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Ми тро по лит цр но гор ско-при-
мор ски Јо а ни ки је (Ли по вац) 
је ро ђен 16. фе бру а ра 1890. 

го ди не у Сто ли ву у Бо ки Ко тор ској од 
оца Шпи ра Ли пов ца и мај ке Ма ри је 
Да мја но вић. На кр ште њу је до био име 
Јо ван. Ње го ви пре ци су жи вје ли у Цу-
ца ма у Ка тун ској на хи ји, а ода тле су 
се од се ли ли по чет ком 18. ви је ка и на-
ста ни ли се у Бо ки. Отац му је нај при је 
ра дио као по мо рац, а по том као раз но-
сач у по шти. Основ ну шко лу за вр шио 
је у Пр ча њу, гим на зи ју у Ко то ру, Пра-
во слав ни бо го слов ски за вод у За дру, а 
Фи ло соф ски фа кул тет у Бе о гра ду, гдје 
је по ло жио и про фе сор ски ис пит из 
бо го слов ских пред ме та.

У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је 
Епи скоп бо ко ко тор ски и ду бро вач ки 
Вла ди мир на Ми тров дан 1912. го ди-
не, а два да на ка сни је при мио је пре-
зви тер ски чин. Ру ко по ло жен је у ко-
тор ском хра му Све то га оца Ни ко ла ја. 
Та да је по ста вљен је за прот ског ка-
пе ла на у Ко то ру и на том по ло жа ју је 
остао до кра ја но вем бра 1918. го ди не. 
У пе ри о ду од фе бру а ра 1916. го ди не 
до но вем бра 1918. го ди не слу жио је и 
као ре зер вни вој ни све ште ник. Кра јем 
но вем бра 1918. го ди не по ста вљен је за 
ад ми ни стра то ра па ро хи је у Пе тров цу, 
гдје је по по ло же ном па ро хиј ском ис-
пи ту по стао стал ни па рох. Ка сни је је 
пре мје штен на ду жност су плен та це-
тињ ске гим на зи је, тач ни је 30. ок то-
бра 1922. го ди не, ка да је та ко ђе пре-
мје штен и у ни жу жен ску гим на зи ју и 
жен ску учи тељ ску шко лу на Це ти њу. У 
том пе ри о ду био је и хо но рар ни про-

фе сор Це тињ ске бо го сло ви је. Са Це ти-
ња је 1925. го ди не пре мје штен у Бе о-
град, у Пр ву му шку гим на зи ју. Ми тро-
по лит цр но гор ско-при мор ски Га ври ло 
(До жић), по то њи срп ски па три јарх, 
од ли ко вао га је цр ве ним по ја сом, а на 
Ве ли ку Го спо ји ну 1925. го ди не и чи-
ном про то је ре ја. 

На сјед ни ци Све тог Ар хи је реј ског 
Са бо ра СПЦ од 8. де цем бра 1939. го-
ди не иза бран је за ви кар ног епи ско па 
па три јар ха срп ског Га ври ла у Цр ној 
Го ри са по ча сном ти ту лом епи ско па 
бу ди мљан ског. За мо на шио га је ми-
тро по лит скоп ски Јо сиф (Цви јо вић) 
1. фе бру а ра 1940. го ди не у ма на сти ру 
Ра ко ви ци код Бе о гра да. На мо на ше-
њу је до био име Јо а ни ки је. Хи ро то-
ни сан је 11. фе бру а ра 1940. го ди не у 
бе о град ској Са бор ној цр кви. Исте го-
ди не, 10. де цем бра, на ван ред ном за-
си је да њу Све тог ар хи је реј ског са бо ра, 
иза бран је за ми тро по ли та цр но гор-
ско-при мор ског. Ми тро по лит Јо а ни-
ки је, ка да је сту пао на трон цр но гор-
ских ми тро по ли та, вје ро ват но ни је ни 
са њао на ка квим ће се ва тра ма пе ћи 
на ћи и ка кво ће ври је ме до ћи. Си гур-
но ће исто ри ја ре ћи свој став о то ме 
вре ме ну, али ми се сми је мо усу ди ти да 
ка же мо да је ври је ме у ко ме је жи вио и 
сто ло вао ми тро по лит Јо а ни ки је би ло 
те же, стра шни је и кр ва ви је од вре ме на 
у ко ме је жи вио и сто ло вао Све ти Пе-
тар Це тињ ски, чи ји је ар хи па стир ски 
же зал др жао и ми тро по лит Јо а ни ки је.

Ве ли ко је зло би ло у Цр ној Го ри у 
два де се том ви је ку. Али не са мо у Цр-
ној Го ри, не го и у свим срп ским зе мља-
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ма. Цр ну Го ру у ври је ме Све то га Пе тра 
рас пи ња ло је зло тур ско и зло брат-
ских осве та и раз ми ри ца, а у ври је ме 
ми тро по ли та Јо а ни ки ја Цр ну Го ру је 
рас пи ња ло и рас пе ло је зло фа ши зма 
и зло ко му ни зма. Ко је у осви ту ра та у 
бив шој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји мо гао 
прет по ста ви ти шта ће се све до го ди ти 
и ка ко ће је дан на род по стра да ти?

Да ли се сми је мо, бар на час, усу ди-
ти да се вра ти мо у ври је ме стра шних 
и кр ва вих го ди на у Цр ној Го ри? Да ли 
сми је мо искре но без пред ра су да по-
гле да ти и са гле да ти уло гу ко ју је имао 
ми тро по лит Јо а ни ки је, ко ји је, не ма 
сум ње, имао ис пра ван став? Овај но ви 
Свеш тенoмученик Цр кве Бо жи је био 
је рас пет при је не го што су га ко му-
ни сти рас пе ли. Рас пет је био на кр сту 
оку па то ра, кр сту ја ма, кр сту брат ског 
по кла ња, кр сту гла ди, би је де, си ро-
ма штва и го ло ти ње свог на ро да.

Мо тро по лит Јо а ни ки је од лу-
чио је да не че ка „на род но сло-
бо ди лач ку“ вој ску на Це ти-
њу. Це ти ње је на пу стио 
уочи ула ска пар ти за на, 
да кле уочи 13. но вем-
бра 1944. го ди не. Са 
по ве ћим збје гом 
Ср ба, као не кад 
па три јарх Ар-
се ни је Чар но-
је вић, упу тио 
се у ту ђи ну, у 
не по зна то. Са 
њим је по шло и 
ше зде сет све ште ни-
ка. Про шли су пре ко 
Под го ри це, Сан џа-
ка, пре ко Сло ве ни је 
ка Аустри ји. По свој 
при ли ци ухва ће ни 
су од стра не Пр ве 
ју го сло вен ске ар-

ми је ко јом је ко ман до вао Бро зов ге не-
рал Пе ко Дап че вић (ина че, син ђа ко на 
Јо ва на Дап че ви ћа), а сво је жи во те су 
окон ча ли у нај те жим му ка ма оста вив-
ши ко сти у ма сов ним гроб ни ца ма, ко је 
ни до да нас ни су оби ље же не.

СвештеномученикЈоаникијеЛиповац,
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У тој гру пи су се на ла зи ли по сла-
ни ци и ми ни стри Ве ли ке цр но гор ске 
скуп шти не ко ја је 1918. го ди не из гла-
са ла ује ди ње ње Цр не Го ре и Ср би је. 
Сви су по би је ни без су да и су ђе ња на 
тим на шим но вим му че нич ким про-
сто ри ма.

С об зи ром на то да су се у по ме-
ну тој гру пи на ла зи ли ми тро по лит 
Јо а ни ки је и све ште ник др Лу ка Вук-
ма но вић, ро ђе ни брат Све то за ра Вук-
ма но ви ћа Тем па, пар ти за ни су их пре-
ба ци ли у Ср би ју. До шав ши у Ср би ју са 
око ва ним ми тро по ли том Јо а ни ки јем 
и оцем Лу ком Вук ма но ви ћем, пар ти-
за ни су, пре ма не ким по сли је рат ним 
свје до че њи ма, оба ви је сти ли Тем па о 
за ро бља ва њу ми тро по ли та Јо а ни ки ја 
и ње го вог ро ђе ног бра та. Пи та ли су га 
шта да чи не са њи ма. Све то зар Вук ма-
но вић Тем по је том при ли ком мир но 
и без трун ке са ве сти и брат ске љу ба ви 
од го во рио: „Исто што и са оста ли ма!“

И дан да нас не зна се мје сто гдје је 
уби јен све ште ник Лу ка. За ми тро по ли-
та Јо а ни ки ја се си гур но зна да је уби-
јен на Бу ку љи код Аран ђе лов ца.

При је не го што су га уби ли, пар ти-
за ни су га му чи ли и мал тре ти ра ли. Сви 
ко му ни стич ки крв ни ци су про де фи ло-
ва ли по ред ми тро по ли та и сва ки је на 
свој на чин ис ка љи вао свој зло чи нач ки 
на гон пре ма око ва ном ми тро по ли ту: 
не ко у ша ма ра њу, не ко у чу па њу бра-
де, не ко у пљу ва њу, а ма јор Чи ле Ко-
ва че вић му је до нео пу тир пун све же 
кр ви уби је них чет ни ка и тра жио је да 
ми тро по ли та „при че сти“ том кр вљу.

Зло чи нач ким уби ством ми тро по ли-
та Јо а ни ки ја су ко ман до ва ли та да шњи 
пу ков ник тај не по ли ци је ОЗНА Вла ди-
мир Ро ло вић и Бро зов ге не рал Пе ко 
Дап че вић.

Та ко је за вр шио жи вот Ми тро по лит 
цр но гор ско-при мор ски Јо а ни ки је. Ње-

му ко ји је спа сио жи во те мно гих љу ди 
ни је се на шао ни ко ко би му пру жио 
по моћ у нај те жим тре ну ци ма. Ње му 
су ко му ни сти учи ни ли не свје сно ве ли-
ку услу гу, по мо гав ши му да до би је ви-
је нац му че ни штва.

Ко му ни сти су то ком Дру гог свјет-
ског ра та од 1941. до 1945, уби ли укуп-
но 109 све ште ни ка Ми тро по ли је цр но-
гор ско-при мор ске, док су фа ши сти од-
го вор ни за смрт њих 15. Ми тро по ли ја 
је при је ра та бро ја ла 212 ду хов ни ка.

Из вор: Ве ли бор В. Џо мић, „Гол го та 
ми тро по ли та цр но гор ско-при мор ског 

Јо а ни ки ја (1941–1945)“, Све ти го ра, 
Це ти ње, 1996.

При ре дио: Са ша Де дић, уче ник III раз ре да

Нови свештеномученици и мученици 
Митрополије црногорско-приморске, 

икона у Цетињском манастиру



У жи во ту су уви јек би ла два пу та: 
пут до бра и пут зла пут вр ли не и 
пут гри је ха. Пут до бра и вр ли не 

те жи је, во ди кроз мно ге клан це и ур-
ви не, во ди у ви си ну, зах ти је ва на пор, 
ума ра, сто га њим иде ма ло љу ди. Пут 
зла и гри је ха знат но је лак ши и удоб-
ни ји, јер је ши рок и 
во ди по сте пе но на 
ни же, не зах ти је ва 
тру да и му ке, сто-
га њим иде ве ћи на 
љу ди.

Љу ди ко ји у жи-
во ту свом иду пр-
вим пу тем, што су 
пра ви сљед бе ни ци 
Го спо да Ису са Хри-
ста, што су хри шћа-
ни по дје ли ма, а не 
са мо по ри је чи ма. 
То су оне ли је пе ду-
ше ис пу ње не иде-
а ли ма и ра до шћу, 
ко је се уз ди жу из-
над оп ште би је де 
људ ске. То су хе-
рој ске ду ше ис пу-
ње не вје ром у Бо га, 
вје ром у жи вот, у 
по бје ду прав де над 
не прав дом, исти не 
над лаж ју, свје тло-
сти над тми ном; 
ис пу ње не на дом на бо љу и ра до сни ју 
бу дућ ност; ис пу ње не љу ба вљу пре ма 
Ство ри те љу и Про ми сли те љу сви је та и 
пре ма свим љу ди ма без об зи ра на вје ру, 
на род ност, ра су и со ци јал ни по ло жај. 
То су љу ди оп ти ми сти и ве ли ки рад-
ни ци, ко ји свој по сао вр ше с пје смом 
на усна ма, као што пти ца гра ди сво је 
гни је здо пје ва ју ћи. Они су ура ди ли све 
што је ли је по, ве ли ко и уз ви ше но на 
овој пла не ти. Њи ма има ју да за хва ле 

за свој на пре дак на у ка, фи ло зо фи ја, 
књи жев ност и тех ни ка. Ти љу ди пред-
ста вља ју ду хов не ва тре, ко је сви је тле 
и гри ју, слич ни су пла нин ском из во ру 
ко ји освје жа ва и по вра ћа сна гу.

Љу ди ко ји у жи во ту сво ме иду дру-
гим пу тем, што ни је су исти ни ти сљед-

бе ни ци бла гог Учи-
те ља из На за ре та 
Га ли леј ско га, то су 
љу ди чи је су ду ше 
ис пу ње не мра ком, 
зло бом, за ви шћу 
и мр жњом. Та кви 
љу ди ства ра ју јед-
ну би јед ну и тру лу 
сре ди ну, ко ја ути-
че за ра зно и уби ја. 
Они зна ју са мо за 
бла то и ка љу гу. У 
та квој сре ди ни ру-
ше се иде а ли и све-
ти ње. Ту се ве не без 
цвје та ња, ста ри без 
мла до сти, уми ре 
без жи вље ња. Ту су 
ми сао и ср це при-
ве за ни за зе мљу, 
ту су љу ди умор ни 
и отро ва ни од не-
ра да. У та квој сре-
ди ни вла да ју лаж, 
ин три га, ого ва ра-
ње, до шап та ва ње, 

кле ве та, увре да и дру ги гри је си. Ту је 
хлад но без љу ба ви, мрач но без на у ке, 
до сад но без ра да. Та кви љу ди про го не 
се и ко љу ме ђу со бом као ди вље зви је-
ри. Ту се про ла ма стра шни од јек шкр-
гу та зу ба, ла ве жа и кур јач ког за ви ја ња. 
Осје ћа се ље шин ска тру леж и за дах 
рас па да ња.

Пр ви је ПУТ СВЕ ТО СА ВЉА, дру ги 
је ПУТ БЕЗ ВЈЕР ЈА. Пр ви ства ра, дру-
ги рас тва ра, пр ви ли је чи, дру ги тру је, 
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пр ви ве дри, дру ги мра чи, пр ви во ди 
у жи вот, дру ги у смрт. Пр вим пу тем 
ишли су на ши све ти те љи Си ме он Ми-
ро то чи ви, Св. Са ва „сун цу слич ни свје-
ти о ник“, Сте ван Пр во вјен ча ни, Вла ди-
слав, Ар се ни је, Са ва Дру ги, Ми лу тин, 
Сте ван Де чан ски „пре див ни у стра да-
њи ма, сви је тли ди ја мант“, Урош, Ана-
ста си ја, Је ле на и Ан ге ли на, Ни ко дим, 
Да ни ло „зви је зда ју тар ња, ко ја тје ра та-
му не зна ња“, пр ви па три јарх Јо а ни ки-
је, ве ли ко му че ник кнез Ла зар „ко ји је 
про лио крв сво ју за вје ру и отаџ би ну“, 
стра дал ник па три јарх Га ври ло, Сте ван 
Пи пер ски, Ва си ли је чу до тво рац остро-
шки, Пе тар чу до тво рац це тињ ски.

Дру гим пу тем ишли су и иду ру ши-
о ци вје ре, на род но сти и по ро ди це, они 
ко ји не по шту ју мо рал, Сла ву, кр сни 
ко лач и сви је ћу, ко ји не пре да ју пу ње 

и про ску ре, не ло же бо жић ње бад ња ке, 
не ша ра ју Ус кр со ва ја ја, у сво јим до мо-
ви ма не ма ју ико не и не шкро пе ку ће 
бо го ја вљен ском во ди цом, ко ји не по-
ха ђа ју цр кве и ма на сти ре, не при зна ју 
кум ство и при ја тељ ство, за ко је го сто-
прим ство и за да на ри јеч ни је све ти ња.

Тру ди мо се свом сна гом ума, ср ца 
и во ље да у жи во ту сво ме из бје га ва мо 
ПУТ БЕЗ ВЈЕР ЈА, а да иде мо ПУ ТЕМ 
СВЕ ТО СА ВЉА.

