.)
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„Твоје од твојих“ упућује Господ и свима нама,
појединачно и заједно, јер Косово је и моје и
твоје, и остало је од свих наших, предајући нам
тиме завјетну поуку приношења. И та порука
Господња је последње уразумљење, онда када
људска природа не слуша ријеч другога човјека,
не гледа његова дјела, и не мари за оно што ће
бити сјутра. Хвала Богу да смо ту прекорну ријеч
усадили у своја срца, заједничарећи у Пећи,
Дечанима и Призрену, са својима светима, са
дјелатним монасима и богољубивом братијом.

вако поклоничко путовање остаје недоречено
уколико се њиме више не приближимо Господу, јер речено је „...поклоните се и припадните
Христу“, тако да једно без другога не бивствује.
Поклоник смисаоно препознаје нешто више
у другоме, освештава то препознање жељом
и љубављу, давајући тиме границу између
поклоњења и клањања, као нечега што се ради
бесловесно, нагонски, по инстинкту. Тако, онај који припада, саучествује у том чину, а не да просто учествује, као
створење или као изопштеник.
Кренули смо и ми пут Косовско-метохијске земље, да
се на њој бар неколико дана више поклања него клања,
више благодари него отима. Први поглед на овај дио неба
на земљи изазива помијешана осјећања, славословља и
недостојности, царске величине и сопствене грешности.
Једна је само реченица коју православни хришћанин
може изрећи у том тренутку „Твоје од твојих!“. Баш као
на евхаристијском сабрању када у земљаним рукама
приносимо Божије дарове, а касније тим истим рукама
додирујемо небо и сједињујемо се са свиме што је небеско,
свето и пресвето. Због тога сви носимо у себи и дио косовске црвенице и сијемо је свуда гдје пребивају наше душе,
гдје постоје наше цркве, и почивају наши гробови.
„Твоје од твојих“ упућује Господ и свима нама, појединачно
и заједно, јер Косово је и моје и твоје, и остало је од свих
наших, предајући нам тиме завјетну поуку приношења. И
та порука Господња је последње уразумљење, онда када
људска природа не слуша ријеч другога човјека, не гледа
његова дјела, и не мари за оно што ће бити сјутра. Хвала Богу да смо ту прекорну ријеч усадили у своја срца,
заједничарећи у Пећи, Дечанима и Призрену, са својима
светима, са дјелатним монасима и богољубивом братијом.
Косово и ми више нијесмо „исто“, оно није „дио нас“, већ
смо ми и Косово ЈЕДНО, једно јединство намијењено
вјековима, освећено данима. Баш и таквим данима које

смо провели иза бодљикаве жице која нам је бола очи и
срца, која је покушала да нас спријечи да видимо гробно
мјесто великог српског цара, и коју смо размакли у Призрену, желећи да молитвеном шетњом обиђемо призренске светиње.
Видјели смо земљу која је дала све што је могла да да предивне храмове Богу, и камене и тјелесне, небројене
јунаке и силне цареве... и непрегледна поља бадњака која
данас више нема ко да убере...
Даће Бог да се умножи свето дрво церово, да дочека опет
оне који ће вратити назад свето камење однешено са Душанове царске лавре, његовом милошћу, а нашим молитвама и чистом вјером. Одговорност је на пастирима, послушност на нама, а залога на онима који долазе. Били
смо божији народ и такви морамо остати. Косовословље је
наш псалтир.
Косово и Метохија су ризница нашега
спасења.
Благовијести Љ. Г. 2011.

РИЗНИЦА
Осјећам ово вријеме
Као пркос
У ропцу распуклог свијета
Као крст
Овјенчан главом ближњих
Као побједу божура...
Осјећам радост на прагу
Слиједи мач
Али орао двије главе носи.
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ПОДСЈЕЋАЊА

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА И 27. МАРТ
1941. ГОДИНЕ

ве до недавно, а то је неколико деценија послије Другог свјетског рата, у нашој, односно комунистичкој,
историографији, политици и јавном животу, организација великих народних демонстрација 27. марта 1941.
године, поводом потписивања Тројног пакта од стране
југословенске Владе Цветковић-Мачек, када је свргнуто Краљевско Намјесништво и Влада, за краља проглашен млади Петар II Карађорђевић и именована нова
Влада на челу са генералом Душаном Симовићем, приписивана
је искључиво Комунистичкој партији Југославије, а прећуткиван,
боље рећи – ућуткиван, сваки помен о учешћу других чинилаца,
прије свега српских патриотских и слободарских националних снага, поготову Српске Православне Цркве. То својеврсно насиље над
историјском истином продуковало је непребројиве бескрупулозне
лажи чија се безочност најбоље очитује у суочењу са обиљем примарних, не само домаћих, историјских извора и грађе несумњиве
аутентичности и чињеничне утемељености, а која, још увијек, није
у цјелини обрађена нити цјелина догађаја научно сагледана. Но, и
оно што је већ учињено, недвосмислено потврђује (што се и знало!):
да је Српска Православна Црква на челу са тадашњим Патријархом
Гаврилом (Дожићем), имала изузетну, може се рећи и – кључну, улогу у антифашистичким 27-мартовским догађајима. С обзиром на
сложеност и обим те теме, и немогућност њене детаљније обраде
у једном новинском тексту, а желећи да подсјетимо на те догађаје,
из прилично обимне грађе коју је о томе оставио и Њ. Св. Г. Гаврило објављујемо Његов Говор на београдском Радију 27. марта 1941.
године.

ВАСКРС

2011.

БР. 67

Помози вам Бог, браћо и децо светосавска!
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У име свих владика српских, сакупљених на Светом Архијерејском
Сабору овде у престоници, и у име своје, хитам да вам се јавим, да
вас поздравим и благословим.
Пред нашу нацију у ове дане судба је поново била ставила питање:
коме ће се приволети царству? Јутрос у зору на то питање је дат одговор: приволели смо се царству небеском, то јест царству Божијем
истине и правде, народне слоге и слободе. Тај вечни идеал, ношен
у срцима свих правих Срба и Српкиња, чуван и разгореван у светилиштима наших православних храмова и исписан на нашим на-

Патријарх Српски Гаврило Дожић
родним крсташима барјацима, јутрос је освануо
чист и светао као сунце, очишћен и опран од прашине, навејане на њ, и од сваке мрље. Главни носилац тог народног идеала од јутрос је постао наш
млади Краљ Петар II Карађорђевић, син Витешког
Краља Мученика Александра I, достојан потомак
славног Вожда Карађорђа, онога Карађорђа који је
први дигао оборени косовски крсташ-барјак за слободу балканских народа.
Провиђење нас је управило на прави пут, који је
Свети Сава давно и давно указао Српском народу.
Бог Правде, који нас је до сада чувао од пропасти,
чуо је глас и молитве наше, и поново нас је спасао од
стрампутица и скретања са нашег непроменљивог
историјског пута.
Слава и хвала Богу!
Чеда моја, у Духу Светоме, понизимо се сви пред
Богом и усправимо се пред људима. Ако је Бог с
нама, шта нам могу људи? Ако је живети, да живи-

мо у светињи и слободи; ако ли је мрети, да умремо за
светињу и слободу, као и много милиона православних предака наших.
Побожни и сложни, сви као један човек, вршимо своју
дужност, верни своме узвишеном и љубљеном Краљу,
испуњени поштовањем према властима и војним и
грађанским, испуњени љубављу један према другом,
као и према нашој браћи друге вере.
Сви Богу предани и Краљу одани, загрљени,
збратимљени, потрудимо се да брод нашег државног
живота срећно преброди буре садашњег времена, и
пребродићемо их с Божјом помоћи.
Поздравља вас и благосиља ваш молитвеник пред Богом.
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ођи више. Како можеш да не дођеш?
Како можеш да ме не видиш толико. Ја не могу без тебе. А ти
можеш без мене?! Је ли то
право? Да ја без тебе не
могу, а ти без мене
да можеш? Је ли то
љубав, хајде, право
реци? Ја на тебе
стално мислим,
стално те зовем,
а ти да се не одазиваш. Гдје си се сакрио
од мене. Ти који се ниоткога не кријеш. Али
већ дуго за мнене си сакривен. Мој живот без
тебе нема никаквога смисла. Ако не дођеш,
нема ме. Запамти то. Није ваљда да желиш да
ме нема, ти који волиш, и који си ме створио
да ме има.
Јавио би се бар на секнуд само, да знаш колико
би ми то значило. Твој је секунд важан, преважан. У секунди ти можеш да постигнеш што
други не могу за вијек. У секунди ми можеш
обновити душу из дна. Ти ваљда имаш времена. Твоје је све од почетка до краја. Само ме
погледај, али тачно да знам да гледаш мене.

