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Дра ги мо ји уче ни ци!
У пра во слав ној хри шћан ској 
на у ци о мо ра лу, у ди је лу гдје 

се го во ри о ду жно сти ма хри шћа ни на 
пре ма се би, на ла зи се, ме ђу оп ћи ма, 
ду жност по зна ва ња се бе. По зна ва ње 
се бе ве ли ка је ду жност чо вје ка, ко
ји је у про шло сти био, у са да шњо сти 
жи ви, и на да се и те жи бу дућ но сти. 
Хо ће мо ли да нам бу дућ ност бу де 
ли је па и сјај на, мо ра мо се у са да
шњо сти из про шло га учи ти и вас пи
та ти за бу дућ ност. А да би ово мо гло 
би ти успје шно, мо ра мо те жи ти да 
пра вил но по зна мо се бе, ка кви смо 
би ли и ка кви смо сад, јер по зна ва
ње се бе по че так је му дро сти и те мељ 
мо ра лу. Joш у ста ром ви је ку тра жи ло 
се од љу ди по зна ва ње се бе као ва жно 
пра ви ло мо рал но сти. А на че ло: Гνωθι 
σεαυτόν (Упо знај са мо га се бе) то ли ко 
јe пу но фи ло зо фи је и мо ра ла, да Ци
це рон не мо же да схва ти, да је ту из
ре ку чо вјек мо гао из го во ри ти, не го му 
се вје ро јат ни јим чи ни, да ју је љу ди ма 
от крио сам дел фиј ски бог.

Што је то по зна ва ње се бе у хри
шћан ском сми слу? To је те жња хри
шћа ни на да пра вил но по зна за што је 
од Бо га ство рен и за што од ре ђен, да 
по зна сво ју при ро ду, же ље и те жње, 
мо рал но ста ње сво је и хри шћан ске ду
жно сти. Да би се ово по сти гло, тре ба 
мно го пу та ис пи ти ва ти сво је же ље и 
спо соб но сти, рад и жи вот, упо ре ђи ва ти 
их са мо рал ним за ко ном и во љом Бож
јом, ујед но и са дје ли ма и жи во том мо

рал них љу ди, да се пре ма ово ме чо вјек 
и да ље вје жба пре ма до бру, а од зла 
да се чу ва. Кад би чо вјек пра вил но и 
по чи стој, не по му ће ној са вје сти сво јој 
по зна вао се бе и оцје њи вао дје ла сво ја, 
ма ње би би ло гри је ше ња: Кaд би смо о 
се би ра су ђи ва ли, не би смо осу ђе ни би ли, 
го во ри Ко рин ћа ни ма апо стол Па вле (i 
Кор. 11, 31). Но ни је до вољ но да чо
вјек са мо се бе ис пи ту је, сво је же ље, 
ми сли и дје ла, са мо сво ју са вјест. 
Јер че сто су чо вјеч је же ље гри јех, 
ми сли не чи сте, а са вјест че сто хо
ће да ла ска и по пу шта, да ућут ка у 
чо вје ку мо рал ну сви јест, мно го пу та 
xoће са вјест и гри јех да одо бра ва, а 
кат ка да се и не бу ни про тив гри је ха. 
За то да чо вјек пра вил но се бе по зна, 
по треб но је да до зна шта о ње му и 
дје ли ма ње го ви јем ми сле и го во ре 
и дру ги љу ди. Јер са мо љу бље, ко јим 
мно ги об не ви ди, не да нам че сто да 
ма не и не до стат ке сво је уви ди мо, 
до чим их дру ги љу ди ја сно опа жа ју.

Да на шњим да ном за вр шу је се је
дан зна ме нит од сјек у жи во ту ва шем, 
дра ги мо ји уче ни ци, у Хри сту љу бље на 
дје цо мо ја! И опет је да нас крај школ
ске го ди не, иза ко је ће те, при мив ши и 
оку сив ши пло до ве тру до ва сво јих и од
мо рив ши за ври је ме од мо ра утру ђе не 
си ле сво је, би стрим, мла ђа ним оком 
за гле да ти да ле ко у бу дућ ност. Да на
шњи чин бла го да ре ња у овом све том 
хра му Бож јем и чин, ко ји ћe се оба
ви ти у ли је пој на шој шко ли, не ка вам 
бу де згод на при ли ка да ис пи та те ср це 

ЈеромонахВладимирБоберић,катихетаВеликегимназије–
Говорученицимаприсвршеткушколскегодине

O по зна ва њу се бе 
и раз ра чу њи ва њу са со бом и дје ли ма сво ји ма
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а ујед но и да чу је те и ви ди те, шта о 
ва ма су де и дру ги љу ди. Да нас ће те 
има ти при ли ке, гле да ју ћи оцје не, 
ка ко вас по са вје сти сво јој оцје ни
ше ва ши учи те љи, ис пи ти ва ти се бе 
и тра жи ти ра чу на од се бе, је сте ли у 
све му од го во ри ли по зи ву и за дат ку 
сво ме. И бла го оном уче ни ку, ко ји 
уви ди да има мје ста гдје ни је био 
она кав ка кав је тре ба ло да бу де; 
бла го оном ко ји опа зи не до стат ке 
и по гре шке сво је у ра ду и вла да њу, 
јер ћe их при зна ти и по пра ви ти.

Али да нас тра же од вас ра чу на и 
ва ши до бри учи те љи, у шта су тру де 
ула га ли, око че га су се му чи ли; тра
же пло до ве тру до ва сво јих, по вје ре
ни вам та ла нат. Да ли смо вам на у ке, 
отво ри ли смо ње дра очин ске ње ге, 
за вје ра ва ли смо вам за ми сли и ду шу 
сво ју. Да нас је до шло ври је ме да нам 
да те ра чу на о све му то ме, ка ко се то 
вас при ми ло. Ви дим, ни је ми се оку 
оте ло, да на очи ма мно го га од вас си ја 
свје тлост ра до сти и за хвал но сти оно га 
је ван ђе о ског слу ге, ко ји је до бив ши од 
го спо да ра сво је га пет та ла на та, ра де ћи 
на њи ма ври јед но и мар љи во за слу жио 
joш пет. Бла го оном слу зи, ко ји је по
слу шао во љу го спо да ра сво је га! Бла го 
ври јед ном уче ни ку, ко ји је слу ша ју ћи 
ри је чи и на ук учи те ља сво јих и сла
жу ћи их у ср цу свом и ду ши са гра дио 
се би бла го нео цје њи ве и трај не ври јед
но сти! Сви сте до би ја ли да ро ва одозго 
од Оца свје тло сти (Јак. 1, 17), али вас 
не ви дим сви ју да се вра ћа те да нас са 
за хвал ним Са мар ја ни ном ре ћи хва ла 
Го спо ду и Бо гу сво је му што вас је др
жао сви је тле и вољ не за рад; сви сте до
би ја ли да ро ва, сви ма се до бро чи ни ло, 
за све се ста ра ло, али вас не ви дим да
нас сви ју да се ве дра че ла вра ћа те ре ћи 
хва ла учи те љи ма сво ји ма и до бро тво
ри ма, ко ји се тру ђа ху око вас. A ко ји су 

то, ко ји се не вра ћа ју? To је онај слу га, 
ко ји је при мио од го спо да ра та ла нат, 
али ни је ра дио као онај, ко ји је при
мио пет та ла на та, не го га је за ко пао у 
зе мљу; то су они уче ни ци ко ји су слу
ша ли са мо, али ни је су хтје ли и чу ти и 
при ми ти ри је чи сво јих учи те ља. Али 
као што је, по ри је чи ма Све тог је ван ђе
ља, до шла осу да за ли је но га и не ва ља
ло га слу гу, та ко је да нас до шло ври је ме 
да се уко ри ли јен и не ма ран уче ник. 
Heће то би ти ка зна стро га и по шљед
ња, иза ко је по прав ке не ма, не го ћe 
би ти по клич учи те ља на са вјест ва шу, 
да се трг не те и бо љим пу тем по ђе те на 
рад и узор но хри шћан ско вла да ње. Тај 
циљ шко ле и на ша на мје ра и је сте, да 
вас што бо ље спре ми мо за жи вот, по
зив и дру штво, у ком ће те слу жи ти као 
вјер ни по да ни ци и гра ђа ни на ше отаџ
би не. Па ако је ко ји по кли знуо и стран
пу ти цом по шао, на ша је ду жност да му 
пру жи мо ру ку по мо ћи и да га од вра ти
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мо са кри ва пу та ње го ва, јер хо ће мо да 
бу де те спрем ни љу ди и до бри гра ђа ни. 
Али ова кво са мо вас пи та ње зе маљ ско 
би ло би ипак не пот пу но и не до вољ но, 
јер ми има мо и не бе сну отаџ би ну, ко ју 
смо гри је хом из гу би ли. И циљ хр ши
ћан ско га вас пи та ња љу ди је сте тај, да 
љу де та ко обра зу је ка ко ће, ис пу нив ши 
за да так и по зив свој на зе мљи ов дје у 
при вре ме ном жи во ту, спре ми ти се за 
онај не бе сни и вјеч ни.

Да нас је тај зна ме ни ти дан, ка да 
ће те са пра га са да шњо сти по гле да ти 
у про шлост, да по зна те се бе – је сте ли 
у све му од го во ри ли по зи ву и за дат ку 
сво ме као уче ни ци на ше ве ли ке гим
на зи је; али и као си но ви на ше све те 
Пра во слав не цр кве. Ис пи тај те да кле 
сво је по гре шке, ко је су вам сме та ле 
на пре до ва њу у на у ци и вла да њу, и 
yпо ре ди те их са во љом ва ших учи те
ља и са за ко ном школ ским; за ро ни
те у ду би ну ср ца сво га и ду ше, ис пи
туј те ми сли, же ље и на мје ре сво је, 
срав ни те их са мо рал ним за ко ном 

и во љом Бож јом, па ако ви ди те да 
у све му има још мно го не до ста та ка, 
тру ди те се да се за вре ме на по пра
ви те, и не пу штај те у не мар дар Бож
ји у ва ма. Ври је ме ле ти хи тро, му ње
ви то, као стри је ла, и не ће се мно
го пу та и сва ке го ди не по на вља ти 
ова ко раз ра чу на ва ње из ме ђу нас и 
вас – све му има кра ја и свр шет ка. И 
ка да до ђе суд њи дан и Не бе сни Го спо
дар по зо ве вас на од го вор, те шко та да 
оном не ва ља лом слу зи, ко ји је за ко пао 
по вје ре ни му та ла нат у бла ту не ма ра 
и за бо ра ва сво га, а бла го оном

 
ко ји Му 

га вра ти умно же но дво стру ко и пе то
ро стру ко, јер ће над мно ги јем би ти по
ста вљен, јер ће ући у ра дост го спо да ра 
сво га (Мт. 25, 21). Амин.

Из вор: ча со пис „Ис точ ник”, Са ра је
во, 1900, год. XIV, бр 12, стр. 323325

Вла ди мир Бо бе рић, (1873–1918) је био 
ре дов ни про фе сор Са ра јев ске гим на зи је, 
про фе сор и рек тор у Ре љев ској бо го сло ви
ји, а од 1911. епи скоп бо ко ко тор ски.

При ре дио: Игор Ћу лум, ма ту рант

ЛАТИНСКИЦИТАТИ
Qu od ti bi fi e ri non vis, al te ri ne fe ce ris! 
– Што не ћеш да те би бу де, не чи ни дру го ме!

Opor tet es se ut vi vas, non vi ve re ut edas. 
– Тре ба је сти да би жи вео, а не жи ве ти да би јео.

 Ibi sem per est vic to ria, ubi con cor dia est. 
– По бе да је увек та мо где је сло га.

Vi tae bre vis cur sus, glo ri ae sem pi ter mus.
 – Жи вот тра је крат ко, сла ва ве чи то.

Vi tae, non scho lae.
 – За жи вот (учи мо), не за шко лу.

Hu ma num ama re est, hu ma num autem ig no sce re. 
– Љу би ти је људ ски, људ ски је и пра шта ти.

при ре дио: Ср ђан Ж. Ву ча но вић, уче ник II раз ре да
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У од но су на са вре ме не је зи ке цр
кве ни је зик је мно го бли жи уну
тар њем ло го су – је зи ку ду ха, 

је зи ку ре ли гиј ске ин ту и ци је и мо ли
тве ног со зер ца ња. То ни је је зик ра зу
ма, не го је зик ср ца, је зик искре но сти 
и то пли не, је зик ин тен зив не ду хов не 
енер ги је и по себ не ди на ми ке. Древ ни 
је зи ци иза зи ва ју у чо ве ко вој ду ши не ку 
вр сту се ћа ња на из гу бље ну спо соб ност 
не по сред ног уну тар њег пре но ше ња 
ми сли, спо соб ност да се не ка ду ша до
жи ви и раз у ме и спо соб ност да бу де мо 
од Бо га об ли ста ни.

То је је зик ло го са, ко ји је ду бљи од 
спо ља шњег је зи ка, је зик ко ји има по
тре бу за ма те ри јал ном фор мом, то 
јест за реч ју.

Спо ља шњи или про фо ри стич ки је
зи ци се све ви ше уда ља ва ју од ду хов
ног ло го са као свог цен тра и све ви ше 
се ди фе рен ци ра ју и ма те ри ја ли зу ју.

Са вре ме ни је зи ци су пр вен стве но 
окре ну ти чо ве ко вом ра зу му, од но сно 
ана ли тич кој спо соб но сти ње го вог ра
зу ма, ко ја је на мно го ни жем ни воу 
од ду хов не ин ту и ци је. Они су та ко ђе 
спо соб ни да из ра зе чо ве ко ва емо тив на 
и стра сна ста ња, али кад тре ба да из
ра зе про ја ве из обла сти ду ха, обла сти 
ко ја нам се от кри ва у мо ли тве ном по
ри ву, он да се ис по ста ви да су тро ми и 
не моћ ни, као ми ши ћи не ког оро ну лог 
стар ца.