Увод ни текст ми тро по ли та Јо а ни-
ки ја у Ка лен да ру Острог за 1943. го-

ди ну; из: Ве ли бор В. Џо мић, „Гол го та 
ми тро по ли та цр но гор ско-при мор ског 

Јо а ни ки ја (1941–1945)“, Све ти го ра, 
Це ти ње, 1996, стр. 192-193

При ре дио: Са ша Де дић, 
уче ник III раз ре да
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У под го рич ком Са бор ном хра му 
Хри сто вог Вас кр се ња, 31. ју ла 
ове го ди не, за ви кар ног епи ско-

па ди о клиј ског хи ро то ни сан је бив ши 
про фе сор и вас пи тач на ше бо го сло ви-
је, ар хи ман дрит мр Ки ри ло Бо јо вић. 
Био је раз ред ни ста ре ши на 19. ге не ра-
ци ји об но вље не Бо го сло ви је. У ср ци ма 
ђа ка оста ће упам ћен као до бро ду шни 
слу жи тељ Бо жи ји, вас пи тач и пе да гог, 
ко јим се вр ли на ма ис ти цао, те је њи-
ма до сти гао до нај ви шег чи на у Цр кви. 
У при ступ ној бе сје ди вла ди ка Ки ри ло 
је из ме ђу оста лог ре као: „Би ло је ту и 
љу ди ко ји су зна ли да ме сми ра ва ју, 
на ро чи то мо ји дра ги ђа ци бо го слов
ци, ко ји ма сам био раз ред ни ста ре
ши на. Мо ја ду хов на ча да сва гр лим 
и во лим у Хри сту.“

Це тињ ска бо го сло ви ја, по ред не ко ли-
ко про фе со ра ко ји су до са да по ста ли 
епи ско пи (бу ди мљан ско-ник шић ки 
Јо а ни ки је, по ло шко-ку ма нов ски Јо а-
ким, ни шки Јо ван, па крач ко-сла вон-
ски Јо ван и но во хи ро то ни са ни ди о-
клиј ски Ки ри ло), из ње дри ла је и пр вог 
уче ни ка ко ји је по стао епи скоп Цр кве 
Бо жи је у Аустра ли ји и Но вом Зе лан-
ду – го спо ди на Си лу а на (Алек сан дра) 
Мра ки ћа, уче ни ка че твр те ге не ра ци је, 
ко га су сви у Бо го сло ви ји, од ми ло ште, 
бу ду ћи да је ро ђен и жи вео у Аустра-
ли ји, зва ли „Кен гур“. Он је хи ро то ни-
сан 7. ав гу ста ове го ди не у бе о град ској 
Са бор ној цр кви Све тог Ар хан ге ла Ми-
ха и ла, ру ком Ње го ве Све то сти Па три-
јар ха срп ског Ири не ја и број них ар хи-
је ре ја на ше Цр кве.

При ре дио: Не дељ ко То мић, ма ту рант
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Про фе сор и ђак Це тињ ске бо го сло ви је 
хи ро то ни са ни за епи ско пе





Ако ме не го ни ше и вас ће го ни ти 
(Јн. 15, 20).

Овим ре чи ма Хри стос пред ви-
ђа ка ко ће про ћи они ко ји бу ду 
Ње га сле ди ли. Хри стов је онај 

ко ји је го њен. Та ква је це ла исто ри ја 
на шег ма лог срп ског на ро да. Це ла на-
ша зе мља је за кр ште на ду хов ном вер-
ти ка лом и хо ри зон та лом му че ни штва 
кроз це лу исто ри ју, од Ма ри це до Ко-
со ва, од Ко со ва до Ја дов на и Ја се нов ца, 
од Ја се нов ца до да на шњих да на. Не ма 
ни је дан пе даљ на ше зе мље где ни је ка-
ну ла крв Срп ских му че ни ка. Хри стос 
је та ко ђе те шио оне ко ји иду Ње го вим 
пу тем, го во ре ћи: Не бој се, ма ло ста до, 
јер би во ља Оца ва ше га да вам да де Цар-
ство (Лк. 12, 32). И за и ста, Го спод ње 
обе ћа ње је ису ње но, рај је пре пун му-
че ни ка ко ји су по стра да ли за Хри ста: 
Ни ко ни је ве ћи од свих угод ни ка у не бе-
ском Цар ству, од вас му че ни ка. 1

При мер му че ни ка ко ји су сво јим 
стра да њем улеп ша ли Цар ство Хри сто-
во су но во му че ни ци Срп ски по стра да-
ли на нај су ро ви је на чи не у не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској (НДХ), а на ро чи то у 
зло гла сном кон цен тра ци о ном ло го ру 
Ја се но вац.

Ства ра ње НДХ
Ко ли ко ко шта та ва ша срп ска крв? 

Ко ли ко ко шта Кај мак ча лан? Да пла-
ти мо – па да бу де мо мир ни!2 Ове ре-
чи уз вик нуо је Па вле Ра дић, на род ни 
по сла ник Хр ват ске се љач ке стран ке 
у пар ла мен ту. Као по сле ди ца ова кве 

не тр пе љи во сти у пар ла мен ту из ме ђу 
срп ских и хр ват ских по сла ни ка, Пу-
ни ша Ра чић, на род ни по сла ник Ра ди-
кал не стран ке, пу цао је 20. ју на 1928. 
го ди не у пар ла мен ту у хр ват ске по сла-
ни ке и том при ли ком ра нио Стје па на 
Ра ди ћа, пред сед ни ка Хр ват ске се љач-
ке стран ке. У тој пуц ња ви усмр тио је 
три хр ват ска по сла ни ка, ме ђу ко ји ма 
и Па вла Ра ди ћа ко ји је из го во рио ове 
срам не ре чи. Мо же ли се па ра ма пла-
ти ти крв срп ских ју на ка ко ји су ги ну ли 
за сло бо ду сво је зе мље, зе мље у чи ју је 
др жав ну за јед ни цу ушла и Хр ват ска и 
у тој др жа ви до би ла огром не при ви-
ле ги је и увек би ла не за до вољ на? Це ну 
те срп ске кр ви хр ват ске уста ше НДХ у 
дру гом свет ском ра ту учи ни ли су још 
ску пљом и дра го це ни јом, вр ше ћи ге-
но цид и на срам не на чи не уби ја ју ћи 
Ср бе .

Пр ва жр тва ко ја је окр ва ви ла те-
мељ на ко ме је ка сни је по диг ну та НДХ 
био је наш краљ, ује ди ни тељ Ју жних 
Сло ве на, Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, 
чо век ко ји је мо жда мо гао да спре чи 
из би ја ње Дру гог свет ског ра та, чо век 
ко ји је ство рио ма лу Ан тан ту. Из тих 
раз ло га је пу то вао у Фран цу ску где је 
9. ок то бра 1934. го ди не у Мар се љу на 
ње га из вр шен атен тат. Око атен та та 
су са ра ђи ва ли Уну тра шња ма ке дон ска 
ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја (ВМРО) 
и уста ше. Атен та тор је био Вла до Чер-
но зем ски, члан ВМРО, а на ла го да вац 
атен та та Ан те Па ве лић, ка сни ји по-
глав ник уста шке Хр ват ске. Крв кра ља 
је окр ва ви ла те мељ уста шке др жа ве 
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Ни ко ла Фи ли по вић, ма ту рант XX ге не ра ци је (2011–2016)
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ко ја ће за ма ње од де це ни ју од ово га 
уби ства би ти за ли ве на кр вљу на сто ти-
не хи ља да уби је них Ср ба.

Зва нич но про гла ше ње НДХ из вр ше-
но је 10. ав гу ста 1941. го ди не, ка да су 
Не мач ке тру пе ушле у За греб где су их 
Хр ва ти до че ка ли као осло бо ди о це за-
си па ју ћи их цве ћем. Ан те Па ве лић, ко-
ји је био ван зе мље због уби ства кра ља 
Алек сан дра, по ру чио је пре ко ра ди ја, 
у пред ве чер је 10. апри ла, сво јим уста-
шким при ста ли ца ма у Хр ват ској да са 
ве се љем до че ку ју не мач ке и ита ли јан-
ске вој ни ке ре кав ши: Ови вој ни ци зна ју 
да про ла зе кроз при ја тељ ске зе мље, но 
не ка се и на ли цу мје ста освје до чи, да су 
их Хр ва ти у хр ват ским зе мља ма при ми-
ли она ко брат ски и с' љу ба вљу, ка ко то 
учи ни ти зна ду са мо че сти та, за хвал на 
и вјер на ср ца хр ват ског на ро да.3 

Исто га да на, 10. апри ла 1941. го ди-
не, на Ве ли ки че твр так, уста шки екс-
по нент Слав ко Ква тер ник про гла снио 
је „ус кр сну ће“ Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске. Про гла ше ње НДХ по др жао је и 
пред сед ник Хр ват ске се љач ке стран ке 
Влат ко Ма чек, ко ји је та ко ђе дао из ја-
ву за ра ди јо ко ја гла си: Хр ват ски на-
ро де! Пу ков ник Слав ко Ква тер ник, во-
ђа на ци о на ли стич ког по кре та у зе мљи, 
про гла сио је да нас сло бод ну и не за ви сну 
др жа ву Хр ват ску на ци је лом хи сто риј-
ском и ет но граф ском под руч ју Хр ват-
ске, те је пре у зео власт. По зи вам сав 
хр ват ски на род да се но вој вла сти по-
ко ра ва и по зи вам све при ста ше ХСС-а 
ко ји су на управ ним по ло жа ји ма, све ко-
тар ске од бор ни ке, оп ћин ске на чел ни ке 
и од бор ни ке итд, да искре но са ра ђу ју с 
но вом вла дом.4 

Из Ита ли је у не за ви сну Хр ват ску 17. 
апри ла сти гао је и њен по глав ник Ан те 
Па ве лић. Он у Ита ли ји већ низ го ди на 
са Му со ли ни јем, во ђом фа ши стич ког 
по кре та, при пре ма те рен за ства ра ње 

НДХ-а. У са став не за ви сне Хр ват ске 
ула зе те ри то ри је Бо сне, Хер це го ви не, 
Сре ма и Зе мун. 

Нем ци, не за до вољ ни уста шким ре-
жи мом тра же сеп тем бра 1941. го ди не 
од Влат ка Ма че ка да пре у зме власт у 
зе мљи, што је он од био. Ан те Па ве лић 
стра ху ју ћи од Ма че ка као мо гу ћег ри-
ва ла из да је на лог да се Ма чек ухап си и 
за тво ри у ло гор Ја се но вац, где је бо ра-
вио го ди ну да на, оста так ра та је про вео 
у кућ ном при тво ру. Отво ре ну по др шку 
не за ви сној Хр ват ској да ла је и Ри мо ка-
то лич ка цр ква на че лу са над би ску пом 
за гре бач ким Алој зи јем Сте пин цем, 
ко ји је отво ре но са ра ђи вао са Ан те Па-
ве ли ћем и уста шким ре жи мом. Не ки 
од при пад ни ка Ри мо ка то лич ке цр кве 
отво ре но су уче ство ва ли у уста шким 
зло де ли ма. 

Др жав ни про грам 
и зло чи ни у НДХа
Про грам не за ви сне Хр ват ске, ко ји 

је фор ми рао Ми ле Бу дак, имао је за 
циљ да очи сти Хр ват ску од Ср ба и да 
ство ри ет нич ки чи сту Хр ват ску др жа-
ву. Овај план тре бао би да се ре а ли зу је 
та ко што би се тре ћи на Ср ба по би ла, 
тре ћи на про те ра ла, а тре ћи на аси ми-
ло ва ла, тј. по ка то ли чи ла. Не ки од нај-
ве ћих зло чи на и ли кви ди ра ња Ср ба 
до го ди ли су се у Пре би лов ци ма, Гли-
ни, Дра ку ли ћу... 

Је дан од пр вих по ко ља до го дио се 
у глин ској цр кви. Ту је у ав гу сту 1941. 
го ди не стра да ло 1.764 љу ди, ма хом 
ста ра ца, же на и де це срп ске на ци о нал-
но сти. Зло чин сли чан овом до го дио се 
у се лу Драк се нић на Срп ску но ву го-
ди ну, 14. ја ну а ра 1942. го ди не, ка да су 
уста ше уби ле 207 срп ских ста нов ни ка 
ово га се ла у цр кви. Ту се да нас на ла-
зи гро бље мо зго ва – је дин ствен спо ме-
ник та кве вр сте у све ту. На зив је до-
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био по то ме што су у јед ну гроб ни цу 
са хра ње ни са мо мо зго ви жр та ва ко ји 
су се раз ли ли по цр кви. Још је дан ве-
ли ки зло чин ко ји су по чи ни ле уста ше 
над срп ским ста нов ни штвом до го дио 
се 7. фе бру а ра 1942. го ди не у ме сту 
Дра ку лић код Ба ња Лу ке. Уби је но је 
око 2.300 љу ди, од ко јих ви ше од пет 
сто ти на де це. У овом по ко љу уче ство-
вао је ло кал ни жуп ник Ми ро слав Фи-
ли по вић ко ји је био и управ ник ло го ра 
у Ја се нов цу. Да би на ми ру, у ти ши ни 
и што лак ше из вр ши ли зло чин уста ше 
су на ре ди ле да се мо ра ју по би ти пси, 
из го ва ра ју ћи се на за ра зу бе сни лом, а 
за тим су за по ве ди ли ста нов ни штву да 
очи сти снег ис пред сво јих ку ћа ра ди 
лак шег рас по ре ђи ва ња ху ма ни тар не 
по мо ћи ста нов ни штву.

Ра ди за ти ра ња све га што је срп ско 
у НДХ, ука зом по глав ни ка Ан те Па ве-
ли ћа 1942. го ди не је осно ва на Хр ват-
ска пра во слав на цр ква. Циљ ове ла жне 
цр кве био је да Ср бе ко ји ни су хте ли да 
при ме ри мо ка то лич ку ве ру аси ми лу ју 
као пра во слав не Хр ва те. Клир Срп ске 
Пра во слав не Цр кве, ко ја је све док ве-
ков ног по сто ја ња срп ско га на ро да на 
тим те ри то ри ја ма, пре тр пео је стра-
вич на стра да ња. Го то во по ло ви на пра-

во слав ног све штен ства је про те ра на, 
њих око 200 је уби је но, уби је не су и све 
срп ске вла ди ке на овом под руч ју: Пла-
тон Ба ња луч ки, Пе тар Да бро бо сан ски, 
Са ва Гор њо кар ло вач ки. Кри жа ше кри-
жа ри, кри жа ше им ко жу, по си па ше со-
љу, чу па ше им бра де, пљу ва ше у ли це. И 
вла ди ке ста ре мот ка ма пре би ше, пре 
не го их смр ћу умо ри ше.5

Због ве ли ких зло чи на над срп ским 
жи вљем и због не по ве ре ња на ро да у 
уста шку власт и у њи хо вог по глав ни-
ка Па ве ли ћа, Хр ват ска пра во слав на 
цр ква, ко ју је он на ме тао, ни ка да ни је 
за жи ве ла. Ова ла жна цр кве на ор га ни-
за ци ја оп ста ла је са мо за вре ме оку па-
ци је, за вр шет ком ра та пре ста је ње но 
по сто ја ње.

Ја се но вац – ме сто на то пље но 
кр вљу не ви них
Да би оства ри ли хо мо ге ну Хр ват ску 

др жа ву, у ко јој би је ди на на ци ја би ла 
хр ват ска, је ди на ве ра ри мо ка то лич ка, 
у НДХ отво ре но је не ко ли ко ло го ра 
од ко јих је нај о зло гла ше ни ји био Си-
стем-ло гор Ја се но вац са нај ве ћим бро-
јем жр та ва: Број Ја се но вач ких ло го ра 
је осам, а број жр та ва – из ме ђу се дам 
и осам хи ља да љу ди, же на и де це.6 По 
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стра да њи ма и по бро ју жр та ва у оку-
пи ра ној Хи тле ро вој Евро пи овај ло гор 
је био пр ви. У ње му је нај ви ше стра да-
ло срп ско ста нов ни штво, по том Је вре-
ји и Ро ми, а би ло је и Хр ва та – оних 
ко ји су га ји ли ју го сло вен ску иде ју, ни-
су по др жа ва ли уста шку власт, или су 
са ра ђи ва ли са ко му ни сти ма.

У Ја се но вац су пр ви ло го ра ши сти-
гли 19, 20. и 21. ав гу ста 1941. го ди не, 
а уста шке но ви не су 23. ав гу ста об ја-
ви ле: Оба вје шта ва мо о из во ђе њу јав них 
ра до ва, као и о то ме да су го то ве пр ве 
ба ра ке за при јем пр вих рад ни ка.7 Нај-
ве ћи број ло го ра ша и жр та ва про шао 
је кроз тзв. ло гор III ко ји су још зва ли 
„рад ни ло гор – Ци гла на“. Сам Па ве лић 
21. но вем бра 1941. го ди не да је од ред-
бу: О упу ћи ва њу не по доб них у са бир не 
и рад не ло го ре.8 Ме ђу тим, на зив рад-
ни ло гор ни ка да ни је при хва ћен, јер се 
ни је ра ди ло ни о ка квим рад ним ло го-
ри ма већ о кон цен тра ци о ним ло го ри-
ма смр ти. У овај ло гор су сва ко днев но 
до во ђе не ко ло не љу ди од ко јих мно ге 
ни су ни уво ђе не у сам ло гор већ су их 
пра во во ди ли у јед но од ма сов них гу-
би ли шта, по нај ви ше у Гра ди ну, где су 
уби ја ни и ба ца ни у ма сов не гроб ни це, 
а мно ги од жр та ва ба ца ни су и у ре ку 

Са ву. Уста шки зло чин ци су жр тве уби-
ја ле на раз не на чи не, нај че шће хлад-
ним пред ме ти ма као што су нож, маљ, 
се ки ра и слич но, да се не би чу ла пуц-
ња ва и да би на тај на чин при кри ли 
стра шне зло чи не ко је су чи ни ли. Чак 
ни ло кал но ста нов ни штво ни је зна ло 
шта се све де ша ва у ло го ру. Је дан од 
нај го рих зло чи на ко ји су чи ни ли би ло 
је ку ва ње жи вих љу ди од ко јих су пра-
ви ли са пун, а њи хо ве ко сти су од во зи-
ли ва го ни ма и ба ца ли у ре ку Са ву. Као 
све до ци ове стра хо те и да нас у Гра ди-
ни сто је ка за ни, про на ђе ни код ло кал-
ног ста нов ни шта ва, у ко ји ма су ку ва ни 
љу ди. По сто ји још је дан ве ли ки све док 
му че нич ког стра да ња ло го ра ша а то је 
ста бло то по ла: У чи јим су се де бе лим гра-
на ма на ла зи ли го ле ми клин ци и лан ци, 
на ко је су уста ше по ди за ле жи ве љу де и 
оста ви ли их оглад ње ле, да ви се ћи по ла-
ко уми ру, док су они ис под њих вр те ли 
на ра жњу јаг њад, ор ги ја ли и пра ви ли ка-
ни бал ске ви це ве.9 По сто ји и ме сто где 
су уста ше ба ца ле жи ве љу де, углав ном 
ко му ни сте, ве за не за же ле знич ку ши ну 
углав ном по њих пет на ест. 