Од твога погледа могу да живим данима. Ето колико ми значи само један
једини твој поглед. Обасја ми душу до дна. И оживи из дна.
Досад је моја душа живјела од твојих јављања, од твојих долазака, од твојих
виђења. Ја даље нећу моћи, ако ми се не јавиш. Ти то знаш, а као да не знаш.
Знаш да мени без тебе нема живота. Кад нијеси са мном, као да не живим.
Кад се не јављаш, ја мислим да сам већ у смрти. Не могу да замислим да
ћеш ме заборавити. Све мислим да је то немогуће. Зашто си ме тако једном
обасјао, ако си мислио да ћеш ме некад заборавити. Или мислиш да те ја нећу
никад заборавити, и да ми је то доста до краја живота.
Кад си са мном, моја се душа диже до неба, кад нијси са мном, пропадам у
земљу. И хиљаде мука долазе да се иживљавају нада мном. Сад си наша,
кажу ми, видјећеш шта ћемо ти урадити. Извадићемо ти очи, па нећеш ни
видјети. Само ћеш трпјети и јаукати, а неће те нико ни чути ни видјети.
А морам ти рећи, да ме све чешће хвата тама, откад си ме ти
обасjао. Као да тај сјај од Тебе, на мене привлачи све таме
и муке које су у свијету и у људима. Твој свјетлосни
знак остаје на мени и у мени, и он ми је нож у
души. Нема таме људске која се на мене не оружа. До тад душа моја није знала шта су муке
неиздрживе. Можеш ли ти издржати, да будеш узрок мојих све већих мука. Ја те не могу
заборавити, па иако сам у мукама, а ти мене
можеш, и нећеш да видиш моје муке? Ти који
ништа не заборављаш, на мене заборављаш,
а моја душа која болује од заборава, тебе не
заборавља. Па гдје је ту правда. Па гдје је ту љубав,
носиоче правде и љубави.
Кад си ти са мном, топим се у љубави твојoj, и сви ме воле, и све ме воли, од
неба до земље. А кад ти нијеси са мном, душа је моја пакао сама себи. Ништа
не разумијем. Све ми је испуњено мраком, посебно људске душе. Какав мрак
стоји у људским душама. Не стоји, него ради, разара, раствара, напада, хвата, одузима вид, гаси ум, и подиже се све у страшну стихију, која гута лице
човјеково, и смисао сваке умне ријечи. Тама постаје сила земна, а свјетлост
твоја непостојећа.
Ка ми тебе нема, ни мене нема. А тебе има, но само мене нема, кад ми тебе
нема. Ти можда и не мислиш на мене, а ја друго ништа не мислим, него на
тебе. Па замисли ти то. Теби није до мене, можда нимало, а мени јест до тебе
свеколико. Гдје је ту правада. А ти си Бог правде. Јави се, па иако си Бог. Иако
си Бог, човјек си. А ако нијеси само човјек, бар знаш шта је - бити човјек.
Јави се, не чекај више.

СЈЕЋАЊЕ

БОГОМД АНИ
НАРОдНИ ПЈЕСНИК
Хаџи Радован је био Богомдани народни
пјесник који је у себи Христа пригрлио,
крст свој носио, а културноисторијско благо рода свога, преко својих пјесама, чувао

аџи Радована Бећировића Требјешког памтим још из свог раног
дјетињства: када би сазнао да су код мог оца Милоша, његов отац
- Јанко Станков Кривокапић и таст - Бошко Зрнов Поповић, долазио је у наш дом.
Памтим га по карактеристичном изгледу и одијевању, мирном
држању и лијепом опхођењу, а изнад свега као одличног познаваоца историјских знаменитости, бриљантног и неуморног
приповједача о старинама, писца овјековјечених епских стихова.
Како су, то, били срдачни и радосни сусрети! И, слободно се може рећи,
својеврсни - историјски симпосиони. Велики је недостатак, и жал, што
тада није било услова да се све то тонски (или, писмено) забиљежи.
Хаџи Радован је био Богомдани народни пјесник који је у себи Христа
пригрлио, крст свој носио, а културноисторијско благо рода свога, преко
својих пјесама, чувао.
Редовно је ишао у храмове Божије и молио се Свевишњем да га духовно и стваралачки кријепи. Обилазио је сва значајнија мјеста, тражио
живе учеснике, свједоке славне прошлости и преносиоце („с кољена на
кољено“) народног предања.
Питали једном приликом иноци преподобнога Пајсија Великог: „Реци
нам, оче, ријеч о спасењу, и како да живимо по Богу?“ А старац им је одговорио: „Идите, па држите заповјести Божије и чувајте предања отаца.“
Јер, предање отаца је духовно искуство светитеља преко двије хиљаде година, а предање наших славних предака је њихово вјековно искуство у
борби за слободу, за вјеру и отачаство.
Хаџи Радован је био изузетно ревностан вјерник: држао се заповијести
Божијих, молио се Творцу који га је и обдарио благодаћу да преко њега,
његове епске поезије, буду сачувана изузетно значајна предања наших
отаца. Каква ли је, тек, била његова молитва при Светим службама у Саборном Храму Светог Василија Острошког у Никшићу?! Молитва оног ко
је налик и на светогорског старца монаха, и на војника у ставу мирно,
истинског војника Христовог.

Ратко Кривокапић

Био је неуморни сакупљач народног блага,
пјесник и приповједач. Није завршио високе
школе, али јесте универзитет готово идентичан
пустињачком универзитету, како оци кажу, гдје
се не уче лекције већ се човјек предаје Господу а Свемилостиви му узвраћа благодатним
даровима. Хаџи Радован Бећировић је сав предао себе Богу, и своме народу, и народном косовском опредјељењу за Крст часни и слободу
златну. Као да је имао директну везу са небесима, као да му је Дух Свети диктирао епске
стихове а душе наших славних предака водиле
га до свих значајних извора сазнања. Уз то што
је био добар познавалац националне историје,
ишао је свугдје да би докучио истину („Глас
народа је глас Бога!“), да би отргао од заборава значајне историјске догађаје и личности и
својом поезијом, на непоновљив начин, осликао наше светитеље и владаре, значајне бојеве,
витезове и јунаке.
На путу од свог дома под Чађалицом у град,
Никшић, знао је Хаџи Радован, у тренуцима
надахнућа, пролазећи кроз парк, да сједне на
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клупу, извади свешчицу и оловку и биљежи стихове који су навирали.
Памтим, као да је јуче било, његове доласке код
нас: пријатне, веома надахнуте и интересантне
приче епског пјесника са живим учесницима и
свједоцима историјских догађаја свога доба. Од
ђедо-Јанка, Кривокапића, добровољца из Америке,
потомка војводе Вујадина Вукова Кривокапића и
Милоша Пејова, носиоца Легије с мачем Обилића,
слушао је Хаџи Радован, и као да је себе преслишавао - а много је знао, истину о разним историјским
догађајима, учешћу и доприносу наших знаменитих братственика у њима. Од мог дједа по мајци,
Бошка Зрнова Поповића, официра црногорског,
рођеног брата Крста Зрнова Поповића, чуо је Хаџи
Радован да је Зрно надимак добио по томе што је
био брз - као зрно - крштено име било му је Тодор.
Зрно је био полазник Књаза Николе Петровића,
официр и старјешина гарде, а убијен је из зависти
и људске злобе.
Нарочито је било интересантно казивање о Крсту
Зрнову Поповићу и његовом учешћу у Мојковачкој
бици. (Хаџи Радован га је, како је причао његовом