При ста ли це ре фор ми је зи ка бо го
слу же ња твр де да ће на са вре ме ном 
је зи ку Ли тур ги ја би ти мно го ја сни ја. 
Али Ли тур ги ја је са ма по се би тај на! 

Кад би мо гла да нам бу де ра зу мљи ва 
на вер бал ном, се ман тич ком ни воу, он
да би смо мо гли да је схва ти мо и при
хва ти мо се де ћи у фо те љи с књи гом у 
ру ка ма или за пи са ћим сто лом.

Ли тур ги ја ни је не ка кво при по ве
да ње ко је се мо же де таљ но об ја сни ти, 
ни ти је ре бус ко ји се мо же од го нет ну
ти или ре ши ти. Ли тур ги ја је чо ве ко
ва укљу че ност у ду хов ну ствар ност, а 
сред ство за то је де ло ва ње све у куп ног 
ду хов ног по ља Цр кве на чо ве ка, де ло
ва ње ар хи тек ту ре и уре ђе ња хра ма, бо
го слу жбе ног по ја ња и, као нај ва жни је, 
си ле мо ли тве све ште но слу жи те ља и 
на ро да ко ји се на ла зе у цр кви. За Све
тог Јо ва на Крон штан ског се при ча ло 
да су љу ди ско ро фи зич ки осе ћа ли си
лу ње го ве мо ли тве и Бо жи ју бла го дат 
док је вр шио Ли тур ги ју или се на про
ско ми ди ји ћут ке мо лио.

Древ ни је зик је мно го бли жи уну
тар њем ло го су и за то сна жни је де лу је 
на чо ве ко во ср це. Има јед на чуд на по
ја ва: по не кад фра за на ста ром сло вен
ском је зи ку, под усло вом да из бег не 
ра зум ску ана ли зу, об ли ста чо ве ко во 
ср це сна жном стру јом то пле све тло сти 
и оно по чи ње да тре пе ри по пут ду ше 
чо ве ка ко ји на кон ду гог пу та по но во 
угле да све тлост ро ди тељ ског до ма. Ту 
се до га ђа оно што смо го ре на зва ли се
ћа њем, ма да тај тер мин мо жда и ни је 
нај пре ци зни ји. Чо век се се ћа из гу бље
ног ра ја, је зи ка ко јем су се по ви но ва ла 
сва жи ва би ћа, је зи ка на ко јем је раз
го ва рао са ан ђе ли ма. У то ме и је сте 
ми сти ка је зи ка. Древ ни све ште ни је

Ар хи ман дрит Ра фа ил Ка ре лин

Црквенијезик
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зик до ти че чо ве ко во ср це и при мо ра
ва скри ве не стру не ду ше да се огла се. 
Мо дер ни сти то ни ти зна ју, ни ти осе
ћа ју. Они хо ће да древ не је зи ке за ме
не но ви ма са мо за то да би се ман ти ка 
ре чи би ла ја сни ја, се ман ти ка ко ја тај ну 
бо го слу же ња не чи ни ни ма ло ја сни јом.

Осим то га, у Ли тур ги ји по сто ји па
ра лел ни је зик сли ка и ри ту а ла ко ји је 
под јед на ко ва жан као и сло ве сни је зик, 
од но сно је зик са ме ре чи. Тај сим во лич
ки је зик је још ма ње ра зу мљив, али он 
слу жи укљу чи ва њу чо ве ка у жи ву ре ал
ност до га ђајâ ко ји се пред њим од ви ја ју. 
Уко ли ко же ли мо да бо го слу же ње учи ни
мо до ступ ним на шем те ле сном ра зу му, 
он да и са ме об ре де мо ра мо учи ни ти ра
зу мљи ви ма и схва тљи ви ма, а то мо же мо 
са мо уко ли ко их за ме ни мо сло ве сном ин
тер пре та ци јом, то јест уко ли ко их бу де мо 
ре чи ма опи си ва ли или их пре ве ли на је
зик по зо ри шне пан то ми ме. То би зна чи ло 
да об ред као скуп раз ли чи тих све ште них 
сим во ла тре ба да пре тво ри мо у по кре те 

и ми ми ку. Но, пи та ње је шта би у 
том слу ча ју оста ло од са ме Ли тур
ги је! Да ли би она у том слу ча ју 
би ла не ка по уч на пред ста ва? Ка
да ка же мо да је Ли тур ги ја се ћа ње 
на зем ни жи вот Хри ста Спа си те ља, 
уоп ште не же ли мо да ка же мо да је 
Ли тур ги ја дра ма ти за ци ја и сцен
ска по став ка Је ван ђе ља. Ли тур ги ја 
је мо гућ ност да уз по моћ све ште них 
сим во ла и са ми по ста не мо уче сни ци 
би блиј ских до га ђа ја, мо гућ ност да 
Гол гот ску жр тву до жи ви мо као жр тву 
при не се ну лич но за нас, а Хри сто во 
Васкр се ње као вас кр се ње сво је ду ше.

Ре кли смо да древ ни је зик под се ћа 
чо ве ко во ср це на ње го ву древ ну отаџ
би ну – на из гу бље ни рај, а да је са вре
ме ни је зик, је зик шко ле и уни вер зи
те та, је зик ули це и пи ја це, фа бри ке и 
ауто бу ске ста ни це. Он чо ве ку не по ма
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же да се иш чу па из ро бо ва ња сва ко днев
ним по сло ви ма, да се осло бо ди бри га и 
пре ста не да раз ми шља о ин те ре су. Све
ште ни је зик нам на не ки на чин по твр ђу
је да у хра му има мо по сла с дру гим све
том, са дру га чи јом и за нас нео бич ном 
ствар но шћу. 

Асо ци ја тив не ве зе по сто је не са мо из
ме ђу са др жа ја ре чи и осе ћа ња не го и из
ме ђу осе ћа ња и са ме фор ме је зи ка. Са др
жај не мо же у пот пу но сти да ап стра ху је 
са му фор му. Са вре ме ни је зик, хте ли ми 
то или не, до но си но ве са др жа је, но ву вр
сту ин фор ма ци ја, но ви емо тив ни под
текст, а ми то ло гич ким ра су ђи ва њем 
не мо же мо да по ка же мо и де фи ни
ше мо. Бо го слу же ње не сме мо бр ка ти 
са про по ве да њем или бо го сло вљем. 
Про по вед нам го во ри о ду хов ном све
ту, а мо ли тва нас укљу чу је у тај свет; 
бо го сло вље нам по ка зу је пут, а мо ли
тва нас во ди тим пу тем. 

Го во ри мо о ле по ти древ них је зи
ка. Шта се под ра зу ме ва под том ле
по том? Ми ми сли мо да се ту ра ди о 
не ка квом та јан стве ном са звуч ју рит
ма ср ца и рит ма древ ног је зи ка и да 
ми ту хар мо ни ју до жи вља ва мо као 
по себ ну вр сту ле по те је зи ка. По ку
шај мо да на глас про чи та мо псал ме 
на са вре ме ном и древ ном је зи ку и 
да обра ти мо па жњу на то да ли по
сто ји раз ли ка кад је реч о на шем 
уну тар њем ста њу. Са вре ме ни је зик 
сли чан је во ди ко ја мо же уто ли ти 
жеђ, али при том ду ша и да ље оста
је хлад на, док је древ ни је зик сли
чан ви ну ко је ве се ли и ра ду је ср це 
чо ве ко во.

Пре у зе то из књи ге 
ар хи ман дри та Ра фа и ла Ка ре ли на 

„Хри шћан ство и мо дер ни зам”, 
ма на стир Под ма и не, 2011, 

стр. 329–332.
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Отац Ва си ли је Бо жа рић је 
ро ђен 14. ја ну а ра 1895. 
го ди не као син све ште

ни ка Са ва Бо жа ри ћа и унук све
ште ни ка Ти о до ра Бо жа ри ћа. 
Шко ло вао се у те шким усло ви
ма, а као хра бар и од ва жан мла
дић уче ство вао је у срп ским ра
то ви ма за осло бо ђе ње од 1912. 
до 1918. го ди не као ре дов пи
пер ског ба та љо на. Рат ни ви хор 
га је омео та ко да ни је успио да 
на ври је ме за вр ши сво је шко
ло ва ње. Бо го слов скоучи тељ ску 
шко лу је за вр шио 1920. го ди не 
у При зре ну. По сле за вр шет ка 
бо го сло ви је при мио је ду жност 
учи те ља. Све ште нич ки чин је 
при мио у мар ту 1921. го ди не 
и од та да је, па све до сво је му
че нич ке смр ти, слу жио сво јој 
Мај ци Цр кви и сво ме на ро ду. 
Ми тро по лит цр но гор скопри
мор ски Га ври ло До жић, по то
њи срп ски па три јарх, од ли ко вао га је 
1938. го ди не пра вом но ше ња цр ве ног 
по ја са.

Отац Ва си ли је је уби јен 15. но вем
бра 1941. го ди не као пр ва жр тва без
бо жних ко му ни ста. Он је 13. но вем бра 
1941. го ди не, на по зив вјер ног на ро да, 
оти шао у Ље шко по ље ка ко би пре ка
дио слав ске ко ла че по што је, због упра
жње но сти, оп слу жи вао и ље шко пољ
ску па ро хи ју. Та мо је из вр шио јед но 
вјен ча ње и пре ка дио је че ти ри слав ска 
ко ла ча. Отац Ва си ли је је 15. но вем бра 
1941. го ди не по но во до шао у Ље шко
по ље ка ко би из вр шио јед но опе ло. 
Ко му ни сти су зна ли за ње гов ис пра ван 
на ци о нал ни и хри шћан ски рад са на
ро дом ње го ве па ро хи је. Са зна ли су и 

за ње гов од ла зак у Ље шко по ље, те су 
му на пра ви ли за сје ду.

Ухва ти ли су га на пу ту те су га мр
цва ри ли, му чи ли, исе кли, уби ли и 
опљач ка ли, а ње го во мр тво ти је ло су у 
ша тор ском кри лу пре ни је ли и ба ци ли 
у рије ку Мо ра чу.

Ње го во уна ка же но ти је ло је из во
де ис пли ва ло по сле не ко ли ко не де ља, 
на Бад њи дан 1942. го ди не. Ње го ва по
ро ди ца је же ље ла да га са хра ни по ред 
хра ма у Ву ков ци ма. Но, цр ве не да хи је 
то ни су до зво ли ле. Ни су до зво ли ли ни 
да се из вр ши опије ло, ни да се са хра
ни на гро бљу већ је по ли тич ки ко ме
сар на ре дио да се ти је ло овог срп ског 
Све ште но му че ни ка са хра ни у се лу Го
ри ча ни ма по ред са ме оба ле ва ло ви те 
и на бу ја ле Мо ра че.
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По смрт ни ца 
уби је ног све ште ни ка
Ту жним ср цем ја вља мо бра ћи, при

ја те љи ма, ку мо ви ма и по зна ни ци ма да 
ће мо у не де љу 15. но вем бра пре ни је ти 
из Зе те по смрт не остат ке не пре жа ље
ног су пру га и оца, Ва си ли ја Бо жа ри ћа, 
па ро ха ро гам ског, ко ји је по ги нуо од 
зло чи нач ке ру ке 15. но вем бра 1941. 
го ди не у Ље шко по љу при вр ше њу цр
кве них об ре да. До чек по смрт них оста
та ка из Зе те, гдје је био при вре ме но 
са хра њен, би ће у 11 са ти при је под не 
по ме ну тог да на на По бреж ју. Са хра на 
по смрт них оста та ка би ће у 3 са та по
сли је под не истог да на у по ро дич ној 
гроб ни ци у Ро га ми ма, за јед но са по
кој ни ко вом мај ком Јок ном Бо жа рић, 
ко ја је тра гич но по ги ну ла ју ла мје се ца 
про шле го ди не. 

Под го ри ца, 
9. но вем бар 1942. го ди не

Ожа ло шће на по ро ди ца Бо жа рић

Пи смо по па ди је Пав ке Бо жа рић
У ар хи ву Ми тро по ли је цр но гор ско

при мор ске про на шли смо по смрт ни цу 
оца Ва си ли ја Бо жа ри ћа (ко ју у фак си
ми лу об ја вљу је мо у по гла вљу под на
сло вом: при ло зи) и јед ну мол бу ње го
ве по па ди је Пав ке упу ће ну Цр кве ном 
су ду Ми тро по ли је цр но гор скопри
мор ске. Не срећ на по па ди ја Пав ка је у 
тој мол би на пи са ла:

„Усу ди ла сам се обра ти ти Ва ма и 
Ва шој ку ћи. Ра чу нам да ћe мо ја мол
ба у ја ду сво је ту ге на ћи утје хе код Вас 
уко ли ко се то мо же, а у исто ври је ме 
олак ша ћу бол свој ка да зна дем да и Ви 
зна те тра ге ди ју мо ју. Из ви ни ће те ме 
што ћу ов дје би ти оп шир ни ја, јер не 
уми јем украт ко ни шта ре ћи.

Ја сам су пру га поч. Ва си ли ја Бо
жа ри ћа, све ште ни ка ро гам ског, ко ји 
је по ги нуо 15. но вем бра вр ше ћи сво
ју све ту ду жност Цр кви и на ро ду. Са
да, дра га бра ћо, мо же те ви дје ти шта се 
до жи вје ло од сво га на ро да. Ево да се 
увје ри те да сте га на осно ву да на шњих 

по сту па ка и из ја ва мо жда истих ли ца 
осу ђи ва ли при је дви је го ди не.