По зна то је да је Хр ват ска је ди на др-
жа ва ко ја је има ла ло го ре за де цу, док 
је и у са мом ло го ру Ја се но вац био ве-
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ли ки број де чи јих жр та ва. Јед но од те 
де це био је Или ја Ива но вић, пре жи-
ве ли ло го раш. Он го во ри о то ме ка ко 
су му че ни и из глад ња ва ни у ло го ру и 
све до чи ве ли ком бро ју жр та ва у Ја-
се нов цу. Се ћа се ка да је упра ва ло го-
ра иза бра ла њих че тр на ест де ча ка да 
чу ва ју сто ку. Зна ли су да је то лаж, јер 
су на рад во ди ли ују тру а уве че у смрт. 
Је дан уста ша им је на ре дио да се вра те 
у сво је ра ди о ни це, а Или ја је и да нас 
за чу ђен што ни је уби јен то га да на: За-
што су нас те ве че ри оста ви ли у жи-
во ту, ни ка да ни сам са знао. Мо жда су 
крв ни ци би ли умор ни од уби ја ња, а мо-
жда им се ни је ис пла ти ло во ди ти нас 
че тр на ест, па су од у ста ли. Зар да због 
нас та ко ма ло кр ва ве ру ке?10 Мо же мо 
са мо да за ми сли мо ко ли ки је број ја-
се но вач ких жр та ва кад уста ше не ће 
да кр ва ве ру ке због „са мо“ че тр на ест 
љу ди. Као да тум пре стан ка по сто ја ња 
ло го ра узи ма се ноћ из ме ђу 22. и 23. 
апри ла 1945. го ди не ка да је ло гор про-
би јен од стра не са мих ло го ра ша, ко јом 
при ли ком је по би је но још око три хи-
ља де пре о ста лих ло го ра ша. Као што су 
ство ри ли Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску 
да би за тр ли све што је срп ско, та ко 
су и на кра ју, ка да су ви де ли да се рат 
бли жи кра ју са ар хи зли ков цем Лу бу-
ри ћем ру ши ли и па ли ли све по ло го ру 
да би за тр ли тра го ве стра шних зло чи-
на ко је су то ком ра та ту по чи ни ли. 

Ве ћи на уста шких зло чи на ца по сле 
ра та ни ка да ни је од го ва ра ла због по-
чи ње них зло де ла. Не ки од њих су уста-
шке уни фор ме за ме ни ли пар ти зан-
ским, при дру жив ши се пар ти зан ским 
бор ци ма у на род но-осло бо ди лач кој 
бор би. Дру ги део зло чи на ца, уз по др-
шку Ва ти ка на из бе гао је у Ар ген ти ну. 
Ме ђу њи ма је био и уста шки по глав ник 
Ан те Па ве лић. Он је жи вео у Ар ген ти-
ни, и да ље ши ре ћи сво је уста шке иде-

је, све до 9. апри ла 1957. го ди не ка да 
је на ње га из вр шен не у спе ли атен тат. 
Овај атен тат је из вр шио Бла го је Јо во-
вић, ра нив ши га у сто мак. Па ве лић је 
пре ба чен у бол ни цу у Ма дри ду, где је 
28. де цем бра 1959. го ди не од по сле ди-
ца ра ња ва ња пре ми нуо. 

По ље са су хим ко сти ма
Ру ка Го спод ња до ђе на да ме и Го спод 

ме из ве де у ду ху, и по ста ви ме усред по-
ља, ко је би ја ше пу но ко сти ју. И про ве де 
ме по крај њих уона ко ло, и гле, би ја ше 
их вр ло мно го у по љу, и гле, би ја ху вр ло 
су хе. И ре че ми: си не чо вје чи ји, хо ће ли 
ожи вје ти ове ко сти? А ја ре кох: Го спо-
де, Го спо де, ти знаш (Јез. 37, 1-3). Да на-
шњи из глед ја се но вач ког ло го ра и Ста-
ре Гра ди не под се ћа на опис по ља код 
про ро ка Је зе ки ља. Ове ко сти Срп ских 
му че ни ка че ка ју глас Го спод њи ко ји 
ка же: Ја ћу мет ну ти у вас дух и ожи ве-
ће те (Јез. 37, 5). Сви на по ри уста ша, а 
и ка сни је ко му ни стич ке вла сти, за рад 
не ког „брат ства и је дин ства“, да при-
кри ју стра шне зло чи не ко је су уста ше 
чи ни ле у ло го ру Ја се но вац ни су ус пе-
ли. Јед на на ша на род на пе сма пе ва: 
јер је крв ца из зе мље про вре ла. Слич но 
го во ри мо и у слу жби но во у че ни ци ма 
Срп ским: Од ле те ше ду ше, ал` ко сти 
го во ре: – за кла ше нас муч ки, це лом све-
ту збо ре... Сва при ро да Бо жи ја не ће 
би ти не ма, све до чи ће гво жђе, и др во и 
сте на.11 И за и ста сва при ро да Бо жи ја 
све до чи стра шне зло чи не ко ји су се де-
си ли на овом про сто ру. На кра ју ра та 
уста ше су пре о ра ле цео про стор Ста ре 
Гра ди не да би са кри ли ма сов не гроб-
ни це ко је се ту на ла зе, али сле га њем 
зе мље по ја вљу ју се гроб ни це, и њи хов 
број стал но ра сте. Ка да је при лет њим 
су ша ма ни во Са ве опа дао, по ја вљи вао 
се ве ли ки број људ ских ко сти ју у му љу 
и реч ном пе ску. Ко ли ко год зло чин ци 
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хте ли да при кри ју зло чи не и број жр-
та ва, при ро да са ма раз от кри ва исти-
ну. Сам спо ме ник у Ја се нов цу Kамени 
цвет, де ло ар хи тек те Бог да на Бог да но-
ви ћа, по диг нут 1966. го ди не, је ди но је 
обе леж је ко је су љу ди по ди гли да све-
до чи стра шан зло чин. Тај ка ме ни цвет 
да нас не ки зо ву: „стра те ги јом ор га ни-
зо ва ног за бо ра ва“.12 

Ми се на да мо у исти ни тост ре чи 
про ро ка Је зе ки ља, да ће ожи ве ти ко-
сти све тих му чен ка и да ће се обу ћи у 
пр во бит ну кра со ту. Да ће ја ме у ко ји-
ма су за ко па ни по стра да ли би ти све-
тли је од сва ке цар ске ода је. Да ће ја-
ме ја се но вач ке по ста ти сим бол по бе де 
баш као што је и Хри стов гроб по стао 
из вор на шег вас кр се ња: Гро бо ви на ши 
са Хри стом ја чи су од не при ја те ља на-
ших. Јер је из гро ба пр во му че ни ка и пр-
во ва скр сло га Бо го чо ве ка Хри ста за си ја-
ло вас кр се ње.13 

Ђер дан од мер џа на
По мо зи нам, Бо же, да Те про сла вља-

мо што нас удо сто ји да Ти жр тве да-
мо, не у ко зјој кр ви ни ов чјем ме су но у 
љу ди ма Тво јим, кр ште ним и вер ним, 
ко нај леп ши у све ту ђер дан од мер џа-
на: Се дам сто ти су ћа хри шћан ских жр-
та ва, све то сав ске де це, пра во слав них 
гла ва.14 Ви дев ши ве ли ку пат њу срп-
ско га на ро да Све ти вла ди ка Ни ко лај 
са ста вио је слу жбу Но во му че ни ци ма 
срп ским на звав ши је „Ђер дан од мер-
џа на“. Овај на зив озна ча ва огр ли цу, тј. 
украс са чи њен од Срп ских му че ни ка 
ко ји укра ша ва Не бе ско цар ство Хри-
сто во. Слу жба је са ста вље на као по-
хва ла Му че ни ци ма ко ји сво јом кр вљу 
обо га ћу ју Не бе ску Ср би ју и при дру жу-
ју се сво јим све тим пре ци ма. У тек сту 
слу жбе Вла ди ка Ни ко лај кри ти ку је по-
чи ни о це зло чи на и ка же да ће зло чин-
ци би ти про кле ти као што је и про клет 

бра то у би ца Ка ин. Осу ђу је што су зло-
чин ци уби ја ли Ср бе за рад не ке „пра ве 
ве ре“ и ка же: Ко се кр стом кр сти а крв 
пра ву ли је бо ље да се ни ро дио ни је.15 Он 
Срп ске му че ни ке на зи ва жи ви ма тек 
са да ка да се њи хов жи вот ја вља у пу но-
ћи у ра ју. Вла ди ка Ни ко лај на гла ша ва 
да смо ми на род кул та жи вих, што вла-
ди ка Ата на си је об ја шња ва ре чи ма: Јер, 
иако стал но има мо по сла са гро бо ви ма 
и кр сто ви ма, са ко сти ма и мо шти ма, 
ми смо пре све га на род кул та жи вих.16 

Уста шки зло чи ни 
у књи жев но сти

Ле ше ви пло ве, њи шу се и пло ве
Зе ле ни, мо дри, те шки, на ду ве ни
Кру пља ју, ра сту као да се то ве
И он да ста ну, ти хо оку пље ни
Крај оба ле цр не

Нај ва жни ји пред став ник ко ји у сво-
јим књи жев ним де ли ма опи су је зло чи-
не у ра ту учи ње не од стра не уста ша је 
Го ран Иван Ко ва чић (1913–1943). Го то-
во це ло ње го во књи жев но ства ра ла штво 
опи су је зби ва ња у ра ту. Нај ва жни је де-
ло је по е ма „Ја ма“ ко ја се са сто ји од 
де вет пе ва ња не јед на ке ду жи не и бро ју 
укуп но три ста де ве де сет че ти ри сти ха. 
По е ма Ја ма је из раз пе сни ко вог ужи вља-
ва ња у је дан ствар ни, су ро во зло чи нач ки 
до га ђај – ма сов ну ли кви да ци ју Ср ба ко ју 
су по чи ни ли уста ше.17 Го ра нов пе снич-
ки пр кос и про тест про тив људ ског зла 
и зло чи на има ју не по но вљи ву сна гу. 
По е ма је на пи са на пр вих ме се ци 1943. 
го ди не у Би ха ћу а за вр ше на у Лив ну. 
Ко ва чић као оче ви дац ових зло чи на и 
уче сник у ра ту као пар ти зан из у зет но 
по тре сно и увер љи во опи су је стра да ње. 
У по е ми „Ја ма“ у нај ве ћој ме ри ис по-
ља ва свој дар са гле да ва ња и пе снич ког 
об ли ко ва ња кр ва вих зби ва ња у ра ту. 
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Књи жев ни кри ти чар Мар ко Ри стић за 
ову по е му ка же да је „твр да и хлад на 
као мра мор ни кип а пе че као жи во и ра-
ње но ме со“.18 

Срп ски ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић 
ово стра да ње у НДХ-а на зи ва про ду-
жет ком стра да ња Све то га Са ве: Ко је 
не го Све ти Са ва за па љен у Клин ској 
цр кви, ко би дру ги био у Ја дов ном и Ја-
се нов цу, нај ве ћем мар ти ри ју му и нај-
ду жој чи ту љи срп ско га на ро да.19 Као 
за кљу чак тре ба ре ћи да „ја се новч ки 
смр то но сни сплет ло го ра, ма да и не хо-
ти це, рас по ре ђен је у зна ку јед ног ве ли-
ког кр ста: од се ла Кра пје до се ла Мла-
ке и Гра ди шке, и од ло го ра I на пу ту од 
Нов ске па пре ко Са ве до До ње Гра ди не. У 
зна ку то га кр ста ле жи под зе мљом наш 
нај ве ћи Град. Али за нас, не „град мр-
твих“, не го Град Жи вих, јер су Бо гу сви 
жи ви. На ро чи то су у ср ци ма, ду ша ма и 
пам ће њу на шем жи ве Ве ли ко му че нич ке 
Жр тве Ја се но вач ке. Оне са на ма за јед но 
оче ку ју вас кр се ње мр твих и жи вот бу-
ду ћег ве ка.20

Да за вр ши мо са ре чи ма па три јар ха 
Гер ма на, ко је је он из го во рио 1984. го-
ди не при ли ком осве ће ња цр кве у Ја се-
нов цу, а ко је тре ба да пам ти сва ко по-
ко ље ње: Бра ћо, да опра шта мо – мо
ра мо, јер је то еван ђел ска за по вест, 
али да за бо ра ви мо – не мо же мо. Не ка 
пра у ну ци пра у ну ка на ших зна ју да је 
онај огром ни бе тон ски цвет на по љу 
Ја се но вач ком све док јед ног без у мља, 
ко је ни ка да ви ше не сме да се по но ви.

Ча со пи су при ла го ђен исто и ме ни на-
гра ђе ни Све то сав ски те мат из пред ме-
та Исто ри ја Срп ске Пра во слав не Цр кве

1 Слу жба Но во му че ни ци ма срп ским, епи скоп 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ру ку ми ја, 2009, стр. 14.
2  Ви ки пе ди ја
3 Маг нум Кри мен, Вик тор Но вак, Но ва Књи га, 
Бе о град, 1986, стр. 540.
4 Исто, стр. 541.
5 Слу жба Но во му че ни ци ма срп ским, епи скоп 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ру ку ми ја, 2009, стр. 7.
6 Ја се но вац, ме то на то пље но кр вљу не ви них, 
САС, Бе о град, 1990, стр. 12.
7 Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац, Ан тун Ми-
ле тић, Гам бит, Ја го ди на, 2007, стр. 21.
8 Исто, стр. 23.
9 Ја се но вац, ме то на то пље но кр вљу не ви них, 
стр. 19.
10 Ја се но вац, збор ник ра до ва че твр те ме ђу на-
род не кон фе рен ци је, Ба ња лу ка – До ња Гра ди-
на, 30-31. мај 2007, стр. 379.
11 Слу жба Но во му че ни ци ма срп ским, епи скоп 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ру ку ми ја, 2009, стр. 27.
12 Ја се но вац, ме то на то пље но кр вљу не ви них, 
САС, Бе о град, 1990, стр. 12.
13 Бе се де и ре чи, епи скоп Ата на си је, Тре би ње 
– Врњ ци, 2010, стр. 185.
14 Слу жба Но во му че ни ци ма срп ским, епи скоп 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ру ку ми ја, 2009, стр. 3.
15 Исто, Стр. 9.
16 Бе се де и ре чи, епи скоп Ата на си је, Тре би ње 
– Врњ ци, 2010, стр. 184.
17 Исто ри ја књи жев но сти, Јо ван Де ре тић, За-
вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2013, стр. 123.
18 Исто ри ја књи жев но сти, Јо ван Де ре тић, За-
вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2013, стр. 126.
19 Са бор ник, бил тен Са бор не цр кве у Бе о гра ду, 
мај 2015. 
20 Од Ко со ва до Ја дов на, епи скоп Ата на си је, 
Тре би ње, 2007, стр. 554.
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Па три јарх ва се љен ски и ца ри-
град ски г. Вар то ло меј и Па три-
јарх срп ски г. Ири неј слу жи ли 

су 10. сеп тем бра 2016. го ди не, по во-
дом оби ље жа ва ња 75 го ди на од по чет-
ка стра да ња Све тих му че ни ка ја се но-
вач ких, Све ту ар хи је реј ску ли тур ги ју 
у ма на сти ру у Ја се нов цу. Са слу жи ва ло 
им је ви ше епи ско па Срп ске Цр кве, 
као и пред став ни ци Ру ске, Пољ ске и 
Ру мун ске Пра во слав не Цр кве. На кон 
Ли тур ги је, слу жен је по мен по стра да-
лим Му че ни ци ма на мје сту гроб ни це у 
кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац.

У овом све ча ном и исто риј ском до-
га ђа ју – све пра во слав ном про сла вља-
њу му че ни ка Ја се но вач ких, има ли смо 
част да уче ству је мо и ми, уче ни ци Це-
тињ ске бо го сло ви је (ђа ци тре ћег, че-

твр тог и пе тог раз ре да), је ди ни од свих 
бо го сло ва ца на ше Цр кве. Ка Ја се нов цу 
смо се упу ти ли де ве тог сеп тем бра. Пут 
је био по ма ло на по ран, али смо има-
ли ја сан циљ – по мо ћи ко ли ко смо у 
мо гућ но сти тим љу ди ма ко ји су са да 
оста ли та мо, да им по ка же мо да зна мо 
за њих, и да смо чу ли за му че ни штво 
њи хо вих пре да ка. У Ја се нов цу нас је 
до че као та мо шњи па ро хиј ски све ште-
ник. Ђа ци ко ји су би ли за ду же ни за по-
ја ње су оти шли у Па крац на ве чер ње 
бо го слу же ње, а ми оста ли смо оста ли 
у ва ро ши ци да од мо ри мо ма ло и да се 
про ше та мо. Мо рам при зна ти да су се 
пре ма на ма у ло кал ним ка фи ћи ма и 
про дав ни ца ма с по што ва њем од но си-
ли, ни смо има ли ни ка квих про бле ма. 
По за вр шет ку ве чер ње мо ли тве, вра-
ти ли смо се сви у пор ту цр кве у Ја се-
нов цу, гдје смо слу ша ли бе сје ду вла ди-
ке Ата на си ја Јев ти ћа. На кон то га смо 
оти шли у Ба ња лу ку. Пре но ћи ли смо у 
до му за не збри ну ту дје цу „Ра де Вра-
ше ње вић”. Су тра ују тро, у су бо ту, опет 
смо се упу ти ли за Ја се но вац, гдје смо 
уче ство ва ли у Све тој ли тур ги ји ко јом 
је на чал ство вао Па три јарх ва се љен ски 
Вар то ло меј. Ка да се за вр ши ла Ли тур-
ги ја, сви смо се упу ти ли ка ме мо ри-
јал ном спо ме ни ку Ја се но вач ким му-
че ни ци ма. На и ме, на јед ној од хум ки 
је овом при ли ком при не се но жи то и 
ко лач у сла ву му че ни ци ма. Том при-
ли ком је вла ди ка Ата на си је ис ко пао 
ма ле ну ру пу на вр ху хум ке и њу за-
ко пао је дан ма ле ни кр стић. По сли је 
ово га смо оти шли у Па крац на ру чак. 
На кон руч ка смо при су ство ва ли осве-
ће њу кр ста ко ји је по диг нут на јед ном 
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У сла ву и част 
но во му че ни ка ја се но вач ких

Игор Ћу лум, уче ник IV раз ре да
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бр ду, ко је је у вла сни штву ма на сти-
ра. Овом до га ђа ју су при су ство ва ли и 
пред став ни ци Ри мо ка то лич ке цр кве. 
Је дан од њих је овом при ли ком до био 
и по клон – ми тро по лит Ам фи ло хи ја 
је ски нуо свој крст и по кло нио га па-
крач ком фра тру. 

