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Клик теби, Оче

б о жићна п о с л ани ц а

Српска Православна Црква
својој духовној деци о Божићу 2015. године

ИРИНЕЈ

по милости Божјој
православни Архиепископ пећки, Митрополит београдскокарловачки и Патријарх српски, са свим Архијерејима Српске
Православне Цркве – свештенству, монаштву и свим синовима
и кћерима наше свете Цркве: благодат, милост и мир од Бога
Оца, и Господа нашега Исуса Христа, и Духа Светога, уз
радосни божићни поздрав:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Гледајући то, до тада невиђено чудо, анђели на
небесима задрхташе, небо звездом на Истоку
и земља пећином у Витлејему то пропратише!
А ми, како рече цар Давид, певајмо данас
Господу Богу нашем, благосиљајмо Име
Његово, увек и непрестано свима око нас
објављујмо Спасење Његово, свим народима
који су са нама и око нас казујмо славу Његову
и предивна чудеса Његова, славу Његову са
којом се не може упоредити никаква слава
вим речима, браћo и сестре у Христу Господу и дра- овога света, и предивна чудеса Његова која
га наша децо духовна, позива нас свети цар Давид на око људско не виде и ум људски не може
данашњи празник и празнично славље које нам је Сâм објаснити!
Господ припремио Својим Рођењем од Пресвете Дјеве
Рођење Господа Исуса Христа јесте
Марије у пећини витлејемској. Гле, пре две хиљаде
годинâ Пресвета Дјева Марија дође у Витлејем јудејски са пра- историјски догађај који је истовремено
ведним Јосифом пописа ради. Али, попис Јосифов међу браћом обрадовао и небо и земљу, али и многе у
својом и у роду своме послужио је домостроју спасења и испуњењу Израиљу и Римској Империји узнемирио.
пророштва пророка Михеја, који Духом Светим пророковаше Анђели и пастири славе га у Витлејему;
овим речима: „А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси најмањи међу мудраци са Истока, пратећи звезду водиљу,
хиљадама Јудиним, из тебе ће ми изићи Онај који ће бити Госпо- путују ка Јерусалиму, а Ирод и сав Јерусалим
дар у Израиљу, којему су изласци од искони, од вечних времена“ уплашише се када чуше од мудрацâ питање:
„Где је цар јудејски који се роди?“ (Мт. 2,
(Мих. 5, 2).
2). Земља и небо обрадоваше се Спаситељу
На данашњи дан се испунило ово пророштво. Јер, гле, Пресвета своме, а Ирод и сав Јерусалим уплашише се
Дјева роди у Витлејему Јудином Онога „којему су изласци од праведног Судије свог. Бог Реч (Логос) – Друго
искони, од вечних времена“, Бога Реч (Логоса) Који се на чудесан Лице Пресвете Тројице, предвечни Син
начин оваплоти од Пресвете Дјеве Марије и роди у Граду Давидову. Божји – оваплоћује се и рађа у времену као

„Певајте Господу, благосиљајте име Његово,
Јављајте из дана у дан спасење Његово!
Казујте по народима славу Његову,
По свим племенима чудеса Његова!”
(Пс. 96, 2–3)
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Богочовек Исус Христос како би спасао човека, слику
Своју! То је суштина и смисао овог историјског догађаја
и празника. Али, он у себи носи и једну другу поруку,
поруку која се односи на човека, односно поруку о
величини, узвишености и назначењу човека, поруку о
томе због чега се, ево, Сâм Бог смирава рађајући се у
пећини витлејемској. Са друге стране, овај празник нам
сведочи и о безграничној љубави Божјој према човеку и
свету. Бог, браћо и сестре и драга децо духовна, никада
не оставља и не одбацује човека, икону Своју, нити овај
свет, који је премудро створио, оставља без милости
и доброте Своје. Увек га држи на длану Своме јер је
Сведржитељ, обнавља га и спасава јер је Спаситељ. То је
највећа и најузвишенија порука, не само овог божићњег
празника него и свих
спасоносних
празника
Господњих.

успоставимо лични мир са Богом својим, Богом нашим!
Помиримо се са Њим кроз покајање, кроз петровски
вапај: „Господе, помагај! Изгибосмо!“ Онда ћемо лако
– као деца Божја, као Народ Божји, као браћа и сестре
– успоставити и добру вољу и мир међу собом.
Шта видимо у савременом свету? Видимо да су се
људи и народи веома удаљили од Бога. Али не само од
Бога већ и међусобно, јер то једно са другим иде. Видимо
да свеспасавајуће Име Божје и Самога Бога многи више
псују неголи што Га славе и призивају у помоћ. Видимо
да се највећи грех, грех убијања човека и читавих
људских заједница, свакодневно врши, и то, често, у
име Божје. То је за нормалан ум и разум непојмљиво.
Питамо се: зар је могуће
да неко са именом Божјим
на уснама убија невину
децу, жене, заробљенике
и прогнанике? У име
којег и каквог Бога то
чини? У име које и какве
религије то чини? Због
овакве псевдорелигијске
изопачености
имамо
оволико немира и страхова
у свету, који нису ништа
друго до ли
плодови
активне
безбожности
псевдоверникâ.
Браћо
и сестре и драга децо
духовна,
позивамо
вас у име Бога, у име
Новорођенога
Христа
Господа, да чувамо себе и
свој народ од свепагубног
богохуљења и грехова
који вапију до небесâ. Ако
је Господ дошао да спасе
свакога човека, обнови му
стваралачко назначење и
дâ му живот вечни, како
онда да се ико дрзне да
човеку одузме божански
дар живота, било у
мајчиној утроби било овде
на Земљи?

Већ у Старом Завету
говори велики и свети
пророк Исаија о рођењу
Емануила, односно Онога
чије име значи с нама
је Бог. „Ето, Девојка ће
затруднети, и родиће
Сина, и наденуће му име
Емануил“ (Ис. 7, 14), говори
пророк и, гле, као да је и
сâм сведок тога чудеснога
Догађаја, додаје: „Јер нам
се роди Дете, Син нам се
даде, којему је власт на
рамену, и име ће му бити:
Дивни, Саветник, Бог
силни, Отац вечни, Кнез
мира“ (Ис. 9, 6). Рођење
сваког детета је сâмо по
себи велика радост, а
колика тек радост треба да
нас обузме и испуни због
Рођења
Богомладенца
Емануила, Исуса Христа,
Који је, уистину, Диван,
Бог силни и Кнез мира!
Знајући то, драга децо
духовна, радујемо се и
веселимо данас, као што
Без
истинског
и
су се радовали и веселили
животног мира са Богом
анђели на небесима и
својим немогућ је мир са
пастири у Витлејему
браћом својом, немогућа је
певајући:
„Слава
на
и добра воља међу људима
висинама Богу, и на земљи
мир, међу људима добра воља“ (Лк. 2, 14), јер је с нама и народима. Знајући то, браћо и сестре и драга децо
духовна, позивамо вас да се измиримо са Богом својим.
Бог!
Завапимо Му у покајању као онај изгубљени, блудни
Данас, више него икад, потребни су мир на земљи син у јеванђелској причи, а Он ће нас раширених руку
и добра воља међу људима и народима! Мир на земљи примити!
и добра воља међу људима вечити је вапај неба и
Уместо добре воље и љубави међу људима и
земље. Какав мир, каква воља и међу каквим људима?
– упитаће неко. Јеванђелски одговарамо: божићни, народима сведоци смо планетарне експанзије егоизма,
божански Мир, Који нам се роди у Витлејему јудејском – суревњивости, антагонизама и надгорњавања – порока
Новорођени Богомладенац Исус Христос. Он Сâм јесте који изазивају забринутост, страх и зебњу за будућност
Мир Божји међу нама. Препознајмо Га, прихватимо Га и овога света. Упутимо молитву Богомладенцу Христу да
нека Он постане и наш Мир у немиру овога света! Добра онима који данас воде своје народе, па и читав овај свет,
воља међу људима мора бити резултат тог божанског подари мудрост и доброту, љубав и смиреност, како би
Мира. Оволики недостатак добре воље у свету, па и међу овај свет извели из најдубље моралне и егзистенцијалне
нама хришћанима, показатељ је одсуства Мира Божјег кризе!
међу нама. Да бисмо имали мир међу собом, прво
БОЖИЋ 2015. | бр. 101
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У овој празничној радости поздрављамо све вас, нашу
Дано у Патријаршији српској у Београду, о Божићу
духовну децу и светосавску браћу и сестре широм света, 2015. године.
у отаџбини и расејању. Поздрављамо вас и позивамо
Ваши молитвеници пред Богомладенцем Христом:
вас: помиримо се са Богом и међусобно и будимо деца
Божја и Народ Божји! Развијмо и покажимо добру вољу
међусобно и према свим људима око нас! Кроз ту добру
Архиепископ пећки, Митрополит београдсковољу међу људима будимо светлост свету и со земљи!
Живимо свето и честито и испунимо завет отаца којим карловачки
и Патријарх српски ИРИНЕЈ
су нас заветовали за Царство небеско!
Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ
Посебно поздрављамо нашу браћу и сестре на
Митрополит загребачко-љубљански ПОРФИРИЈЕ
нашем мученичком Косову и Метохији, у нашој
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
духовној колевци. Молимо се Богомладенцу Христу да
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
их духовно и божански, као пророка Данила и свете
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
младиће у Вавилону, охрабри и учврсти у опредељењу
Епископ будимски ЛУКИЈАН
да буду и остану верни завету наших светих предака.
Епископ банатски НИКАНОР
Апелујемо на све прогнане и избегле са ове наше свете
Епископ новограчаничко-средњезападноамерички
српске земље, као и све прогнане и избегле са својих
вековних огњишта, из Далмације, Лике, Славоније, ЛОНГИН
Епископ источноамерички МИТРОФАН
Барање, са Баније и Кордуна, као и из разних крајева
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Босне и Херцеговине, да учине све што до њих стоји да се
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕJ
врате на своја вековна огњишта, да их обнове, унапреде
Епископ зворничко-тузлански ХРИЗОСТОМ
и сачувају за покољења која ће доћи.
Епископ осечкопољски и барањски ЛУКИЈАН
Грех је, међутим, поменути невољнике, страдалнике и
Епископ западноевропски ЛУКА
прогнанике српског рода, а не сетити се свих невољника,
Епископ жички ЈУСТИН
страдалника и прогнаника из других народа и земаља,
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
ма које вере они били, а нарочито наше браће и сестара
Епископ шумадијски ЈОВАН
на Блиском и Средњем Истоку, у Украјини и у Африци,
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
посебно у ове свете и благе дане када прослављамо
Епископ далматински ФОТИЈЕ
Рођење највећега Страдалника и Прогнаника у историји,
Епископ бихаћко-петровачки АТАНАСИЈЕ
Богочовека Исуса Христа, Победника над злом, смрћу
Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ
и сатаном. Сећајмо их се молитвено и помозимо им
Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ
делатно кад можемо и колико можемо!
Епископ ваљевски МИЛУТИН
Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ
Независно од тога где живимо и радимо, у отаџбини
Епископ нишки ЈОВАН
или расејању, драга децо духовна, ми смо један,
Епископ западноамерички МАКСИМ
хришћански, православни и светосавски народ који
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
су Божић и божићњи етос на посебан и јединствен
Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ
начин обликовали. Божић је у срцима нашим, у душама
Епископ крушевачки ДАВИД
нашим. Славећи Божић у радости и миру са свим
Епископ славонски ЈОВАН
и сваким, учили смо се светости живљења и страху
Епископ аустријско-швајцарски АНДРЕЈ
Божјем. Поздравом Мир Божји – Христос се роди и
Епископ средњоевропски СЕРГИЈЕ
отпоздравом Ваистину се роди ми смо формирани
Епископ тимочки ИЛАРИОН
као народ мира Божјег и добре воље. То је наш велики
духовни капитал. Умножавајмо га кроз правилно и
Епископ
умировљени
зворничко-тузлански
свето слављење овог великог празника! Божић нас ВАСИЛИЈЕ
је васпитавао у свему ономе што је свето, честито и
Епископ умировљени канадски ГЕОРГИЈЕ
миломе Богу приступачно. Знајући то, још једанпут вас
Епископ
умировљени
захумско-херцеговачки
позивамо: чувајмо јединство вере и Цркве светосавске АТАНАСИЈЕ
и светињу овог божићњег празника као зеницу ока
Епископ
умировљени
средњоевропски
свога! Не дозволимо никоме да нас дели по било ком КОНСТАНТИН
основу! Српска Православна Црква била је, јесте и биће
Епископ умировљени славонски САВА
гарант нашег духовног и народног јединства! У то име
Епископ умировљени милешевски ФИЛАРЕТ
поздрављамо вас радосним божићним поздравом:
Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ
Викарни Епископ топлички АРСЕНИЈЕ
Мир Божји – Христос се роди! Викарни Епископ јегарски ЈЕРОНИМ

Ваистину се роди!

Благословена нова 2016. година!
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ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
Архиепископ охридски и Митрополит скопски
ЈОВАН
Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички МАРКО
Викарни епископ стобијски ДАВИД

ПРА ЗНИК

Рођење Христово и ми
ј е р е ј С л о б о дан рад о ј е вић

Ч

овјек се налази у времену и то је категорија људског
начина постојања на земљи, а Бог је изнад времена,
јер је ,,један дан пред Господом као хиљаду година,
и хиљаду година као један дан“ (2 Петр. 3, 8).
Међутим, иако изнад времена Бог је у времену
остварио своју вољу и своје планове, јер ,,кад дође пуноћа
времена посла Бог Сина својега“ (Гал. 4, 4).
Човјек не смије да допусти да вријеме тече својим
неумитним ходом не искористивши га онако како је то Бог
замислио стварајући свијет, човјека и вријеме. Иако дијелимо
вријеме на прошлост, садашњост и будућност, непосредан
доживљај времена је само доживљај садашњости. Садашњост
је вријеме нашег дјеловања и управо ту садашњост у времену
је Бог дао човјеку као дар (Пс. 90, 3–12) који не смије узалудно
да потроши. Христов позив на сталну будност (Мт. 24,
42–44) значи искористити садашњи тренутак: ,,Ево сад је
најпогодније вријеме, ево сад је дан спасења“ (2 Кор. 6, 2). Да
би то остварила Црква је створила богослужбену годину у
којој кроз ,,света времена“ врши освећење садашњег времена.
Обликујући богослужбену годину, односно устројавајући
празнике, Црква нас је учила и учи нас да се сви догађаји из
Христовог живота тичу нас и да су се управо због нас збили.
Али какав смисао имају прошли догађаји прослављани данас
и какво је значење литургијског данас којим Црква започиње
свако своје славље? Може се без преувеличавања рећи да је
цјелокупан живот Цркве непрекидно спомињање и сјећање,
сјећање на Христа. Сјећање нам открива да ,,на земљи владају
вријеме и смрт“, али у Христу, сјећање је поново постало
сила која испуњава вријеме поремећено гријехом и смрћу,
мржњом и заборавношћу. Ово ново сјећање, које превазилази
вријеме и његову поремећеност, представља срж литургијског
прослављања, литургијског данас. У божићњем кондаку се
каже ,,Дјева данас рађа..“, иако чињеница, овај догађај припада
прошлости, али данас ми можемо да се сјећамо ове чињенице.
Сјећање је дар који преображава чињенице прошлости у
догађаје који вјечно имају значај, јер сјећање на прошлост је
нешто више него просто знање о прошлости. Прослављајући
тренутке из Христовог живота од Рођења до Васкрсења и
Вазнесења, ми се трудимо да опонашамо Христов живот не
би ли у хеортолошком смислу заједно са Христом васкрсли.
Период божићњег поста је период године када се враћамо
у вријеме пророка, у вријеме непрекидног ишчекивања
нашег Спаситеља. Ово је период припреме не би ли као три
мудраца познали Христа и дочекали га са радошћу. Иако је
Христос рођен једном за свагда, као што је и васкрсао једном
за свагда, ми имамо потребу да се стално враћамо на почетак
јер се налазимо у историји која је циклична, налазимо се у
историји у којој смо склони заборављању што је узрок нашег
отпадништва од Бога. Због тога је ту Црква да нас кроз свете

постове и празнике којима освећује вријеме,
опомене да треба да се вратимо у првобитну
заједницу са Богом, у заједницу са оним који се
ради нас родио. Да се вратимо у заједницу са оним
који ће ради нас побиједити смрт и да га од рођења
пратимо на том путу.
У божићном поздраву кажемо ХРИСТОС
СЕ РОДИ, односно роди нам се Спаситељ,
роди нам се онај који ће нас избавити од нашег
највећег непријатеља, од смрти. Као потврда
ове радосне вијести је наша сагласност, односно
наше прихватање слободном вољом кроз ријечи
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ, односно заиста се родио
онај који ће нас избавити. Бог је коначно дошао у
свијет поставши дио њега да би га спасао. Зато се
радујмо и причестимо са Христом јер ћемо једино
тако са њим и васкрснути.
БОЖИЋ 2015. | бр. 101
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ПРА ЗНИК

Рођење Христово као
пресаздање света
Н Е В Е Н А Р А Д О Ј Е В И Ћ , Д И П Л . Т ЕОЛО Г

О

пет смо на почетку. На почетку свих почетака. На почетку,
коме се крај незна, јер управо је
тај почетак наша вера и нада да
краја никад неће ни бити. Опет
се кроз ново светло у новом пуном сјају
објашњава оно што је било на почетку Старог Завета, а то је да је Бог створио небо и
земљу, а земља беше празна и пуста, и беше
тама над безданом, и Дух Божији лебдео је
над водама (Пост. 1).
У Првој књизи Постања нам је на
сликовит, литургијски, начин представљена
Божија сила која све ствара својом вољом
и речима ,,нека буде“... ,,и би тако“. Свако
Његово стварање је ни из чега и све што је
створио, ствара речју. Његова реч је дело, а
то је је најбоље запазио Свети Јеванђелист
Јован да у почетку беше Логос (Реч), и
Логос беше у Бога (Јн. 1, 1). Без обзира
што је стварање света и човека битно и
нераскидиво везано за Свето Писмо, ми ово
стварање не празнујемо као неки засебан
догађај. Црква је уочила везу између почетка
стварања света са Божијим доласком
људима и пресаздавањем света, као и
поновним рођењем човека у Богочовеку. То
данас празнујемо повратак човека Богу, који
није у човечијим заслугама, већ пре свега у
љубави Божијој, а самим тим и у снисхођењу
према човеку. Да свучемо са себе старога
човека и да се у новога обучемо (Еф. 4, 24).
Као што смо у Адаму умрли тако у Христу
да оживимо (1 Кор. 15, 22); да се са Христом
заједно родимо, сараспнемо, сапогребемо
и саваскрснемо. Ово није обичан празник,
ово је празник божански, Господњи, ово је
празник нашег оздрављења. Управо зато
ми не празнујемо празник првог саздања
(стварање света и првог човека) који је пао,
већ славимо празник пресаздања тог истог
човека у Богочовеку, Његовог истинског
рођења по Икони и Подобију.
Први пут човек је био створен по лику
Божијем (Пост. 1, 27). У Исусу Христу
испунило се Божије назначење човека,
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а то је сједињење са Богом. За нас
Хришћане празник Рођења (Божић)
је Богојављање1 јер се Бог јавио
људима рођењем, прво као Бог, а
затим као човек.
Јеванђеље по Матеју нуди нам
основне теолошке црте о Христу,
зато он нема за циљ да у родослову
опише рођење као причу. Апостол
Матеј верницима открива Тајну над
тајнама коју су мудраци знали, а то
је да је Христос Цар над царевима,
порекло води од цара Давида, којег
се Ирод плаши. Открива Бога у
детету и Његово чудесно рођење
не у кадифи и злату, попут осталих
царева, већ у Витлејемској пећини.
Матеј нам открива светлост у
тами, као и чистоту у греху. Сада
на почетку првог у низу од четири
Јеванђеља, видимо да та иста
природа, коју је Бог створио ни из
чега, још у постању клања се Богу и
звезда указује на место рођења свог
Саздатеља. Звезда подсећа на стуб
од облака у Старом Завету, и управо
као што је та звезда показала народу
Израиља пут из ропства у слободу,
тако је и ова звезда показала на
оног Месију, који ће нас превести
из ропства смрти у слободу
истинитог живота. Са Његовим
рођењем закон природе се укида. Са
Његовим рођењем отпочиње Нови
Савез, сједињења Бога и човека у
Богочовеку. Са Његовим доласком
на свет, тај исти свет са палим
човеком се преображава не за смрт
већ за живот вечни.
1 У почетку Божић и Богојављење били су
јединствен празник, тек касније Богојављење
се празнује као посебан догађај а сведок томе
је што Богојављењу, као великом празнику, не
претходи пост већ се период између ова два
празника прославља као једна јединствена
целина.