Ви ни је сте мо гли ми сли ти шта да
на шњи на ра штај сви ма све ште ни ци
ма. He уби ја ју се да нас они ко ји тре
ба да буду уби је ни, та ко ре ћи шпју ни и 
из дај ни ци, већ они ко ји би шће ли да 
на род очу ва ју. И Ва си ли је је пао не вин 
чу ва ју ћи сво ју вје ру, Цр кву и оби чај. 
Бо рио се по ро тив оних ко ји су му пљу
ва ли на Крст. Био је жр тва сво је иде је. 
За клет је био да вр ши сво ју све ту ду
жност. И не са мо што је у овој ве ли
кој тми ни слу жио сво јој па ро хи ји већ 
је по шао и ста вио се на рас по ла га ње 
на ро ду ље шко пољ ске па ро хи је, по што 
иста у то ври је ме ни је има ла сво га све
ште ни ка. Он је уз сво ју све ту ду жност 
вр шио и дру гу: ути цао је на на род да не 
пу шта ју сво је мла ђе да иду на уста нак 
на Пље вља, као и нигдје гдје не тре ба, 
и го во рио је да ћe сви до ма ћи ни ви дје
ти да ни је су на пра ви пут иза шли, али 
ћe би ти ка сно, и да они мо ра ју да очу
ва ју сво ја ог њи шта. Ста ри су то при ми
ли да је та ко. Али, мла ђи на ра шта ји су 
на по је ни дру гим пи ћем. Они су го во
ри ли: „Ај де, пoпe, ми те не тра жи мо. 
He тре баш нам. За нас не ва же ви ше 
ва ше ма ске. До шло је вре ме да их ски
не мо са очи ју. До ље цр кве! До ље ва ше 
мо ли тве! До ље ва ше ман ти је!” А он је 
њи ма го во рио: „Ђе цо, ни је ваш циљ да 
осло бо ди те на род вeћ да га из ве де те на 
кла ни цу”.

И та ко, Ва си ли је је био по зват од 
стра не до ма ћи на па ро хи је ље шко пољ
ске ко ји су сла ви ли Ђур ђиц. По шао 
је 13. но вем бра пр во да вјен ча Бо ље
ви ћа јед но га у То ло ше, а у пе так 14. и 
15. тре бао је да пре ка ди До њу и Гор њу 
Го ри цу. У су бо ту око че ти ри са та по
шао је из До ње Го ри це пут Сит ни це 
да пре ка ди још че ти ри ку ће Му го шке. 
У прав цу тих кућa уби јен је из за сје
де или у ку ћи, али то се још не мо же 
тач но зна ти. He ћe и не сми је ни ко још 
о то ме ни шта peћи. По сли је не ко ли ко 
да на ка да се ку ћи ни је ви ше вра тио ја 
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сам не срећ на ишла да га 
тра жим. Али, ни тра га ни 
гла са. Тек по сли је дви
је не дје ље са зна ла сам 
да се не ки леш на ла зи 
у Ву ков це (Зе та). Ја 
сам за мо ли ла ита ли
јан ске вла сти те сам 
по шла да из ви дим 
ствар. Ка да сам до
шла на ли це мје ста 
мо гла сам га са мо по 
оди је лу по зна ти. До шао 
је поп Лу ка Ра ди че вић ми
сле ћи да из вр ши опи је ло. А 
и ја сам узе ла са со бом то што 
је тре ба ло по хри шћан ској ду жно сти. 
Он да је до шао по ли тич ки ко ме сар. 
Ни је до зво лио да се са хра ни у Ву ков
це, вeћ смо га пре ни је ли пре ко Зе те у 
Го ри ча ни. Али ни ту ни је мо гао пок. 
Ва си ли је би ти са хра њен у гро бље као 
хри шћа нин по ред са ме оба ле Зе те, ни
ти су при ми ли све ште ни ка да из вр ши 
опи је ло, ни ти су при ми ли мо је сви је
ће, та мјан, пу ње и ко љи во. Ја сам се 
си ро та вра ти ла код сво је осмо ро дје це 
и де ве то од бра та пок. Ва си ли ја ди је те, 
гдје сам на осно ву умр ли це овје ре не 
од Сре ско га су да до шла до дви је пла
те од 2600 ли ра, а и јед не по смрт не од 
1300 ли ра и то ми је све што имам од 
не стан ка пок. Ва си ли ја док не до би јем 
ре ше ње о пен зи ји.

Мо жда Вам је по зна то при ли ком 
ра да истих ли ца што су нам ова ве ли ка 
зла до ни је ли. У ју лу мје се цу се отво
ри ла бор ба у Ро га ме и том при ли ком 
Ва си ли је ни је мо гао да ус пи је да са 
још не ко ли ко сво јих љу ди од вра ти ту 
би је сну на је зду ко му ни ста и том при
ли ком нам је из гор је ла ку ћа и све што 
смо има ли, a и мај ка пок. Ва си ли ја је 
по ги ну ла.

И та ко смо се по сли је два де се так 
да на по вра ти ли на сво ја из гор је ла ку
ћи шта. Иако је ци је ло има ње по сје
ла вој ска ко ја је и да нас та мо, ми смо 
опет би ли на пра ви ли скло ни ште за ову 

го ди ну или бо ље ста ње док 
не до ђе. Али не ми ло сни 

љу ди не да до ше, већ ни 
још ви ше зло при пре
ми ше те ми Ва си ли ја 
уби ше и ме не по ски
та ше по ту ђих ули
ца. Дје ца су ми би ла 
упи са на у шко лу, а 
са да не мам мо гућ

но сти ни за што. Ако 
смо има ли но ва ца ма

ло као и при зна ни це за 
но вац ко ји је при ли ком 

мар ки ра ња од у зет то је све 
про па ло са Ва си ли јем.

Та ко сам при ку пља ла не ка до ку
мен та ко ја су ми по треб на за пен зи
ју, али ме за др жа ва ју у На мје сни штву 
да Ви мо же те до ни је ти са ми од лу ку о 
пен зи ји.

За то Вас мо лим, Ви со ка Мо ћи, да 
ме има де те у ви ду да што при је би ми 
ту ствар ре гу ли са ли. По што се код вас 
на ла зи вјен ча ни ца и то увје ре ње ко је 
слу жи о кре та њу у слу жби по кој ни ка.

Ја сам из гу бље на, а и не мо гу да се 
сна ђем у ова квом ста њу ако ми до бри 
љу ди не по мог ну уко ли ко би се мо гло. 
Мо лим Вас да ме ни убу ду ће не за бо
ра ви те. Сје ти те се Ва си ли ја и да је ње
го ва фа ми ли ја од са да па убу ду ће на 
ули ца ма. Мо лим Вас да ми опро сти те 
на ово ли кој оп шир но сти, али ако бу
де те има ли стр пље ња да га про чи та те 
и са зна те о Ва си ли је вом не стан ку би
ћу срет на.

Под го ри ца,
22. 2. 1942. г.

С по што ва њем,
Пав ка, уд. поч. Ва си ли ја Бо жа ри ћа,

све ште ни ка

При ре дио Алек сан дар Де дић, уче ник 
IV раз ре да

Из вор: Ве ли бор В. Џо мић, „Стра да
ње Срб ске Цр кве од ко му ни ста”, Све ти
го ра, Це ти ње, 1997.
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ЦР НА ГО РА У 
I СВЈЕТ СКОМ РА ТУ
Са ра јев ски атен тат – тре ну так 

од ког све по чи ње
Пр ви свјет ски рат, по чео 1914, а 

за вр шен 1918. го ди не, био је пр ви ору
жа ни су коб гло бал них раз мје ра у исто
ри ји чо вје чан ства. Рат, у ко јем је уче
ство ва ло ви ше од седамдесет ми ли о на 
вој ни ка, во дио се из ме ђу два бло ка 
– Цен трал них си ла и Ан тан те, на чи
јој стра ни је уче ство ва ла и кра ље ви на 
Цр на Го ра.

Осим оба ве зе да по др жи са ве зни
ке, цр но гор ска кра ље ви на ни је има
ла ни је дан рат ни циљ, ни ти по себ ни 
др жав ни ин те рес да уче ству је у ра ту. 
Уз то, за њу је рат но сио и по се бан ри
зик, јер га је об ја ви ла моћ ном су сје ду 
– АустроУгар ској, ко ја је окру жи ва ла 
око педесет од сто цр но гор ске те ри
то ри је. Та ко је Цр на Го ра, др жа ва са 
400.000 ста нов ни ка, за ра ти ла са Мо
нар хи јом ко ја је та да има ла педесет 
ми ли о на по да ни ка!

Аустро у гар ски над вој во да Франц 
Фер ди нанд бо ра вио је у Бо сни и Хер
це го ви ни то ком ју на 1914. да би, као 
ге не рал ни ин спек тор ору жа них сна
га, при су ство вао ве ли ким ма не ври ма. 
По сљед ни дан по сје те, 28. јун, био је 
глав ном гра ду ове про вин ци је. Тог да
на тре ба ло је да по сје ти ка сар ну, Град
ску скуп шти ну, да отво ри му зеј, оби ђе 
град ске зна ме ни то сти... Али, на кон 
по сје те Град ској скуп шти ни, око 11 
ча со ва, док се са су пру гом Со фи јом 
во зио у отво ре ном ауто мо би лу, не по
зна ти мла дић, ко ји је ста јао на тро то
ару, ис па лио је пре ма њи ма не ко ли ко 
хи та ца из пи што ља. Ме ци су по го ди ли 
аустриј ског пре сто ло на сљед ни ка и ње
го ву су пру гу, и за ма ње од пет на е стак 
ми ну та обо је су из дах ну ли.

ОД ЈЕК АТЕН ТА ТА 
У ЦР НОЈ ГО РИ
Ви јест о са ра јев ском атен та ту сти

гла је на Це ти ње истог да на око 17 ча
со ва, у ври је ме одр жа ва ња пред ста ве 
Со кол ског дру штва по во дом на ци о
нал ног пра зни ка Ви дов да на. Пред
ста ву су из пр вих ре до ва по сма тра ле 
ва жне лич но сти, ме ђу ко ји ма и пред
сјед ник цр но гор ске вла де сер дар Јан
ко Ву ко тић (1866–1927) и ми тро по лит 
цр но гор скопри мор ски Ми тро фан Бан 
(1841–1920).

Чи нов ник Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва ко ји је при мио де пе шу, 
за пу тио се од мах ка пред сјед ни ку вла

Дра ган Бо жо вић, ма ту рант и Не ма ња Пе ро вић, I раз ред

ПОДГОРИЧКАСКУПШТИНА1918.г.
ИУЈЕДИЊЕЊЕСРБИЈЕИЦРНЕГОРЕ
НА ГРА ђЕН СВЕ ТО САВ СКИ ТЕ МАТ ИЗ ПРЕД МЕ ТА ИСТО РИ ЈА СРП СКЕ ЦР КВЕ

Сарајевски атентат
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де Ву ко ти ћу и ша па том му са оп штио 
ви јест о са ра јев ском атен та ту. Пре ма 
свје до че њу ми тро по ли та Ми тро фа на 
пред сјед ник вла де је из не на ђе но уз
вик нуо: ,,По ги нуо?!”.

,,Да, по ги нуо!”, уз вр атио је чи нов
ник. На ре ђу ју ћи да се пред ста ва пре
ки не, сер дар Ву ко тић је из не на ђе ној 
пу бли ци са оп штио: ,,У Са ра је ву је по
ги нуо Франц Фер ди нанд, аустриј ски 
пре сто ло на сљед ник“.

Ви јест о атен та ту за те кла је кра ља 
Ни ко лу из ме ђу Сал збур га и Тр ста, на 
пу ту за Цр ну Го ру. Краљ се не ко ли ко 
да на ба вио по Мин хе ну, ода кле је, ка
ко из гле да, на мје ра вао да по ђе у не ку 
ба њу на ли је че ње, јер је тад већ ушао у 
осму де це ни ју жи во та (ро ђен је 1841. 

го ди не). При ли ком ду жег за др жа
ва ња во за на јед ној ста ни ци, кра љев 
пра ти лац је чуо за уби ство над вој
во де и ње го ве су пру ге. Ви јест је са
оп штио кра љу, али је он са не вје ри
цом при хва тио, све док на на ред ној 
ста ни ци ни је ви дио пла ка те ко ји су 
об ја вљи ва ли о смр ти пре сто ло на
сљед нич ког па ра. Ње гов пра ти лац 
свје до чи да је краљ та да ре као: ,,Ево 
ра та”, јер је краљ од пр вог тре нут ка 
вје ро вао да би мо гло до ћи до на па
да АустроУгар ске на Ср би ју а са мим 
тим би зна чи ло да је Цр на Го ра уву
че на у рат. Кра ље ва за бри ну тост би ла 
је оправд на. Он је сти гао у Бар на ве
че око 23 ча са и на Це ти ње ују тро 30. 
ју на, дру ги дан по атен та ту. Од мах 
по до ла ску упу тио је аустро у гар ском 
ца ру Фра њу Јо си фу те ле грам са у че
шћа. Краљ је про гла сио пет на е сто
днев ну жа лост на дво ру и одр жан је 
по мен у двор ској ка пе ли.

У зва нич ном ,,Гла су Цр но гор ца” 
об ја вљен је ко мен тар ко јим се нај
о штри је осу ђу је атен тат у Са ра је ву 

као ,,без ум ни те ро ри стич ки акт уса
мље них фа на ти ка”. Али за раз ли ку од 
зва нич ног Це ти ња, вла да Ха збур шке 
мо нар хи је ни је ми сли ла да је уби ство 
пре сто ло на след ни ка и ње го ве су пру ге 
дје ло ,,уса мље них фа на ти ка”. Од го
вор ном за атен тат сма тра ла је вла ду 
Кра ље ви не Ср би је, ко јој је до ста ви ла 
Но ту са за хтје вом да се крив ци ка зне 
и да ње ни ор га ни уче ству ју у ис тра
зи. Бу ду ћи да је оци је ње но да за хтје ви 
аустро у гар ске вла де угро жа ва ју ин те
гри тет Кра ље ви не Ср би је, срп ска вла
да их је од би ла. То је Мо нар хи ји по
слу жи ло као по вод да јој 28. ју ла 1914. 
го ди не об ја ви рат.