На кон овог са бра ња вра ти ли смо се 
у Ба ња лу ку, гдје смо има ли сло бод но 
ве че, па смо про ше та ли гра дом. У не-
де љу ују тро смо би ли на Све тој ли тур-
ги ји у хра му Хри ста Спа си те ља у Ба-
ња лу ци, на кон ко је смо се упу ти ли за 
Це ти ње.



До бро је по не кад, по ред свих 
пра ви ла здра вог жи во та и здра-
ве ис хра не, ко ји ма нас сва ко-

днев но оба си па ју ра зни ме ди ји, се ти ти 
се оних че сти тих љу ди ко ји су цео 
жи вот свој по све ти ли оп ште-
на род ној про све ти. Је дан 
од та квих био је Пе тар 
Ко чић (1877–1916). На 
сај ту Срп ске пра во слав-
не ми тро по ли је да бро-
бо сан ске има јед на за-
ни мљи ва анег до та из 
жи во та Пе тра Ко чи ћа, 
где је на трен бље снуо 
дух те о ду ли је.

Елем, уочи анек си је 
Бо сне и Хер це го ви не од 
стра не Аустро у гар ске, Ко-
чић је ство рио сво ју по ли-
тич ку гру пу ко ја је про по ве да-
ла бор бу про тив Аустри је и на ро чи то 
не по штед ну бор бу про тив оста та ка фе-
у дал ног роп ства. Ви дев ши у ње му про-
тив ни ка др жа ве, др жав ни ор га ни су га 
че сто хап си ли и кри вич но го ни ли.

Кад год би им се пру жи ла при ли ка, 
и са ра јев ски бо го сло ви су јав но из ра-
жа ва ли сво је не сла га ње са оку па ци-
јом Бо сне и Хер це го ви не. Та кав је дан 
слу чај де сио се ка да је Пе тар Ко чић, 
због свог члан ка „Ми рис ба ру та” у ли-
сту „Отаџ би на“, про те ран из Са ра је ва 
у Ба њу Лу ку. Про те ри ва ње је из ве де но 
у глу во до ба но ћи да ни ко не би при-
ре дио ова ци је на род ном пи сцу и три-
бу ну. Бо го сло ви су са зна ли да ће воз 
у ко ме ће би ти Ко чић ући у ста ни цу 
Рај ло вац у по ноћ и да ће се за др жа ти 
је дан ми нут. На сат пре до ла ска во за 
они су, ми мо ин тер нат ског ре да, на пу-

сти ли за вод ске про сто ри је и упу ти ли 
се на же ле знич ку ста ни цу Рај ло вац. 
Воз је ушао у ста ни цу тач но у по ноћ. 
Чо век ко ји им је био ве за по ка зао је из 

во за у ком се ва го ну на ла зи Ко чић. 
Иако их је по ли ци ја оме та ла, 

бо го сло ви су ус пе ли да до ђу 
до ње го вог ва го на. Ка да их 

је Ко чић при ме тио, про-
гу рао се кроз по ли ци ју 
до про зо ра са ра ши ре-
ним ру ка ма, као да је 
хтео да их за гр ли. Је дан 
од бо го сло ва га је по-
здра вио, упу тив ши му 
по др шку да ис тра је на 

тр но ви том пу ту за сло-
бо ду срп ског на ро да и по-

же лео му да не по клек не до 
вас кр са сло бо де.
Ве о ма уз бу ђен, Ко чић је од-

го во рио бо го сло ви ма: „А ви, дра га бра-
ћо, као бу ду ћи на род ни све ште ни ци, са 
кр стом у ру ци, про по вје дај те Аустри ји 
рат, рат, рат.” 

На ове ре чи бо го сло ви су хор ски от-
пе ва ли:

„У бој, у бој,
за на род свој,
да цр ној но ћи сва не,
да јар ко сун це гра не,
да Ср бин лан це зде ре
и те шку кле тву спе ре.
Кле тву са сра ма свог,
па да нас ви ди Бог,
у бој, у бој, у бој...”

Из во ри:
https://sr.wikipedia.org/sr

http://www.mitropolijadabrobosanska.org/
sarajevskabogoslovijaureljevu.html
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Пе тар Ко чић и са ра јев ски бо го сло ви



Због свог ге о граф ског по ло жа ја, 
стра те шког зна ча ја и при род не ље-
по те, град Бар је за слу жио ова кав 

ве ле леп ни храм ка кав да нас по сје ду је.
Иде ја за град њу хра ма по све ће ног 

Све том Јо ва ну Вла ди ми ру, не бе ском 
по кро ви те љу овог гра да, ја ви ла се 1979. 
го ди не по сли је ра за ра ју ћег зе мљо тре са, 
ко ји је по го дио и град Бар. По што је цр-
ква Све тог Ни ко ле би ла уру ше на, је ди но 
мје сто на ко јем су пра во слав ни мо гли 
да при но се сво је мо ли тве Бо гу, би ла је 
гро бљан ска ка пе ла на Гво зден бри је гу. 

Тра жив ши из лаз из ова кве си ту а-
ци је, бла же но по чив ши отац Бо гић Фе-
мић је до шао на иде ју да по зо ве та да-
шњег ми тро по ли та Да ни ла Дај ко ви ћа, 
ка ко би на Аран ђе лов дан слу жио Све-
ту ар хи је ре ску ли тур ги ју, и са стао се 
са ру ко вод ством гра да Ба ра. Ме ђу тим, 
и по ред мол би ми тро по ли та Да ни ла, 
власт ни је до зво ли ла по че так град ње 

хра ма. И та ко се упра ва гра да пра ви ла 
као да не ви ди мол бе, а отац Бо шко је 
по сли је од слу же не Ли тур ги је на пра-
зник Све тог Ва си ли ја Остро шког, по-
чео свој про тест, прет ход но обе ћав ши 
да ће у цен тру Ба ра по че ти пост ако му 
власт не до ди је ли пар че зе мље за град-
њу. Том при ли ком се оку пио ве ли ки 
број гра ђа на, а он је из нио сво ју бе сје-
ду о слав ним цр но гор ским ју на ци ма. 
Пе ко Шоћ је пред ло жио иде ју о пе ти-
ци ји и са ку пље но је пре ко пет хи ља да 
пот пи са, ме ђу ко јим је би ло и име на 
љу ди дру гих вје ра. Јед но став но, сви су 
би ли свје сни то га да је пра во слав ни-
ма у Ба ру по тре бан храм. Овај про тест 
се пре тво рио у де мон стра ци је не за до-
вољ них гра ђа на.  

По што власт још уви јек ни је до-
зво ли ла град њу хра ма, отац Бо гић је 
1994. оку пио гру пу ин те лек ту а ла ца, 
на че лу са го спо ди ном Пе ком Шо ћем, 
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ко ја се по ње го вом од ла ску на ста ви ла 
бо ри ти за храм. По сли је пет на ест го-
ди на бор бе, зно ја, че ка ња, рје ша ва ња 
ур ба ни стич ких про је ка та, из ра ђи ва ња 
глав ног про јек та, из во ђач ког про јек та, 
са ку пља ња дру гих по твр да и фи нан-
сиј ске по мо ћи, го ди не 2009. по ста вље-
на је ар ма ту ра за те мељ ну пло чу.

И та ко по чи ње град ња хра ма ко ји 
је дуг 54 ме тра, ши ри не (без па ра кли-
са) 23 ме тра, ви си не 43 ме тра, са 130 
то на ар ма ту ре у сво ме те ме љу и по вр-
ши ном од 1370 ме та ра ква драт них. Са 
овим ди мен зи ја ма он је тре ћи по ве ли-
чи ни храм у на шој Цр кви, од мах по-
сли је Хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду и 
Хра ма Хри сто вог Вас кр се ња у Под го-
ри ци. Ци је ли храм у се би има чак пет 
цр ка ва. 

Храм се гра дио не вје ро ват ном бр-
зи ном, и ми тро по ли та Ам фи ло хи је је 
2012. го ди не осве тио по зла ће ни крст на 
цен трал ној ку по ли. По ред град ње хра-
ма, у Ба ру су осно ва ни и КУД „Све ти 
Јо ван Вла ди мир“, шко ла вје ро на у ке на 
срп ском и ру ском је зи ку, ли ков на ра ди-
о ни ца, ет но гру па „Да ро ви Све тог Јо ва-
на Вла ди ми ра“, Ко ло срп ских се ста ра и 
Брат ство пра во слав не омла ди не. 

Храм је осве ћен 25. сеп тем бра 2016. 
Сам чин осве ће ња хра ма уве ли ча ли су 
сво јим при су ством Па три јарх Је ру са-
ли ма и све Па ле сти не Те о фи ло, Па-
три јарх срп ски Ири неј, Ар хи е пи скоп 
ал бан ски Ана ста си је и пред став ни ци 
оста лих по мје сних Цр ка ва. У чи ну 
осве ће ња уче ство ва ли су и ђа ци на ше 
бо го сло ви је. А по осве ће њу хра ма, Све-
ти Си нод СПЦ је ор де ном Све тог Јо ва на 
Вла ди ми ра од ли ко вао љу де ко ји су би-
ли нај за слу жни ји за ње го ву из град њу. 
Овом при ли ком и отац Бо гић је пост-
хум но од ли ко ван ор де ном Св. Јо ва на 
Вла ди ми ра, а ор ден је у ње го во име 
при мио брат му, отац Ми лун Фе мић. 

На кон ово га усли је дио је бо гат кул-
тур но-умјет нич ки про грам, на кон ко-
јег је сви ма при сут ни ма би ло по ста-
вље но по слу же ње ко је су при пре ми ли 
жи те љи гра да Ба ра.
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У овом ве ли чан стве ном до га ђа ју смо и ми, ђа ци Це тињ ске бо го сло ви је, има ли 
сво га удје ла. Ра но ују тро, око пет са ти, кре ну ли смо за Бар са Це ти ња, за јед но 
са на шим про фе со ри ма. До ста нас ни ка да ни је ви дје ло тај храм ужи во. ка да 
смо до шли та мо, пр во што нам је за па ло за око би ла је ор га ни за ци ја – би ло је 
до ста љу ди и сва ко је знао свој по сао. ве ле леп ни храм, са огром ним ку по ла
ма, био је оча ра ва ју ћи. Ушли смо у храм, цје ли ва ли мо шти и ико не, а за тим 
смо се крат ко ди ви ли фре ска ма. крат ко, јер смо мо ра ли да по ђе мо у крип ту, 
че као нас је наш за да так – обла че ње вла ди ка. вла ди ка је би ло ско ро ко ли ко 
и нас ђа ка, а ако не ки ђак ни је обла чио вла ди ку, обла чио је не ког углед ног 
игу ма на или све ште ни ка. Ђа ци ко ји су би ли за ду же ни да по ју, ста ли су за пјев
ни цу и по че ли сво је дје ло. Осим њих, на осве ће њу Хра ма и Све тој ли тур ги ји 
пје ва ло је и не ко ли ко хо ро ва, на ра зним је зи ци ма… За и ста ди ван до жи вљај 
за вјер ни на род. На кон при год ног по слу же ња си ти, али по ма ло умор ни сје ли 
смо у ауто бус и кре ну ли на зад за Це ти ње. 

Отац Богић Фемић у центру Бара



С бла го сло вом Ње го вог Ви со ко-
пре о све штен ства Ми тро по ли та 
Ам фи ло хи ја и Ње го вог Пре о све-

штен ства Епи ско па аустриј ско-швај-
цар ског Ан дре ја, кре ну ли смо на ма-
тур ску екс кур зи ју.

Ове го ди не ма ту ран те бо го слов це 
пут је по вео на Мал ту. Сто га, при је не-
го поч нем го во ри ти о на шој екс кур-
зи ји ре ћи ћу не ко ли ко ри је чи о са мој 
Мал ти. Мал та је ма ла и гу сто на се ље-
на острв ска др жа ви ца ко ју са чи ња ва 
ар хи пе лаг у сред Сре до зем ног мо ра на 
ју гу Евро пе. По вр ши на ове др жа ви це 
је све га 316 km2. Глав ни град је Ла Ва-
ле та, а нај ве ћи град је Бир кир ка ра. До 
1964. го ди не Мал та је би ла бри тан ска 
ко ло ни ја, а 13. сеп тем бра 1964. по-
ста је не за ви сна. Ва жно је на по ме ну ти 
да 8% од укуп но 416.055 ста нов ни-

ка Мал те чи не Ср би – на овом остр ву 
жи ви 30.000 Ср ба. Слу жбе ни је зи ци 
су мал те шки, ко ји је мје ша ви на арап-
ског, ен гле ског и фран цу ског је зи ка, 
и ен гле ски. Ста нов ни штво је ве ћи ном 
хри шћан ско, што го во ри и ве ли ки број 
хра мо ва, при је све га ри мо ка то лич ких 
(њих 360). Срп ска пра во слав на па ро-
хи ја на Мал ти пот па да под ју рис дик-
ци ју Епар хи је аустриј ско-швај цар ске, 
а њу оп слу жу је беч ки све ште ник про-
то је реј Пе тар Пан тић, на чи ји пред лог 
и ве ли ким за ла га њем смо ми, као пр-
ви ме ђу сво јом бра ћом из дру гих бо-
го сло ви ја СПЦ, хо де ћи пу те ви ма Све-
тог апо сто ла Па вла, по сје ти ли Мал ту и 
по кло ни ли се ње ним све ти ња ма. 

На ша ма тур ска екс кур зи ја је тра ја-
ла од 29. сеп тем бра до 3. ок то бра ове 
го ди не. Кре ну ли смо у че твр так 29. 
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гдје се некада чувала икона Филермоса



сеп тем бра, пред во ђе ни Ње го вим Пре о-
све штен ством Епи ско пом ди о клиј ским 
Ки ри лом, игу ма ном ма на сти ра Под ма-
и на оцем Ра фа и лом, и про фе со ри ма: 
Дра га ном Ра до ма ном, на шим раз ред-
ним ста ре ши ном, про то је ре јем Ар се ни-
јем Ра до ви ћем, Апо ло ном Ми шчен ком 
и Зо ра ном Ду бље ви ћем. Са на ма су пу-
то ва ли и го спо дин Слав ко Кр ста јић, ди-
рек тор „Оди ги три је“, као и наш ко ле га 
бо го слов из Ска дра Иван По пај. Пу то-
ва ли смо ави о ном од Под го ри це до Ис-
тан бу ла, и од Ис тан бу ла до мал те шког 
аеро дро ма. На Мал ту смо сти гли у ка-
сним ве чер њим ча со ви ма и смје сти ли 
се у хо тел „Парк“ у гра ду Сли е ми.

У пе так смо об и шли пре сто ни цу 
Мал те, град Ла Ва ле ту, и њој ри мо ка-
то лич ку цр кву у ко јој се по бла го сло ву 
та мо шњег ри мо ка то лич ког над би ску-
па вр ши бо го слу же ње за пра во слав не 
Ср бе и Ру се ко ји жи ве на Мал ти. Об-
и шав ши овај храм, упу ти ли смо се у 
ре зи ден ци ју чу ве ног Ре да мал те шких 
ви те зо ва. Ту су нас упо зна ли са исто-
ри јом овог ре да, а го во ри ли су и о ве-
ли ким при ја тељ ским ве за ма са на шим 
на ро дом. Ка ко су нам ка за ли, Ње го во 
Ве ли чан ство Пе тар II Ка ра ђор ђе вић, 
краљ Ју го сла ви је, об но вио је овај ред и 
за ње го во сје ди ште иза брао Ла Ва ле ту, 

гдје је оно и оста ло до да на да на шњег. 
Из за хвал но сти, овај ред Мал те шких 
ви те зо ва га је иза брао за Ве ли ког мај-
сто ра. На кон што смо за вр ши ли по сје-
ту Ре ду, за пу ти ли смо се у град Бир гу 
гдје смо би ли при мље ни код та мо шњег 
гра до на чел ни ка, ко ји нас је упо знао са 
исто ри јом гра да Бир гу и са ме Ре пу-
бли ке Мал те. По том смо об и шли цр кву 
Вик то ри о за, у ко јој се не ка да чу ва ла 
ико на Пре све те Бо го ро ди це Фи ле рим-
ске, ко ја се да нас на ла зи у На род ном 
му зе ју на Це ти њу. Наш Ми тро по лит 
Ам фи ло хи је је де ве де стих го ди на про-
шло га ви је ка, при ли ком сво је по сје те 
Мал ти, по кло нио овом хра му ко пи ју 
ико не Бо го ро ди це Фи ле рим ске. О хра-
му и ико ни Фи ле ри мо си го во рио нам 
је стар је ши на Вик то ри о зе отац Џо зеф 
Ми ци. Спе ци фич ност ри мо ка то лич-
ких цр ка ва, па и ове, је сте да оне, за 
раз ли ку од пра во слав них, има ју по не-
ко ли ко ол та ра. У овој цр кви се на ла зи 
и ста туа Све тог Ла врен ти ја, ђа ко на па-
пе Сик ста, ко ји је по стра дао у че твр-
том ви је ку, а пра зну је се као све ти и у 
Пра во слав ној Цр кви. 

