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Поучење у другој недјељи Великог поста.

Значај поста
за човјека
Али се чувајте да како ваша срца не отежају ждерањем и пијанством (Лк. 21, 34)

Љ

убљена браћо! У данима свете Четрдесетнице
није нам душеспасоносно само да изнуравамо
своја тијела постом већ
и да разговарамо о њему; душеспасоносно нам је да у дане свете Четрдесетнице
обратимо сву потребну пажњу и будемо
опрезни од преједања, као што нам је од
Самог Господа казано: Али чувајте се да
како ваша срца не отежају ждерањем и
пијанством.
Установљење поста – Божије је
установљење. Прва заповијест дата од
Бога човјечанству, – заповијест је о посту. Она је била пријеко потребна за нас
у рају, до нашег пада, а послије пада још
је потребнија. Заповијест о посту дата је
у рају, поновљена у Јеванђељу. Уздигнимо мисли ка божанственом установљењу
поста и созерцавањем тог установљења
оживимо, управо душом, сами подвиг
поста.
Подвиг поста не припада искључиво
тијелу; подвиг поста није користан и потребан само ради тијела; он је користан
и потребан превасходно ради ума и срца.
Чувајте се, да како ваша срца не отежају
ждерањем и пијанством. Спаситељ
свијета нам је у овим ријечима открио
посљедицу вриједну пажње, посљедицу
од претјераног узимања хране и пића,
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посљедицу страшну, посљедицу душепогубну. Од угађања стомаку отежа се, огруби, огорчи се срце; ум се лишава своје лакоће
и духовности; човјек постаје тјелесан. А шта значи тјелесан
човјек? Тјелесним Свето Писмо назива оног несрећног човјека
који је прикован за земљу, који је неспособан за духовне помисли и осјећања. Неће се Дух Мој до вијека прети с људима, јер
су тијело (Пост. 6, 3), посвједочио је Бог. Тјелесни човјек је неспособан за богопоштовање. Чак и духовни човјек, подвргнувши се преједању, губи своју духовност, губи управо саму способност да позна Бога и да Му служи. Ево Јаков, каже Свето Писмо,
називајући Јаковом истинског служитеља Божијег,
преједе се, и не би више
љубљени. Али се Израиљ
угоји, па се стаде ритати;
утио си, удебљао и засалио; па остави Бога који га
је створио, и презре стијену
спасења својега (Понз. 32,
15). У такво стање долази
подвижник, када из својих
подвига искључи подвиг поста. Гојазност и таму, који
се јављају тијелу обиљем и
непробирљивошћу у храни, мало-помало тијело
објављује срцу и срцем уму.
Тада се те душевне очи, срце
и ум, затупљују; вјечност се
скрива од њих; земаљски живот се болесном виду чини
бесконачним. У складу са
схватањима и осјећањима
усмјерава се земаљско
странствовање, и злосрећни
слијепи странац, заједно с
одбаченом змијом, на трбуху
да се вучеш и прах да једеш
до својега вијека (Пост. 3,
14). Нарушавање поста угрожава ученика Христовог
отпадањем од Христа.
Такав утицај неумјереног или чак несмотреног и неопрезног
узимања хране на човјека објашњава разлог, због којег је човјек,
у самом стању своје невиности, усред наслада раја, имао потребу
за заповијешћу о посту. Њом је било заповијеђено да сачува новостворену твар, састављену из двију природа, тјелесне и духовне,
у духовном стању; њом је било заповијеђено да уједначи двије
природе и да одржи преимућство духовне природе. Помоћу ње
човјек је могао непрестано да мишљу и срцем стоји испред Бога,
могао је да буде недоступан за помисли и сујетна маштања.
Тим прије је потребнија заповијест о посту за палог човјека.
Пристрасност према земљи, према краткотрајном земаљском

животу, према њеном пријатном, њеном
великом и славном, сама наклоност према
гријеху постали су својствени палој природи, као што су болести својствени хаотичне
склоности и осјећања. Приковани смо за
земљу, прилијепљени смо за њу свом душом
– не само тијелом; постали смо у потпуности
тјелесни, лишени духовног осјећања, неспособни за небеске помисли. Заповијест о посту опет је прва, за нас неопходна заповијест.
Само помоћу поста можемо да
се одвојимо од земље; само
помоћу поста можемо да се
супротставимо занимљивој
сили земаљских наслада; само
помоћу поста можемо да раскинемо савез са гријехом; само
помоћу поста наш дух може
да се ослободи од тешких окова тијела; само помоћу поста
наша мисао може да се одвоји
од земље и да се усмјери према Богу! По мјери тога како
стављамо на себе благо бреме
поста, наш дух задобија велику слободу: он се устремљује
у сферу духова, њему сродну,
почиње често да се посвећује
созерцавању Бога, погружава се у то неизмјерно и чудно
созерцавање, смирује се у њему.
Ако предмети вештаственог
свијета, освијетљени зрацима
вештаственог сунца, непрекидно преузимају од њега и
сијају, како онда да се наш дух
не просвети, када он, скинувши помоћу поста грубу и густу
завјесу тјелесности, стоји непосредно испред Сунца Правде – Бога? Он се просвећује;
он се просвећује и мијења!
Искрсавају у њему помисли нове, божанствене, пред њим се откривају тајне које су
му дотад биле незнавене: Небеса казују славу Божију, и дјела руку његовијех гласи свод
небески (Пс. 19, 1): сва створења, видљива и
невидљива, гласно проповиједају неизрециву милост Саздатеља; Он види духовно, као
благ Господ (Пс. 33, 9). Благодатна лакоћа и
тананост духа објављује се тијелу; тијело, одмах за духом, стреми духовним осјећањима
и даје предност храни непропадљивој, за
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се одвоји од земље и да се
усмјери према Богу!

ВЕЛИКИ ПОСТ 2014. | бр. 88

5

коју је и створено, у односу на храну пропадљиву,
према којој је пало. Оно се првобитно са тешкоћом
потчињава лијечењу и присили поста; оно се првобитно буни против њега разним умотворинама, истргнутим из квази разума; али, будући укроћено и
излијечено постом, оно већ осјећа и умује другачије.
Његови погледи према преједању су онакви каква
су осјећања излијеченог човјека према штетним
јелима, која је силно желио за вријеме болести;
његови погледи према преједању слични су погледима према откривеном и чак очигледном отрову,
којим се човјек од сличности и сродности анђелу
спушта на ниво сличности и сродности бесловесним.
Духовне борбе, које су однијеле побједу над тијелом
посредством поста, ставши пред лице Господа ради
поучења о највишим тајнама и најузвишенијим
врлинама, слушају из Његових уста учење о високој
врлини поста и откривење тајне – оног стања, које
се мало-помало образује од преједања: Чувајте се да
како ваша срца не отежају ждерањем и пијанством.
Подсјећамо побједнике да брижљиво чувају уз
себе оружје којим је извојевана побједа! И доћи
ће побједа, и очуваће се плијен, стечен побједом,
једним и истим оружјем – постом.
Подвижник Христов, који је озарен Свише и поучен
својим благочестивим опитима, посветивши се
разматрању сопственог посног подвига, налази сасвим неопходним не само уздржање од преједања и
сталног ждерања већ и строгу пробирљивост у храни.
Та пробирљивост је претјерана само при површном,
летимичном погледу на себе; али, у суштини квалитет хране је веома битан. У рају је био забрањен
једино квалитет. У нашој долини плача, на земљи,
налазимо да непробирљивост у квалитету произ-
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води много више душевних јада, неголи претјераност
у количини. Не смије се мислити да је само грожђу
својствено да дјелује на наш ум, на нашу душу; свака
врста хране има себи својствено дјеловање на крв, на
мозак, на цијело тијело, а посредством тијела – и на дух.
Ко пажљиво посматра иза себе, посветивши се подвигу
поста, сматраће обавезним отрежњавање тијела и душе
од дуготрајног употребљавања меса, па и самих риба; тај
ће с љубављу пољубити правила свете Цркве о посту и
потчинити им се. Свети Оци су назвали пост основом
свих врлина, зато што се постом у неопходној чистоти и
трезвености очувава наш ум, а у неопходној тананости и
духовности наше срце. Онај који пољуљкује основу врлина, пољуљкује цијело здање врлина.
Браћо! Нека нам поприште светог поста протиче с
усрдношћу и пажњом. Лишевања, којима се, на први поглед, подвргава наше тијело по правилу поста, ништавна
су пред духовном коришћу, коју пост може да донесе. Ослободимо посредством поста наша тијела од раскошне и
сочне трпезе, а срца од земље и пропадања, од оне дубоке
и погубне заборавности, којом се удаљавамо од вјечности
која стоји пред нама и која је спремна да нас прими.
Устремимо се и духом и тијелом према Богу! Страхујмо
од тјелесног стања, насталог нарушавањем поста,
страхујмо од потпуне неспособности за богопоштовање и
богопознање настале презирањем поста. Та погубна неспособност – почетак је вјечне смрти. Та погубна неспособност се у нама јавља онда када због пренебрегавања
божанствене заповијести о посту допустимо да наша
срца отежају ждерањем и пијанством. Амин.

Изворник: Игнатий Брянчанинов, свт.: ПОУЧЕНИЕ ВО ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТА ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА, http://www.pravoslavie.ru/put/3011.htm.
Са руског превео: мр Радисав Маројевић

Б е сј е да
П р о ф . д р Л и д иј а То м ић

Мудрост

која опомиње
на спасење
(Академија посвећена Св. Симеону – Беране, 22. фебруар 2014

В

аше Преосвештенство, часни оци, поштовани
грађани, драги колеге и пријатељи,
Част ми је и велико задовољство да вечерас
подијелим са вама радост због увијек живог
сјећања на Светог оца нашег Симеона Мироточивог, утемељивача српске историје и традиције, православне вјере и духовности. И после деветсто година од
рођења Стефана Немање, овај дан нас сабира у љубави и
захвалности према овом светом човјеку који је примјер
љубави према Богу и свом народу.
Око 1170. велики жупан Стефан Немања преузима врховну власт у Рашкoj. После сукоба са браћом, која су му,
касније постали сарадници, и његових успјеха у одбрани
од спољашњих непријатеља, овај владар је започео ново
доба српске средњовјековне државе. Ујединио је српске
земље, проширио територије, подигао „пропалу своју дедовину“ и „придобио“, како то каже Св. Сава, „од приморске земље Зету с градовима, а од Рабна Пилота оба, а од
грчке земље Патково, Хвосно све и Подримље, Кострац,
Дршковину, Ситницу, Лаб и Липљан, Дубочицу, Реке, Ушку
и Поморавље, Загрлату, Левче, Белицу“. Свети Сава је написао да је Немањина „држава уживала мир и тишину
са свих страна, да је у вријеме његове владавине држава
„сачувана у целости и ни од кога повређена“.
Стефан Немања је успио да уједини и обнови
„упропашћену земљу“ и да својим великим трудом,
„помоћу божјом и пресвете владичице наше Богородице“,
„све поправи“. То је значило да је велики жупан ујединио
и ојачао „пропале земље отачаства његова“, како то казује
и његов други син, Стефан Првовјенчани.

Мотив од Бога изабраног владара У Житију Стефана Немање (св. Симеона) који је написао Св. Сава,
упућује на мисао „да Бог који управља људе на боље,
не хотећи људске погибли, постави(о) овога преблаженог, уистину, господина нам и оца за самодржнога господина, да влада свом српском земљом“1. Ова
мисао се понавља у истоименом Животу Стефана
Немање Стефана Првовјенчаног, и то у његовом
уводном дијелу, гдје Стефан Првовјенчани говори о
томе како је међу одабраним владарима „и овај мој
господин свети хранилац“.
Рашки жупан Стефан Немања је оставио престо
1196. и предао власт средњем сину Стефану. У Студеници се замонашио и добио име Симеон. Из свог
отачаства је отишао на Свету Гору, вођен љубављу
према Христу и истини да је „... живот наш пара,
земља и прах. Замало се јавља, па брзо пропада“.
Доласком у свету земљу, заједно са сином Савом,
подиже Хиландар, у чијој, Хиландарској повељи
(1198), монах Симеон, „раб Божији“, каже да је Бог
сваком народу дао нарави, законе и владаре, према
њиховом начину и по Божјој премудрости и да је,
такође, Бог даровао „нашим прадедовима и нашим
дедовима да владају овим српским земљама“.
Мисао Стефана Првовјенчаног да је Бог „поставио“
овог владара „за великог жупана, у светом крштењу
нареченог Стефана Немању“ говори о томе да је
владавина Стефана Немање била по Божјој вољи.
1 Стара српска књижевност, Матица српска, СКЗ, Нови Сад,
Београд, 1966.
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У Другој хиландарској повељи, син Стефан наводи „значајно и
одређено место Србије на сложеној лествици хијерархије држава“2.
Према историјским и књижевноисторијским тумачењима, развој
култа Светог Симеона учврстио је мисао да је Стефан Немања
српском народу „свети предак који својим поданицима преноси
„божанске норме“ (imitatio Christi)“, које су биле „доминантна црта
европских средњовјековних владарских идеологија“3.
С обзиром на чињеницу да је темеље модерне Европе поставило
хришћанство и хришћанска црква, темеље српске средњoвјековне
државе поставио је Симеон Немања. Он је државничким успјесима
омогућио модерно схваћен развој средњовјековне државе и православне духовне традиције. Градио је и подизао манастире као задужбине и светиње, приносећи Господу захвалност и молитву. Кроз
велику жртву и љубав, Стефан Немања је изграђивао земљу као
„добри господин“ и „благи пастир“, као „наставник“ и „учитељ“, као
неко чију су земљу неформално звали по свом творцу – „Немањина
Србија“. Од тада, до данас, Стефан Немања је био и јесте родоначелник владарске династије, државотворац и визионар, бранилац
рода и српског имена, свијетли примјер владарске снаге и саборности, окренут духовној вертикали чистоте и смјерности.
Стефан Немања се одрекао престола у највећој владарској моћи,
знајући да је небеско царство моћније од земаљског живота.
Велики жупан је постао монах Симеон и тако свој крст унио у
„живо предање“ и ореол преподобног живота. Стефан Немања је
најзначајнија личност свог времена јер је имао визију о свом и
спасењу свог народа. Уградио је себе у земаљску и небеску причу
о српском народу. Пут владара, монаха и светитеља Симеона Мироточивог био је пут мудрости и светости, одлучан, храбар и светлозаран у борби за напредак државе и духовно узрастање народа.
У историјском току, од Немање су започели живи политички односи Византије и Србије, периоди „сукоба и мира“, увијек испуњени
унутрашњим везама због којих, „зрачења и утицаји византијске
2 Ђорђе Трифуновић, Стара српска књижевност / Основи, Чигоја, Београд,
2009, 14.
3 Лука Мичета, Стефан Немања (Повест Срба од досељавања на Балкан до
државе жупана Стефана Немање, Лагуна, Београд, 2013.
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духовности и уметности никада се нису
прекидали, већ су остали снажни и, могло
би се рећи, одлучујући дуго времена после
пада обеју држава, све до освита новијег
времена“4.
У српској средњовјековној књижевности,
први књижевни јунак био је Стефан
Немања, односно, Свети Симеон, окарактерисан „као оснивач Српске земље
и подвижник који води своје стадо духовним висинама“5. У историјској литератури, Стефан Немања се квалификује
као „најзнатнији међу српским владаоцима 12. вијека“6, заслужан за уједињење
„српске земље под влашћу своје породице“, за проширење „пограничних области
на истоку и југу“, односно, за „политички
положај који је, при непрестаном опадању
грчког Цариградског царства, постао основа за потоњу моћ Србије“7. Стефан Немања
био је савременик Манојла I Комнина,
Алексија III Анђела, Фридриха Барбаросе,
Ричарда Лављег Срца итд.
Стефан Немања је владао тридесет и седам
година и за то вријеме изградио велики број
знаменитих манастира – манастире Св.
Богородице и Св. Николе у Топлици, манастир захвалности светом Ђорђу – Ђурђеве
Ступове у Расу, Манастир Богородице Добротворке (Евергедите) у Студеници, Манастир Хиландар, посвећен Ваведењу Богородице. Док је подизао манастире, казује
Стефан Првовјенчани, „увек и непрестано
слаше молбе Господу и Богу и Спасу нашем
Исусу Христу и пречистој матери његовој“.
Слао је помоћ („дарове“) за изградњу цркава у Јерусалиму, Риму, Барију, Цариграду,
Скопљу, Солуну, Нишу, чувао вјеру и борио
се против богумила. Свети Сава говори
да је посједовао Соломонову премудрост,
Давидову кротост, Јосифову душевност.
Јединственост његове личности огледа се
у хришћанском јединству праведности и
милосрђа. Похвала Св. Саве говори да је
Стефан Немања био „благи отац“, „учитељ
правоверја“, „просветиоц цркава“, „служилац и љубитељ убогих“.
Прослављање Св. Симеона и вечерас, на
овој свечаној Академији, садржи исти
4 Ђорђе Трифуновић, Стара српска књижевност,
Чигоја, Београд, 2009, 15.
5 Истo, 19.
6 К. Јиричек, Историја Срба, 147.
7 Исто.

смисао похвале, којом ћемо се, још
једанпут, подсјетити да је Стефан
Немања (Св. Симеон) и данас, „наставник правоверја“, „учитељ благоверја“ и
„светлило чистоте васељенске“. Његово
име учвршћује нашу мисао о чистоти
вјере, о оној мудрости која опомиње на
спасење.
Велика симболика земаљског и небеског живота Светог Симеона Мироточивог огледа се у координацији двије
историје у његовом животу. Једна припада владарској, а друга, хришћанскоправославној, једна двоструком рођењу,
а друга упокојењу и уласку у царство
небеско. За ову прилику, спојићемо их у
поетском контрасту његовог земаљског
и божанског лика. Подсјећајући се времена када је Стефан Немања у сукобу
с византијском војском био заробљен,
митрополит солунски Евстатије, у
својој бесједи која описује тријумфалну
поворку византијског цара Манојла
Комнина у Цариграду (1172), описује
заробљеног Стефана Немању. Његов лик
оставља снажан утисак на Евстатија и
он биљежи: „... а пре кратког времена
и очи моје задивио овај човек, којем
није стас онај који природа људима
додељује, него узрастом веома висок и
изгледом наочит“. Можемо рећи лијеп
и снажан, чија љепота постаје духовна у
сцени смрти када „онај којега се бојаху
и трептаху на све стране, сад се могаше видети као један од туђинаца, убог,
расом обавит где лежи на земљи, на рогозини, а камен му под главом, свима
се клања, и умиљава, и проси од свих
опроштаја и благослова“. Земаљска
пролазност тијела прелила се у ријечи
духовног праштања и молитве. Пут у
вјечни живот освијетлила је божанска
свјетлост на Симеоновом лицу када се
„пребожанствени дух“ овог владара и
монаха преселио у вјечни живот. Уснио је с иконом Пресвете Богородице
коју је тражио. На његовим грудима
тада, она је, и за нас данас, најдубљи
симбол Симеонове вјере и духовне
усредсређености којом и ми, његови
потомци, чувамо успомену и његујемо
вриједности које је поставио на почетку
своје, и наше, историје и традиције.
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С в е т о савс к е св е ч ан о сти

БОЖЈИ ЧОВЈЕК

И АПОСТОЛ ХРИСТОВ
Светом Архијерејском Литургијом, коју је у храму Успења Пресвете Богородице у селу Пошћењу код Шавника, у суботу 11. јануара 2014, на
празник Светих 14.000 младенаца Витлејемских, служио Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, а потом и
духовном свечаношћу у славу Светог Саве, у Дому у Пошћењу, почеле су
овогодишње светосавске свечаности у Епархији будимљанско-никшићкој.