За ни мљи во је да се сво ври је ме је
дан од атен та то ра, Му ха мед Мех мед
ба шић, крио у Да ни лов гра ду, у ку ћи 
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свог по зна ни ка, Ни ко ле Ве ла ше ви ћа. 
Аустро у гар ски аген ти ни су успје ли да 
от кри ју да је цр но гор ска вла да ор га ни
зо ва ла ,,бјек ство” Мех мед ба ши ћа, ни 
ње го во мје ство бо рав ка до из би ја ња 
ра та. То је оста ла тај на за аустро у гар
ску оба вје штај ну слу жбу све до рас па
да Мо нар хи је.

ОБ ЈА ВА РА ТА
На стра ну Ср би је од мах је ста ла 

Ру си ја, ко ја је два да на ка сни је на ре
ди ла оп шту мо би ли за ци ју. Усли је ди ла 
је ре ак ци ја Ње мач ке, ко ја је об ја ви
ла рат Ру си ји. За са мо не ко ли ко да
на до шло је и до ње мач ке об ја ве ра та 
Фран цу ској, на па да Ње мач ке на Бел
ги ју, бри тан ске об ја ве ра та Ње мач кој и 
аустро у гар ске об ја ве ра та Ру си ји. Та ко 
је су коб из ме ђу Ср би је и АустроУгар
ске пре ра стао у свјет ски рат.

Цр ној Го ри ље та 1914. го ди не ни
је би ло до ра та, по го то во не до су ко ба 
са сво јим моћ ним су сје дом – Аустро
Угар ском. Њој је тре бао мир и опо ра
вак од бал кан ских ра то ва, ко ји су за
вр ше ни са мо је да на ест мје се ци при је. 
Али, ка да је до шло до су ко ба из ме ђу 
Ср би је и АустроУгар ске, краљ Ни ко
ла је на ре дио мо би ли за ци ју цр но гор
ске вој ске. Ти ме је већ би ло ја сно да 
ће се и Цр на Го ра уско ро на ћи у ра
ту. Усли је ди ло је не ко ли ко фор мал них 
по те за: Цр но гор ска на род на скуп шти
на је за тра жи ла од вла де да об ја ви рат 
АустроУгар ској, а Краљ и Вла да су 6. 
ав гу ста, ува жа ва ју ћи мол бу Скуп шти
не до ни је ли од лу ку о об ја ви ра та. На 
по чет ку тог ве ли ког су ко ба 1914. го ди
не, Кра ље ви на Цр на Го ра би ла је јед
на од осам ра ту ју ћих зе ма ља. На јед
ној стра ни, са ве знич ке др жа ве су би ле: 
Ру си ја, Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Ср би ја, Бел ги ја и Цр на Го ра, а на дру
гој: АустроУгар ска и Ње мач ка.

ОД ЛА ЗАК КРА ЉА НИ КО ЛЕ
Краљ Никола је хтио да оку пи  вој

ску на Ца ре вом ла зу, мје сту зна ме ни
те бит ке из xVi ii ви је ка, да пру жи по
след њи от пор не при ја те љу. Али, ни ти 
се цр но гор ска вој ска мо гла оку пи ти, 
ни ти је за би ло ка кав от пор би ло усло
ва. Због че га је он да краљ Ни ко ла од
би јао да при хва ти пре го во ре о ми ру и 
због че га је на мје ра вао да кре не на Ца
рев лаз? Јед но став но, же лио је да све 
око се бе увје ри да он не ма ни ка квих 
тај них до го во ра с АустроУга рском. 
Упр кос кра ље вом при вид ном од би ја
њу пре го во ра о ми ру, си ту а ци ја ни је 
би ла ни ма ло ла ка. Већ та да је по сто
ја ла мо гућ ност да аустро у гар ске тру
пе пот пу но пре сје ку од ступ ни цу цр но
гор ској вој сци, и за ро бе кра ља и Вла ду. 
За то су, уви ђа ју ћи да је по след њи час 
да се за поч ну пре го во ри, краљ и Вла
да упу ти ли пре го ва ра че ко ман дан ту 
аустро у гар ске ди ви зи је и по ну ди ли 
пре кид не при ја тељ ства, а не ка пи ту
ла ци ју. Вла да је то на зва ла ,,ча сним 
ми ром”. Али, ни шта од ча сног ми ра: 
АустроУгар ска је тра жи ла без у слов ну 
пре да ју оруж ја и ин тер на ци ју свих цр
но гор ских вој ни ка док тра ју ми ров ни 
пре го во ри. На сјед ни ци Вла де 19. ја
ну а ра, краљ од би ја усло ве та квог ми
ра, али ипак не же ли да пот пи ше акт 
о по вла че њу восјке пре ма Ска дру. Тог 
да на, око 15 ча со ва, за Ска дар од ла зи 
он сам. У Ска дар краљ сти же уве че, а 
већ сју тра дан на ста вља за Ме до ву. У 
Ме до ви се 21. ја ну а ра укр ца ва и од ла
зи у из бје гли штво.

Се кре тар кра ља Ни ко ле за би ље
жио је не ке де та ље тог пу то ва ња: ,,Ну
де кра љу ита ли јан ски офи ци ри да си
ђе до ље у сво ју ка би ну, да се од мо ри. 
Од би ја хлад но и до сто јан стве но. Увио 
се у ши њел од гу ме, сје ди на де ку по
гру жен у ми сли и ћу ти. Ва ло ви све ве
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ћи. За пљу ску ју тор пи љер. Да ле ко смо 
на пу чи ни. Ви де се у пла вој ма гли ча
стој да љи ни вр хо ви ви со ких цр но гор
ских пла ни на. Краљ уста је, при др жа ва 
се за гво зде ну огра ду ли је вом ру ком, 
а де сном се кр сти и гле да ду го и ду го 
у прав цу Цр не Го ре. Очи му се сви је
тле и бли ста ју у су за ма. Из гу би се коп
но. Бес крај но мо ре... Краљ не пре ста но 
сје ди го ре на то пи ље ру. Опет му до
но се по ну де. Све од би ја. Ши њел му је 
мо кар од ка пљи ца раз би је них ва ло ва... 
Не пре ста но ћу ти. „Го спо да ру” – пре
ки дох ћу та ње – „мно го сте жа ло сни... 
Да ли Вам је на ко га жао ме ђу они ма 
та мо, ко ји за на ма оста до ше?” По гле
да ме бла го и ре че: „Ни на ко га. Не ка 
су сви бла го сло ве ни!” И опет за ћу та. 
Ка сно уве че, краљ је сти гао у ита ли
јан ску лу ку Брин ди зи.

На кон кра ље вог од ла ска, власт је 
пре у зе ла кра љев ска вла да, ко ја од мах 
до но си од лу ку о рас пу шта њу цр но гор
ске вој ске: ,,По што је Ње го во Ве ли чан
ство Краљ Го спо дар од су тан из зе мље, 
то је Кра љев ска вла да, а на осно ву чла
на 16 зе маљ ског уста ва пре у зе ла власт 
и ри је ши ла да се вој ска ра зи ђе са по
ло жа ја, те пре ма то ме вој ска и не по
сто ји већ са мо на род“. На ред ба је об ја
вље на 21. ја ну а ра (од но сно 8. ја ну а ра 
по ста ром ка лен да ру), и са фор мал
ноправ ног ста но ви шта, ни је би ла акт 
ка пи ту ла ци је, јер Вла да и ни је има ла 
пра во да та кву од лу ку до не се. Пре ма 
Уста ву, ка пи ту ла ци ју је је ди но мо гао 
пот пи са ти краљ, а он је, ка да је до ни
је та од лу ка о рас пу шта њу вој ске, већ 
био на пу ту за Брин ди зи.

По сли је кра ља Ни ко ле, убр зо је 
зе мљу на пу стио и дио цр но гор ске Вла
де. Краљ и Вла да на шли су уто чи ште у 
Фран цу ској. У Цр ној Го ри је остао на
чел ник Вр хов не ко ман де цр но гор ске 
вој ске, сер дарди ви зи јар Јан ко Ву ко

тић и три ми ни стра: Ра до мир Ве шо
вић, Мар ко Ра ду ло вић, Ри сто По по
вић. Од вла дар ске по ро ди це, остао је 
кра љев син Мир ко.

Још док је краљ Ни ко ла пло вио за 
Брин ди зи, цр но гор ска вој ска по че ла је 
да на пу шта по ло жа је и вра ћа се сво јим 
ку ћа ма. И та да, а и ра ни је, цр но гор ски 
вла дар био је про тив ник о по вла че њу 
вој ске пре ко Ал ба ни је, сма тра ју ћи да 
је то уза луд на жр тва. За ко нач ну по
бје ду у ра ту, ра чу нао је краљ, по сто ја
ње цр но гор ске вој ске у из бје гли штву 
не би има ло пре су дан зна чај, док би 
при ли ком пре го во ра о ми ру с Аустро
Угар ском, то мо гла би ти не по вољ на 
окол ност. Он је же лио да рас пу шта ње 
вој ске бу де гест ко ји ће до при ни је ти 
ус по ста вља њу што сно шљи ви јег оку
па ци о ног си сте ма у зе мљи, и гест ко
ји ће, при ли ком пот пи си ва ња уго во ра 
о ми ру, АустроУгар ску у ве ћој мје ри 
оба ве за ти на ува жа ва ње др жав не по
себ но сти Цр не Го ре. Краљ је, у то не
ма сум ње, же лио да са чу ва цр но гор ски 
на род, др жа ву и ди на сти ју, у ври је ме 
ка да ни он, ни ти Цр на Го ра, ни од ко га 
ни је су мо гли тра жи ти или оче ки ва ти 
по моћ.

Убр зо по сли је по ла га ња оруж ја 
цр но гор ске вој ске, би ло је ме ђу офи
ци ри ма раз ми шља ња  о од ме та њу у 
шу му и во ђе њу ге рил ског ра та. Не ки 
су и са мо и ни ци ја тив но по че ли да на
па да ју аустро у гар ске па тро ле, али им 
је на чел ник Шта ба, сер дар Јан ко Ву ко
тић, то нај стро жи је за бра нио. Ка сни је 
је сер дар Ву ко тић об ја шња вао због че
га је био про тив ник иде је да се восјка 
од мет не у шу му и на ста ви от пор: „По
ми слио сам, ако се мак нем у го ру, из
бје ћи ће са мном на хи ља де Цр но го ра
ца, а гдје до ђе мо, мо ра мо по је сти, ако 
је још ко ме оста ло, де сет ки ла жи та 
или крум пи ра, и он да исто ка пи ту лир
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ти. Пре го во ре о ми ру ће мо оме сти, и 
он да ће ми сва ки ре ћи (као што би) да 
сам тра же ћи лич ну сла ву, упро па стио 
цр но гор ски на род до кра ја.”

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД 
СРП СКОЦР НО ГОР СКИХ 
ОД НО СА У СВЈЕ ТЛО СТИ 
БОР БЕ ЗА УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ
Пи та ње ује ди ње ња Ср би је и Цр не 

Го ре по ја вљу је се упо ре до са по ја вом 
раз ли чи тих не за ви сних срп ских др жа
ва у xix ви је ку. Али, да би се то схва
ти ло мо ра мо се пр во по за ба ви ти по че
ци ма кња же ви не Цр не Го ре.

Кња же ви на Цр на Го ра је др жа ва 
мо нар хиј ског об ли ка и по сто ја ла је у 
пе ро и ду од 13. мар та 1852. го ди не до 
про гла ше ња Ни ко ле i Пе тро ви ћа за 
кра ља, 1910. го ди не. Пре кња же ви не 
Цр на Го ра је би ла на след на епи ско
пи ја (те о кра ти ја) све док, на кон смр
ти Пе тра ii Пе тро ви ћа Ње го ша, ње гов 
на след ник Да ни ло Пер то вић не од ба
цу је ду хов ну ти ту лу и са при стан ком 
ру ског ца ра Ни ко ле i Па вло ви ча, пре
у зи ма ти ту лу кња за и пре тва ра сво ју 
зе мљу у се ку лар ну кња же ви ну. Ства
ра ње свје тов не кња же ви не Цр ну Го ру 
је до ве ло до Цр но гор скотур ског ра та 
(1852–1853) из ког је Цр на Го ра иза
шла без те жих по сље ди ца ин тер вен ци
јом Аустри је и Ру си је, али то је већ те
ма ко ја пре ва зи ла зи окви ре овог ра да.

За не ма ру ју ћи жи ву срп ску тра ди
ци ју у Цр ној Го ри, по је ди ни су срп ство 
по че ли гле да ти чи сто по ли тич ки, као 
по ку шај про ши ре ња Ср би је. Срп ство 
се код не ких од њих чу ва ло, а код не
ких је са мо би ло иде о ло шки оста так 
про шло сти за ми је њен из ми шљо ти на
ма о по себ но сти Цр но го ра ца у ,,оку па
тор ској” Ср би ји.

Да кле, чим су се то ком xix ви је
ка по ја ви ле дви је не за ви сне др жа ве, 

ро ди ла се иде ја о њи хо вом ује ди ње њу. 
Ви дје ли смо да се та иде ја на ро чи то 
ра ђа у Ср би ји и по чет ком 1807. го ди не 
у Ср би ји ис ти че као рат ни циљ осло бо
ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, тач ни је: осло
бо ђе ње Бо сне и Хер це го ви не и ује ди
ње ње са Цр ном Го ром.

Иде ја ује ди ње ња срп ства у Ср
би ји је све ви ше ра сла, ма да се мо же 
при мје ти ти да се раз ви ја у дру га чи јем 
смје ру. Због то га су мла ди у Цр ној Го
ри ми сли ли да је то иде ја о ује ди ње њу 
чи сто про ши ри ва ње срп ске вла сти и 
на ме та ње срп ске мо нар хи је.