Тре ћег да на на ше екс кур зи је по-
ја ли смо на Све тој ли тур ги ји у хра му 
Све тог Ни ко ле у Ла Ва ле ти. Ли тур ги-
ју је уз при су ство епи ско па Ки ри ла и 
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оца Пе тра слу жио је ро мо нах Ра фа и ло, 
ко ји се по сле Све те ли тур ги је обра тио 
мал те шким Ср би ма при год ном бе сје-
дом. По сли је Све те ли тур ги је оти шли 
смо у хо тел на ру чак, а по том смо ужи-
ва ли у сло бод ном вре ме ну. Не ки од 
нас су га ис ко ри сти ли да оду на пла жу, 
а не ки да про ше та ју Сли е мом.

У не дје љу 2. ок то бра слу же на је 
Све та ар хи је реј ска ли тур ги ја у истом 
хра му. На чал ство вао је Пре о све ће ни 
вла ди ка Ки ри ло уз са слу же ње је ро мо-
на ха Ра фа и ла, као и про то је ре ја Ди-
ми три ја из Ру ске Цр кве, про то је ре ја 
Ар се ни ја и про то је ре ја Пе тра, на шег 
до ма ћи на. На Све тој ли тур ги ји био је 
при су тан ве ли ки број вјер ни ка, и Ср ба 
и Ру са. Ри је чи ма за хвал но сти што су 
се оку пи ли у та ко ве ли ком бро ју, вјер-
ни ма се обра тио вла ди ка Ки ри ло.

У по не дје љак смо об и шли Ме ли ху 
и мје сто гдје је Све ти апо стол Па вле 
имао бро до лом. Ту смо се по кло ни ли 
Хра му апо сто ла Па вла и, да би смо се 
под сје ти ли бро до ло ма апо сто ла Па вла, 
про чи та ли смо одје љак из Дје ла Апо-
стол ских, ко ји го во ри о Па вло вој про-
по ви је ди на Мал ти (Дап 27,6 - 28,14). 
По том смо оти шли у град Ра бат, гдје 
смо по сје ти ли пе ћи ну у ко јој је Апо-
стол про по ви је дао, као и ра но хри-

шћан ске ка та ком бе. У ве чер њим ча со-
ви ма наш дра ги до ма ћин отац Пе тар, 
као и ње го ви до бри чла но ви Цр кве ног 
од бо ра, го спо да Пе тар Мак си мо вић, 
Го ран и Но ви ца, при пре ми ли су нам 
опро штај ну ве че ру у јед ном ре сто ра-
ну. То ком ве че ре са би ра ли смо сво је 
ути ске са Мал те, а по том смо се упу-
ти ли у хо тел, да би смо се од мо ри ли за 
по вра так на Це ти ње.

Ово пу то ва ње на Мал ту би ло је за 
нас ве ли ки иза зов и ве ли ки Бо жи ји 
бла го слов, јер смо хо ди ли пу те ви ма 
Апо сто ла Па вла; ка ко ре ко ше на ши 
до ма ћи ни – пр ви од свих ма ту ра на-
та срп ских пра во слав них бо го сло ви ја. 
И то баш ми, це тињ ски бо го слов ци, 
над ко ји ма је ве ли ки бла го слов – три 
нај ве ће хри шћан ске све ти ње: Че сти-
ца Ча сног Кр ста, Де сни ца Све тог Јо-
ва на Кр сти тељ и Ико на Бо го ро ди це 
Фи ле рим ске, ко је су во љом Бо жи јом 
са Мал те до спје ле на Це ти ње. Ту су 
на рав но и мо шти на шег ду хов ног по-
кро ви те ља Све тог оца на шег Пе тра 
Це тињ ског Чу до твор ца, чи јим мо ли-
тва ма не ка нас Го спод укри је пи да са 
успје хом за вр ши мо ово за по че то шко-
ло ва ње и по ста не мо истин ски вој ни-
ци Хри сто ви, ду хов ни ви те зо ви Све тог 
Пе тра Це тињ ског.
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Ни ко ла Те сла при па да из у зет-
ним љу ди ма ко ји су сво јим де-
лом обе ле жи ли до ба у ко јем су 

жи ве ли. Ро ђен је у Сми ља ну, 10. ју ла 
1856. го ди не, у по гра нич ној обла сти 
аустриј ске мо нар хи је. И по оцу и по 
мај ци при па дао је по ро ди ца ма 
у ко ји ма су мно га му шка 
де ца би ли пра во слав ни 
све ште ни ци и ви со ки 
цр кве ни до сто јан-
стве ни ци. Те слин 
отац је био па рох 
у Сми ља ну, и цр-
кве на пор та, ко ја 
је би ла уз сам дом 
Те сли них ро ди те-
ља, би ла је ме сто 
у ко ме је про во дио 
срећ но де тињ ство. 
Ни жу гим на зи ју 
по ха ђао је у Го спи-
ћу, ви шу у Ра ков цу 
код Кар лов ца. Же ља 
Ни ко ли ног оца, про те 
Ми лу ти на, би ла је да Ни-
ко ла на ста ви ње го вим сто па ма, 
од но сно да и он по ста не пра во слав ни 
све ште ник. Ме ђу тим, на кон те шке бор-
бе, Те сла је ус пео да до би је до зво лу и 
бла го слов сво јих ро ди те ља да по ђе на 
сту ди је у Грац, у нај бли жу и већ по зна-
ту Тех нич ку ви со ку шко лу (Хе миј ско-
тех но ло шки фа кул тет).

На кон за вр ше них сту ди ја у Гра цу, 
не же ле ћи да бу де на те ре ту по ро ди-
ци, Те сла од лу чу је да се за по сли. Јед но 
вре ме ра дио је у Бу дим пе шти у те ле-
фон ској ком па ни ји, где је као во де ћи 
ин же њер успе шно ра дио на про јек то-

ва њу и ин ста ла ци ји ше сте те ле фон ске 
цен тра ле у Евро пи. Фе бру а ра 1882. го-
ди не, при ли ком шет ње, из не на да до-
ла зи до ре ше ња ин дук ци о ног мо то ра 
на ба зи обрт ног маг нет ског по ља. Мо-
то ра ко ји ће уско ро про ме ни ти свет! 

Са пре по ру ком сво га по сло дав-
ца, Те сла од ла зи у Па риз да 

ра ди у Еди со но вој ком па-
ни ји. Ка ко је та да већ 

имао раз ра ђе ну иде ју 
ин дук ци о ног мо то ра, 
по ку шао је да на ђе 
не ко га ко би се за-
ин те ре со вао за тај 
про на ла зак. Ка да је 
Еди со но ва ком па-
ни ја до жи ве ла не-
у спех са пу шта њем 
у по гон елек трич ног 

си сте ма јед но смер-
них стру ја 1883. го-

ди не у Стра збу ру и то 
у при су ству не мач ког 

ца ра, Те сла је до био за да-
так да све до ве де у ред. Ово 

је би ло не са мо сло же ни струч-
ни про блем већ и ве ли ки ди пло мат ски 
иза зов. Пот пу ни успех чи та вог по ду-
хва та до нео му је ве ли ки углед, али и 
по ред све га ни је ус пео да на ђе на чи на 
и спро ве де у де ло свој мо тор.

Схва тив ши да у Евро пи не ће ла ко ус-
пе ти да ре а ли зу је свој про на ла зак, Те-
сла 1884. го ди не од ла зи у САД. У Аме-
ри ци се су срео са Еди со ном, ве ли ким 
и про на ла за чем и чо ве ком у чи јим је 
ком па ни ја ма Те сла ра дио у Ма ђар ској 
и Фран цу ској. Те сла је ве ро вао да ће га 
Еди сон раз у ме ти. Ме ђу тим, схва тив-
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ши да је на ив но по ве ро вао Еди со но вим 
пра зним обе ћа њи ма, Те сла од лу чу је да 
поч не са тра га њем за соп стве ним пу те-
ви ма успе ха. По ли фа зни си стем је био 
тек пр во из не на ђе ње ко је је Те сла при-
ре дио све ту. Кра јем 19. ве ка он пре ла-
зи на на но во под руч је на из ме нич них 
стру ја – на стру је ви со ких фре квен ци-
ја. У да љим ис тра жи ва њи ма, ви со ки 
на по ни и на из ме нич не стру је ви со ких 
фре квен ци ја по ста ју ње го ва пре о ку па-
ци ја. Са знав ши да му је мај ка на умо ру, 
Те сла од ла зи у Го спић, за тим у За греб 
и Бе о град где је до че кан као нај ве ћи и 
нај слав ни ји Ср бин.

По по врат ку у Аме ри ку, кра јем 19. 
ве ка, Те сла је са гра дио ве ли ку екс пе-
ри мен тал ну ра дио-ста ни цу на пла тоу 
Ко ло ра до Спринг са. Оче ки вао је да 
ће ње гов „уве ли ча ва ју ћи“ пре дај ник 
до ка за ти ње го ву хи по те зу о ефи ка-
сном бе жич ном пре но су елек трич не 
енер ги је. За из град њу ве ли ке свет ске 
ра дио-ста ни це на остр ву у бли зи ни 
Њу Јор ка, Те сла је имао фи нан сиј ску 
по др шку јед ног од нај моћ ни јих љу ди 
Аме ри ке, Мор га на. На жа лост, на кон 
што је Мар ко ни 1901. го ди не ус пео 
да по ша ље по ру ку пре ко Атлан ти ка, 
Мор ган је по сум њао у Те слу, ко ји је 
по ку ша вао да об ја сни Мор га ну ка ко је 

Мар ко ни са мо ис ко ри стио ње гов ра-
ни је об ја вље ни па тент.

Оста вљен на це ди лу, Те сла ни ка-
да ви ше не успе ва да се фи нан сиј ски 
опо ра ви и са гра ди сво ју свет ску ра дио-
ста ни цу. У обла сти ма шин ства, Те сла 
се окре ће ис тра жи ва њу но ве тур би не 
без ло па ти ца, иде ји ко ју је но сио од 
де тињ ства. По след ње го ди не сво га жи-
во та Те сла је про вео у хо те лу „Њу јор-
кер“, за бо ра вљен и без мно го при ја те-
ља. Умро је на Бо жић 7. ја ну а ра 1943. 
го ди не, у хо тел ској со би, где је про на-
ђен тек на кон два да на, јер је на вра та 
ста вио знак да га не уз не ми ра ва ју.

При ре дио: Не над Ми ја но вић, ма ту рант

Да ли сте зна ли?
• У част до при но су који је на у ци дао 
Ни ко ла те сла, на сто го ди шњи цу ње
го вог ро ђе ња 27. ју на 1956. го ди не у 
Мин хе ну, Ме ђу на род на елек тро тех
нич ка ко ми си ја од лу чи ла је да уве де 
је ди ни цу те сла (т) за маг нет ну ин
дук ци ју. (T=Wb/m² или T=N/(m x A))
• Ни ко ла Те сла је пла но ве за своје 
из у ме чу вао у гла ви, а ни је их за пи
си вао због опа сно сти од кра ђе.
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Ни ко ла Те сла, ве ли ки про на ла-
зач из Ли ке и ис кре ни срп ски 
ро до љуб, свим ср цем je во лио 

сло бод не срп ске др жа ве, Ср би ју и Цр-
ну Го ру, и оста ло Срп ство ко је је ча ми-
ло нео сло бо ђе но под аустро-угар ским 
и тур ским јар мом. Сво ја ро до љу би ва 
осје ћа ња ни ка да ни је са кри вао, на про-
тив – на гла ша вао их је!

1. ју на 1892, Те сла је из Бу дим пе-
ште сти гао у Бе о град на по зив бе о град-
ске оп шти не. На бе о град ској же ље-

знич кој ста ни ци до че ка ло 
га је не ко ли ко хи ља да 
љу ди. На ро ду ко ји га 
је по здра вио, Те сла се 
обра тио ри је чи ма: „У 
ме ни има не што што 
мо же би ти и об ма на, 

као што че шће би ва 
код мла дих оду ше-
вље них љу ди, али 
ако бу дем сре тан 
да оства рим бар 
не ке од мо јих 
иде а ла, то ће би-
ти до бро чин ство 
за ци је ло чо вје-
чан ство. Ако се те 
мо је на де ис пу не, 
нај сла ђа ми сао 
би ће ми да је то 
дје ло јед ног Ср-
би на. Жи вје ло 
Срп ство!...“ Сју-
тра дан је сту ден-
ти ма бе о град ске 
Ве ли ке шко ле Те-
сла по ру чио: „Ја 
сам као што ви ди-
те и чу је те остао 
Ср бин и пре ко мо-
ра, гдје се ис пи ти-
ва њи ма ба вим. То 

исто тре ба да бу де те и ви и да сво јим 
зна њем и ра дом по ди же те сла ву Срп-
ства у сви је ту.“ То ком по сје те Бе о гра-
ду, Те сла је при мљен у ауди јен ци ју код 
ср би јан ског кра ља Алек сан дра Обре-
но ви ћа.

Те сла је во лио Ње го шев „Гор ски 
ви је нац“, али и пје сме Ђу ре Јак ши ћа, 
Во ји сла ва Или ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја. Ма ја 1894. об ја вио је у Cen tury 
Ma ga zi ne чла нак o Јо ва ну Јо ва но ви ћу 
Зма ју ко ји по чи ње при чом о стра да-
њу Ср ба на Ко со ву, а за тим до да је да 
је „од те фа тал не бит ке па све до нај-
но ви јих вре ме на, за Ср бе на стао мр-
кли мрак, са са мо јед ном зви је здом 
на не бу – Цр ном Го ром.“ С вла да ром 
вјеч но сло бод не срп ске зе мље Цр не 
Го ре, кња зом и кра љем Ни ко лом Пе-
тро ви ћем Ње го шем, Те сла је био у ве-
о ма ср дач ним од но си ма. Њих дво ји ца 
су се че сто до пи си ва ли, а књаз га је у 
апри лу 1895. од ли ко вао ви со ким цр-
но гор ским од ли ко ва њем – Ор де ном 
Да ни ло вог кр ста пр вог ре да.

У Аме ри ци, Те сла се ре дов но ви ђао 
са цр но гор ским исе ље ни ци ма. Цр но-
гор це ко ји су му ко трп но ра ди ли у аме-
рич ким руд ни ци ма, Те сла је нов ча но 
по ма гао. Цр но гор ске до бро вољ це ко ји 
су хи та ли у отаџ би ну да се бо ре у Бал-
кан ским ра то ви ма и Пр вом свјет ском 
ра ту, Ни ко ла Те сла је ис пра ћао и по-
кри вао им тро шко ве пу то ва ња.

Упра во по чет ком Пр вог свјет ског 
ра та је у Аме ри ку сти гао Пе тар Пе-
ру но вић –Пе рун, по зна ти цр но гор ски 
гу слар. Ње гов за да так је био да оби-
ла зи исе ље нич ке клу бо ве и сво јим гу-
сла њем по бу ђу је ро до љу би ва осје ћа ња 
ка ко код Цр но го ра ца, та ко и код оста-
лих Ср ба. Пе ру но вић се че сто ви ђао са 
Ми ха и лом Пу пи ном, а по сје ћи вао је 
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Ни ко ла Те сла, Цр но гор ци, Ср би јан ци 
и срп ско ро до љу бље

Млади Тесла у 
традиционалној 
ношњи



и Ни ко лу Те слу. Те сла 
и Пе ру но вић су уви јек 
во ди ли ду гач ке раз го-
во ре, а цр но гор ски гу-
слар ни је про пу штао 
при ли ку да Те сли от-
пје ва по ко ју еп ску пје-
сму. О њи хо вом пр вом 
су сре ту 1916. го ди не, 
Пе ру но вић је оста вио 
за и ста дир љи во свје до-
чан ство. Та да му се Те-
сла обра тио ри је чи ма:

„Ме ни је дра го што 
вас ви дим. За вас сам 
чуо ве о ма по хвал но. 
Ви сте вој ник и гу слар. 
Ја во лим гу сле и на род-
ну пје сму. Имам ћи ри ли цом штам па-
не све на род не Ву ко ве пје сме и че сто 
про чи там по ко ју, ко ли ко да се освје-
жим на род ним ду хом и не за бо ра вим 

срп ски је зик. Гу сле 
су ми оста ле у дра гој 
успо ме ни још док сам 
био ди је те у Ли ци.“

Пе ру но вић је по-
том за пје вао, па о то-
ме ка же:

„Већ на по чет ку 
пје ва ња пје сме Ста ри 
Ву ја дин при ми је тио 
сам да сам на Те слу 
учи нио до бар усти сак. 
У сре ди ни пје сме Те-
сла се ма ло за не се, а 
низ обра зе му по те ко-
ше су зе. Ме не то још 
ви ше оду ше ви, те сам 
све сна жни је пје вао. 

По сли је свр ше не пје сме, Те сла уста де 
и сна жно ми сте же ру ку.“

Та да је Те сла и на гла сио: „Гу сле су 
нај ја ча си ла да осво је ду шу Ср би ну!“

При ре дио Алек сан дар Ра ко вић на осно ву по да та ка из дје ла Бра ни ми ра 
Јовановића[1] и Вла да Гојнића[2]

[1] Бра ни мир Јо ва но вић, Ни ко ла Те сла, Бе о град, 1997. 
 [2] Вла до Гој нић, Цр но гор ци у аме рич ким ру до ко пи ма, Це ти ње, 1999.