Н

акон Литургије, у Дому у Пошћењу
преломљен је славски колач, а сабрање
је благословио Преосвећени Владика
Јоаникије. Светосавску бесједу одржао
је проф. др Михаило Шћепановић.
Он је у свом слову, поред осталог, подсјетио и
на ријечи историчара Јована Бојовића о Светом
Сави, који је тврдио да у историји српског народа, по времену трајања и разноврсности мотива,
ниједна личност није присутнија но што је дјело
и мисао Светог Саве на читавом простору Републике Црне Горе.
У културно-умјетничком програму учествовали
су: народни гуслар Ђуро Крсмановић, пјесник
Јанко Јелић и Братство православне омладине
„Свети Василије Острошки“ из Никшића.
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У Беранама, у организацији Епархије будимљансконикшићке и Црквене општине Беране, Светосавска
академија је одржана 25. јануара, у препуној сали Центра
за културу.
Светосавски сабор је благословио Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије, а Светосавску бесједу одржао проф.
др Саво Лаушевић. Истичући да Светосавље јесте и борба за
памћење, чување и успоставу духовне предаје, Лаушевић
је оцијенио да дубину Светосавља у нашем времену „тешко
разумију поједини политикантски коментатори и наводни
нови реформатори односа Цркве и државе“.
У бесједи, насловљеној „Светосавље: духовна предаја и
идентитет“ професор Лаушевић се осврнуо и на актуелне
економске и политичке захтјеве времена, указујући на потребу њиховог критичког просуђивања и прилагођавања
нашој духовној традицији.
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У
к ул т у р н о - з а б а в н о м
програму
Академије учествовали су: етно група
„Траг“ из Бањалуке, Црквени хор „Света
мати Анастасија“ и Дјечји хор из Берана,
гуслар Жарко Поповић, ученица Василиса Бојовић, а програм је водио Зоран
Дабетић, ученик беранске гимназије.
У Андријевици, у препуној сали Центра
за културу, Светосавска академија је одржана 26. јануара, а организовали су је
Црквено-општински одбор и Центар за
културу и спорт.

Празник Светога Саве, сабраном свештенству, монаштву и вјерном
народу честитао је, сабрање благословио и одржао светосавску
бесједу Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије.
„Савино дјело, свјетлост Савиних ријечи и дјела, нагласио је
Преосвећени Владика, не могу се помрачити, иако су то многи покушавали да ураде и у наше вријеме.“
У умјетничком дијелу програма наступили су: етно-група „Траг“,
Црквени хор „Свети Никола“ из Бијелог Поља, народни гуслар
Вујадин Добрашиновић, и рецитатори ученици Мишо Лакићевић
и Милена Мирчић.
У Плаву, односно у Брезојевицама код Плава, на празник Светога Саве, Свету Литургију у манастиру Свете Тројице, служио је
јеромонах Георгије (Рајаковић), настојатељ ове древне светиње.
По одслуженој Литургији уприличен је пригодан програм у којем су
дјеца – полазници Школе вјеронауке при овом Манастиру – рецитовала пјесме посвећене Светитељу Сави. Малишанима су, потом,
како је и уобичајено, дијељени светосавски поклончићи.
У Светосавском духовном центру у Брезојевицама одржана је,
затим, академија у част и славу светитеља Саве.
Преносећи благослов Његовог Преосвештенства Епископа
будимљанско-никшићког Г. Јоаникија сабрање је поздравио
протојереј-ставрофор Боро Врховац, парох андријевички.
У културно-умјетничком програму, који су водиле Марија
Дашић и Дивна Марковић, учествовао је хор чланова Школе
вјеронауке при манастиру Свете Тројице (њих 40-ак), Анђелина
Лазовић и Кристина Прашчевић, Василије и Марија Дашић, Филип и Дивна Марковић, народни гуслар Вујадин Добрашиновић и
сестре Јелена и Косара Ристић из Берана, које су, на задовољство
свих присутних, извеле низ духовних и етно композиција.
У Бијелом Пољу, Светосавска академија одржана је 27. фебруара у великој Спортској дворани у Никољцу.
Више хиљада Бјелопољаца и гостију, међу којима су
биле изасланица предсједника Србије г.
Томислава Николића Станислава
Пак Станковић и проф. Ирина Алобертова Свирцова, гошћа из Русије,
благословио је Преосвећени Епископ будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије, а скуп је поздравила
госпођа Пак Станковић.
У бесједи о Светом Сави књижевник
Милутин Мићовић је казао да су
светосавске академије у Црној
Гори, и посебно у Бијелом Пољу,
једно од редовних чуда Светог Саве.
„Данас Свети Сава има највише посла
у Црној Гори. Таласи и извори наше
душе носе се са отпадима времена,
међусобним смутњама и свјетским
напастима, али вјечити извор који
је у Бога, и који нам отвара Свети
Сава, препира наше таме, гријехове,
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страхове и тмасте забораве, тако да, не само о Савиндану, у тим чистим водама наше душе можемо да
угледамо ново небо и нову земљу, и обнављамо лице
човјеково“, рекао је, поред осталог, Мићовић.
У програму академије учествовали су: етно група
„Траг“, црквени хор „Свети Никола“ и КУД „Текстилац“, гуслари Ђорђе Копривица и Максим Војводић,
десетогодишња Јована Обрадовић, која је рецитовала
пјесму Светом Сави, као и вокална солисткиња Оливера Тичевич, која је била и водитељка програма.
У етно-селу Вуковић, у наставку вечери, организован
је традиционални Светосавски бал.
У препуној сали Центра за културу у Плужинама, Светосавска академија, коју традиционално организују
Епархија будимљанско-никшићка и плужински Центар за културу, одржана је 27. јануара, на празник
Светога Саве.
Светосавску бесједу одржао је јереј Остоја Кнежевић,
свештеник Архијерејског намјесништва никшићког.
Наша Црква, истакао је у свом светосавском слову о. Остоја, трпи ударе са разних страна. И овдје,
код нас, има оних који су свјесни да Српска Црква,
захваљујући управо светосавском духу обједињавања,
игра историјску улогу у очувању свијести о идентитету и изградњи националне државе.
У културно-умјетничком дијелу Академије наступили су: пјесник Ранко Мићановић, гуслар Горан Вуковић, хор при Саборној цркви Светог Јована
Крститеља у Плужинама и вокално инструментални
дует Лука Цицмил и Стефан Тољић.
У Мојковцу, духовна академија у славу Првог Архиепископа и просвјетитеља српског, одржана је 28.
јануара, у Центру за културу.
Светосавској свечаности је присуствовао Преосвећени
Владика Г. Јоаникије, бројно свештенство и свештеномонаштво наше Епархије, и велики број грађана.
Бесједу о Светом Сави, „најчувенијем принцу српског
народа“, одржао је г. Светислав Смоловић.
„Свако покољење мора се изнова доказивати пред
собом, пред другима и пред својим славним прецима. Ми то можемо учинити само као следбеници два
врха наше духовности и мудрости, али и борбености
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и отпора. Ако је Свети Сава лучоноша српског бића,
Његош је његов најбољи чувар и највећи пјесник. Отуда је поштовање њихових аманета залога будућности
српског народа и стожер окупљања не само о њима
посвећеним празницима и годишњицама, већ свакодневно“, рекао је, поред осталог, Смоловић.
У програму Светосавске духовне академије наступили су: етно-група „Траг“, црквени хор „Светих Јоакима
и Ане“ при Саборном храму Христовог Рождества
у Мојковцу, КУД „Весна“, народни гуслар Милета
Пантовић, а пригодне стихове посвећене Светитељу
Сави казивала су дјеца – полазници школе вјеронауке.
У Никшићу је Духовна академија у славу и част Светога Саве приређена и одржана у Саборном храму Светог
Василија Острошког, 29. јануара.
Светосавско сабрање, које традиционално организују
Епархија будимљанско-никшићка, Црквена општина Никшић и Голијски сабор културе, благословио је,
поздрављајући уважене госте, међу којима су били: амбасадор Србије у Црној Гори г. Зоран Бингулац, проф.
Милош Ковић, Миодраг Дака Давидовић, ктитор манастира Светог Саве у Голији, представници Културног и
просвјетног друштва „Просвјета“ из Републике Српске,
предсједник Матице српске у Црној Гори Драго Перовић
и Слободан Бабић, предсједника Голијског сабора културе, и учеснике светковине Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
Светосавску бесједу је одржао историчар доц. др Милош
Ковић са Београдског Универзитета.
Осврћући се на живот и дјело Светога Саве и бројне сегменте из српске историје и његове садашњице, др Ковић
је подсјетио да ове године обиљежавамо стогодишњицу
од почетка Првог свјетског рата и да „уз Светог Саву и
Светог Симеона, уз Немањиће, Светог кнеза Лазара,
Карађорђа и Његоша, Балкански ратови и Први свјетски
рат, спадају у најзначајније догађаје српске историје.
Сјећање на Први свјетски рат, рекао је, улази у саме
темеље модерног српског националног идентитета“.
„Мора се променити однос према држави. Уместо
гледања у држави главног моралног арбитра, господара живота и смрти, главног извора запослења и прихода, како се то овде, па и у Србији чинило последња

два века, морамо да научимо да се организујемо ван
државе, мимо ње, па и тамо где је она антисрпска, упркос њој. Црква и ту, опет, има вековна искуства. Наука,
нове технологије и медији представљају и обећање и
претњу. Мудро искоришћени они могу да буду важна
средства одбране и победе. Кроз све то, уосталом, већ
су прошли наши преци у 19. веку кад су од турских поданика другог реда, сопственим тргањима и напорима, постали слободни грађани националних српских
држава Србије и Црне Горе. Потребно је, у најкраћем,
само да наше старо вино сипамо у нове мешине. Само
тако нећемо обрукати наше претке и постидети наше
потомке“, рекао је, на крају бесједе, др Ковић.
У богатом културно-умјетничком програму наступили су: хорови Светог новомученика Станка и
Преподобне мати Ангелине, са диригентима проф.
Ленком Дурутовић и проф. Аном Бојић, рецитатори
Сара Шарић и Павле Кнежевић, проф. музике Бојана
Марковић, солиста на виолини Магдалина Кнежевић,
појац Лука Цицмил, Спасоје Томић, гуслар Драган
Даковић, а водитељи су били Жана Шаровић и Жељко
Вуксановић.
У Жабљаку, у организацији Црквене општине Жабљак
и Епархије будимљанско-никшићке, Светосавска
академија одржана је 30. јануара у сали Центра за
културу.
Академији је присуствовао Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, који је
честитао празник, поздравио организаторе свечаности, присутно свештенство, монаштво и вјерни народ
дурмиторског краја сабран око лика и дјела Светитеља
Саве.
Надахнуту Светосавску бесједу одржао је протојерејставрофор Гојко Перовић, ректор Богословије Светог
Петра на Цетињу. Он је казао да је прослављање Светог
Саве једна од најтемељитијих истина са којом се народ Црне Горе дотакао од када Црна Гора постоји, а и
прије тога, од када је православље прихваћено на овим
просторима.
Поткрепљујући то бројним чињеницама, о. Гојко се, потом, осврнуо на изјаве појединца да је прослављање

Светог Саве уведено у Црну Гору тек средином 19.
вијека. Изражавајући наду да су такве изјаве, којих су
препуни медији у Црној Гори, плод необавијештености,
а не злих намјера, он је, такође наводећи чињенице,
подсјетио како се Свети Сава прослављао у Црној Гори
кроз историју.
У програму академије учествовали су: хор жабљачке
гимназије и омладина Жабљака, хор Богословије Светог Петра Цетињског, дјеца вјеронауке при Саборном
храму Преображења Господњег у Жабљаку и народни
гуслари Бошко Вујачић и Алекса Дакић.
Завршна свечаност у славу и част Светог Саве, одржана је и 1.фебруара у Жупи Никшићкој.
Његово Преосвештенство Епископа будимљансконикшићког Г. Јоаникија, свештенство, монаштво и народ Жупе Никшићке, који су до посљедњег мјеста испунили салу Дома у Дучицама, поздравио је протојереј
Василије Брборић, надлежни парох.
Сабрање је благословио Преосвећени Епископ
Јоаникије истакавши да Светога Саву прослављамо
као човјека Божјег, апостола Христовог који нас је научио правој вјери и науку Божју укоријенио у срца
своје духовне дјеце.
Светосавску бесједу одржао је др Будимир Алексић.
Наглашавајући да су Свети Сава, косовски завјет
и Његош – најчвршћи ослонци нашег идентитета,
Алексић је поручио:
„На дјелу Светог Саве, косовској завјетној мисли и
Његошевом умјетничком стваралаштву и националној
идеји темељимо наш идентитет и јединство. То су три
основна елемента српског интегрализма; то су наши
оријентири и тачке ослонца, који нам указују на пут
који води ка Христу“.
У културно-умјетничком програму су наступили: народни гуслар Боро Булатовић, КУД „Жупа“, рецитатор
Ева Зечевић, солиста на труби Лазар Брборић, пјесме о
Видовдану и Косову пјевале су Тања Мушикић и Бранка Зечевић, а програм је водила Николина Машнић.
На крају вечери обратио се Иван Зечевић, предсједник
Црквеног одбора Жупе Никшићке, која је била организатор ове Светосавске свечаности.
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Поука
м о н а х и њ а А м ф и л ох иј а ( Д р а гој е в ић )

КО ХОЋЕ
ДА БУДЕ

ХРИШЋАНИН...
О боголикој љубави светог старца Порфирија Капсокаливита

К

ада је крајем прошле године старац Порфирије био прибројан лику
светих то је била званична одлука Васељенске Патријаршије, а
многобројни верни свеправославне
Васељене су га већ познали као великог угодника Божијег кога је Господ већ за живота прославио. Свети је имао дарове којих је био свестан, о
којима је отворено причао, безазлено, потпуно
једноставно као да се подразумева да је он то добио и да му је Господ дао уздарје за његову велику
љубав. Својом детињом светитељском душом није
могао ни да појми да треба да уради другачије.
Зашто то сакривати, све што је добио на дар јесте
ради спасења ближњих. Што не испричати све,
кад нам поклања речи Вечног Живота?
Све што има, то је од Бога. Све врло једноставно.
Себе сматра недотупавим али у својим поукама
природно говори, како се подвизавао, описује
виђења. Нема шта да крије јер је његово смирење
истинско. Сагледава лепоту, ширину и дубину
љубави Божије која свакоме може да дарује исто
што и њему. И у то верује.
Старац Порфирије је и близак нама, савременим
хришћанима а уједно и сведок великог подвига
светитеља и Отаца првих векова хришћанства. И
поред подвига и распињања себе, он не види у
томе муку него је његов труд и у сталном радовању
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у Господу и тако налази безгранично спокојство. Своју
сталну окренутост ка Богу сматрао је за поезију сопственог живота, али поезију којом је дисао, која је била
његова стварност. То и нама саветује. Он тврди да и ми то
исто можемо. Да је Господ сваком обећао тај дар. Ми смо
створени за такав живот: „Душа хришћанина треба да је
истанчана, да је осетљива и осећајна, да лети, вазда да
лети, да живи у ‘сновима’. Да лети у бескрај, међу звезде,
до Величанства Божијег у тишину.“
Да би данас човек могао да живи у Христу, мора да се
опире баналностима свакодневице. И кад му се ум бави
нужним материјалним стварима увек може да узноси молитву ка Богу. И „сваки хришћанин треба да буде песник“,
то је старчева свеобухватна порука нама, треба да изгара
и труди се за љубљену Личност. Да буде онај који трчи
да се сретне са Љубљеним. Подноси и жртве и тешкоће
и све преовлађује. И тако да гледамо и сопствени живот
и људе око себе – када гледамо лице свога ближњег, да
се наслађујемо лепотом Божијег створења, да се дивимо
необичним путевима којима нас Господ води кроз живот.
Господ нам даје све. Живот, дисање, љубав, ближње, чак
и молитву, да се том молитвом одморимо у Господу. Ако
размишљамо: сад морам да обавим молитвено правило,
и молимо се као од беде – „таква изнуђена молитва нема
вредности, може чак и да нам нанесе зло.“ Христос не
воли окореле душе које имају формалан однос с Њим.
Зар се може натерати неко да се воли на силу. Старац
каже – Господ прекида однос са таквом душом. То нас учи
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светитељ који је видео Живога
Бога.
Да би обновили наш однос
са Господом морамо много
да се кајемо, да се трудимо и
да себе жртвујемо. Али све то
с радошћу, јер без ње, нема
ни награде. Колико учених
људи Њега тражи, колико га
монаха свакодневно иште,
а Он се јавља души коју заволи. Оној која има истинско
смирење. Зато наши приноси
Господу морају бити тајни, у
покајничком расположењу. Јер
данашњи човек и не зна шта
је то смирење. Мало нешто да
урадимо, што је пола од онога
што смо дужни, већ се узносимо. Довољно је да недељом и
празницима идемо на Свету
Литургију па се већ узносимо
над својим ближњима. Зато не
добијамо дарове од Бога.
Када човек стекне смирење,
Бог улази у њега, а ми само
треба да се отворимо према
Њему. Да одбацимо старога човека. Тада почињемо да
живимо у Његовом, духовном
свету. За нас онда нема више
ни усамљености, ни муке. Господ нас сасвим заробљује
својом љубављу. И тек тада
стичемо праву слободу.
Поуке старца Порфирија
представљају
благо
за
данашње хришћане. Али и
људи који су ван Цркве налазе
утеху у празнини данашњег
живота који је изгубио вредности и даје само хлеба и игара. Свако поглавље старчевих
порука може да послужи као
тема нове и нове књиге, сталних размишљања и новина
које се проналазе при сваком
поновном читању. Зато је и
сам живот и поуке старчеве
једна књига љубави Божије,
Његове бесмртне поезије која
се пројавила у једном сасвим
обичном и једноставном, али
боголиком животу.
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И ст о р ија
С л о б о да н - Б о б а н Ј о к ић