богословље

Термин Логос
у Јовановом Јеванђељу
ј е р е ј ник о л а ск о п љ ак

Ј

еванђеље по Јовану почиње одушевљеним тоном – ликовањем, који многи научници називају
литургијска химна. Ради се о једној врсти химне која је певана у припрати великог храма,
посвећена у тајну Божанства Исуса Христа. Четврто јеванђеље у Прологу даје Исусу назив Логос
(Реч), који је одлика „јовановских списа“ и као такав је
употребљен инкултурацијом хришћанства у тадашње
токове римско-јелинистичке цивилизације. Тим изразом означен је Христос Господ и тај израз ће се користити код готово свих Светих Отаца, као Онај који означава
само друго лице Свете Тројице, Господа Исуса Христа.
Логос је грчка реч са много значења
(око 72) и означава не само изговорену
реч него и унутрашњу реч, мисао или
идеју. Било је теолога и тумача који су
изразили сумњу не само у изворност и
оригиналност Пролога него и око тога за
кога је он првобитно био написан. Тако је
Бултман тврдио да је Пролог првобитно
био једна химна написана у част Јована
Крститеља, коју је касније прерадио писац
четвртог јеванђеља и да иза учења Јована о
Логосу који је произишао од Бога и који се
поново враћа Богу стоји гностички мит о
искупљењу.1

дух, идеја и томе слично. Другим речима Логоса треба
именовати као Бога Логоса, јер како то богонадахнуто
каже Свети Климент Римски „Логос постоји у Оцу и
Отац у Логосу“.3

„Он бјеше у почетку у Бога“ (Јн. 1, 2). Јеванђелист
Јован у свим речима своју пажњу обраћа на божанство
и на Божанску Личност Бога Логоса. Овде је посебан
нагласак на заменици Он, којом се још једном наглашава
Божанство Ипостасног Логоса и која је употребљена
уместо именице Бог Логос.4 Очигледно је, да по садржају
и форми, у овом стиху није реч само о понављању
мисли из првог стиха, него
Јеванђелист иде много даље
Поставши човек, Бог Логос је и још више истиче славу
на најпотпунији начин сјединио божанску, коју је Бог Логос
имао пре Свог оваплоћења
Себе
са
људском
природом и очовечења, а Којег је
и кроз Своје посебно тело са Јеванђелист у току свог
целокупном природом људском. живота видео, чуо, опипао
и Којег он сада проповеда
Зато Јеванђелист и додаје, да Логос и о Којем сведочи и Јован
Божији ступа у наш простор „и Крститељ. Заменица ,,Он“
не означава само Логоса,
настани се међу нама“. Као човек него изнад свега означава
Он није сам за себе Човек, већ је то Бога Логоса у апсолутном
ради нас и за нас и зато је „међу смислу речи. Закључак
је очигледан: Логос није
нама“. Ниједан део творевине није обичан логос, него је Он
без Њега, него Он постојећи уз Бог Логос и по Божанском
достојанству је раван Богу
Свога Оца, све Собом испуњава и Оцу.5

Сам почетак јеванђеља је вероватно
алузија на прву главу Постања. „У почетку
бјеше Логос (Ријеч)“. Реч је била у почетку,
што значи да је постојала пре било чега
другог.2 И то као свагда постојеће и снисходећи због Свог човекољубља
безгранично биће. „И Логос бјеше у Бога“ долази да нам се објави.
Даље Јован жели да
означава да Јован не би могао замислити
нагласи да све дугује своје
да може бити било какве супротности
постојање Логосу, речима
између Логоса (Речи) и Бога и означава савечност „све кроз њега постаде“ и све што живи види свој
Логоса са Оцем, тј. да је вечан као и сам Отац, да никад прави пут само у светлости Бога Логоса, „јер у Њему
није постојало време кад Логоса није било. Логос, вечно, бјеше живот“, који и јесте Живот (14, 6; 11, 25). „И Логос
непрекидно постоји „бјеше“.
постаде тијело и настани се међу нама и видјесмо славу
Његову, славу као Јединородног од Оца пун благодати
„И Логос бјеше Бог“, што значи да је Логос по природи и истине“ (1, 14). Све што претходи овом стиху и све
Ипостасни живи Бог, а не нека изговорена реч, сила, неки
1 Томасовић М., Бог Логос, Београд-Атина 2005, 105.
2 Morris L., Novozavjetni komentari-Ivan, Novi Sad 1988, 78.

3 Томасовић М., нав. дело, 150.
4 Исто, 152.
5 Исто, 153.
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што је после њега речено, није ништа друго
него карактеризација Божанске Ипостаси
Бога Логоса која се оваплотила-постала
човек и открила људима благодат и истину
невидљивог Бога. Да би на специфичан
начин
објаснио
тајну
Оваплоћења
Христовог, Јеванђелист Јован употребљава
именицу σαρξ, која означава тело – на сиров
начин описује људску природу у Христу.
Вероватно је Јован овом употребом, а не
речи σωμα (тело), устао против учења докета
да Христос није човек и да се привидно
оваплотио.
Поставши човек, Бог Логос је на
најпотпунији начин сјединио Себе са
људском природом и кроз Своје посебно
тело са целокупном природом људском.
Зато Јеванђелист и додаје, да Логос Божији
ступа у наш простор „и настани се међу
нама“. Као човек Он није сам за себе Човек,
већ је то ради нас и за нас и зато је „међу
нама“. Ниједан део творевине није без
Њега, него Он постојећи уз Свога Оца, све
Собом испуњава и снисходећи због Свог
човекољубља долази да нам се објави.6
„Бога нико није видио никад:
Јединородни Син који је у наручју Оца, он
га објави“(Јн. 1, 18). Овај стих је врхунац
христологије коју Јован износи у Прологу,
зато што наглашава Христову најужу могућу
повезаност са Оцем. Међутим, Јеванђелист
прво износи чињеницу о немогућности
виђења Бога, што потврђује и касније (5, 37;
6, 46)7. Али Јединородни Син има задатак да
Објављује Оца, што сведоче и речи Светог
Јована Златоуста „јављање се извршило у
телу, а не по суштини“.8 У Овим стиховима
је наглашена ипостасна разлика, природна
истоветност, једнакост по божанском
достојанству и једносушност Бога Логоса
са Богом Оцем, Њихова савечност и
поистовећивање Бога Логоса са Исусом
Христом, кроз којег се Бог открива људима.9
Бог се открио као љубав. Љубав је садржај
Откровења и она се доводи у непосредну
везу са оваплоћењем Бога Логоса. Боље
речено, Бог Отац је у Сину открио и објавио
оно што је од вечности припремио, то јест,
тајну Христа, силу и долазак Христа (2 Петр.
1, 16), Бога Логоса који ,,Тијело постаде и
настани се међу нама“ (Јн. 1, 14). Човекова
љубав према Богу и ближњима је такође
плод Божанске љубави.10
6 Атанасије Велики, О очовечењу Бога Логоса, превод Јакшић
С., Нови Сад 2003, 136.
7 Јн. 5, 37: ,,И Отац који ме посла он је и посвједочио за мене.
Нити сте глас његов икада чули, ни лице његово видјели.“; Јн.
6, 46: ,,Не да је ко видио Оца, осим Онога који је од Бога: он
је видио Оца.“
8 Св. Јован Златоуст, „Беседе на Јеванђеље Светог апостола
Јована Богослова“, у Господ говори човеку, Свети Оци тумаче
Јеванђеље, Београд 2002, 111.
9 Томасовић М., нав. дело, 400.
10 Исто, 403.
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Нема богаташа на земљи,

нити сиромашних на Небу
др ник о л а мар о ј е вић , ђ ак о н

(Лк. 12, 16–21)
26. недјеља по Духовима
16 У једнога богатог човјека роди
њива.
17 И размишљаше у себи говорећи: шта да чиним, јер немам у
шта сабрати љетину своју?
18 И рече: Ово ћу учинити: срушићу житнице своје и саградићу
веће; и ондје ћу сабрати сва жита
моја и добра моја;
19 И казаћу души својој: Душо;
имаш многа добра сабрана за многе године; почивај, једи, пиј, весели
се,
20 А Бог му рече: Безумниче, ове
ноћи тражиће душу твоју од тебе;
а оно што си припремио чије ће
бити?
21 Тако бива ономе који себи тече
благо, а не богати се Богом.

Шта да чиним? (17)
Причом о самољубивом, безумном богаташу Господ показује сву недовољност земаљског
богатства, које не може да продужи човјеков
вијек, с једне, нити је пак залога срећног живота, с друге стране. Богаташ из приче је најприје
безуман зато што не види да је материјална добра добио од Бога – није то због његове заслуге
– људима Господ омогућује разноврсна добра
да им служе на потребу, али и да пројаве човјекољубље у односу према другима. Несрећном
богаташу није долазило да памети ништа изван
његових свакодневних потреба. Његово срце
је преиспуњено жељом за стицањем и посједовањем – зато ништа ником није давао. Човјек

везан материјалним узама за овај свијет, остаје затворен за однос према Оностраном и има само привид слободе. Суштински
постаје роб сопственог иметка, без било какве жеље за сусретом
са Другим, живећи без мисли о Добру.
Када Господ у Светом Писму покреће нека животно важна питања, а то је готово увијек случај, онда Он то чини у најкраћим
цртама. Као прво, из разлога да људи што боље упамте и лакше
разумију и скривени и откривени смисао поуке, и као друго, да
својим примјером укаже на замку коју доноси многоглагољивост, која, непримјетно, најчешће заврши у сфери бесмисленог.
Празнословље пребива у многоглагољивости, ма како оно наизглед било привлачно и отресито, сабрано и сведено. Човјек који
много прича сличан је ономе што иде ивицом провалије – доље
амбис пријети – а од његове сабраности и циља коме стреми за-
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виси хоће ли живјети. Завичај мудрости је у једностав- рушити преуске „житнице“, јер ће недостајати простора. Сви богаташи – безумни, личе један на другога. Сви
ним и кратким ријечима.
као да носе исту главу, тачније дјелове једне и исте главе.
Као на длану овдје видимо на каквим стубовима И када човјек сабира како и шта не треба – тада највише
почива свијет. При том упознајемо безумника, који од расипа – разбија и разграђује оно најскровитије мјесто
сведаровитог Бога добија мноштво земаљских плодо- у свом срцу које је остављено за богоугодна дјела. Ону
ва, али их усмјерава једино у
скривницу божанске искре у чоправцу испуњавања својих
вјеку. Има ли узалудније бриге
Када Господ у Светом Писму покреће од оне куда збринути мноштво
задовољстава, ни на трен не
мислећи да подијели ни чес- нека животно важна питања, а то је плодова? Зашто пунити разна
тицу са свим оним ближњим, готово увијек случај, онда Он то чини скровишта, хранилишта, кад је
сиромашним,
биједним...,
Господ све створио и дао приликоји живе око њега. Занос у најкраћим цртама... Празнословље ку сваком богаташу да пројави
који му ствара богатство од- пребива у многоглагољивости, ма своју праву људску природу и
влачи га од бриге за смрт –
постане витез Духа, раздијеливкао да његов живот зависи како оно наизглед било привлачно и ши са срдачном благодарношћу
од количине стеченог. Зато га отресито, сабрано и сведено. Човјек који сиромашним и биједним. Сваки
Спаситељ назива безумним, много прича сличан је ономе што иде плод земаљски орошен је небесзапријетивши му да му живот
ком росом и облагодаћен – то је
виси о концу, и да неће имати ивицом провалије – доље амбис пријети дар свише Небеског Градинара –
времена као што мисли. Смрт – а од његове сабраности и циља коме зато је земаљско благо створено
увијек долази сама. И не долада буде дјело милосрђа душевног
зи двапут. И не гријеши. Није стреми зависи хоће ли живјети. Завичај човјека. Преиспуњеног Божјом
човјек.
мудрости је у једноставним и кратким благошћу, усмјереног небеском
логиком, која сваки милосрдни
А шта је страст, похота ријечима.
дар претвара у дјело милосрђа,
очију, гријех, преступи разни,
стичући тако души неописиви
него вјерне слуге смрти?! Од смрти се не може побјећи. мир и нетакнуту тишину духа. Позив душе богаташеИ не треба бјежати. Треба се окренути Животу. Оном ве да пије и блудничи – посљедица је његовог заборава
„најживљем“ – који нам благовијести и доноси Христос. Бога и привезаности за земаљско. Безумникова душа
Тај Живот душе остаје недостижан свим „богаташима“ мудрује по злу – свим силама је уплетена са пролазним.
земаљским, свим безумницима, који загледани у соп- Свако земаљско благо које није обасјано небеском диствену личност, заљубљени у свој его – не виде даље од мензијом, димензијом вјечности – осуђено је на пропасвоје сјенке, налазећи у њој потврду своје величине и дање (Мт. 6, 19–20) и пад у ништавило.
коријен своје самодовољности. Нема богатих на земљи
нити сиромашних на небесима.
Истинска житница је човјеково срце. По сили природе људске и свијета у коме човјек живи, срце је чесА оно што си припремио чије ће то претрпано сувишним и непотребним плодовима –
човјек није створен да се весели и ужива, него да буде
бити? (20)
син Божији (Мт. 5, 9). Срце и душу ваља чистити од
Човјекова животна „срећа“ не зависи од богатства. сваке тјелесне и духовне нечистоте, слабости, гријеха,
Овдје смо срели богаташа који и поред толиког имања страсних енергија..., а то се најбоље чини творећи дјеније налазио мира својој души, ни ноћу ни дању. Душа ла милосрђа, љубави, врлинама угађајући Богу. Ходити
његова нема покоја. Како је богатство премашило ње- небеским степеницама. Мисао мора бити окренута ка
гове житнице, он се није сјетио да раздијели, макар ви- горе (Кол. 3, 2), а не ка доњем, гдје је амбис преисподњи,
шак, потребитим – не! Радије ће порушити житнице и царство нечастивих. Нема лијека за човјека заробљеног
саградити нове и веће!? Каквог јадног безумља! Какве у свом богатству, ма колико оно било. До њега не допире
метафизичке растерећености! Какве небриге за вјечни никакав глас споља. Мора се изнутра „пробудити“. Зато
живот! Шта символише житница него тијело човјеково? је важно покајање и непрекидно себепреиспитивање.
А шта је истинско богатство ако ли не душа и духовне Човјек је позван да се пробуди у вјери и нади у Господа и
вриједности, на које га Христос упућује. Зато му Господ мора плодовима благословеног труда напунити житнидаје до знања да се не пита са својом душом, и не уздаје це душе, врлинама и добрим дјелима. Као истински дјепревише у оно што посједује. Његов унутарњи глас по- латници вишег, духовног поретка, људи се препознају
зива на тјелесно „весеље“, зато што човјек окренут зе- тежећи истом циљу – умножавању вјере, љубави, миломаљским вриједностима нема додира са Непролазним. срђа, кротости, смирења... Истинско благо стиче душа
Тим позивом додирује дно безумља. Није душевна хра- одана Богу, Источнику живота, не би ли Он постао Бог
на исто што и тјелесна. Душа тражи много бољу храну. наших срдаца, Свеблаги Цар, богатство свих богатстаНе смије се тровати прозаичним. Њу треба хранити ва, дивна лука и свемирно пристаниште. Како је велик
познањем Истине, а појити испуњавањем спасоносних човјек загледан у Небо! Како је мали човјек окренут и
заповијести Божијих. Мир душа једино може наћи у свезан за земљу! Како је силан човјек са срцем испуњесједињењу са Господом у Царству Небеском. Христов ним Богом! Како је диван човјек који у срце усели Хри„загрљај“ је Богатство над свим богатствима. То је пуни ста! Радујмо се таквом човјеку и уздајмо се у Сведоброг
смисао човјековог живота. Такви људи улазе на права Пастира. Приступимо вјечном стаду смирених оваца
Христових, да би души нашли покоја и мјеста у свесвеврата и налазе пашу на небеском пашњаку (Јн. 10, 9).
том Царству Небеском. Амин.
Сваки човјек који своје срце зароби стицањем материјалног богатства кад-тад ће доћи до ступња када мора
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О тешкоћи високих
самоименовања
ар х и е писк о п ј о ван ( ша х о вск о ј )

„А Он окренувши се запријети им и рече:
не знате каквога сте ви духа“ (Лк 9, 55)