Пре у зе то са: http://www.nje gos.org/emi grants/te sla.htm

Пе тар Пе ру но вић –Пе рун

Сусрет Николе Тесле и краља Петра II Карађорђевића 
у Њујорку 1942.
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Хер це го вач ки уста нак ве ћих раз-
ме ра из био је 9. ју ла 1875. на бр-
ду Гре бе нац код Не ве си ња. Цр на 

Го ра и Ср би ја су, ис пр ва тај но, по че ле 
да по ма жу уста ни ке. По што су уви де ли 
шан су за оства ре ње на ци о нал них пла-
но ва, кне зо ви Ср би је и Цр не Го ре, Ми-
лан Обре но вић и Ни ко ла Пе тро вић, су 
то ком ју на 1876. го ди не скло пи ли са-
вез у Ве не ци ји. Већ у ју лу об ја ви ли су 
рат Осман ској им пе ри ји. 

На кон пр вих су ко ба Цр но гор ци су 
сти гли до Не ве си ња и Би ле ће. Од би је-
ни су уз осет не гу бит ке. Убр зо су по-
че ле да сти жу не по вољ не ве сти са де-
ла срп ског фрон та у Ра шкој обла сти. 
Ово је зна чај но ума њи ло бор бе ни дух 
вој ске. На кон су ко ба на па ди на ма Ве-
ле жа, на ре ђе но је по вла че ње вој ске на 
те ри то ри ју Цр не Го ре. Уме сто офан-
зи ве, тре ба ло се су прот ста ви ти на сту-
па њу осман ске вој ске, под ко ман дом 
Мух тар-па ше, чи ји циљ је био бр зи 
слом цр но гор ске вој ске и осва ја ње Це-
ти ња. По че ла је тр ка за по вољ ним по-
ло жа ји ма пред по че так бо ја.

Књаз Ни ко ла се уло го рио у ре о ну 
Вр би це, у бли зи ни Вуч јег до ла. У зо ру 
29. ју ла 1876. тру бе су да ле знак за по-
че так бор бе на Вуч јем до лу ко ја је, ка-
ко ка жу не ки хро ни ча ри, тра ја ла кра-
ће од са та.

Ву че дол ска бит ка је ти пи чан при-
мер бит ке у су сре ту, на пла нин ском зе-
мљи шту. Ни јед на ни дру га вој ска ни је 
за у зе ла по ло жа је за од бра ну, не го су 
се су да ри ле из по кре та. Мух тар-па ша 
је на пра вио коб ну гре шку пре по чет-
ка бит ке јер је до зво лио да се је ди ни це 
пре ви ше раз дво је. Цр но гор ци су пред-
ност оства ри ли јер су од мах кре ну ли у 
бој пр са у пр са, хан џа ри ма и ја та га ни-
ма. Осман ски вој ни ци, пре стра вље ни 
бе жа ли су пут Би ле ће док су их го ни-
ли Цр но гор ци. Мух тар-па ша по ву као 

се пре не го да је сту пио у бој, а ње го ва 
вој ска има ла је огром не гу бит ке, пре-
ко 3500 хи ља де по ги ну лих и ра ње них.

Бит ка и сјај на по бе да цр но гор ске 
вој ске по ста ли су сим бол от по ра сил-
ној ца ре ви ни. У би ци је по ги нуо ве ли-
ки број ви со ких осман ских офи ци ра и 
под о фи ци ра. Од јек по бе де се чуо на-
да ле ко. У мо ру ло ших ве сти са фрон-
то ва срп ске вој ске, по бе да на Вуч јем 
до лу има ла је по себ ну ва жност. Знат ни 
рат ни ма те ри јал, ве ли ки број за ро бље-
ни ка, чак и је дан па ша ко га је ус пео да 
за ро би про сти вој ник-се љак из Пи пе ра, 
Лу ка Фи ли пов Дра ги шић, да ли су по-
лет вој ни ци ма осло бо ди о ци ма. Ву че
дол ска бит ка је по ка за ла да је јед на 
ма ла зе мља спо соб на за ве ли ке по
бе де. Њом је био оп чи њен и Ни ко ла 
Те сла, та да сту дент тех ни ке у Гра цу. 
Пре вео је пе сму Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја „Лу ка Фи ли пов“ на ен гле ски. 
Свог при ја те ља, њу јор шког но ви на
ра и књи жев ни ка, Р. А. Џон со на, из 
ми ло ште је звао Лу ка Фи ли пов. На
кон пре во ђе ња Зма је ве пе сме му је 
ре као: По успје ху су дим да сам тим 
мо јим чи ном ви ше ко ри стио срп ству 
не го ра дом на по љу елек три ци те та.

По бе да на Вуч јем до лу уре за ла се у 
ко лек тив но пам ће ње срп ског на ро да. 
Ле ген да о за ро бља ва њу Осман-па ше и 
по бе ди цр но гор ске вој ске уз ми ни мал-
не гу бит ке, 72 по ги ну ла и 118 ра ње них, 
тра је де це ни ја ма. На њу су под се ћа ле 
при че уче сни ка, пе сме гу сла ра. 

У „Ве љем ра ту“, 1876–1878. го ди-
не, Цр но гор ци су има ли до ста успе ха. 
По сле бит ке на Вуч јем до лу усле ди ле 
су по бе де на Фун ди ни, у Остро шком 
клан цу. Осло бо ђе ни су Ник шић, Под-
го ри ца, Бар и Ул цињ. Ср би ја је, на кон 
по ра за и ка та стро фе код Ђу ни са 1876, 
има ла успе ха и осло бо ди ла Ниш, Вра-
ње, Пи рот. Ме ђу тим, ве ли ке си ле, 
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Вучедолска битка
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Аустро у гар ска и Ру си ја, још док је тра-
јао рат су тај ним спо ра зу ми ма у Рај-
хшта ту и Бу дим пе шти од ре ди ле ис ход 
ра та. На Бер лин ском кон гре су Ср би ја 
и Цр на Го ра су при зна те за не за ви сне 

др жа ве и до би ле те ри то ри јал на про-
ши ре ња. Ме ђу тим, сан о осло бо ђе ном 
срп ству остао је нео ства рен. Бо сну и 
Хер це го ви ну је оку пи ра ла Аустро у-
гар ска. 
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Jован Јо ва но вић Змај
Лу ка Фи ли пов 

Ево опет јед но име
Да се, Ср бе, ди чиш њи ме.
Нек му ле ти дич на хва ла
Од гу са ла до гу са ла,
Од ср да ца до ср да ца,
А Му ха мед нек се жа ца
Од сра мо те сво је но ве,
Од по те ре со ко ло ве:

Тај се со ко, бра ћо, зо ве– 
               Лу ка Фи ли пов.

Док је ма чем био, секо`
Чу вен бе ше на да ле ко,
Ка`и сва ки вр ли бо рац
Ка`и сва ки Цр но го рац.
Ал`он сво ју сла ву ша ље
Од да ле ка па  још да ље:
Што да Тур ке ма чем би је?
Што по га ну крв да ли је?
Кад уми је и друк чи је
  Лу ка Фи ли пов.

Од ру ке му ј` до ста па ло,
Ал`то ње му бе ше ма ло.
Већ не ма ри та ке жр тве,
Већ не во ли Тур ке мр тве;
Гад не су му мр тве гла ве
Ко је бр зо за бо ра ве
Шта је Ср бин сво ме ро ду,
И шта чи ни за сло бо ду.
– Не ће ви ше да их ко си,
Тим се ви ше не по но си,
Хо ће жи ве да их но си

    Лу ка Фи ли пов.

Кад се ла ни би ше на ши,
Ско чи Лу ка Осман-па ши,
За гр ли га као бра та;
Па де па ша са свог ха та.
По бе сни ше тур ски ма чи,
А Лу ка се рас ко ра чи,
Па од не се сво га ло ва
Ис пред гње зда ду шма но ва,
И до те ра па шу жи ва,
Да свог кне за њим да ри ва:
„Ево, кне же, Осман-па ше,
Тур ци ми га жи ва да ше.
Ал`да ни је сам цу ту га
До ве шћу му ско ро дру га,
Исто та ко жи ва, здра ва,
Бо со но га, го ло гла ва!
Та ко кне зу обе ћа ва
  Лу ка Фи ли пов.

Још се би је бо јак све ти, 
У ко ме ће ил`умрети,
Или` победит`  Ср бин зми ју – 
Пи пе ри се с Турци` би ју.
Низ Га ре вић Тур ци бе же,
А наш Лу ка, наш ви те же,
Су сти же их ско ком пр ви; –
Ни је Лу ка же љан кр ви,
Он уми је и друк чи је,
Па из ја та ту ра ди је
Шче па Ту ре ру ком муш ком,
Пре да де се Тур чин с пуш ком:
„Аман, аман, Ка ра да же!“
„Аман ти је, срп ски вра же!
Али натраг! Што си стао,
Кне зу сам те обе ћао!“
Тим га реч`ма убр зао
  Лу ка Фи ли пов.
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Ду шма ни на ра ње но га,
Што га шип ка де сном ру ком 
И у ру ци ше сто пу ком.
Пе ва Лу ка из свег гла са:
„Ја хам ко ња без ка ја са!
Бла го ме ни ова да на,
Ће рам да ра обе ћа на;
Ја хам кне зу ро ба мо га,
Роб ме но си ра ње но га.“
Па от ка са та мо го ре
Кнез-Ни ко ли пред ша то ре
С ра ном љу том и кр ва вом,
На Тур чи ну жи вом, здра вом,
Бо со но гом, го ло гла вом
  Лу ка Фи ли пов.

Иде Ту ре без во љи це, 
За њим Лу ка на зо ри це;
Ал` од остраг – враг не спа ва,
Тур ске пу шке уде ша ва, –
Јед но вра шко зр но стига`,
Зго ди Лу ку, об ра ни га.
За љу ља се, мал`не па де,
Да ље крочит`не мо га де.
Ето ро бу до бре сре ће,
За ку ха се да уте че;
Ал` за гро зи Лу ка ру ком
И у ру ци ше сто пу ком:
Мо ра де му Ту ре кле ћи, 
Дигнут` Лу ку своји`плећи`,
Па га па рип носит` сво га



Орао се ђа ше на јед ном ви со ком 
ме сту, об зи ру ћи се не би ли 
што се би за ру чак уло ви ти упа-

зио. Но – ка ко се че сто слу ча ва – ко 
дру ге ло ви, и сам уло вљен бу де, и ко за 
ту ђом ву ном по ђе, сам остри жен ку ћи 
до ђе. Ло вац, не где ту са кри вен, устре-
ли ор ла. „А мој гор ки ло ву, те бе ли ја 
ов де че кам“, нач не по лу мр тав орао се-
би го во ри ти. А кад упа зи на кра ју др-
шка стре ле ор ло ва пе ра: „О бед ни ја, – 
из ди шу ћи ре че, – мо ја ли ме иста уби-
ја ју пе ра? Ни је ми то ли ко ни на стре лу 
жао ко ли ко на мо је пер је!“ 

НА РА ВО У ЧЕ НИ ЈЕ
Че ло век не пра ве дан и зао по до бан 

је ове ба сне ор лу. Све ми сли и из ми-
шља ка ко ће дру гог озло би ти, док сам 
у зло пад не, пак се он да ту жи и ја у-
че. Ми ли ро ди те љи, опро сти те ми ово 
при мје ча ни је: кад се отац и ма ти ме ђу 
со бом не љу бе и не по чи ту ју, од ко га 
ће ча да њи хо ва на у чи ти да их љу бе и 
по чи ту ју? По дај те де ци ва шој из пр ве 
мла до сти при мер до бро дје те љи, ако 
же ли те да вам до бра бу ду, а на вла сти-
то: „Та кав бу ди ро ди те љем сво јим ка-
кву же лиш сам има ти де цу“. – Пра во 
се орао на сво је пер је ту жи. Ни шта ни-
је жа ло сни је чо ве ку не го кад од сво јих 
срод них стра да; од ко га ће да кле по-
мо ћи че ка ти? Но ис пи тај мо са ми се бе 
ни смо ли са ми кри ви кад нас срод ни 
и при ја те љи не љу бе. Ко је са мом се-
би на све ту при ја тељ, ни кад не ће вер-
на при ја те ља сте ћи. И ко са мом се би 
уга ђа и слу жи, лу да са свим има го
спо да ра! 

Иза брао: Сте фан Шин жар, ма ту рант
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До си теј Об ра до вић
Басне

ОРАО УСТРЕ ЉЕН

Да ли сте зна ли?
• Шах у Евро пу до не ли су Ара пи ко ји су 
711. го ди не за го спо да ри ли Пи ри неј ским 
по лу о стр вом.

• Хим ну Хр ват ске „Ли је па на ша до мо ви но” 
ком по но вао је Ср бин Јо сиф Ру ња нин.

• Jелисавета На чић (1878–1955) је 
пр ва же на ар хи тек та у Ср ба. Ро
дом је би ла из Бе о гра да, и про јек

то ва ла је ви ше зна ме ни тих бе о град
ских зда ња. Ме ђу њи ма су и сте пе ни це на 

Ма лом ка ле мег да ну (пре ко пу та Фран цу ске 
ам ба са де), цр ква алек сан ра Нев ског и згра да 
О. Ш. „Краљ Пе тар“ код Са бор не цр кве.



Сла ву на ше шко ле, пра зник Све-
тог Пе тра Це тињ ског, про сла ви-
ли смо све ча но и ове го ди не, 31. 

ок то бра. 
Све ту слу жбу Бо жи ју у Це тињ ском 

ма на сти ру слу жио је Ми тро по лит цр-
но гор ско-при мор ски г. Ам фи ло хи-
је, уз са слу же ње го спо де Епи ско па: 
бу ди мљан ско-ник шић ког Јо а ни ки ја, 
па крач ко-сла вон ског Јо ва на и ди о-
клиј ског Ки ри ла, те мно го број ног све-
штен ства и све ште но мо на штва. Од го-
ва ра ли су ђа ци Бо го сло ви је и чла но ви 
це тињ ског Цр кве но-пје вач ког дру штва 
„Ње гош“.

На кон Ли тур ги је у тр пе за ри ји Бо-
го сло ви је је при ре ђе на бо га та слав ска 
тр пе за.

На сла ви Це тињ ске бо го сло ви је 
ску пи ли се број ни бив ши ђа ци, ко ји су 
до шли да ра до сно про сла ве пра зник 

свог пр вог учи те ља и вас пи та ча Све тог 
Пе тра Це тињ ског.

Про сла ва је на ста вље на у крип ти 
Са бор ног хра ма Хри сто вог Вас кр се ња 
све ча ном пра знич ном ака де ми јом у 
ор га ни за ци ји на ше бо го сло ви је. Ака-
де ми ја је би ла по све ће на 1000-го ди-
шњи ци од му че нич ке смр ти Све тог Јо-
ва на Вла ди ми ра и 160-го ди шњи ци од 
упо ко је ња слав ног срп ског на уч ни ка 
Ни ко ле Те сле.

Ака де ми ји, по ред про фе со ра и уче-
ни ка Бо го сло ви је, при су ство ва ли су и 
број ни го сти.

На кон све ча не док со ло ги је Ми тро-
по ли ту цр но гор ско-при мор ском г. Ам-
фи ло хи ју, и по здрав ног сло ва до ма ћи-
на, рек то ра про то је ре ја–ста вро фо ра 
Гој ка Пе ро ви ћа, пра знич ну бе сје ду 
из го во рио је док тор ма те ма ти ке ака-
де мик Сло бо дан Ву јо ше вић. 
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У про гра му су узе ли уче шћа Срп ско 
пје вач ко дру штво „Је дин ство“ из Ко-
то ра, Хор Бо го сло ви је, оба под ди ри-
гент ском па ли цом про фе со ра Це тињ-
ске бо го сло ви је ђа ко на мр Ми хај ла 
Ла за ре ви ћа, као и хор „Све то сав ник“ 
из Под го ри це. Гу слао је уче ник дру гог 
раз ре да на ше шко ле Ог њен Бо ри чић.

Ре ци та тор ска сек ци ја уче ни ка Бо-
го сло ви је на ово го ди шњој ака де ми ји 
на сту пи ла је са два тек ста: ма ту ран ти 
Пе тар Ра ди бра то вић и Не дељ ко То мић 
ре ци то ва ли су текст о Све том Јо ва ну 
Вла ди ми ру, док су уче ни ци тре ћег раз-
ре да Ни ко ла То мић и Не ма ња Па вло-
вић про из не ли за ни мљив текст о Ни-
ко ли Те сли. На сту пи ли су и по ла зни ци 
шко ле вје ро на у ке са Це ти ња.
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Ва ше Пре о све штен ство, да ме и 
го спо до,

Опро сти те ми што не мам 
сна ге да ка жем не што круп ни је и цје-
ло ви ти је.

До шао сам да вас по здра вим у име 
Це тињ ске Цр кве, ње ног пред стој ни ка 
Ви со ко пре о све ште ног ми тро по ли та г. 
Ам фи ло хи ја и у име Бо го сло ви је Све-
тог Пе тра Це тињ ског. 

Кад го во ри мо о Све тим Бо жи јим 
љу ди ма, ме ђу ко ји ма је Све ти Пе тар 
Це тињ ски, сва ка ри јеч–ти ту ла, око-
шта ва ње је ње го вог исто риј ског и хри-
сто ло шког ли ка. 

Све ти Пе тар Це тињ ски је мно го-
стру ка лич ност. О ње му као о бо го-
мољ цу и ми ро твор цу, до бром па сти-
ру сло ве сно га ста да, књи жев ни ку и 
озбиљ ном др жав ни ку, му дри љу ди 
до ста су ка за ли. Но при је све га он је 
ан тич ки хе рој и хри шћан ски све ти тељ 
– му че ник. Као ан тич ки хе рој, а хе рој 
је ју нак ср ца бо ле ћи ва, жи вот да је за 
оте че ство, а као све ти тељ му че ник – 
уми ре за вје ру.