Вјеронаука у школском
и законодавном
систему Црне Горе
од 1834. до данашњег дана (3)
Укидање вјеронауке
Већ у првим упутствима наставницима за рад у основним, народним школама која је дао просвјетни
одсјек Извршног одбора АВНОЈ-а (Антифашистичко
вијеће народног ослобођења Југославије) крајем 1942.
и који спада у прве такве документе из овог периода,
унесене су промјене у наставни програм који је важио све до 6. априла 1941. У њима се указује на основну оријентацију читавог рада „нових“ школа. Један
од предмета „разматрања“ на самом почетку била је
вјеронаука.
„Што се тиче наставе вјеронауке, она се у овом периоду
поставља у духу опште политике народноослободилачке борбе на бази слободног опредјељења ученика и самосталног постојања конфесионалних школа, са јасно
истакнутим задацима који се налазе на линији читаве политике народноослободилачког рата. Без сметње
одобрава се – каже се у уводном дијелу упутства –
предавање вјеронауке за католике, муслимане, православне и остале вјероисповијести. Исто тако се одобрава
да ученици ових вјероисповијести могу похађати своје
конфесионалне школе у слободним часовима уколико
такве школе постоје и могу самостално радити“1. Ово
упутство је важило за наставне планове и програме за
основне и прве средње школе које се оснивају и раде
на ослобођеним територијама. У допису Просвјетног
одсјека Извршног одбора ЗАВНО (Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења) Црне Горе и Боке
послатог свим среским народноослободилачким одборима дат је наставни план и програм у коме је „скре1 Вуковић Р., „Борба за социјалистичку школу у периоду
рата и револуције народа Југославије (1941-1945)“,
Савремена школа, год. XVI, бр. 5-6, Београд, 1961, 272.
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нута пажња на предмете који долазе у обзир“, међу којима
нема предмета вјеронауке2.
Наставак ове политике видимо и на конференцији просвјетнокултурних радника која је одржана у Никшићу 8. новембра
1944, са налогом да се школе морају „осавременити и окренути будућности“3.
Почетком 1945. Повјереништво за просвјету при
Предсједништву ЦАСНО-а (Црногорска антифашистичка скупштина народног ослобођења) скренуло је пажњу оним основним школама гдје се вјеронаука изучава као редован и обавезан предмет, да се са том праксом прекине јер „вјеронаука није
обавезан предмет у школама“4.
Већ првим послијератним Уставом Федеративне Народне Републике Југославије5 (припреманим под руководством Едварда Кардеља), у члану 38. донесена је одлука о „одвајању Цркве
од школе“. Овај члан ће бити главни аргумент за коначно
укидање вјеронауке у школском систему, како Југославије тако
и Црне Горе до данас. Иако је овај Устав у члану 25. гарантовао
слободу савјести и вјероисповијести овај акт у истом члану
прописује и одвојеност Цркве од државе: „Црква је одвојена
од државе. Вјерске заједнице, чије се учење не противи Уставу,
слободне су у својим вјерским пословима и у вршењу вјерских
обреда. Вјерске школе слободне су, а стоје под општим надзором државе“6. Фундаментална тековина овог Устава у односу
према вјеронауци било је изопштавање из сфере јавног порет2 Бошковић Милорад, „Отварање школа и културно просвјетни
рад на територији среза никшићког у 1944. Години“, у: Историјски
записи, год. XXXI, књ. XXXV, 1-2, Подгорица, 1978, 229.
3 „Зборник грађе за историју радничког покрета Црне Горе“, књ. IV,
Титоград, 1960, 273-275.
4 Бошковић, нд, 243.
5 Устав ФНРЈ је проглашен 31. јануара 1946.
6 „Устав ФНРЈ“, у: Нови Устави, збирка Устава, Архив за правне
и друштвене науке, Београд, 1949, 20-21. На одредбе овог Устава
негативно су, али без успјеха, реаговали поглавари Српске
Православне Цркве, Римокатоличке цркве и Исламске вјерске
заједнице.
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ка и дислоцирање у домен приватног права. Уставним одредбама, поред осталог, одстрањен је утицај
вјерских заједница у школи.7
На основу донесених уставних рјешења одређен је однос према вјерској настави у школама у Црној Гори.
Вјеронаука је у почетку извођена на факултативној
основи, а недостатком вјероучитеља (забрањено је
учитељима да предају вјеронауку, једино се то допушта свештеницима) и општим лошим стањем она скоро
да није ни извођена8.
Уставна рјешења су се веома брзо примјењивала када
је била у питању Црква. То видимо већ на четвртој
редовној сједници Министарског савјета Народне
Републике Црне Горе од 16. марта 1946, гдје се под
тачком разно расправљало о вјерској настави. На овој
сједници донесена је одлука о њеном укидању:
„Тачка разно. Предсједник (Владе) даје ријеч министру
просвјете Нику Павићу који објашњава да је у смислу
одредаба Устава ФНРЈ (Федеративна Народна Република Југославија) дао објашњење по питању вјерске
наставе и вјероучитеља у Црној Гори које чита. Након
дискусије ријешено је да се укине вјерска настава у
школама те да се у том смислу поступи одмах“9.
Као што видимо руководство тадашње Црне Горе је
веома једноставно и без великих потреса и емоција
(и све то под тачком разно), предмет који је више од
једног вијека школства у Црној Гори, био центар, циљ
и средиште образовања као и цјелокупне просвјете,
избацила из школског система. Образложења за овај
поступак су увијек тражена у „растегљивом“ члану 38.
Устава ФНРЈ по коме је „школа одвојена од цркве“. Исто
образложење видимо и приликом тражења појединих
управа школа, среских народних одбора и вјерских
организација да се добију упутства по питању вјерске
наставе у школама и вјероучитеља. Министарство
просвјете НР Црне Горе је одговорило 21. марта 1946.
Упутством Среским народним одборима и Управама
школа:
„1) По члану 38 Устава ФНРЈ, школа је одвојена од
цркве. Према томе, вјерске наставе неће се више из-

водити у школама, нити је Министарство просвјете надлежно
да решава питања извођења вјерске наставе. То питање уредиће
вјерска организација са надлежним државним властима.
2) Вјероучитеље-катихете, које је поставило Министарство
просвјете треба раздужити дужности у школи и ставити на
расположење Среском народном одбору“.10
Убрзо након ових одлука тадашњи министар просвјете Нико
Павић упутио је распис свим школама у коме се захтијева
укидање вјерске наставе у Црној Гори.11
Рјешењем Савезне контролне комисије од 13. августа 1947,
„образована је масовна контрола за провјеравање података
којима располажу министарства просвјете о броју ученика који
похађају религијску наставу, односно оних који су се изјаснили
да ће похађати ту наставу“. Задатак контроле био је да утврди колико ученика похађа вјеронауку, а тамо гдје нема вјероучитеља
колико се ученика пријавило за похађање вјерске наставе; ко
води евиденцију о похађању вјеронауке (вјероучитељ или управа школе) и гдје се одржава вјеронаука, у које вријеме и у колико
часова.12
Обиласком појединих срезова и мјеста у ФНРЈ13 и НР Црној Гори
Контролна комисија је установила да се скоро ни у једном прегледаном срезу, граду и селу нијесу могли наћи подаци о похађању
вјерске наставе, осим статистичких података добијених од управа школа на крају школске године о броју оних ђака који похађају
вјерску наставу ван школа (разне капеле, цркве, жупски станови
и др.), као и оним који би жељели да похађају вјерску наставу. 14
Подаци које је доставило Министарство просвјете НРЦГ о броју
ђака који похађају вјерску наставу били су четири или пет пута
мањи од оних које је утврдила контрола спроведена на терену.
Евиденцију о броју ђака који похађају вјерску наставу водили су
једино свештеници од којих су подаци и добијени.15
НР Црна Гора
Укупан број ђака у свим основним школама
У средњим школама 				
Похађа вјерску наставу				
У процентима				

53.261
10. 088
1.032
1,616

Из ових података види се да је у Црној Гори био најмањи проценат ђака који су похађали вјерску наставу.
Спроведеном контролом је установљено да у свим републикама
7 О овоме види у: Стефановић Ј., „Однос између цркве и претежну већину од укупног броја полазника вјеронауке чине
државе“, Матица Хрватска, Загреб, 1953, 138-141; Печујлић дјеца римокатоличке вјероисповијести.17
М., „Однос Цркве и државе“, Београд, 1958, 38-42 и Лазић И.,
„Правни и чињенични положај конфесионалних заједница
у Југославији“, Вјерске заједнице у Југославији, Загреб,
1970, 59-61.
8
Државни архив Црне Горе Цетиње (даље: ДАЦГ),
ф. Министарство просвјете Народне Републике Црне
Горе (МПНРЦГ), фасц. 5, док. бр. 253; 2/1945, нав. према,
Перошевић Н., „Укидање вјерске наставе у школама у Црној
Гори“, у Васпитање и образовање, Подгорица, 2010, 207.
9
Бојовић Ј., „Записници сједница Владе Народне
Републике Црне Горе (1945-1951)“, Историјски институт
Црне Горе, Подгорица, 1994, 93. Састав владе која је
донијела одлуку о укидању вјеронауке био је сљедећи:
Предсједник владе Блажо Јовановић, министри: Јован
Ћетковић, Вуко Тмушић, Владо Лазаревић, Гојко Гарчевић,
Петар Томановић, Јово Загора, Радоња Голубовић, Михаило
Вицковић и Нико Павић.
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10
Архив Србије и Црне Горе (АСЦГ), ф. 317-49-72, Министарство
просвјете НРЦГ – Свима, 21. III 1946; док. бр. 5/1, Према, Перошевић
2010, 208. Већ у овој првој послијератној години вјеронаука није
предавана ни у једној основној школи, а од гимназија предавана је
у Даниловграду, Колашину, Котору, Херцег Новом, Подгорици и на
Цетињу, док у Никшићу, Беранама, Андријевици, Бару, Бијелом Пољу,
Пљевљима и Улцињу она није уопште извођена.
11 Нав. према Перошевић, нд, 208.
12 Исто, 208.
13 Савезни органи забрањују вјеронауку 1952.
14 Перошевић, нд, 208.
15 Исто, 209.
16 НР Босна и Херцеговина 27,35%; НР Хрватска 41%; НР Македонија
50%; НР Србија 23,85%; НР Словенија 54, 30%.
17 Перошевић, нд, 211.
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Борба КПЈ (Комунистичка партија Југославије) у
ФНРЈ да Цркву дефинитивно одвоји од државе огледала се као што смо и видјели и у жељи да се укине
вјерска настава у школама. Ова одлука била је мотивисана жељом да се „ради на просвјећивању народа
и сузбијању вјерског фанатизма“, који је био означен
као један од главних препрека тог процеса. И поред
тога што је у Црној Гори било релативно мало свештеника православне, римокатоличке Цркве и исламске
вјерске заједнице, партија је њихов рад редовно пратила указивајући, прије свега, на могуће политичке
посљедице које може имати њихово непријатељско
дјеловање. На Другом пленуму Централног комитета
КП Црне Горе (27. II 1949), Блажо Јовановић је говорећи
о политичкој ситуацији у Црној Гори истакао да је
утицај православног свештенства „скоро никакав“.18
Већ у првим послијератним плановима и програмима
основних и средњих школа вјеронаука је у потпуности
изостављена19.
Све ове радње и законски акти имали су за циљ дефинитивно удаљавање вјерске наставе од школа и
њено одржавање у црквама и црквеним или вјерским
објектима.
У Нацрту закона о правном положају вјерских
заједница у Југославији, дефинисала се ова тежња:
„вјерска настава се могла изводити искључиво у
црквама, уз одобрење родитеља и дјетета, ако
је оно било у стању да се изјасни“.20
Савезно вијеће и Вијеће народа народне скупштине ФНРЈ 22. маја 1953.
усвојили су Закон о правном
положају вјерских заједница.
Закон је имао 24 члана21. У
члану 4. овог закона каже се
да је „вршење вјерске наставе
слободно у црквама, храмовима,
односно у другим просторијама које
су за то одређене“. И чланом 19. одређује
се да родитељи и сам полазник (малољетник)
морају дати своје одобрење, а да се вјеронаука не
смије похађати у вријеме одвијања школских часова.
Из овога видимо да се законски одређује дефинитивни прелазак вјерске наставе из школског система у
надлежност самих Цркава и вјерских заједница. Настава се имала изводити искључиво у црквама, капелама, парохијским домовима или сличним црквеним
просторијама.
Ову праксу одвојености државе и школе од Цркве видимо и у Уставима СФРЈ из 1963.22 и 1974. Устав из 1963.
18 Перошевић, нд, 212.
19 Наставни план и програм за основне школе за 1948.
годину, ИП Народна књига, Цетиње, 1948.
20 Борба, 12. фебруар 1953.
21 Службени лист ФНРЈ, бр. 22, 27. мај 1953.
22 Устав је усвојен 7. априла 1963.
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у свом Члану 46. каже: „Исповиједање вјере је слободна и приватна ствар човјека. Вјерске заједнице одвојене су од државе и слободне у вршењу вјерских послова и вјерских обреда.
Вјерске заједнице могу оснивати вјерске школе за спремање
свештеника“23. Идентичне одредбе даје у члану 174 и Устав
из 1974. године24. И данас важећи Закон о правном положају
вјерских заједница СР Црне Горе од 1977. даје сличне одредбе.
Уставотворна скупштина Републике Црне Горе на трећој
сједници другог редовног засиједања одржаној 19. октобра
2007, донијела је устав у чијем члану 14. се понављају одредбе послијератних устава и закона о одвојености „вјерских
заједница од државе“, као и гарантовање равноправности и
слободе у вршењу вјерских обреда и послова. У овом уставу се
не помиње вјерска настава и одвојеност школе од Цркве али
се та „одвојеност“ тумачи горе наведеним чланом.
Овакво стање вјеронауке као предмета који је ван школскообразовног система у Црној Гори непромијењено је до данас.
Многи апели од деведесетих година прошлог вијека па до
данас од стране највиших црквених представника у Црној
Гори као и дијела јавности остали су без успјеха. Црна гора
је ријетка земља25 у Европи која није увела (или вратила)
вјеронауку у своје школе. И не само да је није увела
већ се и даље на жалост здушно противи томе26,
уз тврдње да би вјеронаука „угрозила
грађанску Црну Гору“.

23 Службени лист СФРЈ, бр.14, 10. април 1963.
24 Службени лист СФРЈ, бр. 9, 21. фебруар 1974.
25
Једина држава из бивше СФРЈ која није увела или вратила
вјеронауку је Црна Гора.
26
Најбоље о томе говори и недавна изјава (сада већ бившег)
министра просвјете ЦГ да за вријеме његовог мандата „Богу неће
бити мјеста у школама“, као и званично образложење из данашњег
Министарства просвјете које је идентично са образложењима
комунистичких власти послије Другог светског рата: „Чланом
14, Устава Црне Горе, прецизирано је да су вјерске заједнице
одвојене од државе... Сходно томе, Министарство нема ингеренције
укључивања вјеронауке у образовни систем Црне Горе“, у: http://
www.vijesti.me/vijesti/vecina-stranaka-protiv-uvodenja-vjeronaukecrnogorske-skole-clanak-26210.
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Н аг р ада

„ИЗВИИСКРА ЊЕГОШЕВА“
МИЛОВАНУ ДАНОЈЛИЋУ
На Великој сцени Народног позоришта у Београду, 23. јануара 2014, на
свечаности уприличеној поводом одлуке Жирија за додјелу Награде „Извиискра Његошева“, Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије саопштио је да је ову награду, коју додјељују
Епархија будимљанско-никшићка и компанија „Мона“, добио Милован
Данојлић, пјесник, приповједач, есејиста и преводилац, за цјелокупни
књижевни рад.