Р

еч «хришћанин» није задржала своју
првохришћанску снежну белину. Ипак,
ако се каже са уважавањем о неком човеку: «он је хришћанин», то ће зазвучати
као добра карактеристика човека и може
звучати високо, чак и за слух неверујућих. Са називом «православни» ствари не стоје тако добро.
Призван да означава истинско хришћанство, усред пројављених подела и изопачивања апостолске
вере, појам «православља» и «православности», истинског прослављања Бога, посивео је у историји.
Свако име уопште може бити сведено на апстрактност и номиналност, али оно посебно «високо»
не подноси двосмисленост. Име «хришћанин» је
избледело, зато што је у свету било и остаје много
номиналних хришћана (и православних, и римокатолика, и протестаната), који се ничим у суштини не разликују по својој психологији и делима,
од људи свецело погружених у чулност и сујетна
дела «света овог». Но, појам «православни» је нарочито пострадао у историји. Име «хришћанин»
носи у себи садржај и циљ: Господа Исуса Христа.
Христово Име светли чак и усред недоговарајућег
Њему «хришћанства». А реч «православан» садржи у себи, осим исповедања истинске вере, још и
појам некакве људске искључивости, издвојености
човека у самом хришћанству, узвишавања његове
правде и вере над правдом и вером других људи.
Несрећа је у томе, што су искључивост и чистоту
самог православља многи у историји преносили
и преносе на себе, узвишавајући и заводећи тиме
себе. Висока самоквалификација је опасна, посебно
у религији – и о томе јасно упозорава Реч Божија:
«Кад те ко позове на свадбу...дошавши сједи на
последње мјесто, да ти онај који те је позвао рече
када дође: пријатељу, помакни се навише, тада ће ти
бити част пред онима који сједе с тобом за трпезом»
(Лк. 14, 10). Спаситељ сугерише човеку скромност
уопште, а у религиозној области посебно, јер је религиозна гордост најближа фарисејству. И жеља да
се Богу моли само с првог места – јесте свакако нешто врло штетно и прекорно за душу. Православље,

то јест ватреност и чистота вере Христове, започело је усред мучеништва.
И оно је било знамење страдалноватреног пута ка Богу, и високо
је носило вековима овај царски
печат и било у историји потврда
о мучеништву. Међутим, шта
ми видимо сада? Услед дугог
савеза, скоро сједињавања
психологије црквене и
државне, у «православним»
земљама, «православље» се
почело обраћати у законодавство, у некакву легалистичку
привилегованост неких на
земљи и пред Небом. Људи су
присвајали себи ову привилегованост блискости са Богом
кроз своје рођење и крштење.
И «православним» у историји
су почели називати себе људи
не само мало верујући, већ и
сасвим неверујући, или они
који не знају у шта верују,
непознавајући дух вере
и разум Цркве. На
Балкану и у Русији
се могао сусрести на
пример «православац», који не верује
у загробни живот,
или верујући у
«реинкарнацију»
итд. Произашла је
замена садржаја
у самом термину
«пра восла ван»
и замаглио се
целосни, животни његов
садржај. И
само смирено
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увиђање својих слабости од стране православних људи,
исповедање своје грешности и велике одговорности
пред Богом може вратити истини Православља сјај који
јој пристоји. Православљу је неопходан дух смирености
и покајаности! Само он представља печат Православља,
духовну потврду о њему. Дух Православља се стиди
частољубивог истицања своје православности. Праведни не подносе разглашавање своје праведности и православни – рекламу своје православности. Свој назив
«православни» православни носе радујући се истини
Господњој и стидећи се због себе. И овај дух не омета, већ
помаже да се буде храбрим у исповедању вере. Они који
су се удаљили од духа православља доживљавају своју
«православност» управо онако, како је схватао своје синовство старији брат у јеванђељској причи о блудном
сину. Осећајући своје «старешинство по годинама» они
најпре зазиру од нехришћана, потом од оних «који нису
као они» хришћани, и коначно завршавају осуђивањем
свих православних, који не припадају њиховој малој
групи. Зар ми не видимо исто у данашње време? По
мери зазирања од других људи, тобоже-православни
сматрају себе све више чистијим, све изабранијим и све
више «исповедничкијим» у православљу. Тако се рађа
одвратно новозаветно фарисејство – утешавање људи не
Божијом, већ својом светињом. Овакво стање бива свакако не само код «православних», него и код «римокатолика» и код тзв. «евангелских хришћана» (евангелиста),
који тако наивно истичу своју тобожњу «јеванђељску»
чистоту пред другим хришћанима и проповедају
осећање своје тобожње посебне, у поређењу са другима,
«спасености», судећи врло олако (и што је главно превремено!) о томе, ко ће се од живећих у свету «спаси-
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ти», а ко «неће». Верујући у Истину Христову природно
доживљава драгоценост ове Истине. Ко искрено верује
у Христа, тај не може да не види своју облагодаћеност
и величину датог њему – и свим људима – спасења у
Христу, у Његовој вечности. И нема уопште религиозне вере без осећања њене светости и драгоцености. Не
може бити обраћења истини без увиђања величине ове
истине. И не може се заборављати, да се управо Христова истина јавља пре свега на путу и у блаженству духовног осиромашивања. Ово је њен први признак у људског
роду. Вејање духа је јављено у речима и делима апостола,
пророка, пастира, мученика и праведника Цркве. И сви
верујући су призвани да живе у вејању ове Благодати
истине, чувајући правоверје, не само радујући му се,
него и «осиромашујући» у њему. Правоверје се не може
рационализирати, као што га је немогуће и «национализирати». И уопште се оно не може чинити својом
привилегијом. Вера у Бога се изражава на многе начине
у свету, но духовно самоумањивање човека, да би се узвеличао Господ, то је први признак живе вере у Живог
Бога. Ко поима своју верност правој вери не као своју
истинитост, већ као Божију милост и правду, тај седи
код најудаљенијег краја Христове истине и биће бржи на
примећивање немоћи у себи и у својој црквеној огради,
него ли у огради других. Само у оваквом прихватању
одговорности пред лицем Божијег дара открива се лепота Православља.
Изворник: архиепископ Иоанн (Шаховской), О трудности высоких самоименований, http://azbyka.ru
превео: Небојша Ћосовић
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Хришћани и проблем
самоубиства
др М и одраг Ч изм о вић

Д

остојевски ће на једном мјесту рећи да нема
неповратније несреће него бити мртав. Када
дође смрт више ништа није могуће преокренути и промјенити. Једно од тумачења шта
јесте пакао, можемо посматрати и на овај начин. Када закорачимо у вјечност, Бог ће нам показати
какав је требало да буде наш живот да смо своје таленте
и дарове остварили на прави начин, а како је прошао
наш живот у честим тривијалностима, површностима, трошењем неповратног времена на испразностима,
уживајући у таштини овога свијета. Сама чињеница да
је све бесповратно прошло и да више ништа не можемо промијенити породиће ужасну грижу савјести. Та
грижа савјести ће бити тако неугасива, да ће у ствари
представљати прави пакао. Паклене муке су у ствари
горчина разочарања спознајом да смо промашили пут.
Једна од најужаснијих и најтужнијих човјекових одлука је сигурно чин самоубиства. Тај ирационални нагон
самодеструкције, по професору Владети Јеротићу често карактерише стање сужене свијести и представља
својеврсну и често нерјешиву загонетку. Шта претходи
овој дубоко несрећној одлуци можемо само надзирати.
Албер Ками је самоубиство доживљавао као најтежи
проблем философије. Све дјелује тривијално у односу на
проблем самоубиства. По Камију убити се у извјесном
смислу значи да нас је живот превазишао или да га нисмо
схватили. У књизи Мит о Сизифу он то и децидно каже:
„Постоји само један доиста озбиљан филозофски проблем – самоубиство. Судити о томе да ли има или нема
смисла живјети значи одговорити на основно питање
философије. Остало, да ли свијет има три димензије, да
ли дух има девет или дванаест категорија долази након
тога. То су играрије. Треба прије свега одговорити на
ово питање.“1 Самоубица сматра да је са чином самоубиства све завршено и да патњи више неће бити. „За
психологију самоубиства је управо временито постало
вечно, вечно је, пак, ишчезло и управо земаљски живот
са својим добрима јесте једини постојећи живот и никаквог другог живота нема.“2 Берђајев несумњиво зна и
вјерује да је човјек по свом позвању вјечан и бесмртан.
Позвање човјеково је да припада вјечности и просто је
немогуће уништити оно што је вјечно, јер: „Самоубиство представља одустајање од бесмртности. Али тре1 Албер Ками, Мит о Сизифу, 15.
2 Николај Берђајев, О самоубиству, 19.

нутак у коме се извршава самоубиство јесте последњи
тренутак само нашег времена, иза кога следи читава
вечност и суд. И ако би човек, одлучивши да се убије,
осећао да стоји пред вечношћу, пред судом вечности,
његова одлучност би била поколебана. Самоубица се
нада да ће уништити не само време већ и вечност.“3
По њему вјечну и бесмртну душу немогуће је
уништити ни самоубиством нити убиством. „Али
онтолошки је немогуће уништити себе, могуће је само
превести себе у друго стање... Од Бога се, пак, ни кроз
смрт не може и нема куд побећи, не може се избећи
Божији суд и Божије одређење вечне човекове судбине.“4
Живот је заиста бесмислен ако се све завршава са
смрћу. Ако ће смрт прогутати све, онда свако страдање
човјеково и наших ближњих губи своју вриједност. То
може да дјелује тако силовито на човјекову душу да му
породи осјећај бесмисла. Чему све наше радости, наше
патње, наше проливене сузе ако се све мора суновратити
у неки бездан заборава и небића. И утјехе нема. Чему све
ако ће човјек бесповратно нестати? Ако промишљамо
на тај начин и самоубиство дјелује као извјестан вид
избављења од муке и бесмисла живљења. И често као
посљедица тог унутрашњег безнађа долази атеизам
који потенцира становиште да је постојање зла у свијету
врхунски доказ против Божијег постојања. Међутим,
овај проблем се може посматрати и из другачије
перспективе. Наиме, страдање невиних и постојање
зла само су доказ постојања Бога. Јер: „Свет који убија
праведног Сократа и распиње Христа, није једини, није
истинит свет. Он сведочи о постојању једног другог
света, где је Сократ поново млад и вечно леп, и где је
Христос Цар који ни са ким не дели власт – и пријатељ
људи. Али овај наш свет је неопходан како онај други не
би био свет аутомата без слободе.“5
По хришћанском становишту очајање је један од
најтежих грехова. У свом екстремном облику очајање
врло често доводи до самоубиства. Свети Игњатије
Брјанчанинов је самоубиство доживљавао као најтежи
гријех. Он је чак склон да тврди да је самоубица самим
3 Исто, 43–44.
4 Исто, 48.
5 Павле Евдокимов, Христос у руској мисли, 155.
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чином самоубиства лишио „себе покајања и сваке наде
на спасење.“6 У ранијим временима самоубицама није
било дозвољено да буду сахрањени у црквеној порти.
Ова прије свега педагошка мјера сугерисала је обичном
човјеку колико је овај гријех недопустив и тежак и да
вријеђа и самог Творца. Међутим „не треба тући мртвог
човјека“ и свако осуђивање и просуђивање дјелује крајње
депласирано и непотребно. Као што је сваки човјек тајна
и свијет за себе тако је и свако самоубиство индивидуално
и другачије. Индикативно је да се на празник Духова,
на великој вечерњој служби читају три молитве Светог
Василија Великог. У трећој молитви Црква се моли за
све мртве од постанка свијета. Колико је несмјерљива и
безгранична љубав Цркве према сваком човјеку најбоље
се огледа у чињеници да се једном годишње Црква моли и
за самоубице.7 Сергеј Фудељ наводи и молитву оптинских
стараца за самоубице: „потражи, Господе, упропашћену
душу слуге Твога (име), и ако је могуће, помилуј га. Не
упиши ми у грех ову молитву, него нека буде воља Твоја
света.“8 Оптински старац нам је сугерисао да само љубав
спашава свијет. Посебно је карактеристична мисао Светог
Јована Златоустог који каже да ће се на Страшном Суду
поставити људима само једно питање, питање нашег
милосрђа. Господ ће одлучити каква ће онтолошка
судбина у вјечности задесити свакога човјека, али је
хришћанска заповијест да се молимо за свакога и за све.
6 Свети Игњатије Брјанчанинов, Енциклопедија православног духовног
живота, 59.
7 Види, Павле Евдокимов, Луда љубав божија, 73.
8 Сергеј Фудељ, Црква и њен тамни двојник, 26.
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ЂУРА ЈАКШИЋ И
БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКИ
УСТАНАК
Ратко Р. М арко вић Р и ђ анин

Ц

еловита представа о песнику
и сликару Ђури Јакшићу није
могућа а да се не сагледа његов
рад у контексту историјских
догађаја и збивања у којима он
учествује непосредно, или, посредно. Представу о њему као уметнику, књижевни и
ликовни историчари су, пишући бројне радове, доста верном и детаљном учинили. Он
је личност у којој је дошло до сублимације
и остварења на плану уметности, онога
што прижељкује сваки уметник, а то је да
буде типичан представник и израз свога
времена у своме народу. Револуционарна
хтења српскога народа добила су израза
делом Ђуре Јакшића у изванредном уметничком сјају. Јакшић је међу песницима и
сликарима врхунски представник српског
романтичарског периода. Његова борба
и на личном плану, саставни је део уметничке борбе и хтења. Његова стремљења
поткрепљена су његовим учешћем у буни.
Он је непомирљиви критичар заосталости
и непросвећености у Србији. Његова природа је у непрекидном врењу и сударима, у
хтењу да се иде у остварење високих идеала
и уметника, и породичнога човека. Његови
идеали су на плану уметности и доприноса
српском народу веома високи. Они проистичу из осећања лепоте у себи и у народу,
једино где није био самерљив, то је политичка реалност која је била условљена преплетом и утицајима великих сила на све српске
просторе, тако да до уједињења није могло
и није дошло. И дан-данас су ти проблеми
исти.
Песник и сликар Ђура Јакшић (1832–1878)
својим уметничким радовима особита
је појава у српској епоси романтизма.
Његова стремљења опредељена су талентом
и високим циљевима, како на плану
сликарства, песништва и прозе, тако и у
борби за слободу и уједињење српскога
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народа у државну заједницу. Истакнути критичар и историчар брижност у изразу, ону сету коју носи сам сликар
сликарства Лазар Трифуновић ставља Ђуру Јакшића у у себи.
ред врхунаца у сликарству код Срба у деветнаестом веку.
Према Л. Трифуновићу сликар Ђ. Јакшић је
Исто тако, његов песнички рад високо оцењују књижевни
наш претеча модерног сликарства, он је умео да
историчари и критичари.
изрази бојом осећања човека и драму ситуације.
Јакшића као сликара и песника изнедрила је најбоља Значајно за Јакшићев рад је што је у Бечу од
академија уметности, а то је животна школа и сам таленат. Он 1851–1852. уз Новака Радоњића који је предано
је упијао и учио од сликара са њихових радова које је видео у изучавао сликарски занат. Јакшић је схватио
галеријама у Бечу и Минхену. Његови оријентири, пре свих недостатке у раду услед непознавања основних
занатских правила. Стога ће Јакшић по други
су, Рубенс, Рембрант, Тицијан, Каравађо и Гоја.
пут доћи у школску клупу да изучи занат. У Бечу
Недореченост у изразу код Јакшића проистиче из је Јакшић своје прве песничке радове записивао.
несређенога живота, из социјалних проблема и посртања по Његова бунтовност већ тада долази до изражаја.
малим местима Кнежевине Србије. И поред свих тешкоћа он је Судари са средином, са оцем и са собом, доводе га
зенит српског сликарског романтизма, каже Л. Трифуновић. до очајања. Касније, у Пожаревцу где учитељује,
Својим талентом успео је да надокнади и превазиђе проблеме излаз из тешкоћа налази у женидби 1861. Брак му
због нередовнога школовања. Ипак, он је сублимирао српске је упориште и извесна стабилност, као и потпора
тежње у уметничком и слободарском виду. Заокупљен је одласку поново на Академију сликарства. Пешта,
историјским темама, као и савременим збивањима. Поред Беч, Велики Бечкерек и Минхен, доносе низ
радова из потребе да оствари егзистенцију, портретисања сазнања и уздизања Јакшића у занатском смислу,
ликова који му ништа не значе, он је заокупљен историјским што му је била велика препрека да оствари свој
темама и ликовима које слика раскошни таленат. Но, Јакшић умногоме троши
са романтичарским зано снагу на беспредметне борбе како би надишао
сом, а то су: Цар Душан, повлашћене и како би остварио правду међу
Кнез Лазар, Ма
рко онима којима је пут широко отворен изван права
Краљевић,
Стра и правде. О томе најбоље говори М. Јовановић:
хиња Бановић, Бајо „Сукоби са режимом, са пријатељима, са родбином,
Пивљанин,
Кара са самим собом, били су део његове романтичарске
ђорђева смрт, Милош природе која није добила праву мету за своја
Обреновић и други.
пражњења. У буни 1848. је био премлад, за време
српско-турских ратова зрео и болестан човек.
У портретима Ја Битке са властима биле су неравноправне, енергија
кшић је експресиван, његовог правдољубља и славољубља није имала
открива
унутрашњу ефекта у средини која се тек интелектуално
страну и драму у чо рађала, политички гранала и парламентаризовала,
веку.
Његови са чијим се моралом и нормама није мирио.
ликови имају Пријатељи су се повлачили, супруга га напуштала,
о з би љно с т, тако да је, најчешће, Јакшићева агресивност била
и л и , упућена на сопствено исходиште.“1
И поред свих лутања, борбе за егзистенцијални
опстанак, Јакшић се убраја међу наше особито
значајне сликаре према врхунцима које је остварио.
Девојка у плавом настала је 1856, (51 х 62, 5 cm, уље,
платно), што је пример портрета романтичарског
стила, она је израз односа уметника према лику
и личности. На првом месту је израз осећања
уметника, потом лика који слика. Експресија
је овде у некој врсти суздржаности. Посебну
димензију Јакшића уметника и човека даје Милан
Кашанин.2 Кашанин увиђа раскорак између жеља
и могућности, тај раскорак га баца у трагику како
у реалности, тако и у уметности. Јакшић није
налазио смирења нити излаза. Таленат га баца у
ватру, он сагорева, често, узалудно, не доспевајући
до циља ни у песми, ни у драми, ни у приповеци, ни
у слици. Јакшић је потцењивао значај образовања,
значај интелектуалног рада којим се добија основа
у приступу уметничкој грађи. Отуда код њега
прекомерна опијеност у речима, у бојама, у вину,
у меланхолији, у срџби. Кашанин каже: „Кад год
1 Јовановић, М. Српско сликарство у доба романтизма 1848–1878,
Нови Сад, 1976, 213.
2 Кашанин, Милан: Мученик (Ђура Јакшић). – У: Судбине и људи:
огледи о српским писцима / Милан Кашанин. – Изабрана дела; књ. 5,
Београд, 2004, 39–50.
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узмем да га читам или да гледам шта је насликао, више
га жалим него волим, и више се на њега љутим но што
се са њим заносим. Био је и лирски песник, и драмски
писац, и приповедач, и сликар; и за све то је имао дара,
но ни зашта докраја. Није располагао стрпљењем ни
снагом да заврши ниједну школу, да научи ниједан
језик, да проучи ниједну књигу, да доради ниједну
слику, да домисли ниједну драму, да прихвати ниједну
доктрину – био је и националист и социјалист, и
православац и атеист, и републиканац и монархист,
како му се кад свидело и дошло у главу.“3 То је слика
која доста јасно упућује на тешкоће у којима Јакшић
ратује са собом и са светом. Он не схвата драму у којој
је, поготову што га изузетан таленат избацује у висове,
његови песнички радови су слављени, драме такође,
многе слике га узносе до неочекиваних висина, а опет,
често доживљава неочекиване падове. Тај кошмар је
производ карактера и талента. То је узроковало један
трагичан ход и у породици, и међу пријатељима, и
у уметности. Али, таленат га уздиже и наткрилава
повремено све падове те тако имамо дела која су
рођена у кошмару, али, која су од изузетне вредности.
Према Л. Трифуновићу Девојка с лаутом, из 1856, (70
х 90 cm, уље, платно), је ремек дело нашег сликарства
19-тог века.4
Суочење с реалношћу, с непосредном драматиком
у Босни, Херцеговини, Црној Гори, Војводини и
Србији, води га ка обради актуелних тема и значајних
историјских мотива, како савремених, тако и
прошлих времена. Јакшићева слика Црногорац
(Херцеговачки устаник) чува се у Умјетничком музеју
Црне Горе на Цетињу, (уље на платну, 70, 5 Х 92 cm).
Инспирацију је нашао у слободарским борбама
устаника Херцеговине и Црне Горе. Подстицај обради
националних тема даје му Омладински покрет у коме
је активан учесник.
У периоду 1875–1878, дакле, до краја живота, Јакшић
слика претежно догађаје и драматику српске борбе
за слободу. Према критичким радовима непосредна
инспирација му је Невесињски устанак 1875. Он је тада
полетан у песми и слици. У нади и вери у ослобођење
и уједињење српског народа. Тада објављује најбољу
песму романтизма Отаџбину у часопису Отаџбина.
Из тог периода је слика војводе Максима Баћовића
погинулог у бици на Глухој Смокви. Инспирацију за
ову слику нашао је у стиховима Н. Грујића-Оточанина
објављеним у часопису Јавор, за 1876. Снага Јакшићеве
слике је у експресији, у осећањима која исказује, а
светлост и сенке појачавају израз драматике.