Про блем ује ди ње ња и осло бо ђе ња 
Ср ба био је стал но ак ту е лан због то га 
што су по овом пи та њу на род не ма се 
би ле по ли тич ки су прот ста вље не, оту
да ни је би ло ни јед ног по ли тич ког фак
то ра и по кре та ко ји ни је за у зи мао став 
о том про бле му и пред ла гао ње го во 
ре ше ње.

Осим то га, у Цр ној Го ри се ја вља 
ди на сти ја, вла да ју ћи слој и би ро кра
ти ја, раз ви ја ју се др жав не тра ди ци је 
итд. Ди на сти је (срп ске и цр но гор ске) 
и ди на стич ко пи та ње би ле су основ на 
пре пре ка и глав на смет ња ује ди ње њу 
и пра вил ним срп скоцр но гор ским од
но си ма. На и ме, мо гло се осје ти ти да 
Цр на Го ра гле да на пла но ве из Ср би је 
са по до зре њем, раз ми шља ју ћи мо же 
ли то угро зи ти њен по ло жај. Цр на Го
ра чак и пре тен ду је да она бу де та ко ја 
ће ује ди ни ти срп ске зе мље и за вла да
ти њи ма. Вла да ју ћи кру го ви су не ра до 
гле да ли учвр шћи ва ње цр но гор ске др
жа ве. Ипак, вла да ју ћи кру го ви Ср би је 
пру жа ју по моћ Цр ној Го ри и пред у
зи ма ју ко ра ке ка збли жи ва њу у ци љу 
бор бе за осло бо ђе ње Ср ба. Нај бо ље се 
ви ди то кад кнез Ми ха и ло 1860. го ди
не ша ље Ву ка Ка ра џи ћа на Це ти ње са 
по ли тич ком ми си јом да ра ди на збли
жа ва њу дви ју срп ских др жа ва. Нај ве ћи 
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из раз овог уза јам ног збли жа ва ња био 
је уго вор од 23. сеп тем бра 1866. го ди
не. Уго вор је сдр жао сле де ће од ред бе:

 – За јед нич ки рад на ује ди ње њу и 
осло бо ђе њу;

 – Кнез Цр не Го ре при дру жи ће 
Цр ну Го ру Ср би ји и при зна ће кне за 
Ми ха и ла за вла да ра;

 – Кнез Цр не Го ре за др жа ва ти ту лу 
прин ца;

 – Од ре ђе на ци вил на ли ста од 
20.000 ди на ра;

 – На род Цр не Го ре ужи ва ће иста 
пра ва као и срп ски;

 – Усва ја се ор ден Да ни ла i;
 – Цр на Го ра ула зи у рат на по зив 

Ср би је; 
 – Цр на Го ра ни шта не пред у зи ма 

пре ма Тур ској без кон сул та ци ја са Ср
би јом.

Ни шта ни је пред у зе то на ре а ли за
ци ји уго во ра и он оста је мр тво сло во на 
па пи ру. Кроз Цр ну Го ру се ши ре про
гла си о та ко зва ном ,,зба ци ва њу кне за, 
про те ри ва њу Пе тро ви ћа и при дру же
њу Ср би ји и кне зу Ми ха и лу”.

У ја ну а ру 1871. го ди не кнез Ни
ко ла је упу тио свог де ле га та, вој во ду 
Пла мен ца, у Бе о град. Али ова Пла
мен че ва ми си ја ни је да ла ре зул та те. 
Пи шу ћи кне зу Ни ко ли о раз го во ри ма 
са Пла мен цем, на мје сни ци у пи сму од 
1. мар та исте го ди не ка жу: ,,У пр вом 
ре ду за јед нич ких ду жно сти по ка за ло 
се да нас че ка: 1) осло бо ђе ње срп ства; 
2) ње го во ује ди ње ње и 3) ди на стич
ко пи та ње. По во дом ових про бле ма 
краљ Ни ко ла је сми слио рје ше ње да, 
ис ко ри стив ши при ли ку по во дом си
но вље вог кр ште ња, по зо ве што ви ше 
углед них Ср ба на Це ти ње. Овај скуп 
је из ме ђу оста лог и слу жио да би краљ 
Ни ко ла учвр стио по ло жај у та да шњем 
срп ству и ус пут да се про ко мен та ри ше 
ди на стич ко пи та ње. Али и по ред за у

зи ма ња на и ји стак ну ти јих љу ди у Срп
ству, ди на стич ки ин те ре си су уви јек 
из би ја ли у пр ви план и ште ти ли срп
скоцр но гор ским од но си ма у осло бо
ди лач кој бор би.

ПОД ГО РИЧ КА СКУП ШТИ НА
1918. ГО ДИ НЕ И УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ 
ЦР НЕ ГО РЕ И СР БИ ЈЕ
Ве ли ка на род на скуп шти на срп

ског на ро да у Цр ној Го ри (че сто на зи
ва на и Ве ли ка на род на скуп шти на или 
Ве ли ка цр но гор ска на род на скуп шти
на), а нај по зна ти ја под на зи вом Под го
рич ка скуп шти на, за си је да ла је у Под
го ри ци од 24. до 29. но вем бра  1918. 
го ди не. Глав не од лу ке ове Скуп шти не 
су би ле де тро ни за ци ја кра ља Ни ко ле 
Пе тро ви ћа и ује ди ње ње Ср би је и Цр
не Го ре. Ове од лу ке су се за сни ва ле на 
чи ње ни ци да је срп ски на род у Цр ној 
Го ри „јед не кр ви, је зи ка и те жње, јед не 
вје ре и оби ча ја с на ро дом ко ји жи ви у 
Ср би ји и дру гим срп ским кра је ви ма”, 
да су еко ном ски ин те ре си Ср ба у Цр ној 
Го ри не раз двој но ве за ни за Ср би ју и за 
оста ле срп ске кра је ве, те да по ли тич
ки ин те ре си та ко ђе на ла жу ује ди ње ње 
као ,,је ди ни спас на шег на ро да”. По 
не по ди је ље ном ми шље њу објек тив них 
и не при стра сних исто ри ча ра, на Под
го рич кој скуп шти ни је оства ре на ви
ше вје ков на же ља срп ског на ро да Цр не 
Го ре и Ср би је за ује ди ње њем и ства ра
њем је дин стве не срп ске др жа ве.

У исто ри о гра фи ји се узи ма да 
1918. го ди на пред ста вља јед ну од нај
зна чај ни јих го ди на у исто ри ји Цр не 
Го ре, због Под го рич ке скуп шти не. 
При род но је да су та кви до га ђа ји уви
јек иза зи ва ли па жњу исто ри ча ра, па и 
по ли ти ча ра. На ро чи то ако је до га ђај 
о ко ме је ри јеч бли жи са вре ме ним 
зби ва њи ма. Та кав је да кле слу чај и 
са ује ди ње њем Ср би је и Цр не Го ре 
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из 1918. го ди не. Тим до га ђа јем је за
вр шен пе ри од вла да ви не ми тро по
лит ского спо дар ске ло зе Пе тро ви ћа 
Ње го ша у Цр ној Го ри и от по чео је 
пе ри од но вог жи во та ове зе мље у за
јед нич кој ју го сло вен ској др жа ви. То 
је до га ђај ко ји је имао да ле ко се жне 
по сле ди це не са мо са ста но ви шта др
жав ноправ ног по ло жа ја Цр не Го ре 
не го и ње ног еко ном ског, по ли тич ког 
и кул тур ног жи во та.

Од вре ме на окон ча ња тог до га ђа ја 
па све до да нас, а то је чи та вих сто ти
ну го ди на, исто ри ча ри и пу бли ци сти 
из у ча ва ју овај до га ђај и ње го ве по сле
ди це и о ње му об ја вљу ју на уч ноис тра
жи вач ке и пу бли ци стич ке ра до ве. Али 
и да ље су оста ла не ра зу мје ва ња, по
гре шне ин тер пре та ци је и оцје не, што 
пред ста вља гре шке и по ре ме ћа је ју го
ко му ни стич ке и цр но гор ске исто ри
о гра фи је или је ре зул тат по ли тич ког 
при ла же ња овом про бле му.

Ука за ће мо нај при је на основ не по
дат ке о овом до га ђа ју. У Под го ри ци, у 
згра ди Мо но по ла ду ва на са ста ло се 24. 

но вем бра 1918. го ди не 165 на род них 
по сла ни ка из де вет окру га, од ко јих 
је 56 има ло фа кул тет, 27 учи тељ ску 
шко лу, 17 бо го слов ску шко лу, 14 су 
би ли зе мљо рад ни ци, 17 слу жбе ни ци, 
4 бан ка ри, 3 по сјед ни ци, 2 ге о ме три, а 
оста ли су би ли не ка да шњи пле мен ски 
ка пе та ни, оп штин ски офи ци ри и дру
ги, што се мо же ви дје ти из из вје шта ја 
Ве ри фи ка ци о ног од бо ра о по сла нич
ким ман да ти ма. На род на скуп шти на 
је иза бра ла Са ва Це ро ви ћа за пред
сјед ни ка. Пр ва ре дов на сјед ни ца Под
го рич ке скуп шти не је одр жа на 25. но
вем бра 1918. На њој је усво јен днев ни 
ред – ује ди ње ње Цр не Го ре и Ср би је. 
Ка рак те ри сти ка при прем них рад њи 
за Под го рич ку скуп шти ну је пот пу на 
са мо стал ност Цен трал ног из вр шног 
од бо ра за ује ди ње ње (ко ји је рас пи сао 
из бо ре и на пи сао пра ви ла за из бо ре 
по сла ни ка) и по сла ни ка у про це су до
но ше ња од лу ка, што је ис кљу чи ло би
ло ка кво ми је ша ње са стра не.

На дру гој ре дов ној сјед ни ци Под
го рич ке скуп шти не, одр жа ној 26. но

Учесници Подгоричке скупштине
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вем бра 1918. из вр ше но је ује ди ње ње 
Цр не Го ре и Ср би је. Свих 160 при сут
них по сла ни ка гла са ло је, у на че лу и 
по је ди нач но, за Од лу ку о ује ди ње њу 
Цр не Го ре и Ср би је.

На тре ћој ре дов ној сјед ни ци, одр
жа ној 27. но вем бра 1918, во ђе на је 
рас пра ва о из бо ру Из вр шног на род ног 
од бо ра, ко ји је тре бао да бу де нај ви ша 
из вр шна власт у зе мљи.

На че твр тој ре дов ној сјед ни ци 
Под го рич ке скуп шти не, одр жа ној 28. 
но вем бра 1918, иза бран је из вр шни 
на род ни од бор у са ста ву: вој во да Сте во 
Ву ко тић (ина че брат кра љи це Ми ле
не), Мар ко Да ко вић, Спа со је Пи ле тић, 
Ри сто Јо јић и Ла зар Да мја но вић. Ду ша 
овог од бо ра био је Мар ко Да ко вић, ко
ји је у од бор иза бран иако се још ни је 
био вра тио из роп ства. На ис тој сјед
ни ци је иза бра на де ле га ци ја од 18 чла
но ва, ко ја је од лу ке Под го рич ке скуп
шти не тре ба ло да пре да кра љу Пе тру 
Ка ра ђор ђе ви ћу, Скуп шти ни и Вла ди 
Кр а ље ви не Ср би је. Она је то уско ро 
ура ди ла и ту од лу ку пре да ла ре ген ту 
Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу.

Пе та и по след ња ре дов на сјед ни
ца Под го рич ке скуп шти не одр жа на је 
29. но вем бра 1918. На њој су по сла
ни ци по и ме нич но пот пи са ли Од лу ку 
о ује ди ње њу. Од лу ка о ује ди ње њу је 
штам па на на Це ти њу у ви ду пла ка та. 
Про грам Из вр шног на род ног од бо ра 
био је „ус по ста ва јав ног по рет ка ра ди 
оси гу ра ња лич не и имов не без бјед но
сти и пот пу ног су зби ја ња без вла шћа... 
ства ра ња по ли циј ске, суд ске и вој не 
вла сти”. Про грам ра да овог од бо ра се, 
да кле, са сто јао од не ко ли ко оп штих 
за хтје ва и де кла ра ци ја о ус по ста вља њу 
јав ног ре да и си гур но сти, о ус по ста
вља њу по ли циј ских, суд ских, вој них 
и са мо у прав них вла сти, о евен ту ал ној 
ус по ста ви јав не и при ват не на ста ве, 

о ус по ста вља њу са о бра ћа ја и по мо ћи 
на ро ду у пре хра ни и сл.

За ни мљи во је да је на Скуп шти ни 
би ло го во ра и о пи та њу Ска дра. Јан
ко Спа со је вић, члан Из вр шног од бо ра, 
ис та као је да ће тај од бор учи ни ти све 
да „Ска дар не оста не у ру ка ма ту ђи
на”, ис ти чу ћи да ни ко ,,не мо же учи
ње ти да се ка же да Ска дар ни је наш и 
да та мо ни је наш еле ме нат”. На кра ју 
је за мо лио Скуп шти ну да се не упу шта 
у ово пи та ње, јер ће се то ста ви ти у 
над ле жност Из вр шном од бо ру.

Под го рич ка скуп шти на је као сто
жер ни исто риј ски ме ђаш про ми је ни ла 
укуп ну ствар ност дру штве них при ли
ка Цр не Го ре, а као та ква пар ти ци пи ра 
исто риј ски у ства ра њу пр ве Ју го сла ви
је. Са ста но вишта ње ног ве ли ког зна
ча ја нео п ход но је ду бље и све стра но 
ана ли зи ра ти при прем не рад ње и ак та, 
а на ро чи то Од лу ку о ује ди ње њу, као и 
пра те ће дје лат но сти.