О

длуку је претходно донио Жири за кругу што ‘пролази кроз авлију’, био је утолико продубљенији,
додјелу награде, чији је предсједник боље разумевајући, откривењски поглед“.
проф. др Јован Делић, а чланови: „Поред свег широког белог света који је походио, учећи и бежећи,
Иван Негришорац, проф. др Ранко у дугом низу песничких и прозних радова изнова је сагледаПоповић, др Драган Хамовић и Ми- вао микрокосмичку лучу свог места рођења, блиских фигура
лутин Мићовић, књижевник.
и појава. Данојлић нам живо показује
У образложењу награде стоји:
да лирика и даље опстаје као дивљење
„Милован Данојлић се висоствореном, да је поезија и даље оштри
ко књижевно остварио у више
глас побуњеника, као и облик помног
Сада, када се ко уволаже
књижевних врста. Почео је као песмишљења света и времена. „Шта може
у зими стекоше сви наши пути,
ник и није престајао писати стихопесник у оваквом, оскудном времену, и у
мало шта има да се каже,
ве, али је чисту поезију исписивао
осиромашеном, збуњеном племену?“, упиту има много да се ћути;
и на страницама прозе, а песничко
тао се пре десет година, у Жичи, Милован
искуство тачно и истанчано излагао
Данојлић, у беседи у којој је образлагао
били смо слепи, ниски, њихови,
у есејима и чланцима“.
став о Његошу као најживљем српском
у мржњи, у глади и у јагми;
„Јединство стваралачке личнопеснику: „Може врло мало, и врло много.
то прође; остадоше: магла, зидови;
сти очитује се и кроз све промене
Већ и само одржавање језика у делотвори ми, међ зидовима; ми, у магли;
и пробе током више од пола века
ном стању његов је незаменљив допринос
суделовања у српској књижевности.
духовном здрављу заједнице. Предвођен
на почетку другог дела зиме
Данојлић је, како рече један савремаштом, играчицом на конопцу у служзадатак је јасан и стари:
меник, увек постављао себи висоби слободе, може да отвара видике преко
подсетити се на своје име,
ке мете. А песник је сам, у есеју о
којих су навика и свакидашњица бациле
учврстити називе ствари, –
Дучићу, код песника истицао битну
непрозирну завесу.“
црту ‘беспоштедног самопорицања’.
„Управо то ‘врло мало’ и ‘врло много’ више
спојити танку светлост и реч,
И када је, у доба младости писао,
од дугих пола века обделава Милован
загледати се у слог и писмо;
рецимо, расправу против завичаја,
Данојлић, поготово данас, када се преко
то нам је што нам је, кад већ
био је то продуктиван, неопходан
свих наших видика упорно пребацује нова
оно истинито пропустисмо.
разрачун, као и у сваком присном,
непрозирна завеса, а духовно здравље
нераскидивом односу. Повратнички
наше заједнице увелико нарушава“.
поглед у елементарност природе и вајкадашње од- На свечаности у Народном позоришту Делић је истакао да
носе у сеоској култури подешеној према годишњем Данојлић и лириком, и прозом и есејистиком потврђује своје

ЗИМОВНИК
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„живо присуство у времену“. Он племенито реагује на
провокације дневног, уздижући се високо изнад дневног.
Његов моћан ослонац је прошлост, односно историја.
„Зато ће за Данојлића 17. августа 2004. Његош бити ‘најживљи
и најистакнутији наш песник“ и зато ће се Данојлићева
бесједа о положају пјесника, изговорена на уручивању Жичке
хрисовуље, преобразити у бесједу о Његошу:
„У ‘Горском вијенцу’ и у ‘Шћепану малом’ готово да нема
ситуације коју сада, на почетку трећег миленијума у Србији,
око себе не препознајемо“.
„Зато је неминовно да ће се Данојлић ослонити и на Косовски завјет, говорећи о идеји небеског народа, која је ‘у црној
деценији, коју никад нећемо заборавити, са посебним жаром
исмевана’. Та идеја је старија од Косовског боја и од Косовског
Завјета; она се ишчитава из Савинога Житија Светог Симеона;
она је Косовом овјерена и жртвом запечаћена. То данас треба
рећи, у сусрет Савиндану послије девет стољећа вјечног живота Стефана Немање“, казао је Делић, додајући:
„Његош је, за Данојлића, сам врх српске поезије и најмоћнији
ослонац. Упркос свим привидима, тмушама и дневној магли, он је неосвојив, недодирљив и непомјерљив, иако вјечна
мета наших највећих непријатеља. Њега, Његоша – увјерен
је Данојлић – ништа не би изненадило од онога што нам се
догодило, „а ми смо се нашли затечени у мери у којој смо се
од њега удаљили“.
Хамовић је, говорећи о Данојлићевој „вези с памтивјеком“
истакао да „није тешко запазити једну дубљу и обухватнију
линију додира и прожимања Данојлићеве поезије са оптиком
Ловћенског песничког Светитеља“.
„Ако игде, Данојлић, у поезији и у лирској прози, па и у понеком есеју, доспева до откривењских песничких увида, то је
у његовом сталном уношењу у „цвијетно лоно (недро) при-
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родино“. За Његоша је природа Творевина, огледало
и човековог Творца и Родитеља. Он је види и пева као
Целину, као Једно. Код модерног песника, као што је
Данојлић, тако не може бити, бар у полазишту. Он целину мора самостално назрети, раскрити, јер је пожелео да искуси непосредовано знање о последњим и
првим стварима“, рекао је Хамовић.
Милован Данојлић је, према ријечима Ивана Негришорца, добри дух српске књижевности и културе.
Он нас, увијек изнова, учи слободи и одговорности
мишљења, подстиче да се не плашимо да слободно
критички расуђујемо.
„Данојлић је добри дух јер се његов креативни,
књижевни чин испоставља као израз такве слободе и одговорности која се неће устезати од најтежих
и најмучнијих питања, оних питања око којих се
укорењује и разраста, разгранава и оплођује српски
народ и његова култура. Те своје бриге о народу и култури којој припада он се никада није застидео и од ње
није одустао“, запазио је, поред осталог, Негришорац.
У својој бесједи, Милован Данојлић је рекао да је
Пустињак са Цетиња носио, како проклетство тако и понос јединке рођене у грмену маленоме. Он је знао да се
из тескобе и очајања, под притиском светског зла, чине
самоубилачка преметања преко главе… Његов понос
се хранио муком опстајања у убогој, одасвуд стешњеној
земљи, а његова мука је налазила разрешење у
учвршћивању личног и колективног самопоштовања.
Све је знао и видео, било му је теже него нама данас.
Наш највећи песник је у својој цетињској ковачници
разгорео главњу чије су се искре развејале по животном простору његовог рода. Једна од тих искри пала

је на дело данашњег награђеника, коме је остало да поверује
како је ову почаст заслужио. Ако ни због чега другог оно због
навике да у себи, заједно са невидљивим хором, понавља позив на борбу непрестану, и због своје убеђености да ће онај ко
оклева и разграђа – изгубити оба света.
Свечаности у Народном позоришту присуствовале су бројне
званице, међу којима су били академик Матија Бећковић,
бивши министар културе Братислав Петковић, књижевник
Рајко Петров Ного и други.
Данојлићу ће награда бити уручена 12. маја, у Никшићу, на
„Данима Светог Василија Острошког“. Прије њега „Извиискру
Његошеву“ добили су књижевници Миодраг Павловић и Рајко

ПЕСМА ЗА СЕБЕ
Заустави се предахни Доста је било играња
Обрасти у маховину: и речи у њој се скрише
За плотом море спава Из земље магла израња
У теби колају градови сунца и градови кише
Изјаловише се већ све ћелије оплодне
И немани саме себе уплићу и заплићу
На почетку опасног живота храбрим те после подне
Драги Миловане Данојлићу
Давно је пресахло време кад су певале травке
У рујној долини запада, иза целог овог света
У који пресађен чамиш и слутиш брзојавке
Горо распета, кристална душо цвета
За тебе, утопљеног, за покој твога чела
Лећи ћу, заспаћу, скрушено замолићу
Опстанак твојих руку, починак твога тела
Драги Миловане Данојлићу
Неко те тако безбрижно у ову јаму стресо
У ово протицање сунаца низ век прерано заклан
У овај лепи кавез, где ти кидају месо
И нема и неће бити изласка у прост дан
Шта хоћеш, кога молиш испред железних врата
Шта ће од тебе бити у овом крвопролићу
Минута што се круне из пешчанога сата
Драги Миловане Данојлићу
На расеченом почетку ноћи звезде горе
И пепео се слаже преко очију и лица
Колају тихи градови надоле и нагоре
А паучина танких, сребрних, априлских жица
Тоне у почетак смрти – воде, воде, ох, воде...
Лађа се распада: пљушти течност у узаном грлићу
У овом тренутку устани и пођи куда те очи воде
Драги Миловане Данојлићу

Петров Ного, и Његово Високопреосвештенство Архиепископ цетињски Митрополит црногорско-приморски Г. Амфилохије.

БАЛАДА ИЗ ВЕЧЕРЊЕ
САМОЋЕ
Катанац којим се закључава вече
Претешку таму за празнину веза
Над реком, јасна као да се рече,
С дна ћутње блесну преостала звезда
Ту смо, ту негде; и сад је најпрече
Уз помоћ ноћи – бола без протеза –
Да сами себи будемо претече,
Јер круг је спојен, расте топла језа.
Земља у мраку – непремостив зид.
Чујем ти срце сутрашњице, песмо!
Тамно усхићење, несналажљив вид.
О, браћо, ко смо, зашто смо и где смо?
Тишина, млада вечност наших мука,
Сваком наособ исплаћује дуг.
Самоћа, јаз измеђ бескраја и звука
Куца на врата – ком да буде друг!
Свако је свога нахранио вука
И пустио га у незнани луг
Од небеског свода и звезданог лука
Најзад се, у нама, склопи цео круг
Не ходом, срцем да меримо време
Чујем те, јасну, сутрашњице-песмо:
Радост, и њене неисцрпне теме...
О, браћо, ко смо, зашто смо и где смо?
Наше је јуче непоправљив срам
У дну, изнутра, као канонада
Грми будућност – нико није сам:
Самоћа – и то је заједничка влада
Свију над свима – тај усхит, тај плам
У тужном часу спеваних балада;
Сигурна мера, тај светлосни грам
Предубоких, старих веза – о, та нада
Која се надима, све већа и већа
- Чујем те, јасну, сутрашњице-песмо! Ова слепа љубав, ова дивља срећа...
О, браћо, ко смо, зашто смо и где смо?
Три пута на дан црне звезде једем
Трипут те обноћ сањам, светла чесмо.
Нико нам ништа не може! Већ гредем
Први од последњих к теби, време-песмо!
Наша је патња неразрушив бедем...
О, браћо, ко смо, зашто смо и где смо?
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Ц р к в е на у мј е тн о ст

ФИЛИГРАНСТВО
ЈЕ СЛУЖБА БОГУ
Разговор са Гораном Ристовићем, филигранистом из Краљева

Б

езмало да нема значајнијег храма у
нашој Цркви који није украшен неким црквеним предметом из атељеа
„Филигран Покимица“ из Краљева.
Нитима од сребра Горан Ристовић
тка најразличитије облике из природе који,
стрпљивим и преданим радом склопљени
у цјелину, постају, потом, путири, кандила,
кадионице, престони и напрсни крстови,
окови кивота, икона и Јеванђеља, панагије,
жезла, штапови, медаљони... Елегантни и
већ препознатљиви радови сребродјелца
Покимице, који подсјећају на славу призренских мајстора, налазе се и у грчким, руским, украјинским, француским храмовима,
Витлејему, па чак и православним светињама
Латинске Америке... Више него довољно разлога за разговор са уваженим господином
Ристовићем о овој, до недавно заборављеној,
умјетности.

Г. Ристовић: Прошле године се навршила деценија
од када сам се посветио филигранској уметности. Свевиђе: Гдје се налазе Ваши радови?
За то време сам израдио приличан број предмета.
У питању су напрсни, ручни и престони крстови,

Г. Ристовић: Предмети које сам израдио се налазе у бројним

панагије, жезла, путири, дискоси, кандила, ка-

нашим манастирима и храмовима. Посебно су ми драга кан-

дионице, дарохранилнице, окови икона, кивота,

дила на иконостасу манастира Жиче, јер својом симболиком

Јеванђеља, чираци… једноставно – све што се од сажимају наше културно наслеђе. Рађена су у форми „стемамене тражило, а за шта сам био сигуран да нећу тогириона“, по узору на круне наших средњовековних владапрекршити црквено наслеђе. То је понекад зах- ра. Необичну духовну радост ми је донело моје симболично
тевало дуготрајне припреме, читање литературе, учешће у изради новог кивота за мошти Светог Стефана Пиперодгонетање суштине употребе таквог богослужбе- ског у манастиру Ћелија Пиперска. Окови за Света Јеванђеља
ног предмета, а тек затим израду која је, сама по за Цетињски манастир и манастир Острог сматрам радовима
себи, дуготрајна.
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њима бити испеване бројне Литургије. Ван наших просто-

имају основну функцију да предмет добије конструктив-

ра, налазе се и у Светој Земљи, Русији, Румунији, Грчкој,

ност и чврстину. После формирања основе ради се тзв.

Светој Гори, Америци, Боливији, Аустралији, Француској,

„пуњење“ тј. испуњавање међупростора малим спирала-

Грузији… Посебно инспиративан рад је био на изради 19

ма од најтање жице. Та попуна може имати различите об-

сребрних филигранских кандила која се налазе на пла-

лике, у зависности какав се ефекат жели постићи. На крају

фону Вертепа и изнад Витлејемске звезде у храму Рођења се приступа варењу или, како ми филигранисти кажемо,
Господа Исуса Христа у Витлејему. У том храму, као дар

„лотовању“ прашкастим лотом. То подразумева грејање

наших приложника, налази се и позлаћени престони

бренером до температуре преко 950 степени, водећи при

крст, који у себи има честицу Часног Крста. У комплету

том рачуна да се лот лепо разлије и повеже све елементе,

са њим је и дискос, запремине преко два литра, и дис- а да предмет не изгори, јер је тачка топљења сребра само
кос са крунама. Рад на тим предметима је трајао преко

неколико десетина степени виша. На крају се приступа

две године. Господ је хтео да прошле године учествујем декорисању предмета сребрним куглицама, ромбоидним
у обнови храма Светог Александра Невског у Ново-Тих-

плочицама и разним цветићима без којих је филигран

винском манастиру у граду Јекатеринбургу. Ту је постра-

незамислив. Измучен огњем и безбројним савијањем,

дала мученичком смрћу царска породица Романових. За

поцрнео од пламена, сребрни предмет се на крају урања

тај храм сам урадио позлаћена кандила и два кивота за

у киселине који га прочишћавају и беле. Своју коначну

мошти Светитеља. Тренутно радим на једном престоном

лепоту добија ручним полирањем контура.

крсту за потребе Буковинске Епархије у Украјини, а надам се да ћу ускоро завршити и оков за целивајућу икону

Свевиђе: Које су особине технике филиграна код нас,

Светог Арх. Михајла у манастиру Подмалинско.

који је свој зенит доживио у доба краља Милутина?

Свевиђе: Опишите нам, укратко, процес рада.

Г. Ристовић: Иако је филигран толико усавршена златарска техника којој се мало шта може допринети, може се

Г. Ристовић: Oд једног грама сребра, могуће је извући говорити о стилским одликама филигранске уметности
жицу дужине преко три километра. Неопходно је безброј

карактеристичне за поједина поднебља. За разлику од

пута жицу грејати током овог процеса како би остала мека

исламског начина израде који тежи што префињенијем

и не би пуцала. Такве две жице се међусобно упредају, и чипкастом изгледу предмета, српски филигран је доа затим ваљају да би се добила пљосната жица, која на

некле другачији. Наслоњен на византијско наслеђе у из-

горњој и доњој страни бива рецкаста. Мало крупнијом

ради накита и богослужбених предмета, српски фили-

жицом се, око унапред припремљеног модела, формира

гран је на предиван начин укључио и неколико мотива

спољашњи рам и унутрашња конструкција. Такве конту-

јерменске декоративне камене пластике, која се јавља

ре су различитих облика и, поред декоративног изгледа,

на прочељима јерменских храмова. Заиста је необичан
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тај спој византијског, јерменског и српског. На врхунцу

спод“, каже се у Старом Завету (књига прича Соломонових

моћи српске државе, у доба краља Милутина, приме-

XVII, 3). Стихови Псалма 11, 7, су такође повезани са про-

тан је и утицај западног златарства. Економски ојачала

цесом топљења: „Ријечи су Господње ријечи чисте, сребро у

властела је обилато даривала храмове бројним бого-

ватри очишћено од земље, седам пута претопљено“. Сваки

службеним предметима, израђеним од племенитих

сребрни делић у себи носи заметак новога живота – искру

метала. Природно је било да се у таквом окружењу

која постаје део будуће иконе, ланца, броша, крста – баш

развије филигранска делатност која је упила пози-

онако како се и ми, кроз покајање и исповедање грехова,

тивне утицаје Запада и Истока и развила свој посебан

изнутра мењамо ка бољем.

стил. Основна и препознатљива особина тог аутентичног стила су изражајније контуре са крупнијим

Свевиђе: Шта је, осим самог заната, потребно умјетнику

декоративним гранулама и префињеном попуном

да од сребрних нити дебљине власи човјечије, изатка

од најфиније жице. Предмети израђени на овакав

жељени предмет?

начин одају необичну снагу, а у исто време неописиву лепршавост. Нажалост, мало је од тих

Г. Ристовић: Потребно је смирење и стрпљење. Због

предмета сачувано, тако да је нама филигра-

изузетно спорог процеса израде предмета, уметност

нистима модерног доба остало да помно про-

филиграна је корисна и дивна вежба стрпљења. Моја

учавамо и најситније детаље са тих узорака и

природа и мој карактер су доста живахни и на момен-

трагамо у колективној подсвести са на-

те преки, али, изгледа да Господ свакоме пружа оно што

дом да ћемо још више одгонетнути

му је неопходно. Мени

особине српског стила.

је, уз остале дарове, верујем, дао

Свевиђе: Каква је симбо-

и ову предивну

личка вриједност сребра

вежбу смирења.

као драгоцјеног мета-

Другачије не би

ла који се користи у

било могуће се-

овој техници?

дети за радним
столом и по 15

Г. Ристовић: Вредност

сати када је то не-

сребра је везана за мо-

опходно. Важан је и константан рад

ралну чистоту, светост и

на самообразовању, неопходно је што

непорочност. Тим вредности-

више упознати и овладати оним чиме се

ма доприноси особина сребра да

бавите и, наравно, потребна је љубав пре-

поседује изузетну белину и моћ

ма дару који вам је Господ подарио.

да спречи процесе распадања
и труљења. Злато је апсолутни

Свевиђе: По струци сте преводилац

и божански симбол, а сребро, у

оријенталиста. Да ли је оријентална

већој мери, одражава живу при-

декоративна умјетност утицала на

роду човека. Стога је сребро по-

Ваше откривање овог древног заната?

годно за израду сакралних предГ.

мета као што су крстићи, иконице
и други предмети који су у додиру са

Ристовић:

Мој

избор

студија

оријенталистике, тј. арапског и турског језика

пропадљивим људским телом, болешћу, а на

био је један од необичних избора у мом животу.

духовном плану са грехом. Сребро временом, познато

Сада знам да је то био призив Истока, призив који тада ни-

је, тамни, што, такође, симболизује посрнулу Адамову

сам знао, ни умио протумачити. Мој сусрет са оријенталним

природу.

културама и предивним арабескама, као и упознавање са

Постоји још једна додатна симболичка вредност злата и

прелепом калиграфијом арапског писма ме је очарао и ду-

сребра, а у вези је са процесом топљења и пречишћавања

боко се урезао у моје поимање естетског и доживљај лепог.

ових метала. То је симбол преображења, просветљења,

То је невероватан спој геометријских облика и природног

аскезе и мучеништва. Код свих народа процес топљења

тока непрекинуте линије. Било је потребно да протекне

и ливења метала носи одређену магијску конотацију.

15 и више година да упијена знања и прихваћена естети-

Међутим, у хришћанству тај процес је у дубокој вези

ка Истока нађе своје место у позиву којим се данас бавим.