КАРАУЛА НА ВУЧЈОЈ ПОЉАНИ
Насред куле карауле
Око ватре на огњишту
Стражари се искупили...
Ватра гори, пламен лиже
И по тами дуварова
Горостасне сенке диже
Ко да ј’ рада из прошлости,
У ватреној занетости,
Витезове да наниже
И тим време доба давна
С нашим даном да изравна

Караула је слика у којој човек бива поништен у
Слику Караула започео је 1875, а завршио је 1876.
човеку. То је сплет црвеног, жутог и зеленог, ватре, Најзначајнија дела везана за Босанско-херцеговачки
живота и смрти.
устанак су му: Устанак Црногораца, Караула и Смрт војводе
Баћовића. Према Д. Медаковићу сликар Ђура Јакшић је
Драма из које српски народ не налази излаза ни врхунац српској уметности, а револуционаран је колико
данас, иста је. Његов рад се допуњује у песништву и песмом толико и сликом. Њега не заустављају изневерене
у слици. Он је прво написао песму Караула на вучјој наде одлуком великих сила на Берлинском конгресу, да
пољани, потом, урадио је слику Караула која се чува се Босна и Херцеговина ставе под туторство Аустрије.
у Народном музеју у Београду, (уље на платну 61 х 81 Напетост и друштвена драма у Јакшићу проговара на
cm).
најбољи начин, једним новим заносом и оштром критиком
Европе и њене политике која је усмерена на ширење утицаја
3 Кашанин, Милан: Мученик (Ђура Јакшић). – У: Судбине и људи: огледи
методом цивилизовања других народа, односно, методом
о српским писцима / Милан Кашанин. – Изабрана дела; књ. 5, Београд,
поробљавања. Слобода код Јакшића, сличан је жар ономе
2004, 39–40.
у делима Петра Кочића, само што је Кочић и непосредни
4 Јакшић, Ђура, Сабрана дела, Београд: Слово љубве, 1978, 56.
учесник драме током целога свога живота, а Јакшић само
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као добровољац у једној од многих буна српскога народа,
у оној 1848. Његови ликовни радови израз су социјалне
и историјске драме о чему сведоче радови: Устанак
Црногораца; Таковски устанак; Стамбол капија; Кнез
Михаило на одру, и Карађорђева смрт.
Посебну димензију има Јакшићево црквено
сликарство и живопис са релативно скромним успехом
и сударима са осећањем верника који нису прихватали
одушевљено ни његов живопис, нити иконопис.
Значајнији успех у народу и код критике постигао
је сликањем портрета: Девојка у плавом, Директор
Ћирић; Учитељица Живка; Жена с лепезом; Свештеник
Рашковић; Жене у српској ношњи, Дете на одру, као и
Девојка с лаутом. Неки од ових радова сврставају га у
сам врх наших сликара уопште, а то је Девојка с лаутом,
Девојка у плавом и Дете на одру. Јакшић рано напушта
помодни тренд бечке школе, њега инспиришу велики
сликари попут Рембранта, а пуноћу израза постиже
осебујним даром и слободом којом излази у непознато.
Бујна његова осећања говоре из очију Девојке у плавом,
капљу с лица Девојке с лаутом.

Европа је за Јакшића проститутка што богаље пили
у разблуди и превари, она мустре кроји народима, па
зар треба тражити у њој узора и милости, у оличењу
непоштења? Наравно, Јакшић је за пуну слободу српског
народа, без туторства Европе. Његова вера у успех
исказана је песмом:

ОТАЏБИНА 5
И овај камен земље Србије,
Што претећ’ сунцу, дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде дубоке.
Векова тамних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине;
А камен овај, к’о пирамда
Што се из праха диже у небо,
Костију кишних то је гомила,
Што су у борби против душмана
Дедови твоји вољно слагали,
Лепећи крвљу срца рођеног
Мишица својих кости сломљене,
Да унуцима спреме бусију,
Оклен ће некад смело, презирућ’,
Душмана чекат’ чете грабљиве.
И само дотле, до тог камена,
До тог бедема,
Ногом ћеш ступит’, можда, поганом.
Дрзнеш ли даље?... Чућеш громове
Како туђину земље слободне
Са грмљавином страшном кидају;
Разумећеш их срцем страшљивим
Шта ти са смелим гласом говоре,
Па ћеш о стења тврдом камену
Бријане главе теме ћелаво
У заносноме страху лупати...
Ал’ један израз, једну мисао,
Чућеш у борбе страшној ломљави:
„Отаџбина је ово Србина!“...

Слобода је Јакшићева опсесија у личном и
друштвеном животу, исто као и у уметности. Посебно
га иритира награда за жртве у рату у виду шињела и
бронзаних крстића, што делује крајње понижавајуће.
Јакшића покрећу племенита осећања и саосећања са
народом. Он је непомирљив у себи са самим собом, увек
тражи ново и више од оствареног, неуморно путује кроз
време и културе свога и других народа. Сегедин, Пешта,
Минхен, Беч, Велики Бечкерек и низ варошица у Србији
у којима службује да би опстао као породичан човек.
Све су то успутне станице ка недостижном циљу, а то
је божанска раван где уметник и патник тежи да изнесе
бреме што веће. То је оријентација свих значајних
уметника, циљ је оно највеће могуће, онај идеал који
носи, који буди биће човека, у коме сагорева сваки трун
тела и ума. То је тежња откривењу.

Једно су тежње, жеље и нада, једно је народ и вапај
обесправљенога, сузе и срам у ропству, у избеглиштву,
у расулу неба и земље, а друго је тиха сила која кроји
међе и домете слободе народима и државама. Видео
је Јакшић да посустаје пут ослобођења, искусио је
узалудност победе за туђи интерес. Сагледава он
тешкоће у којима је српски народ у Србији и Црној Гори,

У песмама исказује критички став према Европској
политици која, према песнику, оком на тирана намигује.

5 Отаџбина. – У: Јакшић, Ђура, Сабрана дела, Песме, Београд: Слово
љубве, 1978, 101–102.
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сагледава и менгеле европских сила, али, његова жеља надјачава
сваку узалудност. Отуда настаје његова песма као вид прекора,
наде и крика беспомоћнога:

Падајте браћо1
Падајте, браћо! Плин’те у крви!
Остав’те села, нек’ гори плам!
Бацајте сами у огањ децу!
Стресите с себе ропство и срам!
Гините, браћо, јунаци, људи!
За пропаст вашу свет ће да зна...
Небо ће плакат дуго и горко,
Јер неће бити Србина...
Ми несмо браћа, ми Срби несмо!
Или ви несте Немањин сој?
Та да смо Срби, та да смо људи —
Та да смо браћа — ох, боже мој!...
Та зар би тако с Авале плаве
Гледали ледно у огњен час?
Та зар би тако, ох, браћо драга,
Та зар би тако презрели вас?...
Презрите братства покор и клетву,
Што небо даде, погаз’те ви!
Та није л’ грешно, није ли грозно:
Крв деце ваше гледамо ми!
А где је помоћ ил’ суза братска?
Ил’ „Јуриш, роде, за брата свог“?
У вељој беди, смрти и крви,
Данас вас саме оставља бог!
Ал’ опет, грешан, грешно сам певô
Рањено срце народа мог!
Та Србин кипи, кипи и чека —
Ал’ не да ђаво... ил’ не да бог!
Песма Падајте, браћо објављена је први пут у Даници6. Дакле,
она је израз осећања, саосећања и позива на отпор, на борбу, на
уједињавање снага у борби у циљу стварања државе у којој ће
српски народ живети у пуној слободи. Песник указује на трагичне
токове у Босни и Херцеговини, на драму, крв, сузе и беспомоћност
устаника и народа. Призива Немањиће, гори у њему крв и реч. На
крају стишаним стихом пита се да ли то не да ђаво или Бог српском
народу слободу? У то време Јакшић ради на слици бањанског
војводе Јована Баћовића7 који је јуначки дао живот у борби с
Турцима у Вукаловићевом устанку, 8. јануара 1876. Његово тело
пренето је у Дубровник где му је приређен величанствен испраћај
у Црну Гору од стране католичког и православног народа и
свештенства.8 За ову слику нема података где је и је ли сачувана до
данас, има претпоставки да је откупљена у Бечу.9 У Ђури Јакшићу
песник подупире сликара, сликар песника, и не зна се који је јачи.
Он кипи од беса, у њему расте нада и жеља за успехом устаника.
Отуда Јакшић у Бојној песми каже:
/ Шта ће нам овај мир,/Овај блатомир?/10
6 Даница, 1862, 349.
7 Даница, 1863, 6, 96.
8 Симић, Ненад, Херцеговачко босански устанци у ликовној уметности, Београд, 1959,
14–15.
9 Преписка Ђуре Јакшића, Београд, 1951, 155.
10 Јакшић, Ђура, Сабрана дела, Песме, Београд: Слово љубве, 1978, 97–98.

Песник позива на оружје, слобода је за
њега светост изнад свих светости. За Јакшића
Европа је сва крвљу умивена, лешевима
покривена.11 Умео је Јакшић и да се насмеје,
да подсмеху вргне ситуацију у којој се налази
српски род. Песма Отац и син12 открива
иронију судбине, синовима је ближи го
живот и јареће печење, него ли пушке и рат.
У песми ‘Ерцеговачка бојна песма Јакшић
кличе У бој!13 Његов занос тражи свети
рат, слободу целом српском народу. Његова
чежња налази ослонца у Душановом царству,
он Србе види као лавове, громовите јунаке,
његова су стремљења прожета одушевљењем
подизањем устанка 1875. када и настаје ова
песма.
Српско сликарство у Ђури Јакшићу
добија представника романтизма који
је у континуитету стилски и тематски
представник романтичарске епохе све од
1848–1878. Јакшић је као и многе генерације
наших уметника, потражио сазнања о уметности у Бечу и Минхену где су се школовали многи млади таленти из наших српских
крајина код приватних учитеља или на
11 Јевропски мир. – У: Јакшић, Ђура, Сабрана дела, Песме,
Београд: Слово љубве, 1978, 332.
12 Отац и син. – У: Јакшић, Ђура, Сабрана дела, Песме,
Београд: Слово љубве, 1978, 335.
13 ‘Ерцеговачка. – У: Јакшић, Ђура, Сабрана дела, Песме,
Београд: Слово љубве, 1978, 108–110.
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га народа, то је и јака жеља да се снага уједини и
раскине синџире ропства који се смењују вековима
на нашим просторима. То је један романтизовани
догађај са изванредним сликама основаним на реалним догађајима српске буне и окупљања младих
и старих. То је слика свесне жртве и одрицања, то је
улазак у борбу као на весеље, а борба узима данак.
Јакшић велича дух слободе и свесне жртве. А слобода измиче. Измиче дан-данас. Преко поља и планина, преко села и градова; преко жртве и легенде
коју данас капитал одриче, одриче државу и народ.
На стази смо с које не силазе покоре и потворе,
не силазе порази и победе из којих нам је пут све
тањи, а број рођених све мањи. Данас је човек озваничен као ресурс капитала глобалиста. То је тотални тоталитаризам који брише границе држава,
али и границе обезличења човека. Наравно, и ово
је једна успутна станица у свету који неће искочити
из света. Раскрилавања лепотом, умећем, стваралаштвом, то је оно што одушевљава, оно што буди
и диже нове снаге на путу радости постојања.

Академијама. За Јакшића пресудан утицај је суочење с делима великих сликара, он је упијао и усвајао решења, али, у
своме раду није био еклектик. Његова неспутана природа надилазила је његову замисао. Обара га техничко решење, често
има проблем с пропорцијама и композицијама. Али, унаточ
томе, таленат га издиже у врхове.
Србија и Црна Гора су подржавале устанике Невесињске
пушке 1875. и проширење устанка на целу територију од Уне
до Дрине. Посебну подршку давали су листови и часописи
бројним прилозима о борбама и патњама српског народа у
ропству. Велико разочарање настаје упозорењем из Беча
1876. да ће бити спречено свим средствима спајање БиХ и
Србије. Национална права Срба у Босни и Херцеговини су
изневерена Санстефанским уговором 1878, да би била потпуно онемогућена слобода и спајање са Србијом Берлинским
конгресом исте године. Мада су значајне интелектуалне снаге подржавале Србе у БиХ у настојањима ослобађања од Турака, за то Енглеска није имала слуха, напротив, помагала
је Турцима и Аустрији на штету интереса Срба. Окупација
БиХ од стране Аустро-Угарске изазвала је гнев и отпор народа, тако је дошло 1882. до новог устанка који је најбруталније
угушен.14
Приповетком Ускок Јакшић васкрсава наду и веру у долазак слободе. Она је подстрек, бар је тако конципирана, и онима из Босне и Херцеговине, и онима из других крајева српско14 Симић, Ненад, Херцеговачко босански устанци у ликовној уметности, Београд,
1959, 21.
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КРОЗ ПИВСКА СЕЛА:
ЋИРИЛИЧНИ НАТПИСИ
го ран ж . ко мар

ком овога истраживања уочени су и посве непознати стари
ћирилични натписи. Важно је истаћи да ови крајеви обилују
старијим надгробним крстовима међу којима се виђају и
средњовјековни (Осојни Орах, лок. Крст и Рудинице). Висином и масивношћу импонује крст у Осојном Ораху који
чува богату декорацију. На источној страни, у централном
дијелу, представу коња, једноставне розете и аркаде које су
изведене и на бочним странама окомитог ступа. Западна
страна је без украса и натписа. Црква у Ораху, која је трудом
житеља оба села обновљена 1922, чува четири старија крста
(16–19. вијек) која немају натписа. У близини локалитета Крст
и цркве Св. Саве, али у опсегу Присојног Ораха, лежи друго
православно гробље са остацима темеља цркве у централном
дијелу димензија: 7 х 4,5 m. У темељни вијенац ове цркве,
као и цркве Св. Саве, али и друге пивске цркве, уграђени су
стећци међу којима се виђају несумњиво репрезентативни
примјерци. Све средњовјековне некрополе у овим пивским
селима надграђене су српским православним гробљима која
су активна и данас. Некропола у Рудиницама, по моме утиску,

Т

оком 26. и 27. септембра извео сам истраживачку екскурзију у пивским селима
Унач Горњи и Доњи, Пишче и Присојни
и Осојни Орах, а нешто раније и Рудинице. За ова села опредијелио сам се из
разлога што је о њиховим натписима већ писано, али на начин недовршен и уз погрешке1. То-

1 Љуба Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. 6, Београд,
1988, бр. 9799 (натпис на крсту Крунића у селу Горњи Унач, дато тачно
тумачење); бр. 9800 (натпис на постољу стећка у Бошковом гробљу у
селу Доњи Унач, потпуно погрешно, није препозната ни једна ријеч!);
бр. 9801 (натпис на крсту у селу Присојни Орах, није препознато име,
и завршница не може стајати!) и бр. 9802 (натпис Крагујевића у селу
Пишче, није разријешен четврти ред натписа са годином!). Такође:
Šefik Bešlagić, Stećci. Kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 436–
438; Натпис у Пишчу објавио je погрешно и: Горан Ж. Комар, Стари
ћирилични натписи источне Херцеговине (са прегледом крстова),
друго издање, Херцег Нови, 2015, 254–255 (погрешно: Гајевић!).
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представља једну велику некрополу, а не три раздвојене.
Она је састављена од споменика који каткад показују
високи занатски и умјетнички домашај (сљемењак у
источном дијелу, Крст у западном), али и овдје у Пиви,
надгробни крстови из састава старих некропола, или
на осами (Крст, Осојни Орах), представљају насљеђе
средњег вијека, а не безусловно новије тековине.
Најбоље то можемо показати примјером споменика на
Осојном Ораху који је богато декорисан. На једном надгробном крсту у гробљу села Горњи Унач постоји новији
натпис МИЛЕТА који је вјероватно придодат старијем
споменику.

2. Натпис у гробљу села Доњи Унач
(Бошково гробље)

У питању је плоча грубе израде и јако оштећена управо
у зони првог реда: западном надглавном дијелу. Четврти
јасно распознати знак другог реда може бити само
дезоријентисано, улијево окренуто Б што даје за право
да и друга слова, како се виђа у старохерцеговачким
натписима, доживимо као дезоријентисана.

Некрополе средњег вијека у подручју Пиве настале
су у периоду обиљеженом политичком доминацијом
родова Косача и Павловића у Херцеговини. Измјене
становништва и политичко-пропагандно дјеловање
низа политичких субјеката у периоду аустро-угарске
власти у Босни и Херцеговини, довеле су до немарног
односа према овом културно-црквеном насљеђу српског
народа.
1. Натпис у гробљу
(Бошково гробље)

села

Доњи

Унач

Споменик је окрњени узани сандук са постољем на
чијем сјеверном и западном дијелу постоља је усјечен
натпис који је непотпуно и погрешно објавио Љ.
Стојановић. Споменик има димензије: 1,41 х 0,86 х 0,69
m.