брату Бошку, шест пута помињао у првој, нештампаној, верзији
„Мојковачке битке“. Тадашње власти нијесу дозволиле да се Крсто помене по имену и презимену, па га је, по очевом надимку Зрно, прозвао
Зрновић, и морао да сведе на три помињања; једна верзија је касније
мијењана.) Хаџи Радован је од ђедо-Бошка сазнао истину о поријеклу
чувеног Лазара Мутапа, којем су неки кривотворили поријекло, да је
он унук једног од шест попова, бранилаца куле Липовац у Липи Цуцкој,
попа Марка, а да су по попу Вуку добили презиме Поповић.
Није Хаџи Радован са мојим дједовима разговарао само о истакнутим
братственицима; причало се о много чему: од Косова, а и прије њега;
до новије историје.
Са посебном пажњом је слушано предање о жељи Књаза Николе (о
чему свједоче и историјски подаци) да се замонаши, а поготову оно о
његовој жељи да пренесе мошти Светог Василија Острошког у Никшић.
Свештенство је, уз присуство Књажево, служило молебане. Два пута су
покушали да помјере ћивот Чудотворца, али га нијесу могли подићи.
Приликом трећег покушаја, цио Манастир се снажно затресао Светитељ је јасно ставио до знања гдје му је жеља да почива.
Хаџи Радован Бећировић је горио од жеље да сазна што више података
о разним догађајима. Трудио се, колико му је год било доступно, да сачува и овјековјечи истину коју, као и неке његове стихове, покушавају да
прекрајају, што је и скрнављење његовог имена и дјела, и скрнављење
гусала – народног приповједача и чувара истине Божије.
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А када га је Господ призвао к себи, лице Хаџи Радована Бећировића
Требјешког бијаше свијетло, и тијело, на одру, при додиру – „гипко“. Приликом опијела у Саборном Храму у никшићу, бесједио је тадашњи Епископ Банатски, данас Архиепископ Цетињски и Митрополит Црногорско-приморски
Господин Амфилохије, и, поред осталог, рекао: „Видите ли овај људски лик?
То није лик обичног смртног човјека. То је лик праведника и мученика“
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Историјска истина је једна, а њу је Хаџи Радован вјеродостојно проносио. У нама је остало, и живи, и предање наших предака (да не говоримо о обиљу примарних извора!) и стубови нашег идентитета: чудотворци, светитељи, исцјелитељи... преко којих се излила љубав Божија
на овај народ. Пођимо и на гробља гдје су земни остаци славних предака. Њих је Хаџи Радован често походио, многе опјевао и стиховима
на њиховим споменицима овјековјечио.
А када га је Господ призвао к себи, лице Хаџи Радована Бећировића
Требјешког бијаше свијетло, и тијело, на одру, при додиру – „гипко“.
Приликом опијела у Саборном Храму у Никшићу, бесједио је тадашњи
Епископ Банатски, данас Архиепископ Цетињски и Митрополит
Црногорско-приморски Господин Амфилохије, и, поред осталог, рекао:
„Видите ли овај људски лик? То није лик обичног смртног човјека. То је
лик праведника и мученика“, а потом додао: „Походио Хаџи Радован
Свету Земљу - о чему је касније написао и пјесму - свратио, по повратку, у Београд, код мене, и каже: „Оче Амфилохије, свима опраштам и
никога не мрзим“...
И у Царству Небеском - мора бити - Хаџи Радован пише молитве, у
стиховима, епским: за спасење народа свога.

ТИ СИ ИМАО ОЦА
Крстио се Реља Јованчевић, тада
предсједник општине Беране, у
Пећкој Патријаршији, када му
је, већ, било четрдесет и нешто
година. По обављеном крштењу
и повратку у Беране, пита га
Милован, отац (иначе, из партизанске породице, њемачки
заробљеник у Другом свјетском
рату и, потом, мученик са Голог
отока), не без – ироније:
- Ти се крстио, а?
- Крстио... што?
- Вала, на вријеме.
- А, јеси ли ти крштен?
- Јесам, но шта, још у колијевци.
- Е, видиш ли каква је разлика
међу нама: ти си имао оца, па
те крстио, а ја не, но сам сад, под
старе дане, морао о томе да радим, одговори му Реља.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Удружење бораца НОР-а из Андријевице, скоро три
деценије послије рата организовало ексхумацију и пренос костију једног борца-партизана, са мјеста погибије
и ратне сахране, у родно село. На дочеку костију
покојника и групе бораца која их је донијела ради сахране било се окупило доста народа, старих и младих,
а, по протоколу, дошао је ред да говори и ратни командант јединице којој је погинули припадао.
При крају говора, који је врвио од похвала покојника,
осврћући се на ексхумацију, којој је и присуствовао, а да
би отклонио евентуалне сумње да, можда, кости нијесу
онога о коме је ријеч, командант је напоменуо како су
му у горњем џепу војничке блузе нашли личну карту
кроз коју је био прошао метак.
На то Милован Мурика Мартиновић, из Краља, познат
по стотинама духовитих опаски, веома гласно повиче:
„Није, то, он!... Он ти личну карту никад није ни вадио
ни имао!“
Као да добацивања није ни било, командант настави:
...“а у доњем лијевом џепу нашли смо пет чахура.“
„Е! Он је!... Немо' даље, ни слова! Он није знао друго, осим
да купи ча'уре за вама!“, добаци Мурика, још гласније.
Тако је сахрана прошла уз не баш скривени смијех, а и
Мурики се, ипак, „прошло“.

НЕЋЕ ДА РУШИ ЦРКВУ
Цркву Светог Николе, у Лушцу код Берана, коју су, у љето 2009. године, подигли Вучић и Вера Поповић за спомен својих рано страдалих синова Николе и Угљеше, зидао је Бака Божовић са сином Радованом. Једнога дана,
а пошто су били узидали тек неколико редова камена, сјели су да одморе.
Бака, загледан у зид и његов правац, примијети да један камен у најгорњем
реду одудара од осталих и да би морао бити замијењен, па рече сину:
„Иди и извади онај камен прије него га бетон стегне!“
„Ја, Бога ми, нећу да рушим цркву, а теби ако се не свиђа, и ако смијеш, иди
па руши!“, узврати му Радован, смијуљећи се, и настави да лешкари у хладу.