са искушењем и преображењем човечје душе. На свом

Кренуо сам најпре да радим дуборез, али ме убрзо привук-

путу до сјаја злато и сребро пролазе кроз огањ: „Топи-

ло изучавање филиграна, без неког, наизглед, видљивог

оница је за сребро и пећ за злато, а срца искушава Го-

разлога. Покојни таст, родом из Призрена, упутио ме је у
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основе заната. Као опијен, ноћима сам остајао до јутра

за поседовање сакралности неопходно имати религи-

покушавајући да одгонетнем поједине тајне, а Господ као

озну свест, за традицију да живимо по православним

да је искушавао моје стрпљење, решења сам откривао тек

обичајима, а за каноничност да будемо „оцрквљени“,

када сам био на ивици одустајања.

да се теолошки образујемо и, као најважније, да водимо
практични духовни живот. Поседовати све ове квалитете

Свевиђе: Колико је пут овладавања овом умјетношћу

практично је немогуће. За почетак, довољно је веровати

за Вас уједно био и пут трагања и проналажења соп-

да су они могући и да постоје, трагати за њима у себи и

ствене суштине, односно приближавања Творцу неба

стремити да се они развију. А за све остало, Господ ће се

и земље и свега видљивог и невидљивог?

постарати.

Г. Ристовић: Изгледа да, у ранијим годинама, нисам знао

Свевиђе: Наши таланти имају смисла и вриједности

тумачити симболе које ми је Господ слао. Било је потреб-

ако су у вези једни са другима, а не сами за себе.

но да ступим у четрдесете године живота, па да почнем
примећивати. У мом трагању за тајном израде филигра-

Г. Ристовић: Ти таланти, на неки начин, и нису наши. Ми

на, Господ ми се на неки неприметан и нечујан начин

их само баштинимо у име Господа, на корист себи и дру-

откривао. Почео сам да примећујем делове потпуно но-

гима, и ништа више. Таланти су нам дати да их негујемо

вог света који до тада нисам видео, а све време ми је био

и опрашујемо са другим цветовима из баште Господње.

ту, пред очима. Речима је неописива радост када ноћу, у

Једино на такав, саборан начин, могуће је и живети жи-

осами радионице, надвијени над предметом који радите,

вотом у Христу. Има ли ишта лепше од заједничког рада

осетите присуство Њега, а у исто време неизрецив страх,

на, рецимо, кивоту за свете мошти, који је клесар секао из

страх од сопствене недостојности наспрам пута који Вам

камена или дуборезац резао у дрвету, иконописац укра-

је Господ отворио.

сио ликом светитеља, а среброделац оковао племенитим

сребром?
Свевиђе: Шта предметима, који су дио црквене Тек у саборности и симбиози са радовима других црквеумјетности, обезбјеђује каноничност употребе?
них уметника, црквено златарство добија потпуни смисао. Оно није само себи циљ. Тамо, где је у садејству са
Г. Ристовић: У данашње време појам православног ка-

другим техникама, као што је иконопис, црквено зла-

нона је прилично замршен и, неретко, искривљен. Често

тарство не сме никако прећи невидљиву границу, која

се мешају канон и стил, канон и традиција. Православни

дели украшавање лика Светитеља од непримерене упо-

канон не може имати чврсту, формалну дефиницију, не

требе племенитог метала. Оно што световно златарство

може се објаснити разумом. Канон је, пре свега, живот у

и јувелирство одваја од других уметничких заната јесте

Богу, креативно садејство са Богом. Канон никад не бива

употреба природних драгоцених материјала. Исто важи

огољен и разоткривен у целости, њега дарује Дух Свети, он

за целокупну црквену уметност, јер користи природне и

живи и плодоноси кроз Цркву – тајанствено Тело Христо-

често драгоцене материјале.

во. Канон није резултат човечјег поимања и закључака,

Суштина црквене уметности није пуко приказивање

он је апсолутно објективан и не може се описати помоћу

умећа једног уметника или изражавања његовог става

спољашњих атрибута. Каноничност неког рада се једино

наспрам постављеног задатка. Суштина је у трагању за

може одредити степеном присуства Божанске Красоте.

начином да се прикаже одређени духовни смисао који

Све ово не искључује корисност и потребу за правили- се, у овом случају, открива тек у контексту целокупног
ма и смерницама Цркве везаних за црквену уметност. јувелирско-златарског рада, имајући у виду његову наОне су духовна основа, као костур око којег расте тело,

мену, форму, уметничко решење, састав материјала

јер где нема духовног живота, нема ни живота уопште.

и њихово садејство у целокупној композицији. Као

Наслоњен на овај духовни костур, савремени црквени

и у Светој Литургији, поредак је веома битан у избо-

уметник добија, уз благодат Духа Светога, нова про-

ру материјала који се користи и његовом распореду на
странства за изражавање, избегавајући замку простог одређеном, сложеном у изради, богослужбеном предмету.
копирања радова својих претходника.
У дуборезу рађено „Распеће“ са малим сребрним оковом,
У вези са чињеницом да црквена уметност мора посе-

слично је молитви Господњој која је по форми кратка, а

довати духовни карактер, појављује се и проблем оце-

по суштини представља срж Православља. Црквени умет-

не вредности неког дела. Искушење да се за такву про-

ник је ништа друго до слуга на њиви Господњој. Његов

цену користе световни критеријуми доводи до све веће

задатак је да спозна и пренесе Божју промисао. Стога се

секуларизације црквене уметности. За одређење са-

и ово делање своди на службу Богу, а не на стваралаштво.

кралности, традиције и каноничности, потребно је да та

Разговарала: Сенка Чоловић

својства буду присутна у нама самима. Ово значи да је
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И з а р х ива
П р е д р а г В у к ић

Двије непознате пјесме

посвећене Његошу
у старој библиотеци

Цетињског манастира

Њ

егошева личност и животно дјело послужило је током минулих генерација
као непресушно врело инспирације
бројним литерарним ствараоцима.
Вјероватно се никада неће моћи
установити сачуване су двије пјесме посвећене владици Раду. Релативно су слабе литерарне вриједности.
Увјерени да их је ипак неопходно сачувати од заборава предајемо их суду јавности. На зиду старе манастирске библиотеке налази се уоквирена репродукција
Његошевог лика са бијелом панакамилавком на глави.
Испод Његошевог портрета утиснута је цедуља папира са пјесмом бившег игумана Цетињског манастира
Филарета Копривице, посвећена Његошу 1960. Текст
пјесме откуцан је својевремено на ћириличној писаћој
машини. Исти текст дословно гласи:
Какав ниче с Ловћена геније,
Таквог мајка још рађала није.
Он саплете вјенце јунацима,
Њега виле штите облацима,
Кроз које му дух се вјечно вије,
Човјечанство поезијом грије...

У Манастиру Цетињском 1960. године – игуман Филарет
Копривица
Игуман Филарет Копривица рођен је 1902. у Копривицама, у Бањанима, у широј околини Никшића. Свршио
је монашку школу у манастиру Раковици 1931. Замонашен је 1927. у манастиру Острогу. Управник монашке
школе у манастиру Раковици епископ Митрофан произвео га је у чин јерођакона на Митровдан 1928. у Ракови-
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ци. Епископ Митрофан произвео га је у и у чин јеромонаха
1929. у манастиру Раковици. Указом цетињског митрополита Гаврила Дожића од 1. маја 1930. постављен је за сабрата
Цетињског манастира. Рјешењем Црквеног суда на Цетињу
од 30. марта 1932. постављен је за в. д. Управитеља манастира цетињског. Рјешењем митрополита Гаврила Дожића од 23.
јуна 1933. Постављен је за настојатеља манастира цетињског.
Указом од 23. јануара 1934. постављен је за настојатеља манастира Режевићи код Будве. Митрополит Гаврило Дожић
одликовао га је 1932. Црвеним појасом. Цетињски митрополит Јоаникије Липовац произвео га је на Преображење
1942. у манастиру Режевићи у чин синђела. У љето 1942.
постављен је за настојатеља манастира Прасквице код Будве.
Крајем 1942. митрополит Јоаникије наименовао га је за привременог настојатеља манастира Савине. Указом од 10. септембра 1947. постављен је за настојатеља манастира Савине.
Цетињски митрополит Арсеније Брадваревић произвео
га је на Велику Госпојину 1950. у манастиру Савини у чин
игумана. Указом администратора Цетињске Митрополије
патријарха Викентија Проданова постављен је 1957. за
настојатеља манастира цетињског. У истом звању остаје
до 1963. По сопственој молби, постављен је рјешењем
цетињског митрополита Данила Дајковића од 18. маја 1963.
за настојатеља манастира Жупе код Никшића. У истом звању
остаје до свршетка живота. Упокојио се 15. октобра 1988. у
86-ој години живота.
На источном зиду старе манастирске библиотеке налази
се уоквирени и застакљени рам са три фотографије које су
поређане једна покрај друге. Ту је слика планинског масива
Ловћена са Његошевом капелом на Језерском врху, до ње
слика мермерног кивота у капели Св. Петра Цетињског у
коме су својевремено биле похрањене Његошеве мошти, ту
је и Његошев лик у црногорској народној ношњи. Поред ових
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фотографија на чистој бијелој хартији исписана је пјесма Његошу, Његошев генијалан дух. Теоријско оспоравање
коју је 1962. написао Душан С. Шабан из Љуботиња код Цетиња. Његошевог литерарног и животног дјела и идеолошко атаковање на његошевску мисао отпоТекст пјесме дословно гласи:
чело је са рушењем капеле Св. Петра Цетињског
на Ловћену 1972. године, да би дефинитивВеликом Генију Неумрлом Његошу
но кулминирало на размеђу другог и трећег
миленијума, након распада социјалистичке
Веко-вечни врх славе,
Југославије. Пјесме посвећене Његошу које сада
наша Домовина што имаде.
први пут публикујемо остају као скроман литеО Ловћену поносито стење,
рарни исказ једног времена у коме је Његошева
на твом врху то свето знамење.
литерарна мисао ипак била макар декларативВелики Геније сада мирно спава,
но поштована, уважавана и барем дјелимично
Наше Земље то је вечна слава.
прихваћена као општа друштвена вриједност.
Његош Раде наше оличење,
твоја дела све те идеје
Широм света твоја велика дела,
Човечанству упут донијела.
Ти се роди за срећу човека,
Велики Геније живећеш довијека.
Та твоја неумрла дела,
Људском роду што су донијела,
Човечанство твоја дела слави,
све напредно ти свету остави.
Велики понос и славна идеја,
Неумрли Геније твоја вечна дела.

1. I 1962. Посветио: Душан С. Шабан, Љуботињ
Поклон
Патријаршији Српско-Православне Цркве
Испод исписаног текста исте пјесме одштампани су Његошеви
стихови:
Благо томе ко довијек живи, имао се рашта и родити!
Док је из архивских аката Цетињске Митрополије било
релативно лако сакупити основне биографске податке о
игуману Филарету Копривици, није нам било могуће
доћи до основних чињеница о животопису Душана
С. Шабана. Без снажније литерарне вриједности
ове пјесме нам на садржајан начин говоре о
духу времена у коме су поникле. Оне су написане у раздобљу социјализма. До Брионског пленума 1966. Његошево српство
и теолошка мисао су прећуткивани, али
је слободарски дух великог пјесника
признаван и уздизан без икаквог
оспоравања. Његошеви литерарни домети су поштовани и уважавани готово
као и у предреволуцинарном периоду.
Само у контексту времена у коме су настале садржај ових пјесама може се
разумјети. Појмови као што су Бог и
српство, који у религиозном и етнонационалном смислу јасно и недвосмислено одређују укупно

ВЕЛИКИ ПОСТ 2014. | бр. 88

27

Ес е ј
До б р и л о А р а н и то в ић

Пјеснички вијенац

за Варнаву
Син утехе Српске Цркве
Патријарх Варнава,
Кроз храм Божји
Духом вере паству оживљава...
Да нам живи Патријарх Варнава,
Српске Цркве други Свети Сава.
Јеромонах Мирон (1935)

М

ожда стихови скромног монаха из
једног вршачког села, стављени у
прочеље ове биљешке, на најсажетији
начин изражавају љубав и оданост
српског народа према четрдесетом
првојерарху српском од Светог Саве наовамо, односно
другом по реду патријарху на трону уједињене Српске
цркве. Или, боље речено, да изражавају неподијељено
мишљење свих слојева српског православног народа о
патријарху Варнави као личности, моралном и црквеном ауторитету и његовој мисији која се, у тадашњим
кризним временима, упоређивала са мисијом коју је
седам вјекова раније имао Свети Сава. Ни за једног другог патријарха ни прије ни касније није ни пјеснички
нити на други начин речено да је „други Свети Сава“, ни
о једном другом патријарху није народ испјевао толико пјесама, ни за једног другог српског патријарха није
написана и компонована химна. Химна је испјевана,
и компонована, поводом Варнавиног троструког
јубилеја: три деценије замонашења, двије и по деценије
завладичења и пете годишњице на патријаршијском
трону. Његова изненадна смрт, двије године касније,
под још увијек неразјашњеним околностима, изазвала
је у српском народу незапамћену жалост која је нашла
одушка у читавом грозду пјесама из пера обичних људи,
сељака, ђака, монаха, свештеника… И ево, та жалобна
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пјесмарица о прерано преминулом патријарху, по први
пут иза корица једне скромне књижице, доспијева у
руке његових завичајаца.
Вишеструки су разлози за такав углед омиљеног
патријарха како у црквеним тако и лаичким круговима, међу интелигенцијом, омладином и најширим
народним масама од Динаре до Вардара, од српског
Приморја до простране панонске равнице. Јер је он
сједињавао у себи врлине истакнутог интелектуалца,
магистра богословља у словенском свијету престижне Петроградске духовне академије, искреног и пожртвованог родољуба који је дао немјерљив допринос
током прве двије деценије двадесетог вијека како националном ослобођењу српског народа од азијатских
и германских освајача, тако и опстанку и учвршћењу
српске цркве на њеним исконским просторима довршивши њено јединство кодификацијом црквеног законодавства и консолидацијом њених унутрашњих прилика. Пјесници још за живота патријархова помињу
„Закон, Устав наше Цркве / та два дивна аманета“ као
његову велику заслугу којима се убрзо придружују и
други у широким потезима и вјерски и препородилачки замишњени подухвати: покајна година (1933–1934),
cветосавска година (1935) и почетак градње Светосавског храма (1935). Све је то доприносило да српски народ
тог времена у патријарху Варнави убрзо својим непогрешивим духовним чулом препозна истинског прегаоца, градитеља, тумача народних жеља, залогу његових
очекивања, надахнитеља најдубљих вјерских, културних и националних вриједности којима се стољећима
одликовало српско православље као светосавље:
Из пепела Српству целом,
Подиже се Свети Сава,
Ускрсну га крупним делом –
Најсветији наш Варнава.

(Ћетко Јовановић)

Уза све то он је као личност, како пјесник
каже, зрачио као „сејач верског и духовног здравља, / грудобран, савест, разум
Православља...“ (Војислав Илић Млађи). А
то Варнава нипошто не би могао да буде,
како је у свечаној бесједи приликом његовог
замонашења рекао епископ Сергије, ректор
Петроградске духовне академије, да није
имао вјере у себи. Једино може да распали вјеру у срцима своје пастве онај који се
одрекао себе у име Христа, који „просвећује
светлошћу Христове науке“. Епископ

Сергије, потоњи руски патријарх у доба бољшевичког атеистичког безакоња, пророчки је предсказао даљи Варнавин пут на духовном спасавању српског народа. Подсјетио га на подвиг Светог
Саве који је напустио световни живот и раскош, своју отаџбину и
народ, да би „постао његов духовни препородилац, задахнуо га
оним духом животним, који га и данас чува као његов небески
заштитник“.
Патријарх Варнава, рођен као Петар Росић у породици побожних
родитеља, у срцу Рашке области, као да је и својим поријеклом,
мјестом и окружењем био предодређен за највеће духовне узлете. Пљеваљски крај, његов најужи завичај, већ од осмог вијека
представљао је географско и етнографско језгро прве српске државе, читавих дванаест вјекова. Као босоноги дјечак ходочастио је
не само у древни манастир Свете Тројице пљеваљске, него и у манастир Милешеву, задужбину краља Владислава и гробно мјесто
Светог Саве. У вријеме његовог ђаковања у родним Пљевљима и
царском Призрену, тај крај је већ пуних четири стотине и педесет
година чамио у „тмуши азијатској“ и црква светосавска је била
једина узданица, једини светионик васколиког народа српског.
Она му је била замјена и за државу, и за школу, и за културне
и просвјетне институције, посљедња брана да не подлегне у
петвјековном отпору инородном и иновјерном нашествију.
Само народ који је толико дуго био без своје државе и слободе
могао је да изњедри једну такву личност која ће га репрезентовати у најдубљем и најљепшем смислу.
Стамено укоријењен у сржи народног бића, зрачећи свепрожимном љубављу према онима који пате, болећиво саосјећајан
и дарежљив, он је у очима пастве израстао у лик свенародног
човјека. Црква којој је био на челу постала је истинска народна црква, вјера којом је живио и за коју је живио била је
дјелатна вјера. Његова архипастирска путовања (Јужна
Србија, Војводина, Славонија, Далмација, Херцеговина, Рашка област, Косово и Метохија итд.) на
најнепосреднији начин су доприносила духовном јединству српског народа. Зрачио је прегалачком енергијом коју је преносио на своју паству. Српски народ, вјековно расијаван на разне
стране, тиранисан од стране бројних тирана и
режима, расрбљаван и насилно превјераван,
најзад се истински осјетио као једна цјелина
послије низа стољећа раздробљености.
Вјерујући да је у новоствореној држави Јужних Словена, утемељној на подвизима и жртвама српских заточника,
обезбиједио бар равноправан третман са
осталим народима.
У периоду најдубљих искушења
тадашње југословенске државе, њених
унутрашњих раздора и спољашњих
притиска од стране набујалог нацифашизма тридесетих година прошлог
вијека, патријарх Варнава је храбро и
одлучно предводио Светосавску цркву
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у одбрани њених и свенародних интереса. У име изворног светосавља, оличеног
у тројству: отаџбина, вјера, слобода, он је
био одлучни противник како „црне интернационале“, ватиканског прозелитизма и
језуитизма оличеног у наметнутом „конкордату“, тако и против „црвене интернационале“ бољшевичког тоталитаризма. Та
борба Светосавске цркве са патријархом
Варнавом на челу против идеологија
несвојствених народном духу одигравала се пред очима цијелог народа. Власт је
цензурисала патријархове говоре српском
народу, спречавале изливе народног
незадовољства. „Крвава литија“ у Београду, изненадна болест патријарха Варнаве,
тајанствена нагла смрт његова два брата
током његовог боловања, све је то условило да се његова смрт у народу доживи као
велика трагедија и ненадокнадив губитак.
Двадесетак пјесма објављених у црквеним гласилима поводом Варнавине
смрти, можемо са сигурношћу претпоставити, представљају једва двадесети
дио приспјелих пјесама у редакције ових
гласила. Полицијски прогони од стране
режима Милана Стојадиновића, строга цензура, аутоцензура самих гласила,
спријечили су објављивање свих пјесама
и других написа у којима се алудирало
на актуелну ситуацију. Само се у једној
пјесми помиње да је патријарх Варнава
жртва, по реду друга жртва и мученик
завјере против српског народа. Прва је
краљ Александар Карађорђевић, жртва
атентата у Марсељу 1934. године:
Тамо где је света душа,
Марсељскога мученика,
Вечан покој душа нађе,
И Савиног наследника.
Те две наше свете жртве,
– Нека им је вечна слава –
Дуго ће се спомињати
Александар и Варнава!