Овдје лежи Божји слуга Радослав.
Ово је знамење: поштени јатак Прикле.
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3. Натпис у селу Пишче

Натпис је помињан од стране Шефика Бешлагића2 којом
приликом је непотпуно и погрешно читан. Објавио га је
погрешно и аутор овог чланка због невремена и присуства
наслага калцификата. Љ. Стојановић је пружио тачно читање
презимена Крагујевић, али је натпис објавио као недовршен,
не успјевши у тумачењу посљедњег реда и пројектујући криву
годину која би се одређивала од Рождества Исуса Христа.
Овдје је међутим, у питању надимак са придодатом годином
7090 од стварања свијета. На тај начин, сада се натпис издаје
као комплетан.

5. Натпис на крсту у селу Горњи
Унач

Овдје лежи слуга Божји Грубач Крагујевић Паун. 1582.
4. Натпис на крсту у гробљу у селу Присојни
Орах

Натпис је по графијским карактеристикама најсличнији
натписима на крстовима у порти цркве Св. Архангела Михаила
у Петровићима и натписима Гатачке Површи. Вјероватно
припада 18. вијеку.

Почива Божји слуга Спасоје Крунић.

Овдје лежи
слуга Божји
Драгеш Кулић.
Бог да га прости...

2 Š. Bešlagić, Stećci-kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 437: „Na jednom sanduku
je oštećen natpis u kome se spominje ban Grubač.“
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МОЈКОВАЦ И ЈАНКО
в л ајк о ћ у л а ф ић

„Пример бесмртних јунака, који себе
принесоше на жртву у Мојковачкој
битци 1915. године за славу Црне Горе и
част наше војске, светлеће вечито“.

У једном пригодном новинском тексту, па ма из
каквог пера потекао, није могуће рећи нешто ново и
до сада непознато о овим свијетлим данима јунаштва
наших предака и њиховој жртви за спас Српства, али је
више него дуг према њима, подсјетити бар, на оно што
се збило, а што је, рекло би се најбоље, сажето у познатој
Краљ А лександар I К арађорђевић метафори: „Да није било Божића на Мојковцу, не би
било Васкрса на Кајмакчалану“.

О

вих дана се навршава сто година од знамеМОЈКОВАЦ
ните Битке на Мојковцу, посљедње битке у
тромјесечним завршним операцијама Црноданима када је војска Краљевине Србије, упркос
горске санџачке војске у Првом свјетском
величанственим побједама на почетку рата, какве
рату на фронту дугом 520 км, послије које је
су, рецимо, оне на Церу и Колубари, напустивши
Црна Гора капитулирала а Црногорци, недуго потом, да престоницу била принуђена да одступа, непријатељ
не кажемо – листом, одведени у ропство по бројним и је, крајем 1915. године, планирао да, ударом са бока,
злогласним логорима Аустроугарске царевине.
спријечи њено повлачење и да изврши „обухватни по-
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крет ка Косову, гдје се има потпуно уништити српска црногорских жена, које су на својим леђима у борбене
војска“, како је гласило наређење генерала Макензе- линије износиле својим мужевима муницију и храну“.
на. Али, до тога није дошло и српска војска је настаУ својим сјећањима, Сердарева кћерка, из милоште
вила одступницу преко Црне Горе и Албаније, што је
подразумијевало обезбјеђење њеног десног бока, одакле звана Гагуна, забиљежила је:
су Швабе пријетиле да јој пресијеку одступницу.
(...) „У то стиже моме оцу она историјска депеша
О томе је Милан Ђ. Недић, армијски ђенерал, поред српске Врховне команде: ‘Ако црногорска Санџачка
војска успе да спречи продирање противника од
осталог, написао:
Вишеграда на Увац-Пријепоље-Сјеничке положаје и
„По замисли аустро-угарске Врховне команде у Нови Пазар, и тиме не дозволи да се јави српској војсци
децембру 1915. године, требало је у Црној Гори опколити у бок и позадину, она се српству одужила’.
и српску и црногорску војску и приморати их на предају.
На ово је сердар Јанко одговорио:
Део српске војске од четири армије
пробијао се Црној Гори тегобним,
Наредба
снегом завејаним путевима од Берана,
Пећи и реке Цијевне ка Скадру и
Санџачкој војсци
Јадранском мору – својој последњој
котви спасења“.
Бадњи дан 1915. год. у Колашину
У тој драматичној ситуацији, врховни
командант србијанске војске регент
Александар, упутио је сердару Јанку
Вукотићу, команданту Црногорске
санџачке војске, телеграм: „Ако за 24
ч. задржите непријатеља, одужили сте
се Српству“. И било је тако – не само 24
часа.
Ђенерал Недић, с тим у вези, даље,
каже:
„Непријатељ је гонио српске
армије без прекида све до црногорске
границе. Даље није могао. Наишао је на
црногорску војску која је истурила своје
јуначке груди ради заштите окрвављене
и измучене своје браће. (...)
Нарочито су биле крваве борбе
које су водили Ускочки батаљон,
Колашинска бригада, 1 и 3 регрутски
и Дробњачки батаљон на мојковачким
положајима код Развршја, Бојне Њиве и
код самог Мојковца.

Свој храброј Санџачкој војсци сретњи бадњаци, које по
нашему дивноме српском обичају налажемо у част и у
славу Рождества Христа Спаситеља.
Свемогући Бог, Његови Божи угодници и Исус Христос
Спаситељ нека благослове ове наше бадњаке, а помоћу
њиховом наше храбре мишице спасти ће Црну Гору и сво
Српство; у то име и у таквом тврдом увјерењу заједно са
свом Санџачком војском кличем:
Да живи Краљ Господар Врховни Командант!
Да живи његова непобједима војска!
Да Бог спасе Црну Гору и васцијело Српство!
Да живе браћа Руси, наши моћни заштитници, који су
поново, и ако се боре противу три моћна Царства, смртан
удар нанијели противнику у Галицију.

На Бадњи дан, на хладноћи од које
пуца дрво и камен, у шуми четинара,
Командант
са којих висе ледене свеће, дрхћући од
зиме, јунаци Санџачке војске јуришали
Дивиз. Сердар Ј. Вукотић
су на нож и клали се читаву Бадњу
ноћ. Борба је настављена и на Божић.
Непријатељ је био до ноге потучен. Брда
‘Нека Врховна команда не води бригу: Црногорска
његових мртвих војника лежала су на Развршју и Бојној санџачка
решена је да се до последњег војника
Њиви. Непријатељ је био двоструко јачи. Ипак се рачуна жртвује и војска
да
не
дозволи
непријатељу да се јави братској
да је имао око две хиљаде мртвих“.
војсци у бок, а још мање у позадину’.
Одајући признања Санџачкој војсци, ђенерал Недић,
(...)
на истом мјесту, каже:
Уочи боја на Мојковцу, у Колашину, где је био мој отац,
„Још једна света страна мојковачких борби је учешће прослављено
је Бадње вече. Војници и официри насекли
црногорских жена у њима. Уз свога оца, сердара Јанка бадњаке и запалили
ватру пред зградом у којој
Вукотића, свуда и на сваком месту, па и у борбама, била се тада налазио Штаб.велику
Ватру
је упалио мој отац, сердар
је његова кћи јединица Василија. Она је била и његов Јанко, па редом остали официри
и војници, бацајући
лични секретар и његов помоћник, а у тешким данима на пламен храстове гранчице које су
Ја сам
и његов верни пријатељ. Не само она, него се мора међу њима била једино женско чељаде.варничиле.
Дочекала
сам
их
одати признање и хвала и оним безбројним колонама са упаљеном свећом и житом“.
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На Мојковцу је војска сердара Јанка часно извршила своју
улогу, и, штитећи одступницу српској војсци ка Скадру,
задржала непријатеља док је ова стигла тамо, али то није
зауставило Швабе на другим правцима надирања кроз Црну
Гору. Краљ Никола, дио Владе и Двор, напустили су Црну
Гору 18. јануара.
И, више се није имало снаге за отпор, па је сердар Јанко
Вукотић распустио црногорску војску 20. јануара, а Црна
Гора, сјутрадан, први пут у својој историји, капитулирала.

ЈАНКО

Ј

анко Вукотић је рођен 18. фебруара 1866. године на Чеву.
Основну школу и нижу гимназију завршио је на Цетињу.
Са петнаест година је ступио у војску и послат у Италију
(Модена), гдје је завршио подофицирску и официрску школу. По повратку у Црну Гору постављен је прво на мјесто
поткомандира а потом, 1892, за командира у пјешадији. Чин
бригадира добио је 1. јула 1902. године, а дивизијара 1. фебруара 1914.
У црногорским владама, два пута је био министар
војни 1905-1906 и 1911-1912. Предсједник црногорске
владе и министар војни био је од 25. априла 1913. до 3. јула
1915. године, а од августа па до краја те године - министар
иностраних дјела. Био је представник Црне Горе приликом
склапања мира у Букурешту 1913. године и делегат за
рјешавање и регулисање односа са Турском. Од 1905. године
био је члан Државног ратног савјета, а од 1910. командант
Прве дивизије. Пуну афирмацију доживио је у Балканским
ратовима 1912-1913. године. У току Првог балканског рата
био је командант Источног одреда који је оперисао према
Метохији, а потом начелник Врховне команде црногорске
војске у вријеме опсаде Скадра. У Другом балканском рату
предводио је Црногорску дивизију која је била послата
Србији у помоћ и која се против Бугара борила у оквиру
Прве српске армије. Тамо је освојила положаје на линији
Пасаџиково-Калиманци и успјешно садејствовала српској
војсци у Брегалничкој бици, прихватајући одлучујућу борбу
против Бугара. У Првом свјетском рату био је начелник
штаба Врховне команде Црногорске војске и командант
Херцеговачког одреда, а од 19. августа 1814. и Санџачке
војске. Са својим јединицама долазио је до Јахорине и Пала,
угрожавајући позадину Аустроугара на Дрини. У вријеме
слома црногорске војске и одласка Петра Пешића, поново
је преузео дужност начелника штаба Врховне команде, 17.
јануара 1916.
Послије капитулације црногорске војске, односно Црне
Горе, међу многим у ропство интернираним официрима
и војницима нашао се и сердар Јанко Вукотић, који је,
средином 1916. године, одведен прво у логор Болдогасон,
а потом у Карлштајн, гдје је остао дуже од године дана, до
септембра 1917. године.
Послије робијања, завршетка рата, и ступања Црне
Горе у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца на основу
одлука Подгоричке скупштине, у Божићној побуни 1918.
године, сердар Јанко је покушао да спријечи крвопролиће
посредујући између власти и побуњеника, преговарајући са
побуњенима.
У фебруару 1919. године добио је позив да пође у Београд,
заједно с Митром Мартиновићем и Јовом Бећиром, и прешао
у Југословенску војску. Са чином генерала Југословенске
војске, послат је у Сарајево, у штаб Друге армијске области.
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Потом је премјештен у Београд, гдје је службовао,
до смрти, 4. фебруара 1927. године, у 61. години
живота. Сахрањен је у Београду, на Новом гробљу,
а држава му је подигла споменик. Његова кћерка
Василија умрла је, такође у Београду, 1977. године, у
81. години живота.
За живота сердар Јанко је добио велики број
највиших, домаћих и страних, војничких и
ратничких одликовања и признања.
На крају овог пригодног прилога, додајмо и то да
су, до сада, о Мојковачкој бици, а она је нераскидиво
везана за име сердара Јанка Вукотића, изречене
бројне оцјене од стране научника из разних
области (не само историчара), она је била и остала
умјетничка, поготову књижевна, инспирација,
њоме се и данас свестрано баве публицисти, писци,
историографи, драматурзи... она је, још увијек и
без обзира на прилично изражени апатриотизам,
српски анационализам и глобализам, ипак, једно од
врела са ког се нове генерације Срба, прије свега Срба
у Црној Гори, напајају родољубљем, пансрпством,
слободарством и другим врлинама које су
одликовале наше претке од Косова до Мојковца.
Посебно снажног књижевног одјека Мојковачка
битка је нашла у романима Црна Гора Милована
Ђиласа и Мојковачка битка Ћамила Сијарића, али
над свим што је, до сада, у књижевности речено о
њој и јуначком подвигу учесника у њој, ипак, стоји
десетерачка епска пјесма Мојковачка битка ХаџиРадована Бећировића Требјешког (још кад је уз
струне гусала пјева Бошко Вујачић), захваљујући
којој се на особен начин чува спомен на њене јунаке.
В. Ћ.

свј е д о чанства

СЕРДАР ЈАНКО ВУКОТИЋ И
КАПИТУЛАЦИЈА ЦРНЕ ГОРЕ
п е р о с л иј е пч е вић

Историчар Перо Слијепчевић забиљежио је 11. јуна 1926. године казивања
чувеног црногорског војсковође сердара Јанка Вукотића о догађајима око
капитулације Црне Горе у Првом свјетском рату.
Овај текст публикован је 1927. године у загребачком часопису “Нова Европа”.

ГОВОРИО САМ СЕРДАРУ ДА
СВЕ ЗАПИШЕ, ЈЕР ЦРНОГОРЦИ
ВИШЕ ПРИЧАЈУ НЕГО ШТО
БИЉЕЖЕ

не би престао до иза поноћи. Сав у свом елементу, он
је у причање уносио акценте, гестове, одушевљења оживљавао догађаје. Враћајући се једном од њега, ја сам
бацио на папир скицу његова причања о капитулацији
Црне Горе.

Р

Навео сам га да прича поводом црногорског броја
“Нове
Европе”, у коме је он био онако кратак, што сам
ијетко сам слушао човјека да тако лијепо прича
као пок. Јанко Вукотић. Његово памћење било му замјерио. Занио се. И ту вече хтио је да ми објасни
је сасвим изванредно. Сјећао се појединости из како он, командант војске, није изашао из земље.
далеке прошлости. А како је био на разним виОн ми је често хвалио способност краља Николе да
соким положајима, његово причање слушало познаје људе, истицао је његове витешке гестове и изливе;
се као жива историја. Више пута говорио сам му да баци описивао како је Краљу био тежак положај у фамилији;
на папир своје успомене: “Људи смо, ко зна шта може али ту вече на њ се оборио свом жестином, доказујући
доћи, и хоћеш ли послије имати више згоде него сада; да је Краљ преварио њега лично, у посљедњем часу, и
дужан си историји да јој кажеш што знаш; ви Црногор- онемогућио му излазак.
ци више причате него што биљежите; итд.”. Он је одобравао; али, свом душом одан пословима у сарајевској
Пуштам сада пок. сердара да говори, уколико је моје
Дивизији, и послије у скопској Армији, он је одгађао. сјећање, у оној забиљешци, ухватило његове ријечи:
Напрезао се одвише, и кад је смрт стала преда њ он се
томе сасвим изненадио. Није вјеровао својим очима,
- Слушајући да краљеви људи говоре војницима
чинило му се да ће и ту “страшну уру” побиједити као повјерљиво да се разлазе кућама, ја сам прегнуо да
многе дотада. “Ха, не дај се, Јанко Вукотићу!” викао је задржим што могу, те да организујем одбрану Чева и
на самртном одру, соколећи сам себе и своју фамилију. планина до Бјелопавлића, јер би иначе једна батерија
Смрт је чинила јуриш за јуришем, а Јанко је одбијао: из- непријатељска била довољна да пресијече одступницу
држао је критично ослабљење срца; натурила се грипа, свој војсци са херцеговачког фронта која се имала
издржао је и њу; ударило је и запаљење плућа, - ту је повући преко Никшића низ Бјелопавлиће. Већ је био
стари витез најзад побијеђен.
пао Ловћен, пало Цетиње, војска страшно деморалисана
противрјечним гласовима: једни им говоре: “Бићемо
Отишао је не оставивши, колико знам, много шта од се до краја, ићи ћемо преко Арбаније, ха соколови!”; а
својих мемоара. Ја сам имао пријатност да га слушам други кажују, да је све свршено, да је тражен мир, да је
на сијелима код њега више пута. Кад би се запричао, непријатељ на Цетињу. Наше сјајне побједе у Санџаку, ђе
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смо непријатеља бачили назад и осигурали одступницу
Србији, наше успјешно држање на херцеговачком
фронту - све се заборављало при мутним гласовима о
политици главара. Ја сам још фунгирао као командант
заштитних трупа, и о својим наредбама извјештавао сам
Пешића. Али је толико било пољуљано поуздање војске,
да су се многи чудом чудили кад су ме уопште виђели
међу војском, и да им онако говорим. Увече ми дођоше
уморну два синовца, и питали су ме да ли ја ону наредбу
мислим озбиљно, или је то нека политика. То ме довело
до бјеснила, и доказивао сам им како јест озбиљно, како
ћемо се повућ, и све. Нека друга два синовца, са оцем
једнога од њих, похитају два километра пред војском
према Чеву да дочекају Аустријанце. Мајка вели оном
једноме: “Не идите даље, ето Аустријанаца на ону
пресјеклину!” Они отишли, срели се с Аустријанцима
на 30 корака, и запуцали. Аустријанци се одмах
разбацали у строј. Стари одскочи у страну навише,
један млади одмах погине, а другог ране у
ногу. Облете га војници, наиђе један официр
Хрват, и док се он отимао да не да пушку,
официр му говори: “Младићу, младићу,
спаси живот! Предај пушку!” Мислио
му је добро. А он пушти пушку а зграби
револвер, те убије официра; нашто га
војници одмах искасапе. Онај стари
пуцао је револвером из стране, па су га
убили као голуба.
Ево још једне епизоде, из тих дана:
док сам окупљао војску на сектору
Ријека - Данилов Град, дође Краљ у
аутомобилу међу војнике:
“Хоћемо ли...” (овдје Сердар рече
име племена, не сјећам се више тачно
кога, чини ми се Кучи или Пипери?
- П.С.) “да бранимо ову земљу од
Шваба?”
- “Хоћемо, Господару!”

Петог јануара држали смо сједницу: Краљ, Влада, и
ја, у дворцу на Крушевцу, што да се ради. Једногласно
закључисмо, на крају крајева, да се повлачимо, те да се
војсци изда наређење да брани одступницу. Ја нећу да
кажем Краљу да сам ја то наређење војсци већ издао (био
сам шеф Штаба Врховне Команде на мјесто Пешића),
не би ли и он потписао. Ристо Поповић му подноси на
потпис.
А он вели: “Нека, чоче, да се мало одморим, та готово
је, сложени смо сви.” Ја се вратим у Подгорицу и цио
сјутрадан издајем наређења војсци, нарочито Санџачкој,
како и куда да се повлачи. Страшно сам уморан. Једва
се држим на ногама. Испрозебао. Промукао. У то
дође краљев ауто - зове ме Краљ у Крушевац. “Речи у
Крушевцу, да нећу доћи!” викнем ја шоферу. Он стоји,
не миче се. “Мичи се, погани, јеси разумио што ти
кажем!”
- Сто пута тако дошао би прије ауто да
идем Господару, а кад тамо, нема ништа
до беспослица. Предосјећао сам да
ме Краљ зове да ме можда спријечи
у командовању. Бојао сам се због
онога на јучерашњој сједници, да се
није предомислио, ка што се често
предомишљао.
У то проваљују неколицина
официра и дигну ме из столице:
“А да хоћеш, Бога ми заиста још
ићи кад наређује Господар! Иди
па да видимо што ће!”
Баче ме у ауто. Имао сам
ватру, једва говорио.
Дошавши
питам:

у

Крушевац

“Ђе је Господар!”