О б н ова

НАЈСТАРИЈА

БОГОМОЉА
У ПИВИ
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Према историјским подацима село Орах је припадало првој српској држави на
саставцима ријека Пиве, Таре и Лима. Касније, у Старој Херцеговини, Орах је
представљао духовно средиште српског народа Пиве, Голије, Гацка и Рудина. На
то указује и црква Светог Саве, која се сматра најстаријом „видљивом“ (јер је
остала, донекле, сачувана) богомољом у Пиви. Потиче из периода Немањића и
дуго је била саборни храм за вјерни народ Херцеговине, Пиве и Дробњака. Све до
прије петнаестак година, овдје се, на Малу Госпојину, одржавао велики црквенонародни сабор, који, као и храм, житељи Ораха, Лисине и Јасена, желе да обнове.
Према казивању књижевника и хроничара Пиве, Косте Радовића, гробље у Ораху крије још једну занимљивост. Наиме, Коста је у овом селу пронашао остатке
велике црквене грађевине, вјероватно - манастира. Сеоске памтише преносе
предање да је некада, давно, у Ораху постојао манастир, али да је „потонуо“ и због
тога се срушио. Народ је покушавао да га обнови, али се, како прича даље казује,
„није дало“. Остало је неистражено да ли је орашка црква, посвећена првом
српском Архиепсикопу, подигнута непосредно по Светитељевом престављењу
или као замјена за стари, „потонули“, манастир.
У посљедње вријеме, у овом крају су чести земљотреси (у близини мјеста на
ком је био манастир сада се појавило клизиште), а о неком од ранијих сачувана
је народна прича како је, некада, давно, страдало сусједно село Стабна, изнад
кога се уздиже планински масив Тресуља, те је народ своју невољу сликовито
изразио ријечима: „Кад се затресла Тресуља, у Стабнима је остао само пијевац
на кљеновој грани“.
- Између Oсојног и Присојног Ораха нашао сам необично црквено обиљежје монументални камени крст висине око четири метра. Једно од највећих распећа
које сам икада видио. Облици крста као да олучују Христа. Претпостављам да
је подигнут кад и црква Светог Саве. Невјероватне је љепоте и незаобилазан
свједок времена, каже наш саговорник, Коста Радовић.
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Муртеза, син Хасанов, 1579. године издаје
овакву тапију: „У округу Херцеговина, котару
Церничком, опћини Пиви, у селу Ораху лежи
земља Бостани и на темељу закона имају право на дотичну земљу калуђери и попи манастирски уз пристојбу од 60 ахчета“.

Сенка Чоловић
Село Орах кроз вријеме
Описујући Орах и његову околину, Коста Радовић указује и на још неколико
локалитета. Тргло је био трг, мјесто за
трговину, што оправдава вјеровање да
је ово село било и значајан привредни
центар средњовјековне српске државе,
као што су били и Међуречје (Шћепан
Поље), Гусићи, Сињац, Градац, а у
вријеме Старе Херцеговине и Плужине
са Магудама, градови Соко, Нови (на
саставцима Сињца, Комарнице и Пиве)
и град-утврђење Табанград у селу Стабнима. Засеоци Мутафџије, Туфегџије,
Сукнари и Брашњари више не постоје,
али постоји живо народно памћење да
је Пива, са најбогатијим катунима и
караванским путевима, била важан занатски крај у држави Херцега Стјепана
и да су се ту израђивали самари, седла,
разни алати, мутафи, оружје, сукно и

млело жито, о чему и данас свједоче бројне воденице и ступе.
У Ораху су некада живјела братства Голубовићи,
Кулићи, Ћукови (Ћуковићи), Апрцовићи, Гаговићи,
Соколовићи и други. Гаговићи и Соколовићи су једна
православна лоза, а разгранали су се као Руђићи –
Соколовићи – Гаговићи, на шта у својим књигама
често указује књижевник Коста Радовић. За историју
Српске православне цркве и пивског краја важно је
поменути да је братство Кулић нашој Светој Цркви
дало два калуђера, који су се, у Пивском манастиру, подвизавали за вријеме архимандрита Арсенија
Гаговића. Занимљива је и прича о доласку братства Гаговић, задужбинара пивске светиње, на ово
подручје. Наиме, архимандрит Арсеније у писму
упућеном Светом Синоду 4. марта 1814. године каже
да су његови преци подигли манастир Успенија Пресвете Богородице, звани Пива, а живјели су у селу
Доњем Крушеву. Родоначелник Гаговића је, пише архимандрит Арсеније, кнез Вукашин, који се презивао
Рудача. Имао је синове Саватија, касније Патријарха
српског, који је 1573. године подигао манастир Пиву,
и Гаврила, по коме су се прозвали Гаговићи.

Обнова цркве Светог Саве

Постоје историјски записи о томе да су се Гаговићи
доселили из Метохије. Ево како је то испричао старац Станиша Гаговић, а 1912. године забиљежио Светозар Томић. (Овај податак налази се у књизи „Пива
и Пивљани“, коју је 1949. године објавила Српска
академија наука и умјетности.) Гаговићи су старином из Призрена, одакле су, најприје, преселили у
Пећ, касније у село Јасен у Пиви, а одатле у Крушево, такође у Пиви, гдје су дуго живјели, имали двор
и своју придворну цркву, али су Турци све то разрушили. Да ово има основа свједоче локалитети као
што су Ступи и Гаговића Поступље у селу Јасену, као
и Ступи и Гаговића Омеђина у Ораху, који и данас
постоје, иако у овим селима Гаговићи више не живе.

О најстаријој светињи у Пиви – цркви Светог
Саве у Ораху, има врло мало сачуваних података. Зна се да је први пут обновљена 1922.
године. Запис о томе стоји изнад врата храма.
Разорни земљотрес, који је 1979. године задесио Црну Гору, додатно је оштетио црквено
здање. Храм Светог Саве, иако је некада важио
за духовни центар народа овога краја и околине, сада је у прилично лошем стању и није у
богослужбеној употреби.
Благословом Његовог Преосвештенства Епископа будимљансконикшићког Г. Јоаникија 2007. године, формиран је Црквени одбор
за обнову ове светиње и традиционалног Госпојинског народног
сабрања.
Обнова храма се изводи по пројекту архитекте Небојше Аџића. Да
би се црква сачувала од даљег пропадања и привела богослужбеној
употреби, било је потребно, према ријечима Ненада Голубовића,
предсједника Одбора, урадити дренажу темеља, чишћење и
фугирање зидова, звоника храма и изливање бетонског тротоара.
Од осталих спољашњих радова постављен је потпорни зид који
обезбјеђује прилаз цркви и камено степениште, од којег ће водити стаза ка улазној капији у двориште цркве, односно гробље. И
унутрашњост цркве захтијева комплетну обнову.
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Град Херцега Стјепана (Табанград) налазио се на врло неприступачном
кому у Стабнима. Херцег Стјепан је са катуна у планинини Кручици до
града-утврђења направио водовод и мљековод. Овај необични српски
владар је на Шћепан Пољу имао и рудник злата, те је златом трговао са
Дубровчанима и Венецијом.

Иконостас је рад мајстора Сретена Живковића, а врата и прозори су његов
прилог орашкој цркви. Иначе, радом у дрвету Сретен Живковић се бави још
од малих ногу и до сада је направио преко 70 гусала од чега је велики број
поклонио.
Сликање икона за овај иконостас биће повјерено искусном иконописцу
јеромонаху Лазару, настојатељу манастира Заграђе на Шћепан Пољу, чија
рука је осликала светиње као што су манастир Подмалинско, параклис при
Жупском манастиру, храм Светог Луке у косијеревском Манастиру, манастир
Јован до и друге наше богомоље.
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Добровољни прилози за обнову цркве могу
се уплаћивати на жиро рачун бр. 535-749210 код Прве банке Црне Горе или на девизни
рачун бр. МЕ25-535005080000033290, на име
Црквене општине Плужине, са назнаком: за
обнову цркве Светог Саве.
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Црква је великим дијелом укопана, нарочито на јужној и источној страни.
Претпоставља се да је то због тога што је народ своју светињу у времену турског ропства крио - затрпавајући је земљом. Богослужбени сасуди и књиге
су пропали услед влаге којој је храмовно здање било изложено дуго време-

на, па их је потребно набавити. Црквени
одбор планира да, уз помоћ вјерног народа овог краја и људи који су спремни
да помогну обнову најстарије богомоље
у Пиви, током ове године замијене
дотрајали камени кров и ураде санацију
унутрашњих зидова и пода цркве.
- Намјера нам је да, с Божијом помоћи,
ускоро освештамо цркву Светог Саве у
Ораху, како би овај дом Господњи опет
оживио, а са њим и духовни живот народа овог краја и позивамо све оне који
могу, да дају прилог за обнову ове древне
светиње, поручује Ненад Голубовић.