представљају висок пјеснички домет. Оне не потичу из пера тада
водећих наших пјесника и истакнутијих пјесничких имена. Можда је већина аутора по први и једини пут посегнула за оловком да
упјесми свој искрени бол за вољеним патријархом. Али оне нијесу
ни написи на надгробном вијенцу положеном на одар једног великог човјека, написи које опере прва киша и који изблиједе на сунцу.
Ове пјесме треба читати као почесто невјешто устиховани али искрени крик бола из душе обичних људи из разних крајева Српства за
једним великим човјеком који је, за кратак животни вијек, за собом
оставио велико дјело. Који је својим прегалаштвом сам себе саздао
као оличење врлина свога народа. А шта је ожалошћени вјерујући
српски народ тада мислио о свом рано преминулом дичном сину
можда је најсажетије изразио претходно поменути пјесник стиховима пуним искрене топлине:

(Милош Крагуљевић)
Најновија истраживања наших историчара дала су за право писцу претходно наведених стихова: краљ Александар је прва
жртва надолазећег наци-фашизма.
Пјесме о патријарху Варнави, које смо
окупили иза корица ове књиге, дакако, не
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Тих и смеран у животу,
Пун благости, правог миља,
Он и сада народ српски,
Са висине благосиља.

(Из предговора књиге пјесама посвећених Патријарху Варнави, СИН УТЈЕХЕ
СРПСКЕ ЦРКВЕ, која ће ускоро угледати свјетлост дана)
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Славословље

С

ви разлози против Бога, човека, живота... Све је то смешно и небитно. Били истинити или
не, порециви или непорециви – а има их уистину много, више него капи воде у мору и зрна
песка у пустињи – сви се разбијају о камен од угла, као морски таласи о мраморне хриди, и
нестају баш као пена. Тај камен је, као што то сведочи Писмо, сам Христос.
Сва се патња ништи. Заправо, она не нестаје, само постаје небитна.
Христос, једноставно, јесте, и нема се шта више рећи, јер то је тачка у којој говор прелази у песму,
у химну, у славословље...
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КУ Л Т УР А
М и лу ти н М ић о в ић

ЕКСПЛОЗИВ
Ч

овјек са којим сам често разговарао, али

других људи. Ријечи које је изговарао биле су у јединству

само у подземном бункеру, на 150 метара

са сваким његовим атомом. Оне су се даље шириле и зра-

испод земље, говорио ми је како рјешава

чиле на све стране. Ваздух који смо удисали, био је засићен

најтеже проблеме. Спуштао сам се код њиховим смислом.
њега металним степеницама, врло сигур-

Гледао сам га, и питао се разговарам ли са стварним

ним. И силазио сам увијек без страха. У тај амбис. Јер,

човјеком, или са духом. По свему је дјелoвао реално, иако

знао сам да ме он чека доље. Спуштајући се гротлом

су му ријечи надилазиле стварност људског живота. Док

те јaме, осјећао сам као да ме нека невидљива сила траје прича, док сам у његовом енергетском дејству, никакве
држи на рукама, а близина његовог лика производи-

могућности није било за сумњу. „Тај експлозив, говорио је, не

ла је у мени потпуну равнотежу, и радост. Кад може разноси моје кости ни мој крвоток, ни мој мозак, он разнонеко да живи тамо, и да зрачи радошћу, шта мени фали,
помишљао сам понекад.
Закључио сам да се и он само
повремено повлачи у ту јаму,
а да остатак времена живи као
и други људи, или, приближно
као и други. Изнад те јaме, уздизало се вртоглавом висином
брдо, и откуда то, био сам сигуран, да он често излази тамо –
да слуша гласове одозго.
Он ми је често говорио о самоћи,
огњеном духу, недовољности
ријечи, о муци свакодневних
послова људских и о очајној
јаловости свакодневних прича. „Тај је живот „тамо“ , како

Зато, ја сваки проблем
рјешавам експлозивом,
који увијек носим притегнут око стомака.
Притисну ли ме муке да
не могу даље, - ја само
свјећицом са дна стомака
активирам експлозив, - и
ето моје радости. То је за
мене – нови живот. Тако
ја живим. Прелазећи из
једног живота у други

си само моје тјескобе, и моја бремена.
Знам да тебе ова прича неће саблазнити, зато ти је и причам. Ти можеш
да слушаш ове ријечи, теби је јасан
овај смисао...“. Додајући:
„Ја зато излазим у град – да се накупим неизговоривих мука, вапаја, суза,
неспоразума, да се накупим експлозива. Кад идем улицама, кад долазим
на људске саборе, као да пролазим
кроз неку црну гору, црну шуму, црну
државу. Видим колико људи носе мрака, вапаја, мука и уздаха, и како се
скривају и губе у својим унутрашњим
шумама. Док сам међу њима, мој се
експлозив опасно сплијеће око стомака, и око срца, док ме бомбардује
свака ријеч, свака мисао, сваки уздах,

је он означавао њихов живот, - ни тамо ни овамо. У свака биједа људска, сваки трепет душе. Међу људима сам
њима се свака мука леже, а рода не доноси. Као биљке

док ми се не отвори јама подамном, и док ми не запријети

под слабом свјетлошћу. Али, њихова мука прелази на

експлозив да ће ме разнијети. Тада се спуштам у ови јаму, с

мене, да у мени живи.

даровима које сам набрао међу људима.

Зато, ја сваки проблем рјешавам експлозивом, који

Кад се то деси (та експлозија) настаје потпуно олакшање,

увијек носим притегнут око стомака. Притисну ли ме

не само у мени него, чини ми се, и у васељени. Многе муке

муке да не могу даље, - ја само свјећицом са дна сто-

које живе у другим људима, у мени дозрену и експлодирају.

мака активирам експлозив, - и ето моје радости. То је

Зато ми треба ова јама, ова посљедња станица на земљи, као

за мене – нови живот. Тако ја живим. Прелазећи из што ми треба и онај врх, горе, над пећином, гдје се одмарам
једног живота у други“.

и од себе.

Гледао сам човјека, под сијaлицом, која је горела из-

Ето, брате, тај је експлозив мој одговор, мој живот, моје

над његове главе, док је около свуда густ мрак. Некако

сазнање, моје обасјање, моја радост, мој пут, моја религија,

је изгледало као да је сав свијет у тој тами, а он сам

моја философија, мој злочин, моја добра дјела, и, - мој Бог...“

освијетљен. И то што говори, као да не говори само из

Тада би мој саговорник нестао, ишчезао некуд: или негдје у

себе. Изгледао је као да је проживио и многе животе

мраку пећине, или би духом прешао у мене.
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Га р о Ј о в а н о в ић

Ступ од соли

вјере православне
Поводом додјеле Велике видовданске награде о. Драгану Митровићу

К

о није умио да гледа, во времја
оно, могао је рећи да ће Драган
Митровић да влада каменом, да
га обрађује као и други мајстори,
како и доликује каменоресцу.
И он јесте узео чекић, али духовни, и, гле, прште
искре у небо!
То о. Драган шаље међу звијезде многе залутале и уснуле душе, да са Анђелима у колу буду.
Говорим о нама обичнима који смо уз његову
помоћ направили корак да се вратимо Закону,
а и о онима другима, вреднијима, који су направили два и више корака па обукли, послије
пострига, ризу монашку. Јер, мало је свештеника у нас који имају више духовних чеда од о.
Драгана.
Не пристајући да буде само вајар који зида куле
за вјетрове, залудно, као Вук Манити, он се обожио, клекнуо пред Распећем Бога Живога, примио у себе светост вјечности, оставио трице и
кучине, побиједио гордост и дивљу брдску крв,
да би умно, у зноју свог лица, свједочио Цркви
Православној.
Упознао сам неке људе у мантијама, који су ми
и промијенили и осмислили живот.
Патријарха Павла, који је у мом срцу свети, који
је Светац, Митрополита Амфилохија, мудраца
и пјесника, коме је Анђео на рамену и који је
у последњи час дошао у Црну Гору, о. Лазара
који нам је послат из неких давних вјекова,
из неких пустињских манастира, и о. Драгана
Митровића, који је ступ од соли вјере православне и који заслужује да о њему говоримо.
Гледао сам о. Драгана како корача козјим стазама, по вјетру леденом, по пљуску, уз пиперске

стране, из недјеље у недјељу, у оно вријеме кад свештеници српски
нијесу имали ни хљеба, а камоли аутомобил. Сада је то у мом духу
лијепа слика, не знам је ли била и тада. Он се моли док хода, а сиве
су стијене и повијају се голи шипци, грме потоци, а облаци су надохват руке, као код Лубарде, у „Сумраку Ловћена“.
Онда сам га гледао под Острогом, како чува свете мошти у ћивоту
оца нашег Василија, а одморе користи не да заспи или се освјежи,
него у раду на скицама и пројектима. Јер, на Храму подгоричком
нема ни једне тачке, орнамента, лика, рељефа, плетенице, нема ни
једног ликовног рјешења које он није осмислио. Тако је и са крстовима на Храму, крстовима од злата који сијају, јер то је оно злато
које донесоше Свети Краљеви, уз тамјан и мирту, а може бити и оно
злато прековано из арамејског копља којим прободоше Богочовјека.
То копље и сада пробада ребра српског народа да му куша срце, и да
му куша Вјеру, а крст на Голготи још увијек расте заливан из наших
тијела водом и крвљу.
Ваља испричати причу о стотинама људи којима је о. Драган духовник, о његовим ријечима које као кап уља падају на ране и бол.
И како ми кажу часни оци, ваљало би исписати књиге само да се
наброје богоугодна дјела које је он учинио и рукама и срцем и душом. И да нагласим: све је то радио онако како и доликује бесребрницима.
Али, нека пишу о мудрима мудри, а о вјернима вјерни, а моја рука је
слаба, само се трудим да што мање тетурам тешким путем ђавољих
искушења. И да завршим, као што је почето.
Има људи чија су плећа као старогрчком Атласу, али они не носе
против своје воље небески свод као овај митски титан. Њихова
плећа носе нешто важније, и то раде достојно како и морају свештеници.
Дато им је да преузимају људску патњу, грехове хиљада нас, да нам
отру лице, очисте срце, и покажу примјером један једини пут.
Како рече Митрополит Амфилохије: „Нијесу ни Апостоли у себи и
за себе живјели, него је Господ наш у њима живио и распињао се и
васкрсавао, приносећи се увијек изнова за живот свијета.“

На Видовдан, 2013, на Саборном храму у Подгорици
ВЕЛИКИ ПОСТ 2014. | бр. 88

33

ПРИКАЗ
Д а м ј а н Ћу л а ф ић

КЊИГА

О „АОРТИ СРПСКОГ
РОДОЉУБЉА“
(Веселин Матовић: Ћирилица и латиногорица, НВУ „Актив професора српског језика и књижевности“ – Никшић и Књижевна задруга СНВ,
Подгорица – Никшић, 2013, стр. 183)

О

д недавно, пред свеукупном нашом
јавношћу, налази се нова књига Веселина Матовића, познатог средњошколског
професора српског језика и књижевности
из Никшића, који је, прије десет година,
из врло добро знаних разлога, принудно лишен свог основног професионалног позива. Послије његове акрибичне студије Ноћ дугих маказа, у којој нам је, 2012,
детаљно предочио како се српски национални идентитет (са свим елементима који га као таквог чине)
потискује из црногорских уџбеника српског језика и
књижевности, обрадовао нас је још једном дивном
књигом, са сличном, али општијом, тематиком (агресиван однос латинице према ћирилици), а назив књиге
је упечатљив и несвакидашњи – Ћирилица и латиногорица.
Ћирилица и латиногорица је посвећена, као и Ноћ
дугих маказа, високоморалном чину четрнаест
бјелопавлићких професора који су 1916. изразили
јавно незадовољство због забране ћирилице у црногорским школама, а истовремено у свом протестном
напису изрекли неколико суштих истина о значењу
које ћирилица, као српско писмо sui generis, има у
одређењу једног православног словенског народа –
Срба. У тој посвети је аутор исказао и своју намјеру у
писању, а то је „да, наспрам свјетлости тога догађаја
(бунта бјелопавлићких професора – Д. Ћ.), и мјерећи
етичким аршинима његових учесника, осмотри
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данашњи однос српског народа према свом писму и
језику као темељним одредницама сопствене националне културе“. У својој намјери Матовић је успио,
показаћемо и којим поступком, премда је најбољи доказ само дјело.
Књига је саткана од десет глава, са мноштвом поглавља:
Ћирилица – темељ одржања народног карактера,
Ћирилица – аорта српског родољубља, Ћирилица као
„хрватско писмо“, Духовна пометња у српском народу,
Ћирилица – светосавско писмо, Зажељех српска слова,
Једна страшна болест по нама ће се звати, „Поругани
олтар језичеством“, „Тако ми аљина и леба“ и Шта ми,
у ствари, бранимо?. Већ редом прочитани наслови
цјелина могу бити кроки друштвеног погледа, кроз
неколико деценија уназад, на ћирилицу, превасходно
српског погледа на своје аутентично писмо. Од пуне
и снажне свијести о значају свог писма („темељу народног одржања“ и „аорти родољубља“) доспјели смо
до упитног психичког и моралног стања („шта бранимо?“), а не би се требало ишчуђавати ако би се поставило питање „Да ли вриједи бранити?“. Иако на први
поглед оштрог критичког приступа (мада би се прије
могло рећи – бритког језика), Матовић је човјек који је,
због, поновимо (зашто да не?), врло добро знаних разлога, међу најпозванијима да о агресивном и освајачком
односу „латиногорице“ према ћирилици искаже свој
став. Но, његов став није пука контемплација и производ доколице, већ на релевантној литератури и изво-

рима заснована критичка ријеч и опсервација збиље
друштва чији смо дио.
Нова књига Веселина Матовића је горко свједочанство
о томе да „проблем звани ћирилица“ није „од јуче“, као и
да његово „рјешавање“ не пада у руке само иновјернима.
Оно што је на пољу „лингвистичког чишћења“ урадио
онај народ чијег колективно несвјесног ћирилица
није дио донекле је очекивано. Али ово дјело врви
од непобитних доказа да су за забрињавајуће стање
ћириличног писма понајзаслужнији сами Срби, а
то је већ – збуњујуће. У праву је аутор кад изражава
разумијевање за православне Србе који су, живећи у
разноразним дјеловима данашње Хрватске (Славонија,
Лика и др.), били у трајној нужди да се служе латиничним писмом, иако се нијесу разметали „похвалама“ да ћирилицу не знају, при чему је у исто вријеме
у праву кад изражава несхватљивост за нагло црногорско латиногорчење. Доказујући значај ћирилице
и негативан реформски однос општих или локалних
владајућих конјунктура према том писму коришћен је
идентичан поступак: вриједан рад на попису датума,
имена, прописа и планова који су, или којима су, те реформе спровођене.
Али, није проблем, очито, само писмо које је у
службеној употреби. Рецимо, наредбом аустријског генералног гувернера Виктора Вебера 1916. забрањена је
употреба ћирилице и истовремено је из школа избачен
предмет Српска историја. Дакле, ћирилица није само
писмо, већ духовни предак много чега што је са њом

скопчано и што је из ње произишло, а што истовремено чини дамар националног бића православних Срба
– азбука, молитва, врло богата књижевност, историја,
ријечју – култура. Вођен таквом мишљу, и Матовић
је за лајтмотив своје књиге одабрао једну реченицу
митрополита Мојсија Путника, из 1784, коју је упутио
цару Јосифу II, која се може, данас, читати у контексту њеног пророчког значења: „Губитком писма и сам
темељ одржања карактера народног се обара“.
Матовић нам казује да су тога свјесни сви народи
који теже свом одржању и развоју, али Срби, изгледа,
понајмање.
Народ, који је иначе изњедрен из српског, а потпуно
се духовно од својих предака одродио и латинштини
поклонио, извршио је отимачину ћириличног писма
и прогласио је књиге написане ћирилицом, у периоду
између 11. и 18. стољећа, за „хрватску ћириличну баштину“. Тај ток „развоја међусобних, добросусједских
односа“ наставио се и у Босанском рату, па је од 1992.
до 1995. из библиотека хрватских избачено и спаљено
три милиона књига штампаних ћирилицом. Чудно и
противречно, јер су наша католичка браћа пожурила
да гусле, које су нераздвојиво скопчане са ћирилицом
(зато што нам уз њих предају преци косовски и све
остале свете завјете), упишу као национални инструмент у УНЕСКО свјетску баштину.
Како је српски језик показао своју потенцију „изродивши“ неколико, додуше артифицијелних, лингвистичких творевина – хрватски, босански, а најпослије
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и црногорски језик, није за чудо што у Црној Гори
ћирилица постаје „странац у властитој кући“. Она је
то одавно постала у Далмацији, Хрватској, Босни, Херцеговини, Славонији... Рецепт је једноставан и вишеструко показан као дјелотворан – војска Дружбе Исусове, језуити, врше већ дужи низ деценија империјалну
борбу са ћирилицом, потискујући је на исток што је
даље могуће, иако су се „босански и славонски фратри
још у 18. веку служили ћирилицом“. Али, без обзира на
то, Матовић није написао књигу против латинице, већ
књигу за очување ћирилице и
зато исписује дивну реченицу: „Од познавања латинице
неће нам доћи никакво зло,
од напуштања ћирилице хоће
најгоре – раскидање с културним и духовним коријенима
и губљење идентитета“. Смисао је, значи, дубљи него што
дјелује на први поглед.
О убрзаном антићириличном
лобију у Црној Гори из књиге
сазнајемо да се дешава од
педесетих година протеклог
стољећа. Рецимо, Његош и
Свети Петар Цетињски су у
нашој Карадагији замијењени
Секулом Дрљевићем и Савом
Штедимлијом. То је често бивало, и данас је, изводљиво,
јер је највећи број црногорских „интелектуалаца“
прилагодљив промјенама,
иначе по својој природи
непромјењивих, идентитетских одредница и константи,
које један народ артикулишу.
Илустративан је примјер и
аутор Ћирилице и латиногорице навео на 76. страници, говорећи о „насртају бившег проф. српског језика и умишљеног књижевника
Бранка Бањевића на духовитог народног пјесника
Ника Вучинића у Никшићким новинама, почетком
1962. године.“ За читаоца је, у ствари, важан исход тог
„сукоба“, јер је народни пјесник и човјек показао карактерну стаменост у односу на пољуљану свијест и
морал модерног „интелектуалца“.
Оно што се као чињеница намеће читаоцу након
читања Матовићевог новог дјела јесте да су Црногорци отишли предалеко у свом незнању, па чак и, додуше
још увијек ријетко, имена својих почивших рођака на
узглавницама уписују латиницом. Све се то дешава у
земљи у којој постоји од вајкада само један већински