У озбиљ ној исто ри о гра фи ји не
ма озбиљ них спо ро ва о Под го рич кој 
скуп шти ни, ње ном зна ча ју и по сле ди
ца ма. Спо ро ве о овом до га ђа ју по кре
та ли су и по кре ћу псе у до и сто ри ча ри, 
по ли тич ки остра шће ни пу бли ци сти и 
но ви на ри, као и по ли ти ча ри – ра ни је 
из ре да ко му ни стич ког по кре та а у по
след њих три де се так го ди на при пад ни
ци и но си о ци цр но гор ског се па ри стич
ког ан ти срп ског по кре та. Њи хо ва је 
те за да је Под го рич ка скуп шти на би ла 
не ле гал на и не ле ги тим на. Али, јед на је 
чи ње ни ца ве о ма бит на ка да го во ри мо 
о ле ги тим но сти овог ве ли ког исто риј
ског до га ђа ја. На и ме, са ма чи ње ни ца 
да су зе ле на ши при хва ти ли да узму 
уче шћа у из бо ри ма за ту Скуп шти ну 
го во ри о то ме да су они ује ди ње ње а 
при о ри при хва ти ли. Они су, да кле, ову 
Скуп шти ну сма тра ли ква ли фи ко ва
ном да ре ша ва о суд би ни Цр не Го ре. 
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То по твр ђу је не са мо њи хо во уче шће 
на из бо ри ма не го и њи хо ва жал ба овој 
ис тој Скуп шти ни у ве зи са из бо ри ма 
на Це ти њу. Уоста лом, да ује ди ње ње 
при хва та ју они су и са ми из ја вљи ва ли. 
У по ме ну тој жал би они ка жу: „Ми смо 
за Ју го сла ви ју. Об лик те на ше ве ли ке и 
за јед нич ке Ју го сла ви је од ре ди ће Ју го
сло вен ска кон сти ту ан та са ста вље на из 
во љом на ро да иза бра них пред став ни
ка сви ју ју го сло вен ских по кра ји на. Ми 
смо за то да у Ју го сла ви ју уђу Цр на Го
ра и Ср би ја брат ски, ру ку под ру ку и 
рав но прав но”.

Као што се ви ди, зе ле на ши не зах
ти је ва ју ре ста у ра ци ју Цр не Го ре са 
свим ње ним устав ним ин сти ту ци ја
ма, од но сно и мо нар хи јом Пе тро ви ћа. 
След стве но то ме, они не зах ти је ва ју ни 
по вла че ње срп ских тру па из Цр не Го
ре. Ти ме се не сум њи во из ра жа ва став 
да је и за њих са мо стал на Цр на Го ра 
про шлост. Они у пр вом пла ну ис ти чу 
да су за Ју го сла ви ју, али за раз ли ку од 
бје ла ша, они не пред ви ђа ју да се Цр
на Го ра при кљу чи Ср би ји, па по том је
дин стве но сту пе у Ју го сла ви ју, већ да 
ди рект но сту пи у Ју го сла ви ју као и Ср
би ја, ка ко ка жу „брат ски, ру ку под ру
ку и рав но прав но”. Но, зе ле на ши ни су 
кон крет но пред ло жи ли ка ко би се то 
ује ди ње ње ру ку под ру ку и рав но прав
но оства ри ло.

По ме ну ли смо срп ске тру пе у Цр
ној Го ри, па да ка же мо и сле де ће. На
и ме, цр но гор ски псе у до и сто ри ча ри и 
ан ти срп ски про па ган ди сти и по ли ти
ча ри твр де да је је дан од ред срп ске вој
ске бит но ути цао на ток из бо ра по сла
ни ка у Под го рич кој скуп шти ни. Чи ње
ни ца је, ме ђу тим, да ма ли кон ти гент 
срп ске вој ске, не ких пет сто вој ни ка, 
из са ста ва Ју го сло вен ске до бро во љач
ке ди ви зи је ни је мо гао игра ти ни ка кву 
уло гу пред из бор ној кам па њи и у из бо

ри ма, јер је бли зу 40 000 Цр но го ра ца 
би ло на о ру жа но. Ту чи ње ни цу по твр
ђу је и из вје штај ин тер на ци о нал не ко
ми си је ко ја је ра ди ла под пред сјед ни
штвом фран цу ског ге не ра ла Фран ше 
Д’ Епе реа и ко ја је кон ста то ва ла сле де
ће: „1) Да су ту пре у Цр ној Го ри ју го
сло вен ске, а не срп ске; да њи хов број 
у ци је лој зе мљи не пре ла зи 500 и да 
се оне ни је су ми је ша ле у из бо ре, 2) Да 
су из бо ри би ли сло бод ни, јер 500 ју го
сло вен ских вој ни ка ни је мо гло сво ју 
во љу на ту ри ти де се ти на ма хи ља да на
о ру жа них Цр но го ра ца, 3) Да су из бо ри 
из вр ше ни сло бод ни је не го они ко ји су 
се прак ти ко ва ли за ври је ме вла да ви не 
бив шег кра ља Ни ко ле, 4) Да су сви Цр
но гор ци за је дин ство са Ср би јом, и не 
же ле по вра так рас кра ља Ни ко ле, ко јег 
др же за из дај ни ка зе мље”.

Та ко ђе су не спор не чи ње ни це да су 
Цр но гор ци са оду ше вље њем до че ка ли 
срп ску вој ску и да су би ли, у огром ној 
ве ћи ни, за ује ди ње ње са Ср би јом. Ви
ше од све га оста лог то по твр ђу ју ре
зул та ти пар ла мен тар них из бо ра одр
жа них 1923, 1925. и 1927. го ди не ко ји 
су би ли тај ни и на ко ји ма су Цр но гор
ци мо гли да би ра ју из ме ђу кан ди да та 
ко ји су ста ја ли иза од лу ка Под го рич ке 
скуп шти не, да кле кан ди да та стра на ка 
бје ла шке ори јен та ци је и кан ди да та ко
ји су би ли про тив од лу ка Под го рич ке 
скуп шти не, да кле кан ди да та цр но гор
ске фе де ра ли стич ке стра не – стран ке 
зе ле на ша. Ка да се узме у об зир ци је ла 
Цр на Го ра, тј. те ри то ри ја ко ја се по
кла па са да на шњом Цр ном Го ром и 
од би ју гла со ви да ти за му сли ман ске и 
хр ват ске кан ди да те, он да се ја сно ви ди 
да су бје ла ши до би ли 86 од сто гла со
ва, а зе ле на ши све га 14 од сто. Ја сно је 
да кле да су бје ла ши чи ни ли огром ну 
ве ћи ну, а зе лан аши су пред ста вља ли 
из ра зи ту, чак не знат ну ма њи ну у би
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рач ком ти је лу Цр не Го ре, од но сно у 
ње го вом пра во слав ном кор пу су.

На ве шће мо још јед ну не сум њи ву 
по твр ду те зе да су Цр но гор ци у огром
ној ве ћи ни при хва ти ли од лу ке Под
го рич ке скуп шти не. Они су на и ме у 
Април ском ра ту 1941. го ди не ма сов но 
уста ли да бра не Ју го сла ви ју, што ни су 
учи ни ли они на ро ди, при је свих Хр
ва ти, ко ји су се осје ћа ли на ци о нал но 
угње та ним у тој др жа ви.

Рад је при ла го ђен 
по тре ба ма ча со пи са

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
1. Др Ди ми три је Ди мо Ву јо вић: 

„Ује ди ње ње Цр не Го ре и Ср би је“; Ти
то град 1962;

2. Др Но ви ца Ра ко че вић, „Цр на 
Го ра у Пр вом свјет ском ра ту”, Це ти
ње, 1969;

3. Др Ни ко ла Шке ро вић, „Цр на 
Го ра за ври је ме Пр вог свјет ског ра та”, 
Под го ри ца, 1963;

4. Др Ди ми три је Ди мо Ву јо вић: 
„Под го рич ка скуп шти на 1918“; За
греб, 1989;

5. „Глас Цр но гор ца“ бр. 33;
6. Ин тер нет (Ви ки пе ди ја).
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Јестелизналида...
Осим пал ни дро ма ,,Ана во ли Ми ло ва на” по сто је и дру ги, 
али ма ло ма ње по зна ти: 

– Ана на бра пар ба на на.

– У Ри му уми ру.

– Ма че је де је чам.

– Ања се бе са ња. 

– Има ју Ара пи и па ра у ја ми.

– Угу рај у ја ру гу.

– Сир има ми рис. 

– И јо гурт ују тро го ји.

При ре дио: Игор Ћу лум, ма ту рант



Ви со ко пре ча сни оче рек то ре, ча
сни оци, ува же ни про фе со ри, 
дра га бра ћо и се стре,

Да нас смо се са бра ли ов дје, у ма
на сти ру, да би смо про сла ви ли нај ве
ћег од же не ро ђе ног, оно га ко ји је нај
до стој ни ји био да сво ју ру ку ста ви на 
гла ву без гре шног Ме си је, ру ку ко ја се 
на ла зи ов дје у овом хра му ме ђу на ма, 
ко ју сва ки дан цје ли ва мо, и ко ја је оку
пља ла и ко ја оку пља мно ги на род из 
ци је ле ва се ље не; код ко је до ла зе мно
ги да би за тра жи ли по моћ, утје ху или 
ис цје ље ње. Све ти Јо ван оку пља вјер ни 
на род у хра му Бо жи јем већ пре ко два
де сет вје ко ва, шти те ћи и бла го си ља ју
ћи све ко ји му се усрд но мо ле. Као што 
је и не ка да, та ко и са да – зо ве и оку пља 
мно го број ни на род, по зи ва ју ћи га на 
по ка ја ње, го во ре ћи: „По кај те се, јер се 
при бли жи ло Цар ство Бо жи је!“

Та да је сви јет ле жао у ве ли ком 
гри је ху, љу ди су се оту ђи ли од Бо га, а 
они ко ји је тре ба ло да их вра те Бо гу су 
и са ми би ли оту ђе ни ји од њих. Кад су 
по сти ли, по сти ли су да би дру ги ви дје
ли ка ко по сте, кад су ра ди ли – ра ди ли 
су да би их ви дје ли да ра де, чи ни ли до
бра дје ла да би их на род хва лио. Гле
да ју ћи на та кво ста ње ме ђу на ро дом, 
да ли је Све том Јо ва ну би ло ла ко да 
про по ви је да и обра ћа на род на пра ви 
пут, пут Бо жи ји? Ко ли ка је ду би на тих 
ри је чи: „По кај те се, јер се при бли жи
ло Цар ство Бо жи је!“ Да је то го во рио 
је дан од све ште ни ка или књи жев ни ка, 
да ли би се ико окре нуо за њим и по
вје ро вао му? На рав но да не би. На род 
је био сит та квих учи те ља, а ове ри је
чи су тра жи ле не ко га ко је тво рио оно 
што је и при чао, го во рио исти ну и сам 
је сво јим жи во том по твр ђи вао. А онај 

Aлексеј Пе јић, ма ту рант

Sveti Jovan krStiteq
Бе сје да из го во ре на у на ве чер њој слу жби у Це тињ ском ма на сти ру то ком 

Ча сног по ста 2018, а у окви ру вје жби из пред ме та Оми ли ти ка

Десница Светог Јована Крститеља у Цетињском манастиру
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ко ји је об ја вљи вао оно 
што је на род че као и 
про по ви је дао оно што 
су за бо ра ви ли, био је 
Све ти Јо ван.

Ње го во ро ђе ње је 
би ло пред ска за но још 
у дав ним вре ме ни ма код 
про ро ка Иса и је, гдје ка
же: „Глас оно га што 
ви че у пу сти њи, при
пра ви те пут Го спод
њи!“ Он не са мо да је 
Пре те ча Хри стов, не
го је и по след њи про
рок Ста рог За вје та, а 
у Но вом је пр ви апо
стол. Про рок Ма ла хи ја 
га по ре ди са ан ђе лом: „Ево 
– го во ри Го спод – ја ћу по
сла ти Ан ђе ла сво је га, ко ји 
ће при пра ви ти пут пре да 
мном.” За то је и Све ти Јо
ван, не са мо по слу жби и 
уло зи, не го и по свом без
гре шном жи во ту на зе мљи, 
на зван „зе маљ ски ан ђео”, 
а са ма ри јеч ан ђео зна чи 
„Бо жи ји ве сник“.  

Све ти Јо ван је ди је те  
– пу сти њак, ско ро од ко
лев ке. У пу сти њи се под
ви за вао – гла дан, же дан, у 
ко жној ха љи ни; та мо гдје 
не ма ни че га осим пра ши не 
и смр ти. Али је сво ју ду шу 
пре дао Го спо ду, очи стио је 
од сва ког гри је ха и до пу
стио Го спо ду да се усе ли у 
њу, на чи нив ши од ње про
стра ну оазу жи во та у ко јој 
има све га а нај ви ше Го спо
да и Ње го ве љу ба ви.

Све ти Јо ван од 
пу сти ње пра ви шко

лу по ка ја ња, јер окре нут 
ста ро за вјет ном сви је
ту ви ди гри јех, смрт и 
па као, а окре нут Бо
го чо вје ку Хри сту ви
ди не ка да шњи рај ко ји 

се због на ших гри је хо
ва пре тво рио у пу сти њу. 

У њој је чо вјек гла дан и 
же дан све га бе смрт ног, 

гла дан и же дан Бо га и 
ње го ве љу ба ви. За то 
Св. Јо ван зо ве љу де 
на по ка ја ње, али не 
са мо оно фор мал
но по ка ја ње, по
ка ја ње ри је чи ма, 
не го на оно по ка
ја ње ко је до ла зи 
ду бо ко из ср ца, 
а са њи ме и ка пи 
су за ко ји се сли
ва ју низ образ и 
па да ју у ту пра ши
ну. Од те ис кре не 
ка пи су зе, искре
ног по ка ја ња, Бог 
ће ство ри ти ри је ку, 
из вор во де жи ве од 
ко је онај ко ји пи је 
ни ка да ви ше не ће 
ожед ње ти. А та ри
је ка жи во та ће се 

про ли ти кроз ци је
лу пу сти њу гри је ха и 

смр ти, про ћи ће кроз 
њу и очи сти ти је и из 
те пра ши не на по ји ти и 

др во жи во та ко је ће ра ђа
ти пло до ве од ко јих не ћеш 

ви ше би ти гла дан. 
Про во де ћи жи вот у пу сти

њи, он ути ре пут ко јим 
тре ба да до ђе Син Бо
жи ји – Ме си ја.  При пре
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ма ју ћи пут ко јим ће мо да кре не мо за 
Хри стом, он упо зо ра ва да не сми је мо 
да се окренемo или скре не мо са тог 
пу та на стран пу ти цу, јер је мно го оних 
ко ји ће нас спу та ва ти и по ку ша ва ти да 
нас на раз не на чи не об ма ну не би ли 
нас скре ну ли са тог пу та. 