- “Хоћемо ли заједно да се повучемо
и боримо?”

- “Ено га у соби!”

Никад му нијесам улазио без
пријаве, иако ми је то дозвољавао да
вазда уђем код оћу. Али сада сам рупио
- “Е, и ја велим хоћемо и”... (опсова
онако кроз врата да се и он зачудио. Сједио је
нешто) “ко не стио! Но хајте кући, па се спремите за
пут, узмите помало љеба, обујте се, и чекајте док вас ја на кревету, у униформи. Пред њим један сто, и код стола
стоји Мирко, укочен, болестан. Књаз Петар, за другим
зовнем!”
столом, чука прстом о сто.
То рече па окрену ауто и оде.
“Што је, Јанко!” вели стари зачуђено.
ГОСПОДАРУ, СЛУЖИО САМ ТИ ТРИДЕСЕТ
- “Што си ме звао, Господару?”
ГОДИНА
- “Сједи, Јанко!”
И ЧУВАО САМ ТЕ БОЉЕ НЕГО ТВОЈА ЖЕНА
МИЛЕНА
Онда настави говорити Петру (ђе сам га ја био
Војска се још више збуни: “Што је то сад? Јанко вели да прекинуо):
се окупљамо овђе па да одступамо; а он вели да најприје
“Е тако, тако, као што ти кажем: ти ћеш се писмено
одемо кући? А да, Бога ми, Господар зна што треба боље одрећи
свих дворских права.”
но Митар и Јанко.” Па се разиђоше.
- “Хоћемо!”

- “Хоћу, бабо.”
(Ја овђе прекинух Сердара питањем: “Чуо сам да је
Краљ други пут тако долазио у војску аутом и заклињао
Помислио сам да се ради о каквој дворској свађи, као
их да се иде у бој на Царев лаз, па да су га извиждали?” - што их је на хиљаде било.
“Вјерујем и то”, одговори Сердар, па настави):
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На то ће Краљ мени:
“Јанко!”
- “Заповиједајте, Господару!”
- “Ја идем.”
- “Куд, Господару?”
- “У Скадар!”

СЛОБОДНИ И ДА ВЛАДА ОСТАЈЕ ИСТА
Три или четири аутомобила бијаху ту, око Краља,
па их опколише слуге и дворјани. Вуко Вукотић - био
двадесет година командант дворских перјаника - стоји
објешених брка, оклембесао се онако, не миче се.
“Што је, Вуко, што не сиједаш?” викнух ја.
“Чујеш ли што рече Господар, сиједај!”

Он ћути, ништа не говори.
Замути ми се пред очима, изгубих све обзире, и онако
болестан и растројен стадох викати иза гласа, да су,
“Чујеш ли ти”, понових му ја, “зашто не сиједаш,
простићеш, бале скакале око мене:
сиједај - ево командујем ти у присуству Господареву:
сиједај!” - и он се онда маче и сједе.
“Е чуј ме, Господару! Служио сам ти тридесет година!
Чувао сам те боље него што те чувала твоја жена Милена
Одоше. Ја се мало послије упутих за њима у Подгорицу.
и него твоје шћери. Боље, зато јер сам више разумио од Влада тамо виђела Краља ђе прође, па ме подругљиво
њих. Па кад нас тако остављаш, ево ће ти рећи да си и дочека, као да сам ја с њиме у споразуму. Зовнух их у
сад послушао синове, а синови твоји нијесу служили ни једну канцеларију, испричах како ће се Краљ вратити, и
теби ни отаџбини, нити су ти бранили час’, ни час’ Црне мало их умирих.
Горе. Па хајде, издај је и ти! Што гођ је неваљалства, у
Цио тај дан (6. јануар) проведох ту у вези са војском.
сва су угазили. Е сад видим да смо те узалуд бранили и
Стиже ми послије мој заступник, млади бригадир
чували”...
Петар Мартиновић, с Штабом. Оставио сам био њега за
Говорио сам тако не знам колико, изван себе, а команданта у Санџаку, иако је било старијих по чину,
он је само викао: “Јанко, Јанко! Смири се! Јанко“. јер је врло способан и енергичан официр. Рече да је све
И онда је викнуо што може: “Јанко, чуј ме! Заклео сам се спремно, и да ће се моћи са неким батеријама прећи око
својој фамилији на ћивоту св. Петра да ћу вечерас бити Кастратских вирова те бранити одступницу. Одобрих
у Скадру; али ево теби дајем ријеч: не био ја човјек ако се му. Ха, соколе! (Овдје се не сјећам тачно сердарева
сјутра не вратим опет овамо! Разумијеш ли, чоче!”
датума, да ли је П. Мартиновић наишао 6. или 7. - П. С.)
- То ме дирну, помислих му на фамилију, па рекох:
“Па што ми не кажеш, за Бога?”
- “А не даш ми да ти кажем.”
- “Опрости, Господару.”
Повјеровах му, би ми криво на мене сама што сам
онако изашао из такта. Он устаде па рече Мирку;
“Хајдемо!”... Изађосмо сви, он са синовима крену малој
црквици, ја застадох. Но он се осврну па ме зовну:
“Ајде, Јанко, и ти!” У црквици је био донесен ћивот
светог Петра. Стари се прекрсти два пута више ћивота,
па се окрену Мирку:

Увече дође поштар, и рече ми да ме зове Краљ на
телефон. Пређох у сусједну кућу (у пошту ) и запитах
одакле зове. Рекоше: “Из Скадра.”
Кад то чух, помислих да не креће овамо,
па шћедох рећи да не креће по ноћи.
“Хало, хало! Јесли ли ти то Јанко?”
- “Ево јесам, Господару.”
- “Јанко, чуј ме!”
- “Заповиједајте, Господару!”
- “Јанко, ја крећем. “

-”Куд Господару?” - хтједох опет рећи да не креће по
“Мирко, док си био мали, док ти је било 14 година, сви ноћи.
смо у теби гледали великог будућег човјека и наду Црне
- “Идем на Љеш и Сан Ђовани, па преко мора!”
Горе. Но послије си све покварио. Чуј ме, Мирко:
Кад то чух, све се око мене окрену, изгубих присебнос’
Овај Јанко учинио је за нас и за Црну Гору више него
духа, и само завиках:
ико! Пази Јанка!”
- “Разумијем, тата!”
На то смо изашли из цркве, а да ја нисам знао шта то
управо значи.
(Ја сам овдје прекинуо Сердара с питањем, шта
мисли сада - зашто су ишли у цркву; одговорио је: “Па
то је ваљда било као потврда пред ћивотом за њихов
договор.”)
МИР СА АУСТРИЈОМ ПОДРАЗУМИЈЕВАО ЈЕ ДА
СУ ЦРНОГОРЦИ

“Иди, никад се не виђели!” Бачих слушалицу као луд
и изађох. Зврји телефон, истрча поштар за мном:
“Ајде, ајде, говори Господар још!” Узех слушалицу.
“Јанко, хвала ти на служби!”
- “А теби не-хвала!...”
И опет бачим слушалицу.
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Божо Петровић и Јово Поповић, који су били код
њега, причали су послије да је Краљ на телефону говорио
неких 20 минута...
Е, што сад да радим? Стадох да се мислим. Одступићу
с колико могнем војске. Од Никшића војске нема...
Мартиновић ми јавља да ћемо ми моћи одступити.
Ха, Боже помози! Но послије, он јавља телефоном како
су топови остали без војске. Е, што сад? Да идем на
Плавницу, па лађом за Краљем? На Тузи ми више не би
било могуће - већ је 7. јануар - пресјечена је одступница;
као што су послије покушали па се морали вратити
Митар и још неки. И на Плавницу не дају ми саму ићи;
све се измутило, огорчено, могао бих само кријући
покушати. Послије опет промислих: па да туда кренем
за Краљем, без војске, сви би ми Црногорци рекли да
сам био с њиме у договору да их оставимо, а нарочито
послије оног на Крушевцу.
Е, нема се куд тамо, остаћу с народом, па што нам Бог
да.
Очајавао сам, затворио се, па плакао ка мало дијете,
ама за мене излаза није било. Што сам могао, но
замолити Владу да ме разријеше дужности, па да идем,
да се гђе склоним. Војска се сама разилазила. Влада
одржи сједницу; по Уставу, пошто је Краљ ван земље,
она преузима врховну управу.

“Јеси ли ти то, Митре, јадан не био?”
- Јеси ли ти то, Јанко?”
Бачише нас у дно лађе код машине. “А ох, наше
погибије!” Протестујемо. Једва нас изведоше на палубу.
Одатле нас послије пребачише чамцем на воз у Зеленику,
па у Вајтхофен.
Нас двојица смо се хранили на свој трошак у селу а
не у логору с осталим заробљеницима. Било је тешко.
Онда сам молио допуст да се настаним на југу ђе
има гимназија, ради ђеце. Најприје су одбили молбу.
Послије, нови намјесник Мартинић одобри, не би ли ме
задовољио, па да му умирем на земљу. Догодило се да
су неђе код Подгорице, ђе ли, “ајдуци убили аустријског
официра, и Мартинић ми поручи да их пронађем, иначе
ће све попалити. Била сједница код Владике на Цетињу
с виђенијим људима. Ја протестујем да се мени додјељује
така улога, да хватам зликовце, у непријатељском
аутомобилу; а уз то знам да их нећу наћи, па би се
само виши терет навалио на народ, а ја бих изгубио у
народу повјерење. Ја стога овако предложим: да ми
гувернер гарантује да народу неће ништа; ја ћу пронаћи
ко су разбојници, а ето Аустријанаца нека их траже.
Мартинићу то криво, па ме зовне преда се. То је био рђав
човјек. Срета ме на вратима:

“Врло ми је жао, Екселенцијо, што нијесте пошли у
Ријеше ме дужности, издаду војсци проглас да Подгорицу!”
иде кући те да положи оружје у своје магазине. (Мир
- “И мени је врло жао, Екселенцијо, што сте нашли
је послије био на бази, да су Црногорци слободни,
официри да се крећу под оружјем, а остали да га чувају за сходно да мени додјељујете таке улоге да хватам
у магазинима, Влада остаје иста, Аустријанцима само разбојнике!”
слободни пролази, а што узму - платиће). Ја се склоним
- “Па ја сам то учинио у споразуму с Вашим људима!”
најприје код Данилова Града. Смишљао сам се да одатле
одскочим у планину и да дигнем Црногорце. Чујем да
- “Е то ми је баш жао, Екселенцијо!”
је Влада закључила мир. Тада се ријешим да идем на
Чево кући. Ту сам био с фамилијом, без икаквих веза.
Он викне: “Лакше! Лакше!”
Жандари ме лијепо поздрављају.
- “Како лакше, кад сам ође затекао издају!
У ЛУДОЈ НАДИ ДА СУ САВЕЗНИЦИ БЛИЗУ Црна
Гора је закључила мир, има своја права, а ви је
ВЕШОВИЋ ЈЕ ПОЗИВАО НА УСТАНАК,
третирате као непријатеља; ваш народ у ропству и у
жицама, а прав је!”
НАВОДЕЋИ ДА САМ И ЈА СА ЊИМ
- “Што, народ прав? А што учини Вешовић ?!”
Међутим Вешовић, у лудој нади да су Савезници
близу, стао разашиљати поруке за устанак, наводећи
- “Па ви хватајте Вешовића! Што је народ крив!”
лажно да сам и ја у томе као командант сектора.
Аустријанци чувши то, пошаљу једног официра с
- “Лакше, лакше” осјече се он, “и опет вам кажем, боље
водом војске по њега. Официр му исказивао част, и би било да сте пошли у Подгорицу.”
зато оставио војску да иде за њима поиздаље, а мој ти
Вешовић, како знаш, извади револвер па га уби иза леђа
Рекох му да тамо народ скапава у жицама, надају
и побјегну. Тада је настало опште затварање.
се од мене некој олакшици, “а овамо би дочекао да
види извршење Ваше пресуде о вјешању, јер ја не могу
Једне ноћи провали официр с војском у моју спаваћу ухватити разбојнике!”
собу, предаде ми врло љубазним начином писмо од
Вебера: “Екселенцијо, поступак Вешовића нагони нас
- “Боље да више не разговарамо”, рече он набусито, па
да поступимо строго. Стављам вам на расположење изађе.
аутомобил и пратњу, и т.д.”, све љубазно. Али кад устадох
из кревета да се обучем, једва ми и то дозволише. Не дају
Свједок овог састанка био је један хрватски официр,
да пређем у другу собу да узмем сто од новаца. Једва сад не могу да му се сјетим имена, а чиновник је
дозволише да ми жена пружи 100 динара. Стрпаше ме сада неђе у Босни. Мене су вратили у ропство.
у аутомобил. Кроз Цетиње у трку за Котор. Бајунете Дозволили
су
ми
да
се
настаним
с
држе просто под носом, а они се аутомобил треска; да фамилијом у Бјеловару (ја сам молио Осијек).
сам морао једном викнути: “Одмакни те бајунете!” Из И ту сам ти провео 1917. и 1918.
Котора лађицом у брод. Ту нађем Митра Мартиновића.
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ХЕРЦЕГОВАЧКО
ПРОРОЧАНСТВО
П р о тој е р е ј - ставр о ф о р х а џ и Д раган кр у шић

П

однаслов: Једно од најљепши х и
најупечатљивијих пророчанстава са простора
бивше Југославије, названо је „Херцеговачко
пророчанство“ и сматра се да је преписано
„во времја Ерцега Стјепана у граду Фочи“.
Занимљиво је да је ово пророчанство које говори „шта
ће се збити од созданија до скончанија свијета“, приликом првог објављивања, приписано безименом пророку
(„безимени преписач“). Ратне 1916. године у „Српским
новинама“, које су излазиле на Крфу, у броју од 23.
априла, на другој страни, у фељтону, штампан је подужи
текст с насловом „Једно херцеговачко пророчанство о
садашњем рату“ и потписом: Саопштио А. ЛубурићНикшић, заставник у чети Срба добровољаца. Пошто се
често мало вјерује у вјеродостојност пророковања овдје
је то веома лако утврдити. Прије свега зато што постоји
непобитан документ (новине) и што су пророчанске идеје
и претпоставке лоциране и временски и просторно.

НЕПОЗНАТИ ПРОРОК
Записивач је, из сасвим разумљивих разлога, на почетку
изнио оно што се односи. Тада још безимени казивач-пророк, рећи ће о Првом свјетском ратном пожару још и ово:
„Ђавоља владавина почеће покоравањем малога златнога
народа и побједом сунчанијех синова и појавом њихових
крвавих мачева од којих ће у почетку Срби зајаукати; а у
највећој муци храбриће се звеком њихових крвавих мачева
и заклањати свијетла и јуначка лица њиховим даровима.
Свак ће викати против рата, а нико неће бити без њега.
Срби ће први почети рат на дан дотадашње највеће несреће,
а од тада највеће среће, јер ће тога дана синути муња из
Херцеговине, а загрмјети гром из Босне који ће убити
„ђавоље мјезимче“ и заплакати „грешнога саморемца“,
који ће грешним сузама заклати цио свијет. Рат ће почети
у дане пророка Илије 1914. године, а завршиће се у јануару
1918. године. На српске соколове напашће јата свакојаких
птица предвођених црним орлушинама, али ће се
повраћати крвавих крила и кљунова и проће их свака воља
за нападање. Српско ће оружје засијати као сунце и његов
сјај засјениће очи свијем народима...“ Иако објављено
као „пророчанство о садашњем рату“, то јест о Првом
свjетском рату („Српске новине“, 23. април 1916. године,
БОЖИЋ 2015. | бр. 101
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„три књиге староставне“. Др Казимировић ће
о њима још рећи: „Све три биле су писане на
пергаменту и словенским писмима. У једној је
било о поријеклу бањских породица, писана
око 1712. (јер доцније породице у њој нијесу
записане). Другу је Пако назвао Лунарије и вели
да је писана у Атини, још у VI вијеку. Трећа је
била пророчка, писана „прстом немитних
Врача, во времја пророка Илије“, а преписана
во времја Ерцега Стјепана у граду Фочи“.

Крф, Архив Србије, ЗАЛ, К 5/6), ово пророчанство се не односи
само на догађаје који су управо тада били у току. А ваља рећи
да је тада још „непознати пророк“ бриљантно погодио развој и
исход овог свјетског пожара, а нарочито онај дио који се односи
на учешће српског народа у њему.

ЦАРСТВО НЕЧАСТИВОГ
Зашто Андрија Лубурић који је записао и објавио
„Херцеговачко пророчанство“, није тада открио и име његовог
творца, иако га је знао, што ће касније и сам потврдити? Можда,
у том тренутку изузетне ратне збиље, у тренутку судбоносном
по српски и друге народе, из разлога психосугестивне природе.
Наиме, сасвим је близу памети претпоставка да су уредници
„Српских новина“, рачунали и на сугестибилност једног тако
оптимистичног пророчанства, која би била знатно умањена ако
би се знало да иза њега стоји један безмало обичан човјек, кога
је од других саплеменика одвајало то што је био писмен, што је
знао да гусла и да лијепо прича. Тек по завршетку рата Андрија
Лубурић ће открити име творца „Херцеговачког пророчанства“.
То је Павле Косановић, рођен 1850. у селу Миљанићима, у
Бањанима. Он је, као што се види из „Српских новина“, покушао
да види и даље од исхода Првог свјетског рата. Он је, како наводи
Лубурић, прорицао „из књига староставних“. Из једне такве
књиге Лубурић је, још 1910, записао и друга пророчка предвиђања
Павла (Пака) Косановића. Подсјетимо их се, јер нека од њих сежу
до нашег времена, а чини се и даље! Павле Косановић каже: „У
другој хиљади година на земљи ће завладати царство ђавола,
коме ће Бог дати управу на земљи због безбожности људи, који
ће Богу кривити вилице. Ђавољи престо биће у граду Каратору
(?); али ће његов син владати из гвозденога града чија прва слова
казују глас овце... Ђавоља владавина оставиће људима велику
ширину и убјеђење да су род од дивљих звјерова“.