ПРИКАЗИ
др Љубиша Рајковић Кожељац

ХИМНА ЉУБАВИ
И ЉЕПОТИ
ЉУдСКЕ дУшЕ
(Стојана Магделинић: Доротеа, Рашка школа, Београд 2010)

осле два запажена романа: Један могући
живот (1999) и Из легенде прстенови
(2002), Стојана Магделинић је написала роман о племенитој краљици српској
Јелени Анжујској, жени краља Стефана
Уроша I, за коју је Архиепископ Данило
II оставио сведочанство да је била благородна, блажена, христољубива и веома
посвећена. Изузетном женском лепотом,
добротом и душевношћу, полетом и свим
оним што је с највишег места – дуго и предано – чинила за процват српске државе и народа српскога, одиста
је била понос српског двора, светлост његова – доказ
су томе и многе легенде, од којих су многе и до наших
дана сачуване у народу. Једна од њих везује Госпођин
врх, ороним у Башчи код Рожаја (завичај Стојане
Магделинић), управо за ову дивну принцезу од Анжуа, односно краљицу српску, Јелену, која је подизала манастире (да се к небу узвисује српска душа) и
унапређивала у њима школство (да се и тиме учвршћује
српско православље, светосавље). Њен подвиг је утолико већи што је била католкиња, али је свим срцем
заволела српску душу православну, којој се, у оданости
њеним светињама – до судњег часа клањала и све чинила да је омили српским душманима. Јеленина задужбина Градац, велелепно је средњевековно сакрално здање које, вековима већ, одолева зубу времена и,
својом архитектоником и монументалношћу, речито
говори о величини и лепоти људске душе Јеленине, а
Стојана Магделинић је успомени на ту, и такву, Јелену,
подигла задужбину – роман Доротеа.

Очигледно, читајући Житије Јелене Анжујске
из пера Архиепископа Данила II, то дирљиво
слово његово о српској краљици са Запада као
дару Божјем, о раскошној њеној умности, женствености и красоти тела и душе, о доброти
срца и узвишености њених хтења, подухвата и
остварења, хранећи се и тим штивом и легендама и предањима из родног краја о Јелени
(светој Јели – како је, од миља, у народу називана), Стојана Магделинић се напојила неизмерне лепоте свеукупне личности Јеленине и, тако,
спремна ушла у ткање романа Доротеа, који
читаоца осваја напречац, као какво велелепно
здање гледаоца.
Доротеа је, наиме, роман у којем се на уметнички начин слави божанска искра у људском
створу, боголикост његова. Све ту ври од живота
и од упињања његовог да се вине у висине истинске људскости, да се допре до надвременског
постојања. Око сваке речи овог поетског прозног
дела лебди ореол Јеленине, односно Стојанине,
љубави за човека и све што је људско у њему. А
људско је у човеку само оно што је божанско!
Лепотом песничке душе Стојанине, проговорила је неумрла душа Јеленина. Да у бићу своме
најдубљем, у сржи његовој, нема Стојана много од негдашњег бића Јелениног, од суштинске
природе његове, засигурно не би могла да испева овакву химну љубави и лепоти, романескни
псалам који је још један цвет у долини јоргована,
онај бели, најлепши. Онај који не вене.
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Доротеа је, наиме, роман у којем се на уметнички начин слави божанска искра у људском створу, боголикост
његова. Све ту ври од живота и од упињања његовог да се
вине у висине истинске људскости, да се допре до надвременског постојања. Око сваке речи овог поетског прозног
дела лебди ореол Јеленине, односно Стојанине, љубави
за човека и све што је људско у њему. А људско је у човеку
само оно што је божанско!
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Радња романа одвија се далеке 1291. године, али су ликови тако живи, тако у свему утемељени и уверљиви,
да се читаоцу чини као да је
све колико јуче било. Штавише, као да је у питању
један диван сан, који још
траје.
Колико год да је све ту,
ра зуме се, измаштано
(и ликови и фабула), роман, у разгранатости и
занимљивости својој, делује веома убедљиво, јер
се одликује реалистичким
стилом, тј. приказивањем
негдашње стварности, коју ауторка, нема сумње,
добро познаје и уме да се
уживи у давно прохујало
доба и живот у њему.
Окосница романа добрим делом је заснована
на Јеленином настојању
да се на српски језик
преведе
чувени
љубавни спев о Тристану и Изолди, тако да су
Драгољуб и Доротеа у
роману Стојане Магделинић заправо пандан овом славном
љубавном пару, а у лику Драгољубовом (и као преводиоцу и
иначе) можда је пројектован лик самог Архиепископа Данила II из младости његове.
Ликови, не само прекрасне Доротее и анђеоски чистог
Драгољуба, но и лик злосрећне мајке Ане, затим Аниног
брата Гаврила – игумана манастира у Башчи, пречасног
монаха Макарија, Италијана Антонија – медикуса донжуанске заводљивости и неодољивости, и други, спадају у
најоствареније ликове у нашој књижевности.

Местимичан
библијски стил
у роману је веома функционалан и умногоме
појачава ионако
присутну, и пријатну, лирску топлину текста, његову осећајност,
сликовитост и узне сеност, његову
све чаност израза. Његове речи
делују снажно, као
јако душевно пиће,
заносе, наслађују и
опијају.
Доротеа
својом
душевношћу, дамаром своје жиле куцавице, спаја умно
и заумно, земаљско
и небеско, људско и
божанско, у нераскидиву целину.
На крају, додајмо да
је ово друго издање
овог романа, и да
је Доротеа први пут
објављена 2005. године у издању „Народне књиге“ из Београда.

ПОСЈЕТА
Предсједник Тадић
посјетио сједиште

Епархије будимљансконикшићке

Предсједник Републике Србије Борис Тадић је, у оквиру свог боравка у Црној Гори, посјетио и административно сједиште Епархије
Будимљанско-никшићке у Никшићу.
Гoсподина Тадића, у чијој пратњи су били г. Млађан Ђорђевић и г. Јован
Ратковић, савјетници предсједника Србије, г. Зоран Лутовац, амбасадор Србије у Црној Гори, као и Срђан и Горан Ђоковић, отац и стриц
прослављеног српског тенисера Новака Ђоковића, дочекао је Његово
Преосвештенство Епископ Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије са
свештенством пожеливши му срдачну добродошлицу.
„Господине Предсједниче Србије, дошли сте у историјско епископско
сједиште старог Оногошта и цијеле источне Херцеговине у којем је столовао Свети Василије Острошки. Он је био духовни пастир и Ваших предака, а сада је молитвеник за све нас, јер нас својим светим молитвама
и небеским заступништвом заступа пред престолом Цара небеског”, казао је Преосвећени Владика.