језик – српски језик. Остала језичка пракса се може
свести само на један језик националне мањине – албански, као и један језик етничке групе – ромски или
цигански. И овај посљедњи заслужује адекватнији
уставни третман од постојећег, јер је један од многих
свјетских језика на који је преведено и Свето писмо.
А језик на којем се може читати Библија је, сигурно,
књижевни језик.
Матовић је, на невеликом броју страна, лапидарно изложио поштовања достојан број горућих друштвених
проблема српског (= црногорског)
народа; између осталог је покренуо и тему контрадикторног односа осјећања и чињења Црногораца
– у актуелној државној химни се
могу чути и традиционални стихови: „Ловћен нам је олтар свети...“,
иако на Ловћену олтара одавно
нема! Срушен је! Зато је врло тачно и поређење које аутор наводи:
„Што је за Јевреје било рушење Соломоновог храма, то је Црну Гору
било рушење Његошеве цркве.“
Ловћен без Његошеве капе(ле)
није ништа друго до пуки топоним. Маузолеј који је „замијенио“
цркву производ је „умјетничког
израза“ човјека о чијем животном
путу и дјелу читалац може веома
добро да се обавијести из написа
академика Милорада Екмечића.
Је ли маузолеј само прелазно
„рјешење“ до постављања неког
другог иновјерног религијског
објекта?! Којег?! То су нове теме
које се читаоцу латентно отварају
за размишљање.
Дакле, ако је Црна Гора била „српска
Спарта“, онда су бјелопавлићки
учитељи учинили да ју можемо преименовати у
„српску Атину“, јер је 1916. Црна Гора постала велика
агора на којој је казана врло важна и морална ријеч
– да на њеном тлу живе Срби који исповиједају ортодоксно Христово учење, говоре својим језиком и да је
њима Господ подарио посебно писмо, којим су написали богослужбене књиге и на којем језику су од Бога
небројено пута милост измолили.
Хоћемо ли „будућност гледати кроз маглу“ зависиће
и од нашег националног опредјељења – ћирилица
или латиногорица. Господин Матовић је својим
средњошколским и универзитетским колегама професорима (и не само њима), показао са каквом се куражи
и знањем пише о свом (не)времену.

Дакле, ако је Црна Гора
била „српска Спарта“,
онда су бјелопавлићки
учитељи учинили да ју
можемо преименовати
у „српску Атину“, јер је
1916. Црна Гора постала велика агора на којој
је казана врло важна и
морална ријеч – да на
њеном тлу живе Срби који
исповиједају ортодоксно
Христово учење, говоре својим језиком и да
је њима Господ подарио
посебно писмо, којим су
написали богослужбене
књиге и на којем језику
су од Бога небројено пута
милост измолили.
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ЉЕТОПИС
11. јануара 2014. Преосвећени Епископ
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије
служио је, на празник Светих 14.000
младенаца Витлејемских, Свету
Архијерејску Литургију, у храму Успења
Пресвете Богородице у селу Пошћењу
код Шавника.
Након Литургије, у Дому у Пошћењу
одржана је Свечана академија којом
су, званично, почеле овогодишње
Светосавске свечаности у Епархији
будимљанско-никшићкој.
Преломљен је славски колач, а сабрање
је благословио Преосвећени Владика
Јоаникије.
Светосавску бесједу одржао је проф. др
Михаило Шћепановић.
У културно-умјетничком програму
учествовали су: народни гуслар Ђуро
Крсмановић, пјесник Јанко Јелић и чланови Братства православне омладине
„Свети Василије Острошки“ из Никшића.
•
12. јануар 2014. Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије
служио је, на празник Свете мученице
Анисије, Свету Архијерејску Литургију у
манастиру Успења Пресвете Богородице
у Пиви.
Владици је саслуживало свештенство и свештеномонаштво Епархије
будимљанско-никшићке. Вјерном
народу, сабраном у светој служби
Божјој, Преосвећени Епископ се обратио ријечима архипастирске бесједе,
честитајући празник рођења Богомладенца Исуса Христа.
•
14. јануар 2014. Преосвећени Епископ будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије служио је, на празник
Обрезања Господњег, Светог Василија
Великог и Црквену Нову годину, Свету
Архијерејску Литургију у Саборном
храму Светог Василија Острошког у
Никшићу.
Претходно је Преосвећени Епископ присуствовао Молебану који је свештенство
Архијерејског намјесништва никшићког
у поноћ служило у Саборној цркви Светог Василија Острошког. Након одслуженог молебана за ново 2014. љето доброте
Господње сабраном народу обратио се
протојереј-ставрофор Драган Крушић,
пожеливши свима срећну Нову годину.
•

17. јануар 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио
је, на празник Светог Евстатија
Српског, Свету Архијерејску
Литургију у цркви посвећеној овом
великом духовнику и угледном
јерарху наше Свете Цркве, у мјесту
Трепча код Андријевице. Уједно је
прослављена и прва слава ове новоподигнуте цркве која је освештана 12. септембра прошле године.
Свету службу Божју увеличао је
чин крштења у којем је печат
дара Духа Светог примила малена Атанасија, четврто дијете у
породици јереја Жељана Савића,
свештеника у новом сједишту ове
парохије, у Трепчи. Крштење је
пригодним ријечима благословио
Преосвећени Владика Јоаникије.
•
18. јануар 2014. Њ. Пр. Еп. Г.
Јоаникије служио је, на Крстовдан,
Свету Архијерејску Литургију у
манастиру Ђурђеви Ступови.
У својој бесједи Преосвећени Епископ је говорио о Крстовдану, дану
припреме за велики празник наше
Свете Цркве – Богојављење, којим
се прославља крштење Господа
Исуса Христа у ријеци Јордану.
Након Литургије Његово Преосвештенство Епископ Јоаникије
је са свештенством и вјерним народом обавио освећење Крстовданске водице.
•
19. јануар 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио је,
на празник Богојављења, Свету
Архијерејску Литургију у манастиру Ђурђеви Ступови.
Након Литургије Преосвећени
Владика је, са свештенством и монаштвом Епархије будимљансконикшићке, обавио водоосвећење,
а потом је, многобројним
вјерницима, бесједио о тајни
Богојављенске воде.
Он је, затим, са свештенством,
испод главног моста у Беранама,
освештао воду ријеке Лим, након чега је услиједило пливање

за Часним крстом. Међу 16 учесника
најбржи и најспретнији био је Вецо
Марковић. Осим награде побједнику,
учесницима су уручени пригодни поклони.
Истога дана, Свету Литургију и
велико освећење воде у манастиру
Свете Тројице у Брезојевицама код
Плава служио је јеромонах Георгије
(Рајаковић), настојатељ Манастира.
Потом је обављено освећење воде
ријеке Лим и пливање за Часним
крстом. У надметању је учествовало
седам младића а побиједио је Немања
Спалевић. Манастирска управа је
учесницима надметања уручила пригодне поклоне.
Поводом овог празника, у Бијелом
Пољу је одржан 15. традиционални
Богојављенски спуст, од Сињавца до
манастира Куманице, удаљене 16
километара, гдје је за око 100 учесника
са 12 посада из Бијелог Поља, Подгорице, Пријепоља, Шапца и других
градова уприличен ручак.
Прије поласка регате и прије
погружавања Богојављенског крста,
за којим је запливало 13 одважних
пливача, воде Лима су освештали
протојереј-ставрофор Мираш Богавац,
протојереј Дарко Пејић и јереј Никола
Скопљак.
Овогодишњи побједник у пливању за
Богојављенски крст је Бјелопољац Горан Аџић, коме је ово трећа побједа.
•
20. јануар 2014. У цркви Светог Јована,
у Сутивану, Светом Архијерејском
Литургијом коју је служио
Преосвећени Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије, саборним
крштењем и резањем славског колача
прослављен је празник Сабора Светог
Јована Крститеља – Јовањдан.
Преосвећени Владика је, послије свете
Литургије, бесједио о великом празнику и прослави Богојављења Христовог,
и древном поздраву „Бог се јави – ваистину се јави“.
Истога дана, увече, у препуној сали
Центра за културу у Бијелом Пољу,
представљено је друго, допуњено,
издање књиге „Вјечнаја памјат“, аутора Милоша К. Војиновића. Уз аутора, о
књизи, у којој је обухваћено страдање
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свештенства Митрополије црногорско-приморске у Другом свјетском
рату, говорили историчар и управник Архива у Бијелом Пољу Тадија
Бошковић и Његово Преоствештенство Епископ будимљансконикшићки Господин Јоаникије.
Бошковић је казао да је у уводном
дијелу књиге представљен кратак
историјски осврт на свештенство
у ослободилачким ратовима Црне
Горе 1876-1018, свештенство у
Краљивини Југославији 1918-1941,
а да главни дио књиге говори о Другом свјетском рату са именословом
свештеника, закључком и регистром
имена и мјеста.
У „Именослову мученика“, који
обухвата 160 страна књиге, дате су
биографије свих страдалих свештеника у којем су животе изгубили и
два митрополита и то Митрополит
црногорско-приморски Јоникије Липовац и митрополит дабро-босански
Петар Зимоњић. Овим именословом,
за разлику од дугих монографија,
обухваћени су сви свештеници са
свеобухватном биографијом, по
азбучном реду не правећи разлику или раздвајање по идеолошком
опредјељењу, што значи да су дати
подаци и о погинулим у партизанским редовима и онима који
су ликвидирани од стране окупатора као родољуби блиски идеји
комуниста или њихове присталице (аутор је унио податке за оне
свештенике, које партизани у својим
монографијама нијесу обухватили).
Аутор се посебно осврнуо на
одступање свештеника са четницима крајем 1944. ка западним
савезницима и њихово страдање у
Словенији 1945.
Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије честитао је аутору на
дјелу које је створио, и којим је указао на нашу сурову реалност.
„Лијепа је ова књига јер открива
наше трауме, које смо наслиједили
и које носимо у својим костима.
Прича о ономе што се догодило је
љековита, она је као нека терапија.
Прије свега доприноси нашем
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самоосвјешћењу и покајању“, бесједио
је Владика Г. Јоаникије.
„Све док не будемо спремни да
расвијетлимо историју непристрасно, нема правог напретка, очишћења
и покајања. Док не будемо спремни
да се суочимо са истином нема нам
правог покајања, а бојим се да нам се
неко зло не понови, колико смо склони
подјелама и таборима братским“, казао
је, поред осталог, Преосвећени Владика
Г. Јоаникије.
Рекавши да је веома тешко говорити о својој књизи, аутор г. Милош К.
Војиновић је истакао да се Вјечнаја
памјат разликује од већине других
књига које је читао, и да се трудио
да сваки извор провјери више пута и
на више мјеста, како никога не био
одвојио зато што је идеолошки припадао неком покрету. „Сви су они“, додао
је он, „ипак били само људи, од којих су
неки можда некада и гријешили у тим
тешким временима иако су били чак и
свештеници. Међутим, 99 одсто су била
јагњад Божија која су платила својим
животом само зато што су били службеници цркве Христове, и нијесу имали
друге грешке и кривице.“
Он је навео да је мали број људи страдао од стране окупатора и њихових савезника, у односу на оно што се десило
међу браћом.
Промоцију је организовало удружење
„Кнез Мирослав“ а водитељ програма
био је Драган Недовић.
•
26. јануар 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је, на празник
Светих мученика Ермила и Стратоника, Оданије Богојављења Свету
Архијерејску Литургију у катедралном
манастиру наше Епархије, Ђурђевим
Ступовима.
У архипастирској бесједи Преосвећени
Епископ се осврнуо на празник
Богојављење, који се, као и сви спасоносни и дивни догађаји наше Свете
Цркве, прославља неколико дана прије
и послије самог празника.
•
27. јануар 2014. Светом Архијерејском
Литургијом, коју је на празник Светог
Саве, првог Архиепископа српског, уз
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саслужење свештенства и монаштва Епархије, служио Њ. Пр. Еп. Г.
Јоаникије, резањем славских колача
и даривањем дјеце светосавским поклонима, прослављен је Савиндан у
манастиру Ђурђеви Ступови.
У литургијској бесједи Владика
Јоаникије је подсјетио на житије
Светог Саве, а након Литургије су
освештани и благосиљани славски
колачи свечара. Пресјечен је и славски колач поводом имендана монаха
Саве (Вукајловића), сабрата манастира Ђурђеви Ступови.
Потом је у гостопримници Манастира уприличено пригодно послужење,
а Преосвећени Владика је дјецу даривао светосавским поклонима.
•
1. фебруар 2014. Преосвећени
Епископ будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије служио је, на празник Преподобног Макарија Египатског, Свету
Архијерејску Литургију у цркви Светог Теодора Ушакова у Херцег Новом.
Након Литургије, Преосвећени Епископ је, са свештенством херцегновске парохије, служио четрдесетодневни помен Петру Мишу Михаљевићу,
чији земни остаци почивају у градском гробљу на Савини.
Обраћајући се породици, родбини и
пријатељима новопрестављеног слуге Божјег Петра Михаљевића, Његово
Преосвештенство Владика Јоаникије
је казао да је покојног Михаљевића
красила честитост, гостопримство
и жртвеност за ближње своје. Наша
Света Црква сјећаће га се у молитвама, јер је био њен искрени син, који
је љубио дом Божји и бринуо о њему
као о свом дому.
Петар Мишо Михаљевић је преминуо
у Јоханесбургу, у Јужноафричкој Републици, 27. децембра 2013. у 65. години земаљског живота. Сахрањен је
8. јануара 2014. на Градском гробљу
на Савини у Херцег Новом.
•
2. фебруар 2014. На празник преподобног Јефтимија Великог, Свету
Архијерејску Литургију у Саборном
храму Светог Василија Острошког у
Никшићу служили су њихова Преосвештенства Епископи – нишки Г.
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Јован, и будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије.
Преосвећеног Епископа нишког Г.
Јована ријечима добродошлице поздравио је Епископ Јоаникије.
Сабраном вјерном народу ријечима
архипастирске бесједе обратио се
владика Јован.
Литургију је појањем пратио хор
Светог новомученика Станка, а
вјерни народ је у великом броју
приступио светом причешћу.
•
4. фебруар 2014. Поводом 200 година од рођења Петра II Петровића
Његоша, у Свечаној сали Матице српске у Новом Саду, Епископ будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије одржао је предавање на
тему „Његош и исихазам“.
Свечаности je присуствовао и министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије проф.
др Томислав Јовановић.
Присутне је поздравио предсједник
Матице српске проф. др Драган
Станић.
Бесједа Преосвећеног Владике Јоаникија је завршна у низу
манифестација којима је обиљежен
јубилеј двеста година од рођења
пјесника и владара, Митрополита цетињског Петра II Петровића
Његоша.
•
9. фебруар 2014. Централни
догађај „Епархијских дана 2014“
Епархије захумско-херцеговачке – Света Архијерејска Литургија
служена је у Саборном храму у
Требињу. Началствовао је Митрополит црногорско-приморски
Амфилохије, уз саслужење Епископа: Игнатија, Јоаникија, Јована
(Ћулибрка), Давида и домаћина
Епископа Атанасија и Григорија, те
свештенства ове и других епархија.
Многобројном, на Светој Литургији
сабраном, народу бесједио је Митрополит Амфилохије.
„Сваки који се узвисује – понизиће
се, а сваки који се понизује –
узвисиће се, ријечи су Господње
драга браћо и сестре. Ријечи
које смо чули, које слушају сва

покољења ево двије хиљаде година.
Ријечи које нам откривају, заједно
са причом коју је Господ изговорио о
митару и фарисеју, да овдје, на овој
земљи, постоје двије врсте људи:
постоје митари и фарисеји. Нема
треће врсте људи. Постоје људи који
избирају пут живота и који избирају
пут смрти“, рекао је, поред осталог,
Високопреосвећени Митрополит.
За бројне званице и госте у
новообновљеној епархијској трпезарији
приређен је свечани славски ручак.
•
10. фебруар 2014. У оквиру
манифестације „Дани српске културе“, која је, поводом обиљежавања
Дана државности Републике Србије –
Сретења, отворена у Књижари Матице
српске у Подгорици, представљена је
књига „Камена чтенија“ пјесника Ивана Негришорца, предсједника Матице
српске.
У представљању дјела учествовао је
Његово Преосвештенство Епископ
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
Преосвећени Владика је казао да је
књига „Камена чтенија“, која обухвата нашу историју, „састављена од
мноштва монолога, а понајвише је
ослоњена на православну вјеру и њену
свјежину“.
Говорећи о књизи Ивана Негришорца,
доц. др Горан Радоњић је рекао да се
ово књижевно дјело може доживјети
лично, али и да је ово књига која тражи
ученог читаоца. Он је истакао да је
„Камена чтенија“ реинтерпретација
историје, али и савремених догађаја.
Према ријечима аутора Ивана Негришорца књига „Камена чтенија“ је јако
дуго настајала, те „да је сваки долазак
у Црну Гору доносио једну нову песму“.
„Кроз њу се трудим да разумем оно што
не разумем, а у ретким тренуцима назирао сам и шта је Црна Гора“, казао је
Негришорац.
•
11. фебруар 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио
је на празник Преноса моштију
Светог Игњатија Богоносца, Свету
Архијерејску Литургију у манастиру
Подмалинско код Шавника.