Као хе рој и про рок, уочи Кру са, док 
гле да стра шну уру пред очи ма, по ру-

чу је: „Учи ни мо, бра ћо, да да на шњим 
да ном по ка же мо то што ће вјеч ни спо-
мен пред ро дом и по том ством оста ви-
ти“. А као све ти тељ – му че ник ве ли: 
,,Ја не бих рад ни Тур чи ну ко ји је до-
бар и по штен чо јек, ни ка ква зла, ко ли-
ко ни по ште ном хри шћа ни ну, за што 
знам што ми Бог за по ви је да.“

Као вла дар и пр во све ште ник са-
го ре ће у на по ри ма да сво је те жње 
оства ри, и оства ри ће од њих оно ли ко 
ко ли ко се у да ним при ли ка ма оства-
ри ти мо гло. Оства ри ће да га доц ни ји 
на ра шта ји по ми њу и сли је де по ње го-
вом дје лу на ду хов ном, др жав нич ком 
и кул тур но-по ли тич ком по љу.

Као сви ве ли ки ду хо ви на ше исто-
ри је, об у хва тио је са сво је ви си не по-
гле дом то та ли тет на ше на ци је, без 
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раз ли ке на пле ме и вје ру. Сто га ње го во 
дје ло ни је са мо ло кал но, на ци о нал но – 
оно је оп ште чо вје чан ско.

По ред оно га што се мје ри ко ра ком 
и кан та ром, по том ству је оста вио ја сну 
иде ју чи је стра не се тре ба др жа ти. Због 
то га је по сли је све га што нам је у на-
сљед ство оста вио нај бо љи од нај бо љих, 
не пра вед но да нас раз го ва ра ти о на шој 
при пад но сти хри шћан ској пра во слав-
ној Евро пи и Сла вја но серб ском ро ду.

Све ти Пе тар је то ли ко при су тан у 
жи во ту на ро да да ње го ве ри је чи, бла-
го сло ви и кле тве жи ве као оп ште ми-
шље ње и ва же ћи за кон. Ста нов ни ци 
ње го вог вла ди че ства би ли су му бра ћа 
и со ло љеб ни ци, а осло нац сва ки Цр но-
го рац, па су и ор га ни за то ри да на шње 
свет ко ви не, што ви ди мо по пре зи ме-
ни ма, по том ци оних са ко ји ма се Све-
ти са вје то вао, у чи јим ку ћа ма је ко на-
чио и ко ји ма је на скут мо гао за спа ти.

Бра ћо и се стре,
Сла ва Бо жи ја ни је за ви сна од нас, 

та ко ни сла ва све тих љу ди, али је на ша 
сла ва и сре ћа за ви сна од њих. 

Овај да на шњи спо ме ник ни је по тре-
бан сла ви и че сти Све то га Пе тра, она 
је одав но при зна та, по тре бан је на шем 
осје ћа њу за хвал но сти и на шој же љи да 
ода мо при зна ње оно ме ко ме при па да. 

Ово је спо ме ник Све том Пе тру Це-
тињ ском, али и спо ме ник  брат ске сло-
ге, спо ме ник Срем ским Кар лов ци ма и 
све му оно ме што Кар лов ци је су сва ко-
ме Ср би ну. 

По мо ли мо се Бо гу да овај исто риј-
ски све ча ни ју би леј, по ред то ли ко ли је-
пих и кор си них ства ри, не бу де при ли-
ка да се ка же са мо не ко оп ште мје сто, 
већ не ка бу де мје сто на стан ка још јед не 
по сла ни це, ко ју би Све ти Пе тар упу тио 
„оп штем збо ру“ и пот пи сао као сво ју. 

По здрав но сло во ђа ко на Ду ша на Би-
го ви ћа, про фе со ра Це тињ ске бо го сло-
ви је у Срем ским Кар лов ци ма на ску пу 
упри ли че ном 26. но вем бра 2016. го ди не, 
ра ди по ста вља ња спо мен-пло че на кар-
ло вач кој цр кви Све тог Пе тра и Па вла, 
у знак сје ћа ња на то да је у њој 1784. 
за епи ско па хи ро то ни сан Све ти Пе тар 
Це тињ ски.
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Спомен-плоча на карловачкој цркви



У име Оца и Си на и Све то га Ду ха, 
Бе ше свад ба у Ка ни Га ли леј-

ској и ту бе ше ма ти Ису со ва, и 
Исус са уче ни ци ма сво јим. А кад им не-
ста де ви на ре ко ше слу ге не ма мо ви-
на, а ма ти Ису со ва им ре че: 
„Шта год вам ка же учи-
ни те“. 

И ево, опет свад-
ба, и ево, опет му-
ке, а ми као слу ге 
опет се обра ћа мо, 
ко ме дру гом, не-
го Пре све тој Бо-
го ро ди ци, а она 
нас и са да сво јом 
ма те рин ском љу-
ба вљу по у ча ва и 
го во ри:  „Шта год 
вам ре че учи ни те“.

Шта хо ће она да 
нам ка же овим ре чи ма?

Она нас са ве ту је да ве ру 
ко ју има мо у Бо га тре ба да по-
твр ди мо та ко што ће мо има ти 
по ве ре ња у Ње га. Ако има мо по ве ре ње 
у љу де и не тра жи мо за сва ку сит ни цу 
до каз, ра чун, по твр ду, ка ко он да да не-
ма мо по ве ре ња у Оно га ко ји хра ни и 
пти це у го ри, а ка мо ли да се ста ра о 
на ма слу га ма Сво јим.

Да ли ми да нас има мо по ве ре ња у 
Бо га? Да ли смо спрем ни да се по ви ну-
је мо во љи Бо жи јој и да ка же мо: „Оче 
наш, не ка бу де во ља тво ја“?

Да ли би смо по во љи Бо жи јој би ли 
спрем ни да жр тву је мо оно нај ми ли је, 
као што је на то био спре ман пра о тац 

Аврам, ко ји је имао у Бо га по ве ре ња и 
био спре ман да на жр тву при не се свог 
си на је дин ца? Он је на про ве ру ње го-
ве ве ре Бо гу без по го вор но од го во рио и 

за то по ве ре ње од Бо га био на гра ђен 
по том ством ко је је број ни је 

не го пе сак мор ски. 
Има мо ди ван при-

мер – стра да ње 
све тих му че ни ка, 
ко ји сво је стра-
да ње при хва та ју 
као во љу Бо жи ју. 
Као је дан од нај-
леп ших при ме-
ра стра да ња где 
ви ди мо при хва-

та ње во ље Бо жи-
је мо же мо узе ти 

стра да ње Све те му-
че ни це Со фи је и ње-

не три кће ри Ве ре, На де 
и Љу ба ви. Ка ко она у ча су 

стра да ња, док гле да стра да-
ње сво је де це, не ту гу је већ се 

мо ли Бо гу, чи ју во љу при хва та, и са ве-
ту је ћер ке да ис тра ју у му ка ма. 

Мно го је слич них при ме ра ме-
ђу све тим угод ни ци ма Цр кве, ко ји су 
има ли по ве ре ња у Го спо да и сво ју во-
љу пре да ли Го спо ду.

Ка да чо век у чо ве ка има по ве ре ња 
из тог по ве ре ња се ја вља при ја тељ ство. 
Бит но је да љу ди има ју по ве ре ња јед ни 
у дру ге. Та ко и још ви ше тре ба да има-
мо по ве ре ња у Бо га и да Му до ка же мо 
на ше по ве ре ње да би нас Бог при бро-
јао у сво је при ја те ље, баш као што је 
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О при хва та њу во ље Бо жи је
Бе сје да Ни ко ле Фи ли по ви ћа, ма ту ран та XX ге не ра ци је (2011–2016), 

из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ве ли ког по ста 2016. го ди не

Молитва у 
Гетсиманском врту
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и Апо сто ли ма ре као: „Ви ше вас не на-
зи вам уче ни ци ма већ при ја те љи ма“. Е 
та квом при ја тељ ству тре ба да те жи мо 
– да Бо га за при ја те ља стек не мо. То 
при ја тељ ство пре ва зи ла зи све гра ни-
це, и гра ни це ово га све та, и у пу но ћи 
се ја вља у ра ју ко јим Го спод на гра ђу је 
сво је при ја те ље. 

Ка ко ми љу ди да се на у чи мо да при-
хва ти мо во љу Бо жи ју, да стек не мо по-
ве ре ње у Ње га да би нас Он при хва тио 
за при ја те ље?

На у чи ће мо се та ко што ће мо има-
ти по ве ре ња јед ни у дру ге, што ће мо 
се тру ди ти да сва ког чо ве ка има мо за 
при ја те ља, та ко што ће мо слу жи ти јед-
ни дру ги ма, та ко што ће мо ча шћу је-
дан дру гог чи ни ти ве ћим од се бе.

Као при мер то га на ово ме све ту мо-
же мо на ве сти мо на хе ко ји су по слу-
шни сво ме игу ма ну и сво ју во љу по ко-
ра ва ју ње му; шта год им он за по ве ди 
или ко је год по слу ша ње да им за да, 
они то без по го во ра из вр шу ју и не ис-
ти чу сво ју во љу.

То ме ка ко тре ба да при хва ти мо во-
љу учи нас упра во Онај чи ју во љу тре-
ба да при хва ти мо, а то је Го спод наш 
Исус Хри стос. Се ти мо се Ње га, ко ји 
као Бог зна ју ћи да тре ба да стра да и 
да пре тр пи стра шне му ке, ка ко се у 
Гет си ман ском вр ту мо ли Бо гу Оцу – 
да ако је мо гу ће да Га ми мо и ђе та ча-
ша, али и ка же Оцу: Не ка ко Ја хо ћу, 
не го ка ко Ти хо ћеш. Ако Син Бо жи ји 
ова ко по сту па и пре да је се во љи Оца 
ко ме је ра ван, у то ли ко ми гре шни љу-
ди тре ба да се по ко ра ва мо во љи сво га 
Го спо да.

И наш на род ни чо век је знао ко ли ко 
је бит но по ко ра ва ти се во љи Бо жи јој и 
уз гу сле је цао Бо гу: „Ми ли Бо же, на 
све му ти хва ла“. Шта су дру го ове ре чи 
до при хва та ње во ље Бо жи је и бла го да-
ре ње Бо гу за све што нам да је. 

Сто га, по мо ли мо се Го спо ду да нас 
на у чи да при хва ти мо во љу Ње го ву и 
да нас при бро ји ме ђу Сво је при ја те ље.

Ње му, ко ји нас учи то ме, не ка је 
сла ва и хва ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.                           

Влашка црква – свечана вечерња служба са петохлебницом 
уочи празника Светог апостола Јакова, славе IV разреда
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Не би ја ше та ко дав но ка да је 
у пу ном хра му, ис пред цар
ских две ри, ти хим гла сом 

учио и про по ве дао. Усу ди ли би смо 
се да ка же мо, по сле Св. Са ве је дан 
од нај ве ћих про по вед ни ка ре чи 
Хри сто ве ме ђу Ср би ма. Као што је 
Иза бра ни на род имао про ро ка Је
ре ми ју, та ко смо и ми Ср би има ли 
нај смер ни јег Хри сто вог па сти ра – 
па три јар ха Па вла. Као што је про
рок Је ре ми ја пла као због од во ђе ња 
у роп ство Бо жи јег на ро да, та ко је 
и па три јарх Па вле пла као над срп
ским на ро дом, ко ји је у го ди на ма 
ис ку ше ња све ви ше ср љао у грех.

Па три јарх Па вле (све тов но име Гој-
ко Стој че вић), ро ђен је у Ку ћан ци ма у 
Сла во ни ји, та да шњој Аустро у гар ској, 
11. сеп тем бра 1914. го ди не, од оца 
Сте ва на и мај ке Ане. Ра но је остао без 
ро ди те ља. Отац Сте ван је оти шао да 
ра ди у САД, та мо је до био ту бер ку ло зу 
и вра тио се ку ћи да умре. Иза ње га су 
оста ла два си на, Ду шан и Гој ко. По сле 
то га, мај ка Ана се пре у да ла и ро ди ла 
три ћер ке. Ду шан и Гој ко су оста ли са 
ба бом Дра гом и тет ком, нај ста ри јом 
оче вом се стром. Тет ка их је од га ји ла 
са сво јом ћер ком Аги цом.

Че тво ро ра зред ну основ ну шко лу за-
вр шио је у род ним му Ку ћан ци ма. Ле-
то 1925. го ди не про вео је у ма на сти ру 
Ора хо ви ци, при пре ма ју ћи се за од ла-
зак на на ста вак шко ло ва ња у Ту зли. У 
Ту зли је за вр шио ни жу гим на зи ју у пе-
ри о ду из ме ђу 1925. и 1929. го ди не. У 
клу пи је се део са јед ним му сли ма ном 
и јед ним Хр ва том. Ве ро на у ку му је 

пре да вао про фе сор Ди ми три је Јан ков, 
ко ји је јед но вре ме био и рек тор бо го-
сло ви је. Из Ве ро на у ке је имао двој ку. 
Ути цај род би не је пре ваг нуо и ње гов 
да љи из бор за на ста вак шко ло ва ња би-
ла је Бо го сло ви ја.

Упи сао је ше сто ра зред ну бо го сло ви-
ју у Са ра је ву 1930. го ди не, а за вр шио је 
1936. го ди не. Бо го слов ски фа кул тет у 
Бе о гра ду је упи сао 1936. го ди не. Ван-
ред но је за вр ша вао ви ше раз ре де ше-
сте бе о град ске гим на зи је, да би мо гао 
да упи ше упо ред но и Ме ди цин ски фа-
кул тет. На Ме ди цин ском фа кул те ту је 
сти гао до дру ге го ди не, а Бо го слов ски 
фа кул тет је за вр шио. У Бе о гра ду га је 
за те као рат.

На по зив сво га дру га Је ли се ја По-
по ви ћа, игу ма на ма на сти ра Све те Тро-
ји це од ла зи 1942. го ди не у тај ов чар-
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ско-ка блар ски ма на стир, и ту про во ди 
сле де ће две рат не го ди не, док му бра та 
Ду ша на уби ја ју уста ше. На кон бо рав-
ка у Све тој Тро ји ци од ла зи у ма на стир 
Ву јан где жи ви изо ло ва но од оста лих 
мо на ха. То ком 1945. го ди не, брат ство 
ма на сти ра Ву јан пре ла зи у ма на стир 
Бла го ве ште ње. Мо на шки чин је до био 
1948. го ди не у ма на сти ру Бла го ве ште-
ње, са име ном Па вле по апо сто лу Па-
влу. Од 1949. до 1955. го ди не био је у 
ма на сти ру Ра чи. Школ ску 1950/51. 
го ди ну, про вео је као про фе сор у При-
зрен ској бо го сло ви ји. У чин је ро мо на-
ха уна пре ђен је 1954. го ди не; про то-
син ђел је по стао 1954, а ар хи ман дрит 
1957. го ди не.

За епи ско па ра шко-при зрен ског 
иза бран је 29. ма ја 1957. го ди не, а по-
све ћен је 21. сеп тем бра 1957. го ди-
не у бе о град ској Са бор ној цр кви. За 
епи ско па ра шко-при зрен ског усто ли-
чен је 13. ок то бра 1957. го ди не у при-
зрен ској Са бор ној цр кви Св. Ђор ђа. 
Гра дио је но ве цр кве, об на вљао ста ре 
и по ру ше не. Ста рао се о При зрен ској 
бо го сло ви ји, где је др жао пре да ва ња 
о по ја њу и цр кве но сло вен ском је зи ку. 
Сво ју епар хи ју углав ном је оби ла зио 
пе ша че ћи.

За па три јар ха СПЦ иза бран је 1. де-
цем бра 1990. го ди не, а су тра дан 2. де-
цем бра усто ли чен је у Са бор ној цр кви 
у Бе о гра ду. Це ре мо ни ју је из вр ши ло 
12 епи ско па,12 све ште ни ка и 13 ђа-
ко на. На па три јар шиј ском тро ну на-
сле дио је па три јар ха Гер ма на. У Трон 
пећ ких па три ја ра ха усто ли чен је 22. 
ма ја 1994. го ди не. За вре ме ње го вог 
па три јар шиј ског слу жбо ва ња осно ва-
но је ви ше епар хи ја, бо го сло ви ја и ду-
хов них ака де ми ја. Об но вље на је и на-
ша Бо го сло ви ја Св. Пе тра Це тињ ског 
1992. го ди не. Отво ре на је Ду хов на 
ака де ми ја Св. Ва си ли ја Остро шког у 

Фо чи (1994), као и Бо го сло ви ја Св.Јо-
ва на Зла то у ста у Кра гу јев цу (1997). 
По Бе о гра ду је ишао град ским пре во-
зом и пе шке. Са со бом је увек но сио 
Све то Пи смо и Мо ли тве ник. Жи вео је 
аскет ским жи во том, сам је шио и кр-
пио оде ла и ци пе ле.