Он је оцијенио драгоцјеним настојање
предсједника Бориса Тадића да се унаприједе
односи између Србије и Црне Горе, што, према
ријечима Епископа Јоаникија, подразумијева
правду за Србе, заштиту српског језика и
српског културног насљеђа у Црној Гори.
„Ви добро знате које и какве проблеме имају
Ваши сународници у Црној Гори. Ти проблеми нити су толико мали, да бисмо их могли
прећутати, нити толико велики да их не бисмо могли рјешавати. Ви сте својим примјером
посвједочили да велики и нагомилани проблеми између различитих народа, а камоли
међу браћом, могу да се ријеше дијалогом истине и правде, уз добру намјеру и са потпуним
међусобним уважавањем. То је добар знак да
ћете успјети и у Вашој племенитој намјери да
унаприједите односе између Србије и Црне
Горе што, између осталог, укључује правду за
Србе, заштиту српског језика и српског културног насљеђа у Црној Гори“, поручио је Његово
Преосвештенство Епископ Јоаникије.
Предсједник Тадић и Преосвећени Владика
Јоаникије задржали су се потом у дужем отвореном и срдачном разговору у просторијама
новообновљеног Владичанског двора у Никшићу.
У разговору су учествовали и протосинђел Никифор Миловић, секретар Епархијског управног одбора Епархије Будимљанско-никшићке, г.
Блажо Паповић и проф. др Јелица Стојановић
из Матице српске - Друштво чланова у Црној
Гори, као и г. Ратко Кривокапић, предсједник
ЦО Никшић.
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5. МАРТ 2011. Његово Преосвештенство Епископ Будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио је Свету
Архијерејску Литургију, којом је, у
Саборном храму Христовог Васкрсења
у Подгорици, началствовао Његово
Високопреосвештенство Митрополит
Дабро-босански Г. Николај.
Уз Високопреосвећеног Митрополита Николаја служили су и
Његово Високопреосвештенство
Архиепископ Цетињски Митрополит
Црногорско-приморски Г. Амфилохије
и Преосвећена Господа Епископи:
Будимски Лукијан, Рашко-призренски
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Теодосије и Диоклијски и игуман
Острошки Јован.
Након Светог богослужења улицама
града прошла је свечана Светосимеоновска Литија вјерног народа, коју је
предводио Митрополит Амфилохије са
Архијерејима.
Свештенство, монаштво и вјерни народ
сабрали су се, потом, на Немањином
граду, на обали Рибнице, гдје је пререзан славски колач у славу Светог
Симеона Мироточивог, заштитника
Подгорице.
Одржана је традиционална Духовна академија, уз богат културноумјетнички програм. Бесједу је одржао
књижевник Бећир Вуковић.
~
5. МАРТ 2011. Епархија будимљансконикшићка и Црквена општина Беране
организовале су, и ове године, Духовну
академију у славу и част Светог Симеона Мироточивог.
У пуној сали беранског Центра за
културу академију је благословио
Његово Преосвештенство Епископ
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије,
а светосимеоновску бесједу одржао
је Његово Преосвештенство Епископ
Рашко-призренски Г. Теодосије.
У програму су учествовали: црквени
хор „Света мати Анастасија“, којим

диригује Андријана Вучетић, КУД
„Коло“, пјевачка етно група ГКУД-а
„Лим“, рецитатори Васко Драговић и
Бошко Пантовић, и народни гуслар
Зоран Ђекић.
~
6. МАРТ 2011. Његово Преосвештенство Епископ Будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је, на Покладе, Свету Архијерејску Литургију у манастиру
Ђурђеви Ступови код Берана.
Преосвећеном Владици саслуживало
је више свештеника и свештеномонаха Епархије Будимљанско-никшићке,
а Светом богослужењу, пред почетак
васкршњег поста, присуствовао је у великом броју
вјерни народ беранског
краја.
~
6. МАРТ 2011. Света
Литургија уочи почетка
Великог Часног поста служена је у Саборној цркви
Светог Василија Острошког
у Никшићу.
Литургију су служили свештенослужитељи никшићког
Саборног храма. Богослужењу пред
почетак Васкршњег поста присуствовали су бројни вјерници, којима се, на
крају Свете службе обратио свештеник
Слободан Јокић.
~
12. МАРТ 2011. Његово Преосвештенство Епископ Будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је, на Теодорову
суботу, Свету Архијерејску Литургију у
манастиру Ђурђеви Ступови.
Саслуживало је више свештеника и свештеномонаха беранског
намјесништва, а током Светог
богослужења Преосвећени Владика је
у чин чтеца рукопроизвео Мирослава
Михаиловића, студента Теолошког
факултета у Београду.

Вјерници који су се припремали постом и молитвом, приступили су, прве
суботе Великог и Часног поста, Светој
тајни Причешћа. У славу Светог великомученика Теодора освештано је жито,
као успомена на догађај који се збио у
вријеме римског цара Јулијана Апостате 362. године, када је било велико
гоњење хришћана.
~
13. МАРТ 2011. Прослављајући Недељу
Православља, Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије,
са свештенством, служио је Свету
Архијерејску Литургију у Саборном
храму Светог Василија Острошког у
Никшићу, послије које је обављена и
свечана Литија – опход около Храма, уз
читање Светог јевађеља. При повратку
испред Саборне цркве прочитан дио
из чина Православља, чији се један
рукопис из 13. вијека чува у манастиру
Свете Тројице у Пљевљима.
Обраћајући се вјерном народу
Преосвећени Владика се посебно
осврнуо на Недјељу православља,
празник који је установљен у првој половини 9. вијека и подсјетио на побједу
иконопоштовалаца над јеретицима
која се збила уочи великих догађаја
када су Словени, до тада незнабошци,
почели да се крштавају.
~
13. МАРТ 2011. У Никшићу је одржан
састанак редакције „Свевиђа“, листа
Епархије Будимљанско-никшићке.
Састанком је предсједавао Његово Преосвештенство Епископ Будимљансконикшићки Г. Јоаникије.
Разматрани су текући проблеми везани
за штампање и дистрибуцију листа, а
приоритет представља његов пласман
у другим Епархијама и евентуално
повећање тиража и штампање у боји.
Иначе, лист, посвећен вјеронауци,
хришћанској култури и животу Цркве,
како је закључено, својим садржајем
и изгледом достигао је квалитетан ниво који треба
задржати и у наредном
периоду.
~
16. МАРТ 2011. У другој
недјељи Великог поста,
у бјелопољској Саборној
цркви Светих апостола
Петра и Павла Литургију
Пређеосвећених Дарова служило је свеш-

тенство Архијерејског намјесништва
бјелопољског.
Иначе, под окриљем Саборне цркве
Светих Петра и Павла већ пет година ради школа вјеронауке за дјецу
и одрасле коју води протојереј Дарко Пејић, који је вјероучитељ и за
средњошколце и одрасле.
При Црквеној општини Бијело Поље
активно је Удружење „Кнез Мирослав“,
чији је предсједник Звонко Јеврић и
Братство православне омладине „Свети
краљ Милутин“ на чијем челу је хаџи
Драгиша Јеремић.
~
19. МАРТ 2011. Након одслужене Свете
Архијерејске Литургије у манастиру
Ђурђеви Ступови у Беранама одржана је редовна сједница Епархијског
Савјета и Епархијског Управног одбора
Епархије Будимљанско-никшићке.
На сједници на којој је предсједавао
Његово Преосвештенство Епископ
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије
усвојен је Завршни рачун за 2010.
и Буџет за текућу годину. Такође,
донијето је више важних одлука везаних за живот и рад Епархије.
На мјесто недавно преминулог
потпредсједника Епархијског Управног
одбора г. Коста Нинковића, изабран је г.
Блажо Паповић.
На крају сједнице Његово Преосвештенство Епископ Будимљансконикшићки Г. Јоаникије се захвалио
свим члановима Епархијског Савјета и
Епархијског Управног одбора на одзиву
и указао на обавезе у текућој - 2011.
години.
~
20. МАРТ 2011. Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије
служио је, уз саслужење бројног свештенства, Свету Архијерејску Литургију у
манастиру Ђурђеви Ступови.
Током Литургије Епископ Јоаникије рукоположио је у чин ђакона Мирослава
Михаиловића, студента Богословског
факултета у Београду.
Светом богослужењу на Другу недјељу
Часног поста, у ком је појао Црквени
хор „Света Мати Анастасија“, присуствовао је вјерни народ беранског
Архијерејског намјесништва, који је
приступио Светој тајни Причешћа.
~
22. МАРТ 2011. На празник 40
Светих мученика Севастијских
Преосвештећени Владика Јоаникије
служио је Свету Архијерејску Литургију