Глав на вр ли на Јо ва но вог жи во та је 
би ла од ри ца ње, а ко ли ко нас би се од
ре кло сво јих  ства ри за рад не чег ве ћег 
и све ти јег? Да ли би смо да ли не ко ме 
сво ју нај љеп шу мај цу, пан та ло не, јак ну, 
ха љи ну или ци пе ле да би смо за до би ли 
Цар ство не бе ско? Ве ћи на би то и ура
ди ла, али ако би до би ла не ку га ран ци ју 
да је ти ме ку пље на ула зни ца у Цар ство 
не бе ско, а дру ги пак не би ни тако за то 
што су им ср ца окор је ла и пре ви ше су 
се ве за ли за ово зе маљ ске ства ри.

Све ти Јо ван je жи вот про вео у пу
сти њи, бу ду ћи да је Ирод убио ње го вог 
оца у хра му по што ни је мо гао да на ђе 
Јо ва на, ког је мај ка са кри ла у пу сти
њу гдје и она убр зу усну. Све ти Јо ван 
би предат на ста ра ње Бо га и Ан ђе ла 
Бо жи јих. За ци је ли жи вот ни је ни шта 
оку сио што је људ ска ру ка на пра ви ла, 
јео је мед, зе ље и оста лу хра ну коју је 
мо гао на ћи у пу сти њи. Сво је ти је ло је 
на пу стињ ском сун цу му чио али све 
за рад жи во та не про па дљи вог и не тру
ле жног, јер је знао да је ти је ло ство ре
но из пра ха у ко ји ће се и вра ти. 

А ми да нас кад поч не пост од мах 
иде мо у мар ке те и ку пу је мо ра зну по
сну хра ну, на пу ни мо фри жи де ре и хва
ли мо се ка ко по сти мо, за бо ра вља ју ћи 
оне ри је чи Хри сто ве: „Не жи ви чо вјек 
са мо о хље бу, не го о свакој ри је чи ко
ја из ла зи из уста Го спод њих“. Пост смо 
пре тво ри ли у фор мал ност. Сми сао по
ста ни је да ми не је де мо ме со, сир, ја ја 
и оста ле мр сне про из во де, не го сми
сао је у то ме да сво ју ду шу у то ку по
ста окре не мо ка Бо гу и пре и спи та мо 

се бе – гдје смо, шта и ка ко ра ди мо; да 
се по пра ви мо. А уз др жа ње од хра не је 
са мо јед но од сред ста ва да то и по стиг
не мо, јер сви зна мо да кад се пре је де
мо углав ном лег не мо да спа ва мо или 
сјед не мо да гле да мо те ле ви зор, од ла
жу ћи све оба ве зе и не слу те ћи да ти ме 
не свје сно по ла ко пу шта мо ђа во ла да 
нам уба цу је раз не по ми сли у гла ву. А 
как да је чо вјек гла дан, он се др жи на 
опре зу и раз ми шља о сво јим по ступ
ци ма, шта мо ра и ка ко ће то ура ди ти 
не од ла жу ћи за су тра.

Но, ка да је до шло ври је ме, Јо ван је 
иза шао на ри је ку и кр шта вао љу де, го
во ре ћи да он кр шта ва љу де во дом, а да 
ће до ћи за њим онај ко ји ће их кр сти ти 
Ду хом Све тим, ко ме он ни је до сто јан 
од ве за ти ре ме на на обу ћи. Овим ри је
чи ма он је се бе уни зио, јер је до та да 
имао ве о ма ве ли ки углед и мно штво 
на ро да је до ла зи ло да га слу ша и кр
шта ва ло се. Он по вла чи цр ту из ме ђу 
се бе и Ису са, се бе уни зу ју ћи а Ње га 
уз ви су ју ћи. Сво је кр ште ње сма тра не
до вољ ним, а Ње го во пу но бла го да ти и 
ра зних да ро ва. Он је био и пр ви ко ји је 
по свје до чио Све ту Тро ји цу – Оца, Си
на и Све тог Ду ха.

Срп ски на род на по се бан на чин 
ода је по што ва ње Све том Јо ва ну Кр
сти те љу, са мим ти ме што мно ги на ши 
љу ди сла ве Св. Јо ва на као кр сну сла ву. 
Због сво је уло ге ко ју је имао као Кр
сти тељ, код нас је по знат и као по кро
ви тељ кум ства. Ко ли ка је ве ли чи на и 
уло га Св. Јо ва на Кр сти те ља нај бо ље 
свје до чи и ње го во про сла вља ње у Цр
кви, од мах иза Пре све те Бо го ро ди це.

За то не ка би нас мо ли тва ма Све
тог Јо ва на Кр сти те ља, чи ју де сну ру ку 
ов дје цје ли ва мо, Бог удо сто јио да до
стиг не мо и ма ли дио ње го вог по ка ја ња 
и та ко за до би је мо по Бо жи јој ми ло сти 
Цар ство не бе ско. Амин!
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Ка да чо вјек чу је ри јеч ма на стир, 
од мах пом ис ли на мо на хе, љу
де ко ји жи ве у ма на сти ри ма. 

Пр ва асо ци ја ци ја на ри јеч „мо нах” 
је сте да су то љу ди ко ји се не пре ста
но мо ле Бо гу, стал но по сте, си ро ма си, 
ко ји не при ча ју са љу ди ма, не ко ри сте 
те ле фо не, ин тер нет и оста ла са вре ме
на по ма га ла. И ја пр ви сам о мо на си
ма и мо на шком жи во ту раз ми шљао на 
та кав на чин, све док ни сам оти шао у 
Са ви ну и та мо остао ду же ври је ме.

Пр ва ствар ко ја је на ме не оста ви
ла јак ути сак би ла је ље по та уну тра
шњо сти ма на сти ра, ко јој се крај ни је 
на зи рао. Пре див не пал ме, ли је по по
пло ча на пор та, сву да ша ре но цви је ће, 

а у цен тру огром на цр ква. По ред ове 
ве ли ке цр кве, по све ће не Ус пе њу Пре
све те Бо го ро ди це, на ла зи се и јед на 
ма ња, та ко ђе по све ће на Ус пе њу. Око 
цр ка ва и ма на стир ског ко на ка ле же 
гро бо ви на ших пре да ка, ко ји сво јом 
не сва ки да шњо шћу при вла че по гледе 
сва ког по кло ни ка.

На рав но, сва ки ће по кло ник пр во 
ући у ве ли ку цр кву, из гра ђе ну кра јем 
xVi ii ви је ка и по кло ни ти се Пре све
тој Бо го ро ди ци Са вин ској, ико ни Бо
го мај ке ко ја је на сли ка на при ло зи ма 
ста нов ни ка Бо ке и ко ја је вје ко ви ма 
чу ва ла Но вља не и жи те ље ма на сти ра 
од ра зних не при ја те ља и не по го да.

Убр зо по мом до ла ску би ло је ври
је ме за бо го слу же ње – го спо ђе ко је ра
де у цр кве ној про дав ни ци ре кле су ми 
да је у ма на сти ру ју тар ња у 6 а ве чер ња 
у 18 ча со ва, и ље ти и зи ми. Ју тар њу мо
ли тву слу жио је ар хи ман дрит Вар на ва, 
а је ро мо нах Ма ка ри је и је ро ђа кон Ко
зма су пје ва ли за пјев ни цом. Отац Ма
ка ри је ме је по звао за пјев ни цу и ре као 
ми: „Хај де се и ти по мо ли Бо го ро ди ци 
са на ма“. To је на ме не оста ви ло ве о ма 
ли јеп пр ви ути сак. По ми слио сам да у 
ма на сти ру и ни је баш све та ко као што 
сам до та да ми слио. Ја и ни сам баш 
не ки та лен то ва ни по јац и чтец, та ко да 
сам при пје ва њу и чи та њу мно го гри
је шио, а отац Ко зма и отац Ма ка ри је 
су ми го во ри ли да се опу стим и да има 
вре ме на да на у чим и то.

По за вр шет ку ју тар ње мо ли тве, 
ма на стир ска ве ше рај ка да ла ми је по
сте љу и кључ од со бе, ре кав ши ми да је 
ру чак у 10 са ти. Оти шао сам у сво ју со

Игор Ћу лум, ма ту рант

ЖивотуманастируСавина
–личниутисци–
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бу, са свим при стој ну, ли је по уре ђе ну, у 
ко на ку но ви је град ње у ком но ћи је ва ју 
го сти и по кло ни ци. У 10 са ти сам до
шао у ма на стир ску тр пе за ри ју, ко ја је 
ми ри са ла на ку хињ ске за чи не. У то ку 
руч ка отац Вар на ва је др жао бе сје ду.

По сли је об је да, отац Ма ка ри је 
ми је ре као да ако ми би ло шта тре ба 
имам ап со лут ну сло бо ду да му се обра
тим, без има ло устру ча ва ња, до дав ши 
да смо на бо го слу же њи ма и обо ро ци
ма оба ве зни а оста ло ври је ме мо же мо 
да ис ко ри сти мо за сло бод не ак тив но
сти. У ма на сти ру, ко ји је са јед не стра
не окру жен Са вин ском шу мом и бр
ди ма, а са дру ге Ја дран ским мо рем, 
вла да ла је хар мо ни ја и ти ши на. Иако у 
ма на стир сва ко днев но до ла зе сто ти не 
по кло ни ка, ме ђу ко ји ма има и мно го 
дје це, ко ја се по сво јој при ро ди сву
да игра ју и га ња ју од сре ће и ра до сти, 
вла дао је мир. Ле же ћи на кре ве ту осје

ћао сам да чу јем ка ко та ла си за пљу
ску ју ка ме ње на оба ли.

Та да је у ма на стир сти гао и мој 
мла ђи дру гар из бо го сло ви је, Сте фан, 
ко га сви зо ву Пу тин, јер се пре зи ва Пу
тин ча нин. По сли је из вр ше них оба ве за 
спу шта ли смо се до обли жње пла же 
ка ко би смо се оку па ли у мо ру. Че сто 
смо ишли и у шет ње оба лом Ја дра на, 
у ко ји ма смо, обо ји ца по зи тив но из не
на ђе ни, раз го ва ра ли о мо на си ма и о 
њи хо вом жи во ту.

На кон не ког вре ме на отац Ма ка ри
је нас је по звао да му по мог не мо и са 
њи ме оде мо до про дав ни це. У тим тре
ну ци ма сам раз ми шљао, ка ко нас дво
ји ца не пре ста је мо да се зно ји мо, иако 
смо у ма ји ца ма крат ких ру ка ва, а отац 
Ма ка ри је, у цр ној ман ти ји, не ма на се
би ни ка пи зно ја. Та да је то ме не, јед ног 
ше сна е сто го ди шња ка, збу ни ло. Осје ћао 
сам да ти љу ди, мо на си, по ред оних ду
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гих бра да и буј них ко са, не ре а гу ју на 
ви со ке тем пе ра ту ре јер то ме не при да ју 
ве ли ку ва жност. Та да сам био пун же ља 
да мје њам сви јет и љу де око се бе, а по
сма тра ју ћи оца Ма ка ри ја на у чио сам од 
ње га да тре ба мо све при хва та ти као во љу 
Бо жи ју, да Бо гу уви јек бу де мо за хвал ни 
на све му што нам се де ша ва, на до брим 
да ни ма, али чак и на ло шим, ка ко их ми 
по на шој сла бо сти раз два ја мо.

На сва ки да шњим бо го слу же њи ма 
би ло је два де се так вјер ни ка, док је на 
не дељ ној Све тој ли тур ги ји, огром на 
цр ква би ла ма ле на за све. На кон Ли
тур ги је бива по слу же ње – ка фа, ра ки
ја, сок, кекс, ко ла чи, не ка да и лу бе ни
це, а на род је при ла гао ко ли ко је ко 
мо гао, ка ко би се вра ти ли у она ра но
хри шћан ска вре ме на ага па, ве че ра љу
ба ви.

Љу ди су до ла зи ли код ота ца на ис
по ви јест, а мно ги су до ла зи ли да им се 
по жа ле на сво је по ро дич не, здрав стве
не, фи нан сиј ске и раз не дру ге про бле
ме. Брат ство ма на сти ра је по ма га ло 
сва ко ме ко ли ко је би ло у мо гућ но сти. 
Та да сам упо знао мно ге љу де ко ји
ма је ма на стир по ма гао фи нан сиј ски 
а ду хов ни ци су их по у ка ма из ве ли на 
пра ви пут, па од њих да нас на пра ви ли 
че сти те пра во слав це.

Ка да је про шао мје сец да на мо
га жи во та у ма на сти ру, до шло је ври
је ме да по ђем ку ћи a да у ма на стир 
до ђу дру ги бо го сло ви. На ра стан ку, 
отац Ма ка ри је ми је дао не што нов ца 
и ре као да опет до ђем у ма на стир ка
да бу дем имао при ли ку. Код ку ће сам 
раз ми шљао о оно ме што сам у ма на
сти ру на у чио. И мо рам при зна ти да 
сам, иако се ни сам на дао то ме, на у чио 
мно го. Мо на си, ко ји су као и ми љу
ди, од кр ви и ме са, уми ју и да се ша
ле и да раз го ва ра ју о ра зним те ма ма, 
ис при ча ју и не ки виц или анег до ту, да 

по не кад и одр же не ку ли је пу здра ви цу 
уз ча шу ра ки је.