Након Литургије, у којој је вјерни народ приступио Светој Тајни причешћа,
у гостопримници манастира уприличено је, трудом и љубављу мати Катарине, игуманије и сестринства древне
обитељи манастира Светог архангела
Михаила, пригодно послужење.
•
12. фебруар 2014. Празник Света
Три Јерарха прослављен је Светом
Архијерејском Литургијом, која је
служена у Саборном храму Светог
Василија Острошког у Никшићу.
Литургију је служио Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије. Преосвећени
Владика је, уочи празника Света Три
Јерарха, присуствовао вечерњој служби
са петохљебницом, која је служена
такође у никшићкој Саборној цркви.
Вјерном народу бесједио је свештеник
Остоја Кнежевић, говорећи о великим
учитељима Цркве Христове и угодницима Божјим – Василију Великом,
Григорију Богослову и Јовану Златоустом.
•
13. фебруар 2014. У сали Црквено-народног дома Светог Василија
Острошког у Никшићу, представљено
је јубиларно дивот издање „Два
вијека Његоша – Владика српског
пјесништва“, аутора Мирка Мркића
Острошког.
У промоцији је учествовао Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије, који се осврнуо
на Његошев лик са насловне стране
промовисаног издања, а који је, такође,
дјело аутора Мркића Острошког.
Преосвећени Владика је подсјетио на
опис Његошевог лика из пера Матије
Бана, који је забиљежио три сусрета
са Владиком и пјесником. У једном од
записа нарочиту пажњу он даје опису
Његошевог лика, помињући сву љепоту
његове појаве. Описујући га као европског господина најфинијих манира
уз углађеност, пажњу, господственост,
умност, Његош у себи посједује и неки
притајени огањ, наводи ријечи Матије
Бана Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије.
Проф. др Живко Ђурковић је у свом
обраћању подсјетио на претходно
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Мркићево дивот издање Његошеве
пјесме „Ноћ скупља вијека“, чија
умјетничка вриједност је, према Ђурковићевом мишљењу,
оплемењена овим Мирковим
издањем.
Кратким словом, на крају вечери,
обратио се и аутор издања Мирко
Мркић Острошки, познати ликовни
умјетник, романсијер, пјесник, преводилац и издавач.
Његова жеља као ликовног ствараоца и издавача била је да, на
њему својствен начин, учествује у
обиљежавању великог јубилеја – два
вијека Његошевог рођења. Вођен
идејом да кроз ликовни израз представи Његошев лик у рељефу у теракоти, он је, како се чуло на промоцији
у Никшићу, настојао и да приликом
опреме самог издања, на симболичан
начин врати оно што је неправедно
одузето Ловћену и Његошу, а то је
Ловћенска капела, која се налази на
насловној страни издања.
Умјетник је, овом приликом, библиотеци Епархије будимљансконикшићке поклонио примјерак
дивот издања, на чему је захвалио
Преосвећени Епископ Г. Јоаникије.
Програм је употпунио драмски
умјетник Сретен Митровић.
•
15. фебруар 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио је на
празник Сретења Господњег Свету
Архијерејску Литургију у Саборном
храму Светог Василија Острошког у
Никшићу.
Бесједећи на тему празника Сретења
Господњег Владика будимљансконикшићки Г. Јоаникије је подсјетио да
је овај велики и дивни празник везан
за догађај када је Свети праведни
Симеон примио на руке Богомладенца Христа, у четрдесети дан послије
Његовог рођења. Док је вршио обред
посвећења Младенца и законске
обичаје, који су били прописани
Свети Симеон је у Њему препознао
Спаситеља свијета.
Владика је истакао да је тема сусрета
између Бога и човјека, заправо тема
свих нас. Према његовим ријечима
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свако боголико биће има прилику и
могућност да се сусретне са својим
Творцем и Господом, са својим
Спаситељем, а то само зависи од нас.
„Од нас зависи, ми због наше
огреховљености, наше палости
нијесмо спремни, мало шта чинимо, да ту могућност искористимо, а
кроз њу се човјек усавршава, кроз ту
могућност да приступи Господу, јер је
Господ Онај Који даје човјеку савршенство. Може човјек да се труди,
и треба да се труди, тиме показује
своју љубав, своје интересовање, али
Господ неће своје дарове да даје насилно, нити неодговорно, него само
онима који траже и који су спремни
да приме“, закључио је своју бесједу
Његово Преосвештенство Владика Г.
Јоаникије.
•
16. фебруар 2014. Њ. Пр. Еп. Г.
Јоаникије служио је, на празник Светог Симеона и Ане, Свету
Архијерејску Литургију у манастиру
Ђурђеви Ступови.
Литургијском проповједи обратио
се Преосвећени Епископ, осврнувши
се на причу из прочитаног Светог
Јеванђеља о Блудном сину, који је
напустио родитељски дом, потрошио
имање и насљеђе својих предака, али
се касније, ипак, вратио родитељу и
родитељском дому. У родитељском
дому, нагласио је у бесједи Владика
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије,
дочекао га је отац раширених руку,
обрадовао се свом заблудјелом сину,
који се вратио, али било је, на жалост,
и зависти од оних који су замјерали
на толикој љубави очевој.
„И овај грешник, и то велики грешник, кад се покајао, кад је дошао себи,
кад је кренуо ка Господу и затражио
сусрет са Њим он га је и добио, добио је срце, отворене раширене руке,
весело лице свог Оца небеског, добио
је загрљај, величанствени сусрет.
Ето, чему нас води покајање, шта је
смисао покајања, сусрет са Господом,
загрљај са Господом, не у неком обичном смислу ријечи, него у најдубљем,
спасоносном смислу и према томе
би ми, драга браћо и сестре, требали
да тежимо. А како да тежимо – да се
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трудимо да живимо богоугодно, да
служимо Господу, да се молимо Господу, да идемо у цркву, да се трудимо да чинимо добро ближњима зато
што Господ на то гледа и то нарочито
благосиља“, поручио је Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије.
•
22. фебруар. На дан када наша Црква
Православна молитвено прославља
Светог мученика Никифора и Задушнице, Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је Свету
Заупокојену Литургију у манастиру
Ђурђеви Ступови.
Вјерном народу, сабраном у Светом
богослужењу, обратио се Преосвећени
Епископ Јоаникије, говорећи о Задушницама, дану који је посвећен
молитвама за покој душа наших преминулих сродника.
„Помолисмо се драга браћо и сестре
Господу животодавцу за опроштај
гријехова и за спасење оних који
се упокојише у благочестивој вјери
православној. Ове Задушнице
устројене су пред почетак Часног
Великог поста, прије васкрсења Христовог и служе као један знаменити
подсјетник да се, идући ка Великом
петку, поклонимо крсту Христовом
и смрти Његовој, да је Господ животодавац узео наше гријехе и на
крсту пострадао за све нас, примио
смрт као и сваки други човјек, али
је Његова смрт била животворна.
Његовом смрћу разорена је држава
смрти и дарован нови живот што је
све потврђено и у слави показано
васкрсењем Христовим“. (...) „Нека
Господ прими наше молитве и нека
упокоји душе наших сродника, наших милих и драгих, Бог да им душу
прости и Царство им небеско. Нека на
здравље дође почетак Часног и Великог поста пред васкрсење Христово,
да вам свима буде на здравље и на
спасење. Амин. Боже дај“, казао је,
поред осталог, Владика будимљансконикшићки Г. Јоаникије.
Након Литургије обављен је помен
упокојених сродника присутног
вјерног народа.
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•
22. фебруар 2014. Поводом празника Преподобног Стевана Немање
– Светог Симеона Мироточивог и
прослављања значајног јубилеја – 900
година од његовог рођења, Епархија
будимљанско-никшићка и Црквена
општина Беране организовале су
свечану академију, која је одржана у
сали беранског Центра за културу.
Сабрање је благословио, честитајући
празник Светог Стевана Немање –
Преподобног Симеона Мироточивог,
Његово Преосвештенство Епископ
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
„Започели смо прославу
деветстогодишњице од рођења
Стевана Немање, драга браћо и
сестре, овом свечаном академијом,
вечерашњом службом и сјутрашњом
светом Литургијом. Поред започетог
Саборног храма у Беранама те свечаности започели смо у светосавској
Епископији будимљанско-никшићкој,
која има много разлога и оних
општих, на нивоу цијелог народа, и
посебних, на нивоу саме Епископије
да овај празник и овај велики јубилеј
обиљежи и да му посвети нарочиту пажњу“, казао је, поред осталог,
Преосвећени Епископ Јоаникије.
Бесједу о Светом Симеону Мироточивом одржала је проф. др
Лидија Томић, а у програму Свечане академије учествовали су:
књижевници Милутин Мићовић и
Радомир Уљаревић, Црквени хор Свете мати Анастасије, гуслар Слободан
Фемић и Дјечји хор из Берана.
•
23. фебруар 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио је на
празник Светог свештеномученика
Харалампија, на Месопусну недјељу,
Свету Архијерејску Литургију у храму
Преображења Господњег у Беранама.
Након Литургије освештана су два
крста, прилог господина Здравка
Станковића са породицом, за звонике
на Саборном храму Светог Симеона
Мироточивог, који се подиже у Беранама.
Након Литургије Његово Преосвештенство Епископ Јоаникије преломио

је, са свештенством и вјерним народом, славски колач у славу Светог
Симеона Мироточивог.
Говорећи о ктиторству Светог Симеона
Мироточивог, који је подигао бројне
задужбине, Владика будимљансконикшићки је истакао да све те славне
задужбине свједоче дубоку вјеру и побожност Светог Симеона.
„Зато ми имамо ту повластицу, тај призив и завјет пред Богом да подигнемо
овај дивни храм Светоме Симеону
Мироточивоме, ономе који је коријен
свим српским светитељима и свим
српским ктиторима, који је духовни
вођа нашем народу кроз вјекове. Подижемо, ево, уз помоћ Божју, ову дивну
и знамениту светињу овдје. Велика је
милост Божија да се овдје подигне и
заблиста свети храм, не зато што смо
ми тако моћни и богати да га подигнемо, него зато што је то воља Божија,
што је Свети Стефан Немања – Симеон
Мироточиви, заправо, градитељ овог
светог храма, а ми имамо прилику да
се уградимо у ову светињу и да постанемо удионици ктиторства Светога
Симеона Мироточивога“, рекао је,
поред осталог, Преосвећени Владика Г.
Јоаникије.
Владика је казао да је један од великих
приложника овог светог храма честита
старина, господин Здравко Станковић
са својом породицом, који је већ до
сада приложио много за Саборни
храм у Беранама. Он је и приложник
и четири раније постављена крста (на
куполама храма), којима ће овај свети
храм бити ознаменован силом Часног
и животворног Крста Христовог.
Присутнима се обратио и господин
Здравко Станковић, а приређена је и
скромна трпеза љубави.
•
27. фебруар 2014. Група омладине из
Никшића ових дана се налази у Русији,
у склопу пројекта "СЕРДЦЕ РОССИИ НЕ
ЗАБУДЕТЬ".
Са њима у пратњи су књижевник
Милутин Мићовић, предсједник
Књижевног друштва "Његош“ и
јереј Остоја Кнежевић, свештеник архијерејског намјесништва
никшићког.

Првог дана боравка у Русији
посјетили су знаменитости и
светиње Тверске области, превасходно Светоуспењски Старички манастир у граду Старици, гдје су упознати са богатом прошлошћу ове древне
обитељи у којој је замонашен први
Сверосијски Патријарх Јов.
Потом је, захваљујући доброти и
благослову Митрополита Тверског
Г. Виктора, делегацији из Никшића
омогућен обилазак других знаменитих храмова и светиња града Твера.
Посебно значајно је било посјетити
катедрални храм Воскресенија Христовог и храм Свете Тројице, а велику радост представљала је и посјета
храма Светог Јована Шангајског, који
је саградила православна омладина
Твера. Треба подсјетити да је то први
храм, посвећен овом светитељу који
је саграђен у Русији.
Чланови делегације су били
примљени у сједишту Тверске
митрополије, гдје су разговарали са
предсједницима више епархијских
одјељења.
Захвалност на уприличеним
посјетама чланови делегације изразили су организатору њиховог боравка у Русији – колективу Тверског
Колеџа културе Н. А. Љвова.
•
1. март 2014. Освећењем крстионице у пиргу Светог Симеона Мироточивог и Светом архијерејском
литургијом у Саборном храму
Васкрсења Христовог у Подгорици
почео је овогодишњи Светосимеоновски сабор који се овога пута одржава у знаку великог јубилеја 900
година од рођења Светог Симеона
Мироточивог – Стефана Немање.
Светом службом началствовао је
Његова Светост Патријарх српски
Господин Иринеј, уз саслужење
Архиепископа цетињског Митрополита црногорско-приморског
Господина Амфилохија, Господе
Епископа: шумадијског Јована, захумско-херцеговачког Григорија,
рашко-призренског Теодосија,
будимљанско-никшићког Јоаникија,
полошко-кумановског Јоакима,
свештенства и свештеномонаштва и
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уз молитвено учешће многобројног
вјерног народа. У току литургије
Цркви Христовој је кроз свету тајну
крштења прибројано седамнаест
нових чланова.
На крају Литургије Митрополит
Амфилохије је у архипастирској
бесједи је заблагодарио Његовој Светости и Архијеријима што су освештали светосимеоновску крстионицу.
"Крстионицу онога који се крстио у
цркви Светог Ђорђа у овоме граду, а
родио прије девет стотина година на
Риобници, на званом Немањином
граду на коме ће се завршити ова
наша Света служба и Света литија
Божја“.
Владика Амфилохије је потом
Патријарху Иринеју поклонио икону
Светог Симеона Мироточивог.
Патријарх Иринеј је пожелио да нас
све благосиљају свете руке Светог
Симеона Мироточивога до краја
свијета и времена. "Нека је благословен данашњи дан, браћо и сестре,
дан када нас је Господ сабрао у овом
величанственоме храму. Нека нас
благослови свети чији рођендан данас славимо“.
Након Литургије Његова Светост је са
Архијерејима предводио Светосимеоновску литију која се подгоричким
улицама кретала од Саборног храма
до Немањиног града на ушћу Рибнице у Морачу.
На немањином граду Патријарх је
са Архијерејима, свештенством и
вјерним народом благосиљао славски колач, а онда је академик Матија
Бећковић одржао светосимеоновску
бесједу.
Он је рекао да нас је Свети Симеон
научио како се опстаје и побјеђује.
"Он нам је издао прву забрану
брбљања и дао идеју о светињи тишине, ћутања и тиховања. Он је доказ да
најдуже траје оно што не престајемо
да замишљамо, као што су његов лик,
његов глас, његово време“.

•
1. март 2014. У храму Светог Јована
Богослова при Петровградској
духовној академији, у суботу 1.
марта 2014, служено је свечано
бденије којим је началствовао Ар-
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хиепископ Петергофски Амвросије,
ректор.
Саслуживало је свештенство академског храма, са којима и свештеник Остоја Кнежевић, парох
никшићки који са групом омладине
борави у посјети Русији.
Тог дана Архиепископ Амвросије
примио је јереја Остоју Кнежевића
и изложио неколико конкретних
предлога плана његове предстојеће
посјете Епархији будимљансконикшићкој.
Архиепископ Амвросије је, овом
приликом, упутио своје братске
поздраве Епископу будимљансконикшићком Г. Јоаникију.
•
2. март 2014. Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је на празник
Светог великомученика Теодора
Тирона, у Недјељу сиропусну, Свету
Архијерејску Литургију у манастиру
Ђурђеви Ступови.
Саслуживало је свештенство
архијерејског намјесништва
беранско-андријевичког и монаштво
Манастира, а литургијском сабрању
присуствовао је вјерни народ беранског краја.
Почетак Великог Часног поста благословио је Преосвећени Епископ
Јоаникије, који је вјерницима бесједио
о посту и његовом значају у животу
православних хришћана. Велики
спасоносни васкршњи поста, према
ријечима Владике, не треба да схватимо само као лишавање, као уздржање,
него као прилику и изазов да у свој
живот уведемо више реда, да оно што
је Црква освештала и заповједила искористимо за наше спасење.
Он је додао да је пост, свакако, прилика да се наш организам очисти
од штетних наслага мрсне хране.
Ипак, то је само први, основи степеник у ослобађању од лоших лоших
навика којима робујемо, лоших
мисли, празнословља, осуђивања,
злопамћења.
"Нека буде благословено то велико
поприште, велико путовање, велико пловљење, велика прилика да
се препородимо да бисмо се сви
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заједно удостојили да се поклонимо
страдањима Христовим, да бисмо се
удостојили да се не само поклонимо
страдањима Христовим, него и да
достојно прославимо Његово тридневно васкрсење из мртвих, да бисмо
се удостојили радости васкрсења
Христовог, која је темељ наше свете
вјере“.
Исте вечери преосвећени владика,
са бројним свештенством и свештеномонаштвом Епархије, служио
је службу опраштања у манастиру
Ђурђеви Ступови. Обраћајући се
вјерујућем народу, сабраном у служби праштања којом је почео Велики
Часни пост, Преосвећени Епископ
је казао да православни хришћани,
припремајући се за велике догађаје
који слиједе током Свете Четрдесетнице, личе на оне мудре јеванђељске
дјевојке које су се са запаљеним
свјетиљкама спремале за сусрет са
Жеником.
Чистећи кроз подвиг поста душу и
тијело хришћани се просвјетљују,
припремају своју душу и своје срце
за стан Богу живом. Зато, према
ријечима Његовог Преосвештенства,
не треба пропустити прилику да кроз
пост, молитву и труд поправимо свој
живот, своје навике, своја дјела, своје
мисли да бисмо на такав начин угодили Господу.

"Зато је, браћо и сестре, веома значајно да се што чешће
укључујемо у богослужења. Сви смо
позвани да учествујемо на службама, јер наредни дани јесу дани
поста, али и дани молитве, дани
када се трудимо да постом и молитвом ступимо у близину Божју, у
заједницу са Богом, да се што више
и што присније сјединимо са Њим.
Нека буде срећан и благословен
почетак Великог васкршњег поста“,
поручио је у својој архипастирској
бесједи Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије.