Па три јарх срп ски Па вле пре ми нуо 
је у Бе о гра ду на ВМА, 15. но вем бра 
2009. го ди не, у 95. го ди ни жи во та. Ра-
но тог ју тра при че стио га је је ро мо-
нах Це тињ ског ма на сти ра Ме то ди је. 
Па три јарх је пре ма соп стве ној же љи 
са хра њен у ма на сти ру Ра ко ви ци 19. 
но вем бра 2009. го ди не. На опе лу ми-
тро по лит цр но гор ско-при мор ски Ам-
фи ло хи је ци ти рао је ре чи па три јар ха 
Па вла: ,,Ка да се чо век ро ди, цео свет 
се ра ду је, а са мо он пла че. Али тре ба 
да жи ви та ко да кад умре цео свет пла-
че, а са мо он се ра ду је!“

При ре ди ли: Ма ти ја Ми нић и 
Сте фан Сте влић, уче ни ци II раз ре да
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На Све тој ли тур ги ји у Це тињ ском 
ма на сти ру, ко ју су 15. но вем бра 2016. 
слу жи ли це тињ ски све ште но мо на си, у 
при су ству ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, 
пе ва ни су тро пар и кон дак Све том па-
три јар ху Па влу Ко сов ско-ме то хиј ском 
и Све срп ском, а по во дом се дам го ди на 
од ње го вог упо ко је ња. Ми тро по лит је 
на кра ју Ли тур ги је одр жао при год ну 
бе се ду о Па три јар ху, се ћа ју ћи се да на 
про ве де них са њим и по ми њу ћи анег-
до те из ње го вог жи во та. Он је из ме ђу 
оста лог ре као:

„У Па три јар ши ји смо са бла же ним 
спо ме ном па три јар хом Па влом слу-
жи ли ве чер ње, а био је та мо је дан је-
ро мо нах, ми слим да се звао Ди ми три-
је – до бра, про ста ду ша, па ма ло се и 
упла шио: ту Па три јарх, Ми тро по лит... 
Па ће на кра ју да ка же, на кон ‘По ме-

нув ши све те...’,  ‘Мо ли тва ма све то га 
на ше га па три јар ха Па вла и ми тро по-
ли та Ам фи ло хи ја’. Ка да смо оти шли 
у го сто прим ни цу код се ста ра, ја ре кох 
па три јар ху Па влу: ‘Ва ша Све то сти, ни-
је ни ка кво чу до што вас по ме ну у от пу-
сту, не го гдје ме не по ме ну?!’ ‘Па и ја се 
чу дим’, ка же. Наш па три јарх Па вле је 
за и ста ве ли ки Бо жи ји дар на шој Цр кви 
и Цр кви Пра во слав ној. Он је као та кав 
при мљен да нас у свим Пра во слав ним 
по мје сним Цр ква ма, и не са мо ту, не го 
и у хри шћан ском За па ду је као та кав 
при мљен, ту не ма ни ка кве сум ње. Не-
ко ми је ис при чао ју че, у Ко ла ши ну је 
не ки чо вјек, ко ји је ате и ста – мно го у 
Бо га не вје ру је ни ти у цр кву иде, до био 
си на и дао му име Па вле. Па га пи та ју: 
‘Од куд Па вле? Имаш ли ти не ко га у 
по ро ди ци Па вла, па си му дао име Па-
вле?’ ‘Па, ка же, не мам ни ког’. ‘Па от-
куд он да?’ ‘Па, ка же, то је име па три-
јар ха Па вла’. Ате и ста у Цр ној Го ри! Па 
и ме ни ка жу мо ји до бри Це ти ња ни: А 
што ти ни је си кâ па три јарх Па вле? Е, 
па, сад ни је ла ко би ти као па три јарх 
Па вле... Ство ри Бог Па вла, и раз би ка-
луп. Он је јед на из у зет на лич ност. Јед-
но од ње го вих основ них на че ла, ко је 
ни је ла ко ис пу ни ти, би ло је да ри је чи 
бу ду бла ге а ар гу мен ти ја ки. То је он 
стал но под вла чио. С пу ним пра вом. 
Чо век огром ног сми ре ња, стр пље ња, 
тр пље ња и ве ли ке, ду бо ке љу ба ви пре-
ма Хри сту. Сав жи вот му је био у зна ку 
Хри ста и Све тог апо сто ла Па вла – ма-
ло, ма ло па је ци ти рао апо сто ла Па вла 
у сво јим бе сје да ма. Сје ћам се кад смо 
ишли у Ру си ју, мо сков ски па три јарх 
Алек сеј, ко ји чак ни ва се љен ског па-
три јар ха ни је до че ки вао на аеро дро му 
(ипак је мо сков ски па три јарх, мо сков-
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ски па три јарх), кад до ђе па три јарх Па-
вле, он га че ка на аеро дро му и ис пра-
ћа га из Мо скве са аеро дро ма. Је ди но 
ње га.

У на тје жим вре ме ни ма он је био и 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Као што зна те, 
ни је имао ко ла. Ишао је и ауто бу си ма 
и пје шке, а у ма на сти ри ма ни је би ло 
јед но став но у оно ври је ме... Па ка да су 
му се стре тра жи ле бла го слов да ку пе 
ко ла, он ће да ка же: ‘Ка да по след њи 
чо век на Ко со ву бу де имао ко ла, он да 
ће те и ви да их има те’. 

А већ кад то при ча мо, отац Ма ка ри-
је Де чан ски је имао не ког фи ћу. Не ка-
ко му је до зво лио да има фи ћу... И сад 
во зи Ма ка ри је фи ћу и во зи Па вла. (Он 
ће да се по ве зе фи ћом али да пла ти 
за бен зин оно ли ко ко ли ко ко шта кар-
та ауто бу ска, ина че не ће да се во зи.) 
Иде он са оцем Ма ка ри јем, а Ма ка ри је 
био Ба на ћа нин, 120 ки ла – она ко баш 
пун, а сад за вео по ре дак ма на стир ски 

ра шко-при зрен ски епи скоп Па вле, ти-
пик мо на шки – да не ма при је све га 
ме са, а и пост да бу де онај пра ви мо-
на шки пост. А Ба на ћа нин на ви као, не 
мо же он баш та ко... Имао је и ше ћер 
си ро мах. Иду та ко они и срет ну ус пут 
не ки фап, ру ски ка ми он, и пи та Ма-
ка ри је: ‘Је ли, Пре о све ће ни, ко ја ко ла 
ви ше тро ше наф те или фап или овај 
наш фи ћо?’ ‘Па, ка же, Бог га ви део, 
оче Ма ка ри је, ви ди ко ли ка је ова гр до-
си ја, при род но да он ви ше тро ши!’ ‘А 
што он да ви од ме не тра жи те да је дем 
ко ли ко и Ви?’

Сли као се јед ном при ли ком са ко-
шар ка ши ма у Па три ја ши ји – они сви 
дво ме тра ши, а он она ко ма ле цан. Они 
су на рав но ста ли иза, а он на пред. Па 
се он окре не и ка же: ‘Опро сти те ако 
вас за кла њам’.

Мо ли тва ма Све тог оца на шег Па-
вла Го спо де Ису се, Бо же наш, по ми луј 
нас. Амин.”
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Тро пар Све том па три јар ху Па влу Срп ском, 
глас 8.
У При зре ну си сто ло вао као епи скоп ра шко
при зрен ски, у нај те жа вре ме на пре сто Све то га 
Са ве пре у зео је си, Па три јар ше Све ти, Па вле Бо
го му дри; на род срп ски по у ча вао си Хри сто вим 
за по ви је сти ма. Због то га те је на род за во лио и 
за жи во та тво га Све ти те љем про гла сио, ми ро
твор че и пра вед ни че, мо ли Хри ста Бо га Чо ве ко
љуп ца да спа се пра во слав ни род наш срп ски и 
сав род хри шћан ски.

Кон дак, глас 3.
Ро дио се је си у Сла во ни ји, ар хи па стир био на 
му че нич ком ко со ву, на пре сто лу Све то га Са ве 
си сто ло вао, и на род вје ри хри шћан ској по у ча
вао, Све ти Па вле, оче наш, мо ли Мно го ми ло
сти во га Го спо да да нам по да ри мир, спа се ње и 
жи вот вјеч ни.

Са ста вио Не дељ ко То мић, ма ту рант



Ђачка поезија

БОГ ЈЕ ЉУБАВ
Љубављу се роди и земља и човек,
и сва твар доби своје назначење;

Замишљено мудро, и да траје довек’,
Подобијем Божјим за вечно спасење.

Богочовек Христос – то је наша вера,
Он је глава наше Цркве свете;

За духовни узраст, то је наша мера,
Што постиже сваки који је к’о дете.

Да је љубав вечна видимо у Бога,
Он – Тројица јесте, као што нам рече;

Љубав је заправо пуноћа Онога,
Који цео свет ни из чега стече.

Следујући стога Божијој љубави,
Подобијем својим личимо на Њега;
И волимо све што Логосом направи,
Славећ’ у Тројици Створитеља свега!

Стефан Шинжар, матурант
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Сло во о зми ји
Го спод ка зу је о зми ји у Је ван ђе љу: 

Бу ди те, ве ли, му дри као зми је и це ло-
ви ти као го лу бо ви. Фи си о лог је из о-
бра зи ка ко има че ти ри свој ства: пр во 
ње но свој ство је та кво да ка да оста ри 
гу би вид и осле пи, а ако хо ће мла да да 
бу де, од ла зи и по сти че тр де сет да на 
и че тр де сет но ћи, све док јој се ко жа 
осла бив ши не одво ји, те тра жи ка мен 
или уску ра се ли ну и та мо се уву че, му-
чи сво је те ло и од го див ши ста рост под-
мла ђу је се.

На та кав на чин и ти, чо ве че, ако же-
лиш да од го диш древ ну оста ре лост зе-
маљ ску, те сним и те гоб ним пу тем, гле-
дај, о чо ве че, ка ко жи ви зми ја за сво је 
спа се ње! По сти да кле и ти јер ћеш се 
уз др жа њем об но ви ти и би ћеш у Бо-
жи јој во љи. Пост је у ра ју оза ко њен, и 
као пр ву за по вест при ми га Адам, и да 
га је са чу вао, не би смр ћу био осу ђен. 
Од ба ци, пре ма то ме, ста рог чо ве ка, то 
јест гре хе и по тра жи ра се ли не ка ме не, 
или те сно ме сто као и зми ја. Те сан и 
те го бан пут уво ди у жи вот, а ши рок и 
про стран уво ди у про паст. 

О мра ву
Со ло мон у при ча ма ре че – упо до би 

се мра ву, о, ле њив че. Јер и сам Фи си-
о лог ка да го во ри о бе сло ве сним жи во-
ти ња ма и зве ри ма ве ли да три при ро де 
има ју мра ви. Кад год иду на гум но кре-
ћу се је дан по је дан, а ка да но се то вар, 
они ко ји се срет ну ли жу се, а они ко ји 
зр но но се од ла зе. А они ко ји не но се не 
за ви де бли жњи ма не го жу ре да и они 
узму сво је бре ме. 

Упо до би се, о чо ве че, мра ви ма и 
угле дај се на оне под ви жни ке Го спо да 
ра ди ко ји но се сво је до бро де те љи као 
ду хов на бре ме на, ко ји иду и на гум но, 
то јест ко ји и у при вре ме ном жи во ту 
са би ра ју и си па ју у жит ни це, и у кле ти 
Хри сто ве, да би, ка да до ђе зи ма овог 
про ла зног жи во та, на шли спо кој ство за 
под ви ге сво је. Пре ма сло ву Го спод њем, 
до ђи те сви ко ји сте се тру ди ли и ко ји 
сте обре ме ње ни и ја ћу вам по кој би-
ти. Та ко и ти ако се упо до биш жи во том 
све то ме, на ћи ћеш по кој у вре ме зем но. 
И да не по ми слиш да згра биш оно што 
при па да тво ме бли жњем, и да не би као 
ле њи ви раб ко ји је сам се бе осу дио што 
при ми та лан те и са кри их у зе мљу. 

О ор лу
Орао је, да кле цар пти ца. А лош се 

на зи ва због сво јих кри ви ца. Тај жи ви 
сто го ди на и оста ри. На ра сте и кљун 
ње гов и осле пи, и не мо же да ло ви; и 
ус хо ди на ве ли ку ви си ну, ба ца се низ 
ка мен и раз би ја кљун; ку па се у ђе ру-
си је вом бла ту и се ди на су прот сун ца, 
а чим при пе че пре ма ње му, спа да ју 
љу ске са очи ју ње го вих и опет би ва 
млад.

И ти ум ни чо ве че, ка да мно го са гре-
шиш уз ле ти у ви си ну смер не му дро сти 
и ба ци се низ ка мен ко ји је тво ја ве ра, и 
раз би свој нос, при нос гре ху, уми се бе у 
ђе ру си је вом бла ту, то јест, су за ма огреј 
се бе на сун цу, од но сно у цр кви ста ви 
сво ју оде ћу из над гре ха. И опет ћеш се 
под мла ди ти, ка ко го во ри про рок – об-
но ви ће се као ор лу мла дост тво ја. 

Пре у зе то из књи ге „Фи си о лог – сред-
њо ве ков ни ме ди цин ски спи си (Из бор)“, 

Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1989, стр. 34, 40. и 48.

Иза брао: Сте фан Шин жар, ма ту рант
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Малоправописно
поученије

Кад се НЕ пи ше са ста вље но, а кад ра ста вље но? 

 
Ра ста вље но се пи ше уз гла го ле 

нпр. НЕ ра дим , НЕ мо гу; 

 
Ипак, по сто је че ти ри гла го ла с ко ји ма се не га ци ја 

пи ше са ста вље но: 

1. НЕ ЋУ, 

2. НЕ МАМ, 

3. НИ САМ, 

4. НЕ МОЈ; 

 
Ра ста вље но се пи ше и уз гла гол ске при ло ге 

нпр. НЕ ДО ШАВ ШИ, НЕ ЖЕ ЛЕ ЋИ; 

 
Са ста вље но се пи ше са: 

-име ни ца ма ( НЕ чо вјек / НЕ чо век , НЕ прав да ); 

-при дје ви ма ( НЕ ра дан, НЕ при ја тан ); 

-при ло зи ма ( НЕ да ле ко, НЕ стал но);



Из жи во та Бо го сло ви је 
у пр вом по лу го ди шту школ ске 2016/17. 

До чек је ру са лим ског Па три јар ха 
У пе так 23. сеп тем бра Па три јарх је-

ру са лим ски Те о фил до пу то вао је у пр ву 
по се ту Цр ној Го ри. У Це тињ ском ма на-
сти ру до че ка ли су га ми тро по лит Ам фи-
ло хи је и епи скоп Ки ри ло, за јед но са све-
штен ством и бо го слов ци ма. Па три јарх 
је 25. сеп тем бра на чал ство вао чи ном 
осве ће ња Хра ма у Ба ру, уз са слу же ње 
на шег па три јар ха Ири не ја и ал бан ског 
ар хи е пи ско па Ана ста си ја. У чи ну осве-
ће ња уче ство ва ли су и ђа ци Бо го сло ви је 
ко ји су пе ва ли и чте ци ра ли. 

Сла ва IV раз ре да
Уче ни ци че твр тог раз ре да, ко ји су 

XXII ге не ра ци ја об но вље не бо го сло-
ви је (2013–2018), про сла ви ли су сво ју 
раз ред ну сла ву – Све тог апо сто ла Ја-
ко ва.

Тим по во дом слу же не су све ча на 
ве чер ња слу жба са пе то хлеб ни цом у 
Вла шкој цр кви уочи пра зни ка и Све та 
ли тур ги ја у Це тињ ском мaнастиру на 
сам пра зник. На Ли тур ги ји и ве чер њој 
слу жби по ја ли су уче ни ци сла вље ни-
ци.

На све ча ном руч ку у Бо го сло ви ји, 
ин спек тор бо го сло ви ја, про та Слав ко 
Зо ри ца осве штао је и пре ре зао слав-
ски ко лач у част Све тог апо сто ла Ја-
ко ва, на кон че га је са бра ни ма го во рио 
о овом Све том апо сто лу. Он је уче ни-
ци ма IV раз ре да че сти тао сла ву, по же-
љев ши им да успје шно за вр ше сво је 
за по че то шко ло ва ње.

У име свог раз ре да про фе со ре, уче-
ни ке и го сте по здра вио је уче ник Игор 
Ћу лум.

У то ку слав ског руч ка уче ни ци су 
от пје ва ли Хим ну Бо го сло ви је и не ко-
ли ко на род них пје са ма, а гу слао је и 
на род ни гу слар Ра јо Во ји но вић.

Сла ва I раз ре да
Уче ни ци пр вог раз ре да Бо го сло ви је 

Све тог Пе тра Це тињ ског, про сла ви ли су 
сво ју раз ред ну сла ву Све тог Ар се ни ја 
Срем ца дру гог ар хи е пи ско па срп ског. 
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Слу же на је ве чер ња слу жба са пе то-
хлеб ни цом, ко ју су слу жи ли про то син-
ђел Исак Си мић и је ро ђа кон Ју стин 
Мре но вић. На сам пра зник слу же на је 
све та Ли тур ги ја ко ју су слу жи ли про то-
је ре ји Бран ко Та пу шко вић и Ар се ни је 
Ра до вић, про то син ђел Исак Си мић, је-
ро мо нах Про хор Јо си фов и је ро ђа кон 
Ју стин Мре но вић. 

При ре ђе на је бо га та тр пе за љу ба ви, 
на ко јој су ђа ци пе ва ли на род не пе сме, 
а отац Бран ко је сви рао ги та ру. 

Сла ва ма на сти ра Ждре ба о ни ка
Пред во ђе ни про фе со ром Алек сан-

дром Ву јо ви ћем, уче ни ци на ше шко ле 
Ни ко ла То мић, Цвјет ко Пе рић, Не-
дељ ко То мић, Пе тар Ра ди бра то вић и 
Сте фан Шин жар, пе ва ли су на све ча-
ном слав ском бде ни ју, ко је су слу жи ли 
Њи хо ва Пре о све штен ства Епи ско пи 
франк фурт ски Сер ги је и ди о клиј ски 
Ки ри ло уз са слу же ње све штен ства. 
Све том Ли тур ги јом, на ко јој су на ши 
уче ни ци та ко ђе пе ва ли, на чал ство вао 

је ми тро по лит Ам фи ло хи је, уз са слу-
же ње по ме ну тих епи ско па и уми ро-
вље ног епи ско па Ата на си ја Јев ти ћа и 
све штен ства.   

 
Пре да ва ње др Би ља не Иве ље
У ве чер њим ча со ви ма 15. но вем-

бра у тр пе за ри ји Бо го сло ви је док тор ка 
Би ља на одр жа ла је пре да ва ње о штет-
но сти сти му ла тив них сред ста ва ко ја 
омла ди на да нас упо тре бља ва уз ве-
жба ње да би по ве ћа ли те ле сну ма су.
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Сла ва IV раз ре да
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