ГВОЗДЕНЕ ГУЈЕ ОКО ЗЕМЉЕ
„Завладаће неслога и правда ће узмаћи пред неправдом и
сјајнијем оружјем. Све ће, и од свачега, правити оружје. Ђаво ће
научити људе да измисле много чуда с којима ће се боље и лакше
уништавати и најпослије ће позвати у помоћ: кугу, колеру и
друге разне болести да доврше недовршено огњем и мачем. Ђаво
ће пустити три сабље на народ: покољ, помор и глад. Људи ће
друмове заорават`, а од глади крепават`.“ Херцеговачки пророк
Павле (Пако) Косановић је, према тврдњи Андрије Лубурића
коју ће касније забиљежити и др Радован Казимировић, имао
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Из ове треће књиге Лубурић је преписао
и ово: „Неће бити стида ни збора о гријеху и
о свему ће се више водити брига но о чојству,
души и образу. У то вријеме људи ће пливати
и ронити, као рибе у води се за очи хватати;
лећети као птице а из облака падаће кочићи
од гвожђа и камена те бити људе. Људи ће рити
као кртице и под земљом се клати, а облацима
се тровати. Људи ће говорити с краја на крај
свијета, јахаће коње равнином, а преко тврђе
преносити под пазухо. Ријекама ће мијењат`
корита, а равнити брда. Зазиђиваће благо по
гомилама, а по херцеговачким брдима начиниће
грађевине које ће бити страх народу, а од 15.
јула 1916. служиће за уточиште говедима од
обада. Земља ће бити испрепасивана гвозденим
гујама. Брда ће понизит`, а доли повисит`. У
народ ће ударит` неслога, а особито око земље,
због које ће се водити многе парнице. Брат ће
брата у јаму бацат`, а кум кума на суд водити“.
Ова пророчка визија херцеговачког маштара,
гуслара и бесједника одавно није пророчанство
већ стварност. Груба, физички присутна
стварност.

ОБЛАЦИ ТРУЈУ
Ако је Павле Косановић могао да „види“
из херцеговачких забити, јер је по Лубурићу
био писмен, појаву првог воза (пруга Шентиљ
– Марибор – Цеље, 1846), првог телефона (у
Србији 1882), првог аутомобила (крајем 19.
вијека у свијету су приређене и прве ауто-трке)
зацијело фасцинира његово виђење изузетног
развитка технике, индустрије и војне вјештине
(„...из облака падаће кочићи од гвожђа и камена
те бити људе“, „... људи ће пливати и ронити као
рибе, у води се за очи хватати“). Смртоносни
коктел бомби свима је познат, подводни рат
је такође одавно стварност, а ни подземни рат
није немогућ („... људи ће рити као кртице и под
земљом се клати“). Косановићево предвиђање
фантастичног напретка индустрије увелико се
испунило: „... ријекама ће мијењати корита, а
равнити брда...“. Ако се и то могло „видјети“ из
перспективе наглог процвата технике, почетком
овог вијека, уистину је, тада, било тешко
предвидјети еколошку мору нашег времена:
„... људи ће се облацима тровати...“. И да није
ништа друго предвидио, Павле Косановић би
заслужио мјесто у нашој и свјетској пророчкој
породици. А јесте, и те како, нарочито у сфери
етичких вриједности и односа међу људима
(„... неће бити стида ни збора о гријеху...“, „...у
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народ ће ударити неслога...“, „... брат ће брата у земљу
бацат...“). Године 1928. др Радован Казимировић,
пишући о „Креманском пророчанству“, осврнуо се и на
казивања Андрије Лубурића о пророчанствима Пака
Косановића. Он ће то, касније, објавити у својој књизи
„Тајанствене појаве у нашем народу“, гдје ће се, поред
бављења тајанственим духовним појавама, чарањем,
чинима, мађијама, гатањем и врачањем, позабавити
и нашим пророцима и пророчанствима. Пророк из
Бањана добиће код Казимировића значајно мјесто. Од
њега дознајемо да се ни пророци не јављају сами од
себе, без икакве везе са пророчком или приповједачком
традицијом.

УВИЈЕК ЈЕ ПОГАЂАО
Пишући о Павлу Косановићу, Казимировић
наглашава, не без разлога: „Његов отац Митар био је
чувени гуслар и приповједач, а стриц му је био чувени
дабробосански митрополит Хаџи Сава Косановић, први
српски митрополит у Сарајеву,
завладичен у Сарајеву 1881.
године“. Казимировић ће
само кроз једну опаску
исказати сву незахвалност
и ризик пророчког заната,
управо на примјеру Павла
Косановића:
„Павла
је
народ звао Паком, а многи
и Наопаком, јер му је, веле,
сваки посао ишао наопако“.
А одмах затим, потврђујући
вјечну
противрјечност
пророковања, посредно му
је одао признање: „Павле је
прорицао, и веле да је увијек
погађао“. Додајући још један,
за упознавање пророкове
личности веома значајан
податак, Казимировић поново
истиче нешто што би могло да
личи на класичну пророчку
мистификацију. Ријеч је о
„књигама староставним“ из
којих је, наводно и сам Павле
Косановић прорицао, и због
којих ће временом, имати
неприлика и са родбином и
са властима. Др Казимировић
каже: „Из тих књига Лубурић
је повадио и неке друге
податке. Павле Косановић је
обећао да ће му те књиге дати
на читање, али их више никад
није дао. Раније је због тих чувених књига често био
злостављан од грубих црногорских власти. Зато те књиге
није ни држао код своје куће, већ негдје, незнано гдје, на
другом мјесту, да их нико не пронађе. Он их сматраше
за највећу светињу.“ Свом стрицу дабробосанском
митрополиту Сави узео је неку стару књигу, због чега
га овај и омрзе... Није волио да му у посјете долази, али
му је ипак саградио кућу, у којој је Павле живио све до
своје смрти. Могуће, да је ова пророчка књига баш та,
која је узета. Ово претпоставља и Андрија Лубурић, али
се, наравно, ова претпоставка не може доказати...“

КЊИШКО ПРЕДАЊЕ
Питање како је (и из чега?) прорицао Павле Косановић,
остаје због помањкања вјеродостојних података,
широм отворено и велика мистерија. Одговор на њега,
суштински, и није битан, јер је важније разумије се,
шта је прорекао. Нешто друго је, међутим, у вези с тим
важно: књига, и уопште писана ријеч, и однос према њој
у временима када је било мало књига и мало писмених.
Тај однос је, сасвим разумљиво, морао садржавати у
себи изузетно поштовање, чак и страхопоштовање,
према књизи и према ономе што „књига казује“. Књига
је, стога, нарочито код неписмених и лаковјерних,
а њих је у ранијим временима, посебно у нашим
крајевима, било доста, могла бити употријебљена у
свакојаке сврхе. Максима „као у Светом писму“, којом
се жели подвући мудрост и истинитост нечега, веома
је стара. У приликама када се жели истаћи речитост,
ваљаност и љепота казивања обично се каже да
говори „као из књиге“. Овдје не треба заборавити и
црквено, да не кажемо религијско, поријекло књиге:
светилишта и богомоље су, уосталом, прва станишта
књига, тамо се и зачела писана ријеч, а
у многим срединама, попут наше, тамо
је стољећима био и центар духовног
живота. Није, онда, никакво чудо што су
и пророци користили ту древну духовну
и душевну опојност књиге да би својим
визионарским слутњама дали већу
озбиљност, увјерљивост и животност.
Зато се у нашим старим предањима,
готово без изузетка, спомињу „књиге
староставне“, „књиге инџијеле“ и
слично. Такво, књишко предање, код
нас је, упркос доста скромној књишкој
традицији, веома често. Једно од
најстаријих је, свакако, Пањдехово
пророчанство из „Зборника попа
Драгојла“ из XII вијека, гдје је сачувано
„апокрифно пророчанство Данилово,
које говори о судбини Цариграда
и о многим будућим догађајима на
Балканском Полуострву“. Ни ово
пророчанство није, на жалост, сачувано
у цјелости.
Нека нова овдје већ поменута
пророчанства тек треба да угледају
свјетлост дана. Да ли ће бити добра или
лоша, остаје тек да се види.
ЛИТЕРАТУРА
- Б. Б. „Црногорци о себи и животу“,
Прорицања Пака Косановића, Слободна мисао,
Никшић, 17. март 1929.
- Блечић Михаило, Херцеговачки пророци, Београд
1984.
- Казимировић Радован, Тајанствене појаве у нашем
народу, Београд, 1941.
- Лубурић Андрија, „Једно херцеговачко пророчанство
о садашњем рату“, Српске новине, Крф, април 1916.
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Фасцинација
ми л у тин мић о вић

Г

ле, и фасцинација може да се доживљава, као – спас од
свог пакла. Доста су чести ти психички типови – склони
фасцинацији. Не могу да живе, ако нијесу нечим, или
неким фасцинирани. Фасцинација је за њих живот,
надахнуће, чаробни штапић за све невоље, и бијег од
смрти и стварног стања. Фасцинација, у психолошком смислу, није
далеко од фиксације. То је само нижи и краћи пут фасцинације. Да,
фасцинацијом и фиксацијом покрива се неки унутрашни дефицит.
Не само да фасцинација подразумијева снижени нивио самосвијести
него и донекле патологизовану основу личности. Мислим да то није
преризично рећи, мада ће ми неки психолози замјерити.
О човјече Божији, видиш ли ти ово? Видиш како не видиш? Како не
видиш кад видиш? Али немаш са киме да проговориш. Као ни ја. Као
ни многи. Него се мрзнемо и горимо по пећинама Црне нам Горе. По
балканским пећинама, које су једини егзили и азили за људе, ево, од
Косова, а и прије њега. Пећина је примила Христа, а не да не прими
нас, остатак хајдука и мистика. Балкан је живио од хајдука и мистика.
(„Орах, копах, не дадоше Турци / Гајих овце, поклаше их вуци./ Узех
пушку, одох у ајдуке“.) Тако каже наш комшија и рођак, Старина
Новак. Тако смо научили да живимо изван цивилизације, али за више
вриједности. А шта је „пушка“ него метафора унутрашњег огња? И шта
је „хајдук“, него метафора и стварно оваплоћење слободе? Све напустити
и отићи, – шта је то него излазак из оквира. Из оквира ропства. Из
оквира грађанског (прописаног, кодификованог, стандардног живота,
и прихватање слободе. Цивилизација није добар оквир за самосталност
и слободу. Самосталност и слобода разбијају оквир. Цивилизација
је пуна пакла, али добром демагогијом житељима се утјера у главу да
нема бољег свијета од овог, ни бољег живота од овог. Зато је пакао често
испуњен великим причама о изобиљу, удобности, прогресу, профиту,
луксузу, интеграцијама, одбрани од зла, коју персонификују моћници
овог свијета. Пакао, дакле, може бити и рај.
А Мистик је рекао: Остави све, и нађи извор воде живе. А шта је то
„све“? Па то што имаш у овом оквиру – хљеб, новац и смрт. Остави
све то заврзане један, и скачи у ватру. Остави све то, јер је све то пуно
смрти. Не живи за смрт, самртниче. Нађи извор воде живе, опери се од
таме смрти. Не дај да те ишта и нико овдје на земљи фасцинира, иди
даље. Нека те удари оштар вјетар по лицу, нека те пере Божија киша,
нека те огрије сунце.
Да, фасцинација и фиксација имају неку везу с религијом, с нижом,
примитивном природом религије. Тотемизација, фетишизација,
фанатизација, - све су то нижи облици религије, и нижи облици
тражења смисла и спаса. Тражења смисла и спаса, макар и у паклу. За
патологизовану памет и пакао, добром идеолошком фанатизацијом
може бити рај. Рецимо у паклу лако биваш фасциниран анђелом
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уништења иновјерних грешника, још, ако је
најављен као „милосрдни анђео“ уништења.
Ево погледајте Црну нам Гору, иако није
неки изузетак у свијету. Погледајте, јер све
је прегледно. Једна секта посебно живи
екстатичном фасцинацијом, и казује, скоро
вриштећи од узбуђења, да доноси спас Црној
нам Гори. Ако је приспао еврофанатизам,
али се нагло пробудио и већ виче из мозга
НАТО-фанатизам. Тај ентузијазам, скоро
имбецилан, могли би назвати – фасцинацијом
НАТО. Та патологизована фасцинација,
надахнуто говори из уста наших поносних
патуљака у државним униформама, - НАТО
је наш спас. НАТО је наш брат. НАТО је
милосрдни анђео, који нас је ошамарио, за
наше гријехе. Морао нас је ошамарити, овако
бандоглаве, залуђене недостојним вођама.
Ошамарио нас је и пљунуо нам у лице, али сад
се сажалио на наше исповијеђено покајање
и понижење до црне земље. Он нам већ
долази, сусретнимо га цвијећем, ускликнимо
му – Осана, благословен који долази у
име нашег спасенија, и нашег „милордног
анђела“, чију љубав довољно не разумјесмо.
Љубићемо чизме његових водника и
разводника и спроводника. И његових
лаконогих љепотица. Доста нам је локалне
историје, балканског кошмара, словенског
свејединства, православне вјере, што нас
је све заједно држало у паклу и узалудним
мукама, вјековима. За „милосрдог анђела“
и брата НАТО, то је све, само – балканско
блато!

р е п о ртажа

ЕТИКА

ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИК
СВЕТЕ АНЕ У ЕПАРХИЈИ
ПАКРАЧКО-СЛАВОНСКОЈ
А ЛЕКС АНД АР ВУЈОВИ Ћ

У

присуству вјерног народа Западне Славоније
и гостију из околних сестринских Епископија,
свету архијерејску Литургију у Манастиру
Свете Ане у Доњој Вријесци код Дарувара
служила су Њихова Преосвештенства
владика Будимљанско-никшићки г. Јоаникије и владика
Пакрачко-славонски г. Јован, уз саслужење свештеног
клира Епископија Пакрачко-славонске, Загребачкољубљанске, Аустријско-швајцарске и Београдскокарловачке. Овом приликом, уз своје професоре, тадашњег
ректора Преосвештеног владику г. Јоаникија и разредног
старјешине Преосвештеног владике г. Јована, обељежена
је и петнаестогодишњица од матуре ученика Богословије
Светог Петра Цетињског, генерације 1995–2000.

Молитвеном слављу присуствовали су и директор
Управе за сарадњу са Црквама и вјерским заједницама
у Влади Републике Србије др Милета Радојевић и
директор Републичког секретаријата за вјере у Влади
Републике Српске Драган Давидовић са сарадницима,
као и други гости и српски представници локалне и
жупанијске управе Бјеловарско-билогорске жупаније.
Верном народу и гостима, пригодном бесједом након
прочитаних одјељака из Светог писма, поздравним
ријечима уз захвалност домаћину, Владици Јовану,
обратио се Преосвештени владика Будимљансконикшићки. Владика Јоаникије истакао је значај и улогу
овог празника који нас овом приликом сабира око ове
древне светиње, управо на мјесту гдје су прије много
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„Можемо само да претпоставимо колико су суза
вјекова мисију просвећења у вјери и описмењавање
ови побожни, у свему праведни пред Богом, родитељи
народа вршила Света браћа Кирило и Методије.
Јоаким и Ана, пролили, колико патњи, колико уздаха и
Владика Јоаникије је између осталог казао: „Сабрали колико су се обрадовали рођењу свог дјетета. Али, ту се
смо се са разних страна – од Русије, Италије, Црне не завршава прича о Светим Јоакиму и Ани и Пресветој
Горе, земаља око Славоније. Драго нам је што су овдје Богородици, него ту, тек, заправо, почиње, јер видимо
и представници власти Републике Србије и Републике да су се молитве тих побожних родитеља претвориле
Српске, а све то показује да ову светињу нијесмо не само за добијање порода, него су се претвориле у
заборавили и да нас распете светиње мученичке посредничке молитве за цио род људски, за спасење
Славоније сабирају, да ови свети олтари сабирају народ цијелог свијета. Радост коју су они доживјели рођењем
који је овдје остао, али и онај народ који се одавде свог дјетета била је почетак радости спасења цијелом
због разних историјских недаћа, неприлика и другим свијету. Видите, драга браћо и сестре, како дјелује
поводима раселио“.
Божји промисао, зато не треба никада да посустанемо
када дођу тешка времена, када настану искушења, када
„Овај свети празник нас везује за саме основе наше смо лишени нечега земаљског, него треба увијек да
свете вјере православне. Прича о Светом Јоакиму и Ани, благодаримо Богу и да се увијек надамо“, поручио је
о Рођењу Пресвете Богородице, је веома интересантна и сабранима Преосвећени Епископ.
са простог људског становишта да побожни родитељи,
који су у свему били Богу угодни, за дуго нијесу имали
Он се, потом, у својој бесједи осврнуо на историју
порода, а то се у древним временима много теже древног манастира Успења Свете Ане у Дарувару,
доживљавало него што се доживљава данас“, рекао је истичући да Славонци, као ни сав српски народ, нијесу
владика Јоаникије.
заборавили своје светиње, своја огњишта и гробове, а
нарочито онај велики Божји град, великомученички
Ипак, људске туге, патње, а и радости често се, према Јасеновац.
Владикиним ријечима, уплићу са Божјим промислом,
односно Божји промисао и премудрост користи наше
„Ми се данас сјећамо и прошлости, подсјећамо се
људске судбине да нам открије Божју вољу, да нас упути из историје наше мученичке Славоније оних славних
на пут спасења.
тренутака када се овдје зачињало хришћанство.
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Древна је повијест, која је везана за ову светињу да су
овдје дошли Света браћа Кирило и Методије, Кирило
је богонадахнутим ријечима проповиједао народу
словенском, који је тада овдје живио, а Методије као
архијереј крштавао у оближњој ријеци. То је древно
предање, које је везано за ову светињу, а много тога ова
светиња има лијепога у својој историји. Ми се оснажујемо
Божјом благодаћу, Свети тајнама Христовим на овим
светим службама и укрепљујемо се надом у будућност,
заправо Господ нас Својом благодаћу оснажује и
укрепљује, открива нам прошлост, садашњост и
будућност, везује нас за своје вјечно Царство“.

Божје, а нарочито великомученички Јасеновац, тај
велики Божји град“.