у цркви Преображења Господњег на
Жабљаку, уз бројно присуство вјерних
из Жабљачке парохије. Јеванђељску
проповијед читао је ђакон Остоја
Кнежевић, а сабраном свештенству,
монаштву и вјерницима ријечима
бесједе обратио се Преосвећени Владика, који се осврнуо на значај Свете тајне
Покајања и истакао да свако вјерујући
треба да постане примјер покајања, а
то је могуће само уз поправљање, напредак и духовни раст.
«Духовно узрастају само они који
знају да се кају за своје гријехе, који су
способни да уоче своје мане, недостатке, сагрешења и своја помрачења, који
знају да исповиједају своје грехове.
Исповиједање грехова је отварање
своје савјести, а, истовремено, и право
исповиједање вјере.
Кроз исповијест,
када је искрена и
од срца, а исповјест
таква увијек треба
да буде, показујемо
повјерење у Господа, ослањамо се
на Његову ријеч,
ослањамо се на
Њега, извршавамо
оно што је Он рекао,
и није случајно што
се исповијест увијек
убрајала у седам
Светих тајни, јер
преко ње дјелује благодат и милост Божија», рекао је, поред
осталог, Преосвећени Владика.
Након Свете Архијерејске Литургије,
у Парохијском дому на Жабљаку одржан је братски састанак свештенства,
којем је присуствовало 35 свештених
лица и пет монахиња из Епархије
Будимљанско-никшићке.
~
25. МАРТ 2011. С Благословом Њ. Пр.
Еп. Г. Јоаникија, изабран је нови Одбор
Црквене општине Никшић.
За предсједника је изабран дипл. ек. г.
Ратко Кривокапић, иначе дугогодишњи
члан никшићке Црквене општине, за
потпредсједника доктор економских
наука г. Александар Зејак, за секретара јереј Миодраг Тодоровић, а за
благајника ђакон Остоја Кнежевић. Уз
старјешину никшићког Саборног храма
јеромонаха Јефтимија (Шкулетића),
чланови новог Црквеног одбора су и

Драган Бојовић, Зоран Павићевић, Милорад Аџић и Миле Цицмил.
Изабрана је и економска комисија,
која ће се бавити пословањем Црквене општине, а било је и ријечи
о организовању традиционалне
манифестације „Дани Светог Василија
Острошког“, која се током маја одржава
у Никшићу.
~
25. МАРТ 2011. Његово Преосвештенство Епископа Будимљансконикшићког Г. Јоаникија примили су
новоизабрани предсједници Општине
и Скупштине општине Мојковац г. Драган Савић и г. Славенко Блажевић.
Разговору, који се водио у згради
мојковачке Општине, присуствовали
су и протојереј Александар Крговић,

старјешина мојковачког Саборног
храма Христовог Рођења, Радован
Дамјановић, предсједник Црквене
општине Мојковац, Милисав Ћорић,
предсједник Одбора за изградњу Саборног храма и Светислав Смоловић,
члан Црквене општине и предсједник
Црквеног одбора храма Свете Тројице у
Прошћењу.
Преосвећени Владика је првим људима
мојковачке општине честитао на
изабраним функцијама, пожеливши
им успјех у раду. Осим о економском
и привредном животу Мојковца, на
састанку је било ријечи о преосталим радовима на уређењу Саборне
цркве Христовог Рођења, а тичу се
озелењавања и украшавања црквене
порте. Општина Мојковац ће, како се
чуло овом приликом, пружити помоћ у
овим радовима.
Према ријечима надлежног пароха
протојереја Александра Крговића
ускоро се очекује почетак градње
39
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Парохијског дома у
Мојковцу, чиме би се
значајно побољшали услови за одвијање црквеног
живота.
~
25. МАРТ 2011. Црквена
општина Бијело Поље, у
сарадњи са Братством православне омладине „Свети
краљ Милутин“, организовала је добровољно давање
крви у просторијама
Одјељења за трансфузију
бјелопољске Болнице. Овом
приликом крв је дало око
40 хуманиста.
~
27. МАРТ 2011. Његово
Преосвештенство Епископ
Будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је, у
трећој недјељи Часног
поста, Свету Архијерејску
Литургију у цркви
Светог Архангела Михаила у Књажевцу код
Андријевице.
Преосвећеном Владици је саслуживало свештенство
Архијерејског намјесништва беранскоандријевичког: протојереј-ставрофор
Боро Врховац, надлежни парох, јереји
Жељан Савић, Стаменко Станковић
и Ненад Бубања и јерођакон Агапит,
сабрат манастира Ђурђеви Ступови.
Вјерном народу сабраном у светом
богослужењу архипастирском бесједом
обратио се Преосвећени Владика
Јоаникије. Он је казао да је једна од
највећих тајни Божијих, којих је препун овај свијет, тајна Божије љубави
и Божијег човјекољубља. Ова тајна се
открива преко Крста Христовог, јер је
то љубав која се жртвује за ближње,
за спасење свијета, то је она љубав
Христова која се жртвује за грешнике,
за овај пали свијет који је, иако Божији
свијет, слободном вољом одступио од
Бога.
“Овдје, у овом Светом храму, у малом
мјесту Андријевици, пројавила се
милост Божија прије неколико година.
Овдје је почетком Часног поста промироточио овај Часни Крст, који је донесен из Јерусалима и који је освећен на
гробу Христовом. То је знамење Божије
љубави, јер, Свето миро је знак милости
Божије. Божија љубав дјелује свуда, а

овај крст је донесен са гроба Христовог, са оног мјеста на којем се јавила
побједа над смрћу, јер Господ Исус
Христос је умро за нас, али је и васкрсао, својим Васкрсењем нас обасјао и
јавио нам радост Васкрсења свог. Зато
је Његов Крст колико символ Његове
смрти толико и символ и знак Његовог
Васкрсења и Његове побједе“, рекао је,
поред осталог, Владика Јоаникије.
Саборни храм Светог Архангела Михаила у Књажевцу код Андријевице је
велика светиња за вјерни народ овог
краја. У марту 2009. године, на празник
Првог и Другог обретења главе Светог
Јована Крститеља, промироточио је
крст, донијет из Јерусалима. Од тада се
Благословом Преосвећеног Епископа
Јоаникија, увијек на Крстопоклону
недјељу и Крстовдан у овом светом
храму служи Света Литургија.
Саборна црква Светог Архангела
Михаила у Андријевици подигнута
је 1887. године у спомен на славну
побједу Васојевића над Турцима, која
се одриграла десет година раније на
Буковој Пољани.
~
27. март 2011. У трећој недјељи
Часног поста, у православној Црквеној

општини Бијело Поље Литургија Светог
Василија Великог служена је у храмовима Светих Апостола Петра и Павла
гдје је началствовао протојереј Дарко
Пејић, као и у храму Светог Николе,
у Никољцу, гдје је служио протојерејставрофор Мираш Богавац. У цркви
Светог Николаја Српског у Његњеву,
служио је јереј Златко Василић.
На Светој Литургији у бјелопољској
Саборној цркви одговарао је дјечији
хор Светог Николе, предвођен г. Надом
Раховић.
~
27. март 2011. Његово Преосвештенство Епископ Јоаникије одржао је у Духовном центру Црквене општине Подгорица, предавање на тему «Света Гора
и Светогорци данас».
Преосвећени Владика је говорећи
о својим доживљајима Свете Горе
подсјетио, најприје, да су српски монаси, почев од Светог Саве, могуће и много
раније, оставили дубоки траг на Светој
Гори, а дубок и непролазан траг оставили су и наши добротвори, краљеви,
цареви, касније деспоти, па све до
најновијих времена. Много садржаја
у нашој култури, историји, традицији,
према ријечима Владике Јоаникија,
има свој коријен на Светој Гори, то јесте

у светогорском искуству и светогорском
предању које се преносило и у таласима
запљускивало наше отачаство.
~
3. април 2011. Његово Преосвештенство Епископ Будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је Свету Архијејску
Литургију у манастиру Ђурђеви Ступови код Берана.
Саслуживало је неколико свештеномонаха Манастира и свештеника
Архијерејског намјесништва беранског.
~
6. април 2011. Његово Преосвештенство Епископ Будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио је Свету