„Дужност епископа није само у томе да сабира живе
него и да сабира памћење једног народа. Епархију
представљају и ми, који смо привремено овдје на
земљи, и они који су, већ, на небу, а нарочито Свети
мученици Христови, Свети мученици Јасеновачки,
које прослављамо. Они нас оснажују, окрепљују,
просвјетљују из вјечног Царства Христовог, из вјечног
Царства Божјег коме се и ми полако приопштавамо
у вјечној и неразоривој, правој, истинској држави и
правој отаџбини свих хришћана“, бесједио је Његово
„Иако је ова светиња доста оронула и треба јој доста Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки г.
наше пажње, доста помоћи, Бог даје снаге и надахнућа Јоаникије.
нашем Владици Јовану и његовим свештеницима, а и
Након причешћа Светим Даровима коме су скоро
народу који се све више сабира у ове светиње, све се више
везује. Наш је Владика скоро био до Америке, Славонци сви присутни приступили, Преосвештене владике су
нијесу заборавили ни своје светиње, ни своја огњишта, са свештенством и вјерним народом освештали славско
своје гробове. И ми који долазимо у славонску Епархију, жито и пресјекли славски колач, у Славу Божију а у част
увијек посјећујемо ове древне манастире, свете олтаре и спомен Свете Ане, чију успомену прослављамо. Овом
приликом владика Јован је заблагодарио свима који су
дошли на овај свети дан у манастир Св. Ане, посебно
владици Јоаникију и представницима Владе Републике
Србије, Републике Српске и свом свештенству
епархије славонске. Он је подсјетио и све присутне на
матурску ексурзију ученика IV генерације обновљене
Богословије Светог Петра Цетињског (1995–2000), која
П р е драг В у кић
се са благословима Његове Свесветости Патријарха
Цариградског г. Вартоломеја и Његове Светости
Патријарха српског г. Павла и Митрополита црногорскоприморског г. Амфилохија догодила по Васкрсу 2000. у
част прославе 2000 година хришћанства.

Клик Теби, Оче
Кад би се милост са неба,
о Господе, излила на нас,
и сабрала чеда Твоја
у Духу Утјехе...
Постали би синови Твоји...
слуге Твоје,
Оче милосни,
пјевале би Теби.
Постали би чеда
спокоја и мира
што у сусрет ходе
Извору Живота.

Манастир Острог, 24. новембра 2015, на Св.
Краља Стефана Дечанског

Благодарећи љубави и пожртвовању протојерејаставрофора Луке Босанца пароха Даруварског, и вјерног
народа ове парохије, по завршетку свете Литургије у
конаку манастира за све присутне приређена је трпеза
љубави. Из Манастира Свете Ане празнично славље
настављено је у престоном Граду Пакрацу и Манастиру
Јасеновац. У пратњи Преосвештеног владике г. Јована
гости су посјетили Саборни храм Свете Тројице и
Владичански двор са параклисом Благовештења
Пресвете Богородице – Дворску капелу, гдје су имали
прилику да се освједоче у напредовању радова у обнови
храма и двора. Преосвештени владика упознао је госте
са овогодишњим реализованим радовима обнове, као
и са плановима наставка истих у идућој, како би се
могло што скорије приступити плановима освештања
Саборног храма и пресељења у зграду двора, што је у
плану за јесен идуће године. Након посјете Пакрацу,
гости су обишли и Манастир Јасеновац гдје су такође
имали прилику да се освједоче напретку у обнови ове од
великог значаја наше светиње. Поред тренутног стања
обнове манастирске цркве и конака са зградом старе
школе, ових дана Манастир је благодарећи донацијама
Фонда Патријарха Павла, који је основан од стране
Светог Архијерејског Сабора Српске Православне
Цркве и под чијом управом и дјелује, проширио своје
имање куповином сусједне куће са двориштем, што ће
увелико олакшати будуће функционисање ове светиње.
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24. новембар
На празник Светог краља
Стефана Дечанског, Његово
Преосвештенство Епископ
будимљанско-никшићки и
администратор милешевски
Г. Јоаникије служио је Свету
Архијерејску Литургију у манастиру
Светог Николаја – Бања прибојска,
чиме је ова знаменита немањићка
задужбина прославила своју
ктиторску славу.
•

•
4. децембар

26. новембар
Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
и администратор милешевски Г.
Јоаникије служио је, на празник
Светог Јована Златоустог, са
свештенством Свету Архијерејску
Литургију у манастиру Светог
арханђела Михаила – Куманица.
•
28. новембар
Поводом стогодишњице
Мојковачке битке, Скупштина
општине Беране, у сарадњи
са Епархијом будимљансконикшићком, организовала
је Округли сто под називом
“Операције црногорске Санџачке
војске крајем 1915. и почетком 1916.
године, њихов значај и одјек“, који
је одржан у Кући војводе Гавра
Вуковића, у Беранама.
Скуп је поздравном ријечу
отворио Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије, који је истакао да је
јубилеј стогодишњица Мојковачке
битке добар повод да се осврнемо
на њен значај у свим аспектима тог
великог историјског догађаја.
•
29. новембар
Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије служио је на празник
Светог апостола и јеванђелисте
Матеја, Свету Архијерејску
Литургију у манастиру Ђурђеви
Ступови.
•
3. децембар
Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије, служио је на празник
Преподобног Григорија Декаполита

40

и Претпразништво Ваведења, Свету
Архијерејску Литургију у манастиру
Ђурђеви Ступови. Саслуживало
је свештенство беранског
намјесништва и монаштво
Манастира. Током Литургије
Преосвећени Епископ је замонашио
у расу послушницу Станисаву,
давши јој име Ана, а у чин мале
схиме замонашио је јерођакона
Андроника Ракочевића, сабрата
манастира Ђурђеви Ступови.

Светом Архијерејском
Литургијом и ломљењем славског
колача манастир Шудиково
прославио храмовну славу –
Ваведење Пресвете Богородице.
Свету Архијерејску Литургију
на празник Ваведења Пресвете
Богородице, служио је Његово
Преосвештенство Епископ
будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије уз саслужење свештенства
и монаштва наше Епархије. Током
Литургије Његово Преосвештенство
је у чин јеромонаха рукоположио
јерођакона Андроника Ракочевића.
Благосиљан је и преломљен славски
колач, а прослављање храмовне
славе и празника Ваведења Пресвете
Богородице настављено је уз трпезу
хришћанске љубави.

10. децембар
На дан када Руска православна
црква празнује икону Мајке Божије
„Знамење“, катедрални храм Кузбаске
митроплије свечано је прославио
престони празник. Празничну
Божанствену Свету Архијерејску
Литургију служили су Његово
високопреосвештенство Митрополит
Кемеровски и прокопјевски Г.
Аристарх, уз саслужење Њихових
преосвештенстава Епископа
будимљанско-никшићког Г.
Јоаникија (СПЦ), Епископа
горњеалтајског и чемаљског Г.
Калистрата, Епископа маринског и
јургинског Г. Инокентија и Епископа
новокузњецког и таштагољског Г.
Владимира.
Претходну вече је митрополит
Аристарх уз саслужење Епископа
Јоаникија и епископа Калистрата у
катедралном храму служио свечано
празнично бденије.
•
12. децембар

Митрополит Кемеровски и
прокопјевски Г. Аристарх служио је
свеноћно бденије у храму Рождества
Христовог у Новокузњецку. Њему је
саслуживао Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије, јереј Остоја
Кнежевић, старјешина Саборног
храма Светог Василија Острошког
•
у Никшићу, као и свештенство и
6. децембар
свештеномонаштво Кемереовске
епархије. У току бденија, пред
Светом Архијерејском
почетак полијелеја, вјернима су се
Литургијом и благосиљањем
обратили митрополит Аристарх
славског колача манастир Жупа
и епископ Јоаникије, пригодним
Никшићка прославио је, на празник словом.
Светог Амфилохија Иконијског,
храмовну славу капеле посвећене
•
великом угоднику Божјем
12. децембар
Светом Оцу нашем Амфилохију
Иконијском.
Његово преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Свету Архијерејску Литургију је
Г. Јоаникије, који се налази у
служио Његово Преосвештенство
узвратној посјети Кузбаској
Епископ будимљанско-никшићки
митрополоји Руске православне
Г. Јоаникије уз саслужење бројног
цркве, одржао је предавање у
свештенства и свештеномонаштва
Кузбаској богословији. У пратњи
наше Епархије и Митрополије
митрополита Аристарха, ректора
црногорско-приморске.
поменуте Богословије, владика
Благосиљан је и преломљен
Јоаникије се упознао са устројством
славски колач, а заједничарење
храма Рождества Христовог и
у славу Божју и у част великог
упознао административни центар
угодника Божјег Светитеља
богословије, гдје је посјетио сталну
Амфилохија Иконијског,
поставку фотографија, посвећену
настављено је уз трпезу љубави.
новомученицима и исповиједницима
Овом приликом одржан је пригодан Руске цркве.
програм.
Потом је владика Јоаникије у
•
амфитеатру одржао предавање
на тему положаја Српске цркве
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Григорија Горњачког, на Дјетињце,
Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско
никшићки и администратор
милешевски Г. Јоаникије
служио је Свету Aрхијерејску
Литургију у манастиру
Милешева. Саслуживали су
свештеници и свештеномонаси
Епархија милешевске и
будимљанско-никшићке.
Студенти су након предавања
Током ЛитургијеПреосвећени
постављали владици питања из
Епископ Јоаникије у чин ђакона
живота Српске цркве и хришћанског рукоположио је Ненада Тешића,
живота уопште.
вјероучитеља из Нове Вароши.
у историји и данас, с посебним
освртом на живот и подвиг великих
учитеља и светитеља српских –
нарочито свештеноисповједника
Никодима Милаша, светог владике
Николаја Охридског и Жичког,
преподобног Јустина Ћелијског,
поменувши такође и трудољубље и
подвиг блаженог спомена патријарх
српског Павла.

•
13. децембар
У 28. Недјељу по Духовима, на
празник Светог Андреја Првозваног,
Његово високопреосвештенство
Митрополит Кемеровски и
прокопјевски Г. Аристарх и
Његово преосвештенство Епископ
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије
служили су Свету архијерејску
литургију у храму Светог Јована
Крститеља у Прокопојевску.
•
18. децембар

Окупљеном вјерном народу
архипастирском бесједом обратио
се Владика Јоаникије.
•
22. децембар
Његово Преосвештенство
Епископ будимљансконикшићки Г. Јоаникије служио
је са Преосвећеним Епископом
славонским Г. Јованом
(Ћулибрком), Свету Архијерејску
Литургију, на празник Зачећа
Свете Ане, поводом храмовне славе
манастира у Доњој Вријесци код
Дарувара.

Његово Преосвештенство Епископ
•
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије
служио је на празник Преподобног
25. децембар
Саве Освећеног, уз саслужење
Његово Преосвештенство
свештенства и монаштва Епархије,
Епископ будимљанско-никшићки
Свету Архијерејску Литургију у
Г. Јоаникије служио је на празник
манастиру Ђурђеви Ступови.
Преподобног Спиридона
•
Чудотворца, Свету Архијерејску
Литургију у манастиру Ђурђеви
19. децембар
Ступови, уз саслужење свештенства
и свештеномонаштва наше
На празник Светог Николаја
Епархије.
Мирликијског Чудотворца, у цркви
Светог Николаја Мирликијског
у Никољцу је Свету Архијерејску
Литургију служио Његово
25. децембар
преосвештенство Епископ
У препуној крипти Саборног
будимљанско-никшићки Г.
Јоаникије, са свештенством. Послије храма Христовог Васкрсења у
Подгорици вечерас је одржана
Литургије пререзан је славски
свечана духовна академија
колач у славу небеског заштитника
посвећена 3о-ој годишњици
овог светог храма, као и бројних
архијерејске и 25-ој годишњици
свечара из Бијелог Поља. Домаћин
митрополитске службе
овогодишње славе Рајко Ђачић
предао је члановима Удружења Кнез Архиепископа цетињског
Митрополита црногорскоМирослав дио славског колача за
приморског Господина
наредну годину.
Амфилохија.
•
Академији су присуствовали:
20. децембар
изасланик Патријарха московског
и све Русије господина Кирила
У 29. недјељу по Духовима,
Његово Високопреосвештенство
на празник Светог Амвросија
Митрополит ташкентски и
Миланског и преподобног
узбекистански Викентије, стални

члан Синода Руске православне
цркве, Његово Блаженство
Архиепископ охридски и
Митрополит скопски Јован, Њихова
Преосвештенства Епископи
шумадијски Јован, жички Јустин,
захумско-херцеговачки и приморски
Григорије, рашко-призренски и
косовско-метохијски Теодосије,
будимљанско-никшићки Јоаникије,
бихачко-петровачки Атанасије,
нишки Јован, пакрачко-славонски
Јован, полошко-кумановски Јоаким,
тимочки Иларион, умировљени
захумско-херцеговачки Атанасије,
затим игуман манастира Хиландара
архимандрит Методије, амбасадор
Србије у Подгорици Зоран Бингулац,
те многобројно свештенство,
свештеномонаштво и монаштво.
Митрополита Амфилохија и
госте поздравио је предсједник
Одбора за прославу јубилеја
Епископ будимљанско-никшићки
господин Јоаникије, који је рекао да
овај скуп испуњава наше осјећање
благодарности Богу за изобилне
дарове које је излио на Своју Цркву
преко Високопреосвештеног
Митрополита Амфилохија.
•
26. децембар
У Саборном храму Христовог
Васкрсења у Погорици данас је, на
празник Светог свештеномученика
Гаврила, Патријарха српског,
служена свечана саборна
архијерејска Света служба Божија
поводом 30 година епископске
и 25 година митрополитске
службе Архиепископа цетињског
Митрополита црногорскоприморског господина Амфилохија.
Началствовао је Његово
Блаженство Архиепископ
охридски и Митрополит
скопски Господин Јован, а поред
слављеника Митрополита
Амфилохија, саслуживали
су му изасланик Патријарха
московског и све Русије Кирила
Његово Високопреосвештенство
Митрополит ташкентски
и узбекистански господин
Викентије, стални члан Синода
Руске православне цркве, господа
Епископи жички Јустин, шумадијски
Јован, бихаћко-петровачки
Атанасије, будимљанско-никшићки
Јоаникије, захумско-херцеговачки
и приморски Григорије, косовскометохијски Теодосије, полошкокумановски Јоаким, нишки Јован,
пакрачко-славонски Јован, тимочки
Иларион, умировљени захумско-

БОЖИЋ 2015. | бр. 101

41

ЉЕТОПИС
27. децембар

херцеговачки Атанасије, затим
игуман манастира Хиландара
архимандрит Методије, те
многобројно свештенство и
свештеномонаштво.
•
26. децембар
Умировљени Епископ захумскохерцговачки и проморски Г.
Атанасије (Јевтић) одржао је
у суботу 26. децембра 2015, у
Црквено-народном дому Светог
Василија Острошког у Никшићу,
предавање под насловом
“Православље сабор са свима
светима“.
Бројно свештенство, монаштво и
вјерни народ, који су до последњег
мјеста испунили салу Црквенонародног дома, поздравио
је Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије, пожеливши
добродошлицу Преосвећеном
владици Атанасију, нашем
уваженомтеологу, професору
патрологу, великом познаваоцу
светоотачке литературе и богослову
који је написао многа значајна дјела.
Предавању Владике Атанасија,
које је организовала Црквена
општина Никшић, присуствовао је
и Његово Високопреосвештенство
Митрополит ташкентски и
узбекистански Г. Викентије, стални
члан Синода Руске православне
цркве, који је као изасланик
Патријарха московског и све
Русије Г. Кирила у посјети Црној
Гори, поводом прослављања
30 година епископске и 25
година митрополитске службе
Архиепископа цетињског
Митрополита црногорскоприморског Г. Амфилохија.
По одржаном предавању,
умировљеном Епископу захумскохерцговачком и приморском
Г. Атанасију на духовној гозби
којом је угостио сабране вјернике
заблагодарио је јереј Остоја
Кнежевић, старјешина никшићког
Саборног храма Светог Василија
Острошког, уручивши му, у име
Црквене општине Никшић,као
знак братске љубави и сјећања
на ово вече, пригодан поклон
“Житија свих светих“ на црквенословенском језику.
•

42

У Саборном храму Светог
Василија Острошког у Никшићу,
у недјељу 30. по Духовима,
на празник Материце, Свету
Архијерејску Литургију служили
су Његово Високопреосвештенство
Митрополит ташкентски и
узбекистански Г. Викентије, стални
члан Синода Руске Православне
Цркве и Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
Г. Јоаникије, уз саслужење више
свештенослужитеља наше Епархије.
Литургију је пратио хор Светог
новомученика Станка и пјевница
Саборне цркве, а у сабрању су
молитвено учествовали бројни
вјерници.
•
27. децембар
У Полимском музеју у Беранама,
одржан је концерт класичне музике
на коме су наступиле Поповић
Драгана – виолина и Дјаченко
Наталија – клавир. На програму
су изведене композиције од Баха,
Бетовена, Шостаковича, Перлмана
и Славенског. Као гости наступили
су Нововић Мирјана – виолина
и Вучетић Дејан – хармоника.
Концерту је присуствовао и
Његово преосвештенство Епископ
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
•
29. децембар
У уторак 29. децембра 2015, у
Господу се упокојио свештеник
архијерејског намјесништа
никшићког Здравко Ђуровић, парох
трубјелско-риђански. Отац Здравко је
рођен 1. јуна 1958. године у Никшићу.
Завршио је Богословију у манастиру
Крка. Поводом упокојења свештеника
Здравка Ђуровића света заупокојена
Литургија је служена у цркви Светих
апостола Петра и Павла у Старом
гробљу у Никшићу, а након опијела
у храму Светих апостола Петра и
Павла, отац Здравко је сахрањен
на Новом гробљу под Требјесом у
Никшићу. Вјечнаја памјат!
•
30. децембар
У среду 30. децембра 2015.
године, када Црква прославља
спомен Светог пророка Данила

БОЖИЋ 2015. | бр. 101

и Преподобномученике ђакона
Авакума и игумана Пајсија,
Његово Преосвештенство
Епископ будимљанско-никшићки
и администратор Епархије
милешевске г. Јоаникије служио
је свету Литургију у манастиру
Милешева уз саслужење ђакона
Небојше Јовановића.
•
31. децембар
Поводом упокојења
новопрестављеног слуге Божјег
свештеника Здравка Ђуровића,
пароха трубјелско-риђанског
aрхијерејског намјесништва
никшићког, у четвртак 31. децембра
2015, служена је света заупокојена
Литургија, у црквих Светих
апостола Петра и Павла у Никшићу.
Литургију, а потом и опијело за
новопрестављеног слугу Божјег
јереја Здравка Ђуровића служило
је многобројно свештенство и
монаштво Епархије будимљансконикшићке и Митрополије
црногорско-приморске.
Од покојника се, у присуству
чланова породице, кумова,
пријатеља и парохијана, у име
архијерејског намјесништва
никшићког, опростио протојереј
Миодраг Тодоровић, парох рубешкохумачки. Он је казао да је призив
свештеника, као и сваког човјека,
да једни у другима будимо љубав,
да призивамо сјећање да смо слика
Божја.
У име парохијана рудинскотрепачке парохије, коју је последњих
15-ак година опслуживао свештеник
Здравко Ђуровић,обратио се Милан
Самарџић. Говорећи о његовом
примјереном служењу Богу и Цркви,
Самарџић је, између осталог, истакао
ангажовање о. Здравка на обнови
запуштених цркава у рудинскотрепачком крају у којима се,
захваљујући труду пароха Здравка
Ђуровића, служи света служба
Божја.