о Благовијестима
– великом празнику Цркве Божије, о
благој вијести, коју је
Пресветој Богородици
донио Свети Архангел
Гаврило, а са којом
је Господ почео да
домостроји спасење
рода људског.
Вјерни народ је у
великом броју приступио Светој тајни
причешћа.
Причешће
је вршено из три
Архијерејску Литургију у манастиру
путира.
Подмалинско код Шавника.
~
Преосвећеном Владици у Светом
10.
април
2011.
Његово
Преосвешбогослужењу саслуживало је некотенство
Епископ
Будимљансколико свештеника и свештеномонаха
никшићки Г. Јоаникије служио је Свету
Епархије Будимљанско-никшићке.
Архијерејску Литургију у цркви Успења
Литургијском сабрању уочи
Благовијести - великог празника Цркве Пресвете Богородице у Павином Пољу
код Бијелог Поља.
Божије, присуствовао је вјерни народ
овог краја, којима се ријечима архипа- У Литургији на Глувну, пету Недјељу
Часног Поста, Преосвећеном Владици
стирске поуке обратио Његово Преосу саслуживали јеромонах Дамаскин,
свештенство Епископ Јоаникије. Он је
настојатељ манастира Подврх, јереј
казао да свако онај ко настоји да живи
Зоран Бубања и јерођакон Антоније,
хришћанским животом треба да се
сабрат манастира Ђурђеви Ступови.
труди, нарочито током поста, као што
Светом богослужењу присуствовао
је Велики Часни Пост који је у току, да
испуњава заповијести Божије, да пости, је вјерни народ овог краја, који је у
да се каје, да исповиједа своје гријехе и литургијском сабрању испунио храм
Успења Пресвете Богородице.
мири са својим ближњима.
Након Свете Литургије Владика
Благословом Преосвећеног Владике,
Јоаникије је разговарао са чланоа уз гостопримство мати Катарине,
игуманије манастира Подмалинско, одржано је братско сабрање архијерејског
намјесништва никшићког.
~
7. април 2011. Његово Преосвештенство Епископ Будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је, на Благовијести,
Свету Архијерејску Литургију у
Саборној цркви Светог Василија
Острошког у Никшићу.
У навечерје празника Преосвећени
Владика Јоаникије је у никшићком
Саборном храму служио са свештенством службу Великог повечерја са
петохљебницом. На дан празника служено је празнично јутрење и часови, а у вима Црквене општине Вранеш о
наставку Света Архијерејска Литургија могућностима да се приступи обнови
у којој је Његовом Преосвештенству
цркве Успења Пресвете Богородице,
саслуживало више свештеника и свеш- која се сматра најстаријом светињом
теномонаха Епархије Будимљанскоовог краја.
никшићке. Празничном богослужењу
Ктитор храма у Павином Пољу је краљ
присуствовали су бројни вјерници,
Александар Карађорђевић, али се
којима се архипастирском бесједом
вјерује да је ова светиња подигнута на
обратио Владика Будимљанскотемељима немањићке богомоље. О труникшићки Г. Јоаникије, говорећи
ду житеља и бризи самог Краљевског

Височанства за свету вјеру православну свједочи сачувани натпис на
јужној страни цркве: „Под највишим
покровитељством Његовог Височанства
краља Срба, Хрвата и Словенаца Александра I Карађорђевића народ Општине Павино Поље подиже и обнови велику цркву у славу Пресвете Богородице
1929. године“.
Вранешани су свој Саборни храм, који
се налази у сеоском гробљу, донекле
обновили 1990. године и том приликом
га оспособили за редовна богослужења.
Ипак, црквено здање је временом, нарочито због влаге, оштећено и изискује
комплетну обнову. Обавезу око радова
на обнови преузела је Црквена општина Вранеш, која је, благословом
Његовог Преосвештенства Епископа
Јоаникија, формирана прије годину
дана. Са обезбијеђеним материјалним
средствима приступиће се планираним
радовима, прије свега, замјени крова
и постављању новог кровног покривача од бакра, што је, према ријечима
надлежног пароха свештеника Зорана Бубање, и највећа инвестиција.
Осим тога, биће неопходно урадити
спољашњу фасаду, а потом и уредити
унутрашњост храма. Црква Успења
Пресвете Богородице посједује, наглашава отац Зоран, иконостас оригиналне љепоте. Начином израдом овај
иконостас, дјело непознатог аутора,
риједак је на
овим просторима.
Црквена општина и парох
Зоран Бубања
позивају све
људе добре
воље, а нарочито Вранешане да им,
уколико су у
могућности, помогну у обнови
ове светиње,
која је, поручују, бисер у Вранешу и
матица свих Вранешана.
~
13. април 2011. Њена Екселенција
госпођа Оксана Сљусаренко, амбасадорка Украјине у Црној Гори, била је у
званичној посјети административном
сједишту Епархије Будимљансконикшићке у Никшићу.
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Њену Екселенцију са групом умјетника из Украјине, који
су боравили у посјети Црној Гори, примио је и пожелио им
добродошлицу у Саборној цркви Светог Василија Острошког протосинђел Никифор Миловић, секретар Управног
одбора Епархије Будимљанско-никшићке. Са историјатом
никшићког Саборног храма уважене госте упознао је ђакон
Остоја Кнежевић, а потом је уприличен пријем у просторијама
новообновљеног Владичанског двора. Поздраве и благослов
Његовог Преосвештенства Епископа Будимљанско-никшићког
Г. Јоаникија пренио је протосинђел Никифор.
„Епископ Јоаникије данас, на жалост, није могао да буде овдје
са нама и да Вас угости. Дозволите ми да Вас са неколико
ријечи упознам са нашом Епархијом која територијално
обухвата десет општина Црне Горе. Епархију будимљанску је
основао Свети Сава, Први Српски Архиепископ 1219. године
и од тада Владике столују у манастиру Ђурђеви Ступови у
Беранама. У Никшићу се од недавно налази административно
сједиште наше Епархије. Иначе, у Будимљанско-никшићкој
Епархији постоји велики број цркава и веома познатих и
лијепих манастира. Посљедњих година се нарочито много
гради и обнавља и организује много духовних свечаности
на којима је г-ђа Оксана
Сљусаренко радо виђен гост“,
казао је протосинђел Никифор.
Госте из Украјине, познате
личности из разних области умјетности и јавног
живота, са којима је био и г.
Игор Васиљевич, директор
грађевинско-инвестиционе
компаније из Кијева, представила је г-ђа Валентина Ивановна Балабанова, Савјетник
потпредсједника Владе
Украјине.
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На празник Светих мученика Севастијских, 22. марта
2011. године, одржан је Братски састанак свештенства
Епархије Будимљанско-никшићке на Жабљаку. Сабрање
је започело Светом Архијерејском Литургијом, а послије
Свете службе свештеници и старјешине манастирâ из
цијеле Епархије, сабрали су се у новом Парохијском дому.
Састанком је предсједавао надлежни Архијереј Епископ
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
Свештеници су изразили необичну радост због духовне
обнове народа и обнове старих и изградње нових светиња,
благодарећи несебичној помоћи побожног народа и
многобројним добротворима.
На састанку је највише било ријечи о пастирском раду
свештенства и о духовном стању у којем се налази вјерни
народ. Размотрене су, такође, могућности унапређења
јеванђељске мисије, с акцентом на парохијске заједнице.
Свештеници су у потпуности разумјели потребу Цркве
да се, поред древног сједишта Епархије Будимљансконикшићке у манастиру Ђурђеви Ступови, успостави и
административни центар Епархије у Никшићу, што је
однедавно и учињено.
Поводом предстојећег пописа становништва у Црној Гори,
свештенство Епархије Будимљанско-никшићке осуђује
сваки притисак на грађане било из којег правца долазио,
а најопаснији је онај који може да дође од власти и идеолошки острашћених моћника. Изузетно је важно и пред
Богом и пред људима да сваки грађанин одбаци било какав притисак или уцјену и да се слободно изјасни о својој
вјерској, националној и језичкој припадности.
Проводећи дане Часног поста у молитви за умножење
мира и љубави, свим вјернима и свим људима добре
воље честитамо долазећи празник Васкрсења Христовог,
поздрављајући вас радосним и свеобнављајућим поздравом:
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