Ка да је про шло го ди ну да на, и по
но во по чео љет ни рас пуст, отац Гој ко 
је упи тао ко же ли да по ђе у ма на стир 
Са ви ну. Ово га пу та, на кон што смо ми 
ис при ча ли сво је ути ске о ма на сти ру, 
мно го је ви ше ђа ка по шло у ма на стир 
и та мо про ве ло дио сво га рас пу ста.

Ја и да нас, че ти ри го ди не на кон 
свог пр вог од ла ска у ма на стир Са ви ну, 
сва ки пут ка да имам при ли ку по ђем 
у ма на стир и по кло ним се Пре све тој 
Бо го ро ди ци Са вин ској. Са оцем Ма ка
ри јем сам одр жао од лич ну ве зу и кон
такт, као и са љу ди ма ко је сам та мо 
упо знао.

До дао бих још јед но за па жа ње за 
крај: оно што је оста ви ло нај ве ћи ути
сак на ме не је сте то што сва ко ко про ђе 
кроз ма на стир ску ка пи ју, по ста је но ви 
чо вјек, у ње му се ра ђа не ка же ља за бо
го у год ним жи во том. Сви љу ди ко ји уђу 
у ма на стир по ста ју јед но, оци ни ка да 
ни су раз два ја ли љу де и сви су уви јек 
би ли по зи ва ни на за јед нич ко по слу же
ње, ко је ни ка да ни је би ло не што пре
тје ра но бо га то, али је ме не уви јек под
сје ћа ло на оно о че му чи та мо у шти ви
ма, гдје се о хри шћа ни ма го во ри као о 
љу ди ма ко ји су сви јед на ки и ко ји но се 
бре ме на јед ни дру гих.

Отац Макарије, настојатељ манастира Савине



Ове го ди не обе ле жа ва мо сто го
ди шњи цу стра да ња ве ли ке ру
ске цар ске по ро ди це Ро ма но

вих. Ово је ве ли ки и зна ча јан ју би леј. 
Пре све га, за то што је то стра да ње по
ро ди це, а зна мо да је сва ко стра да ње 
бол но и те шко. Али не са мо то – ово 
је стра да ње цар ске по ро ди це. He го во
рим ово да бих је уз ди гао из над оста
лих по стра да лих по ро ди ца, ко јих је 
би ло пре гршт у Ру си ји и у це лом све
ту, већ за то што је ово зна чи ло по че так 
оно га че му смо да нас све до ци, оно ме 
што је за по че то у Ру си ји 1918, а тра
је и дан да нас. Те коб не го ди не, ђа во 
и они ко ји ста до ше на ње го ву стра ну 
ки ди са ли су на оно што је Бог чо ве ку 
по да рио, ство рив ши Ада му у ра ју Еву, 
што су њих дво је на ста ви ли да про ду
жа ва ју ра ђа ју ћи си но ве, кће ри и обра
зу ју ћи за јед ни цу, то јест Цр кву у ма
лом – по ро ди цу. Та да је по пр ви пут 
па ла по ро ди ца ко ја је но си лац Хри ста, 
и за то је и да нас ве ли ки под виг има
ти по ро ди цу, али не са мо има ти је, већ 
на у чи ти да се о ис тој бри не мо, да је 
чу ва мо, да је па зи мо, те да та ко чу ва
ју ћи њу са чу ва мо и се бе. To је по не
пој ми вом Бо жи јем про ми слу мо ра ло 
та ко да бу де. Том све том кр вљу про ли
ве ном у Ру си ји, на по је не су све по ро
ди це до да на шње га да на, она је за лог 
ње ног очу ва ња, и по твр да да ће они 
– Цар ски стра сто терп ци – пред Бо гом 

би ти то пли мо ли тве ни ци за све оче ве, 
мај ке, де цу и си ро чад чи ји су ва па ји 
ни кад гла сни ји, те да ће им сти ћи бр за 
по моћ и уте ха од Хри ста и ње го ве Пре
све те Бо го мај ке. Те шко да бих ја мо гао 
да ка жем не што што већ ни је ре че но, 
што већ ни је ис пи са но о стра да њи ма 
Ро ма но вих и сту ба те по ро ди це, ца ра 
Ни ко ла ја – но вог кне за Ла за ра Ко сов
ског, али ћу, ипак, украт ко ре ћи пар 
ре чи о но во ја вље ним све ти те љи ма Цр
кве Хри сто ве.

Ко је мо гао да оче ку је, ко би се усу
дио да пред ска же да ће се нај моћ ни ја 
им пе ри ја све та сру ши ти та ко не ве ро
ват ном бр зи ном? Да три ста го ди шња 
ди на сти ја, пет сто го ди шња мо нар хи ја, 
не ће учи ни ти ни нај ма њи по ку шај да 
се су прот ста ви? Ни је по сто ја ло ни јед
но та кво про ро чан ство. Да сто ле ћи ма 
сто ји као сте на – а он да се сру ши за 
три да на? Цар је на кон Фе бру ар ске ре
во лу ци је за јед но с по ро ди цом ин тер
ни ран пр во у Цар ско се ло, а на кон што 
му је Ује ди ње но Кра љев ство ус кра ти
ло азил, у То бољск. Ка да је из би ла Ок
то бар ска ре во лу ци ја цар ска по ро ди ца 
је пре ме ште на у Је ка те рин бург, где је 
1918. по би је на.

Цар Ни ко лај ii и ње го ва по ро ди
ца су уби је ни 17. ју ла 1918. го ди не у 
по дру му ку ће у ко јој су би ли пре ме
ште ни. Цар и ње го ва по ро ди ца су би ли 
про бу ђе ни у 10:30 уве че, и ре че но им 

Ма ти ја Ми нић, уче ник III раз ре да

CTO ГО ДИ НА СТРА ДА ЊА 
ЦАР СКЕ ПО РО ДИ ЦЕ РО МА НО ВИХ

(1918–2018)
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је да се обу ку, на кон че га су би ли од
ве де ни у ма ли по друм где су им ре кли 
да ће да их сли ка ју. Уме сто фо то гра фа, 
Цр ве на гар да је ста ла на вра та. Уров
ски, ко ји је био део Цр ве не гар де је ре
као: „Мо ра мо да вас упу ца мо са да”, и 
упу цао је ца ра ре вол ве ром на крат кој 
дис тан ци, ца ри цу Алек сан дру, пре сто
ло на след ни ка Алек се ја и че ти ри ње го
ве се стре. Та ко ђе је упу цао и ку ва ри цу, 
кућ ну по моћ ни цу, док то ра и њи хо вог 
пса Џи ми ја. Пре не го што је сва ну ло, 
њи хо ва те ла су би ла пре ве зе на ка ми
о ном у на пу штен руд ник, где су па
жљи во исе че ни на ко ма де, на то пље ни 
бен зи ном и запа ље ни. Ве ће ко сти су 
би ле рас то пље не у сум пор ној ки се ли
ни. Ре че но је: „Свет ни ка да не ће са зна
ти шта смо ура ди ли са њи ма”. Уби ство 
цар ске по ро ди це је ужа сну ло оста ле 
вла да ју ће по ро ди це Евро пе. Уби ство 
Ро ма но вих је би ло крај њи чин бор бе 
про тив до та да уста ље ног ре жи ма. До 
да на да на шњег по сто је рас пра ве око 
то га за што је цар ска по ро ди ца би ла 
уби је на. Троц ки је ка сни је при знао да 
је уби ство Ро ма но вих има ло ве ћу по
ру ку. Он је ре као да је „уби ство ца ра и 
ње го ве по ро ди це би ло по треб но не да 

са мо упла ши не при ја те ља, већ и да уз
др ма на ше ре до ве, да се по ка же да не
ма по вла че ња у ста ре ми сли”.

Го во ри све ште ник Ан дреј Тка чов: 
„Пре нас су све тост ца ра спо зна ли и 
при зна ли Ср би. Пр ви храм у част Ни
ко ла ја и по ро ди це у Охри ду је са гра
дио Све ти Ни ко лај Срп ски. Мо жда је 
то за то што Ср би нај бо ље зна ју: мо же 
се из гу би ти, али по бе ди ти. Из гу би ти – 
и исто вре ме но по бе ди ти. Код њих је 
цар Ла зар ко ји је пао на Ко со вом по љу 
на зван Ве ли ко му че ни ком, а све тлост 
из гу бље не Ко сов ске бит ке је по ла ми
ле ни ју ма оба сја ва ла на ро ду пут ка 
сло бо ди. Ако дух ни је сло мљен, зна чи 
да си по бе дио.“

Ка ко се пе ва у јед ном од про ки
ме на: „Ве лик је Го спод наш и ве ли ка 
је моћ Ње го ва и по зна ња Ње го вог не
ма бро ја“. Ва и сти ну, ве ли ка су Ње го ва 
по зна ња и не ма им бро ја, јер то је по
зна ње Хри ста Рас пе тог, Умр лог и Вас
кр слог, про жи ма ло и ру ко во ди ло ца ра 
Ни ко ла ја, ца ри цу Алек сан дру, ца ре ви
ћа Алек се ја, кње ги њи це Ол гу, Та тја ну, 
Ма ри ју и Ана ста си ју и укре пи ло их да 
кроз крв и по ни же ње уђу у спо кој и 
веч ну сла ву!



У име оца и Си на и Све то га Ду ха,
Ви со ко пре ча сни оче рек то ре, 
ча сни оци, ува же ни про фе со ри, 

дра га бра ћо и се стре,
Сви ми вјер ни ко ји по се ћу је мо 

овај храм и све ти њу и мно ге дру ге хра
мо ве и све ти ње, би ли ми убо ги и си ро
ма шни или здра ви и бо га ти, сви до ла
зи мо са раз ли чи тим раз ло зи ма – јед
ни да се мо ле Бо гу, дру ги да за хва ле, 
јед ни да на ђу утје ху, а ни ко не до ла зи 
без раз ло га. По мо лив ши се и за бла го
да рив ши, за пи та мо ли се икад че му се 
мо ли мо, шта тра жи мо и на кра ју шта 
до би ја мо?

Да нас, бра ћо и се стре, чо вјек не те
жи пре ма Цар ству не бе ском већ пре ма 
пра ши ни и бла ту зе маљ ском, чо вјек 
вје ру ју ћи у бла ту се ва ља – од пра ши не 
по му ти му се ум, па се мо ли за зе маљ
ско, за до бро у ово ме сви је ту, за бо ра
вља ју ћи на шта је по зван. А то је: вјеч но, 
уз ви ше но, про све ће но и осве ће но би
ће. Про стра но је по ље од пра ши не али 
је још про стра ни је не из мјер но цар ство 
ду хов но ко је ду шу на шу на зи ва срод
ни цом сво јом. По пра ши ни тје ле сно 
за и ста срод ни смо зе мљи али по ду ши 
срод ни смо не бу, јер Го спод нас ство ри 
од пра ши не зе маљ ске али нам ду ну дух 

Ср ђан Да че вић, ма ту рант

ОчистившипрашинусанОгусвОјих
кренимОзагОспОдОм

Бе сје да одр жа на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2018, 
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Матуранти XXII генерације у цркви Цетињског манастира
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жи во та ко ји ни је од зе мље тру ле жне и 
про па дљи ве. Кроз мно го при мје ра чо
вјек мо же по зна ти да је прах зе маљ ски 
а нај бо ље под сје ћа ње има мо у ста рим 
вре ме ни ма ка да су по ста вља ни но ви 
вла да ри. Њи ма, иако та ко слав ним и 
моћ ним, по ред свих по кло на на кра ју 
би до но си ли и ко сти и прах – да би се 
сје ћа ли да је све про ла зно и да су прах 
зе маљ ски ко г ће вје тар но си ти кроз бу
ду ћа вре ме на.  Са мо по се би тије ло ово
зе маљ ско је пра ши на ко ја ла ко ми сле но 
иде за ма шта њи ма сво јим не по зна ју
ћи да је то пут пра ши не и бла та; све га 
не ча сти вог: блу да, раз вра та, гор до сти, 
сре бро љу бља и сва ког гри је ха де мон
ског. У Све том Пи сму има мо мно го 
при мје ра гдје се чо вјек во ди пра ши ном 
зе маљ ском и стра сти ма сво јим, по ста
је роб пра ши ни и бла ту гри је ха и та ко 
од ба цу је вјеч но ра ди про ла зног, би ра 
смрт по ред жи во та. Та ко је и мла дић 
ко ји је хтио за до би ти жи вот вјеч ни од
ба цио га због зе маљ ске пра ши не, про
ла зне тва ри. Он је пи тао Го спо да ка ко 
да за до би је жи вот вјеч ни ре кав ши му да 
др жи за по вје сти, али оно што му је Го

спод ре као ни је мо гао да ис пу ни, а то је 
да раз ди је ли бо гат ство сво је и кре не за 
Њим. Мла дић се ожа ло стио и оти шао 
од Го спо да. Ов дје се по ка за ло ка ко чо
вјек и по ред мно гих вр ли на ипак ола ко 
не оста вља ово зе маљ ско, што је на кра
ју са мо пра ши на и бла то ово га сви је та. 
Не са мо пра ши ном среброљубљa, ко ја 
је ча ша ви на што кри је по сле се бе ча шу 
жу чи, већ и дру гим стра сти ма чо вјек је 
оп те ре ћен, за то чен, не по зна ју ћи ка ко 
се стра сти уз ди жу над њим као пра ши
на док он ле жи у бла ту гри је ха сво га. 
За то ми вјер ни пре и спи тај мо ду шу сво
ју; по гле дај мо да ли би ра мо смрт по
ред жи во та, те жи мо ли пре ма та ми а 
не свје тло сти. Из бла та и пра ши не сва
ко се мо же по ди ћи и по ста ти свје тлост 
сви је ту али ни ко не сми је оста ти у пра
ши ни јер ће то и по ста ти, она обич на 
пра ши на без ду ха и жи во та што је на 
по чет ку и би ла.

Пре и спи тав ши се бе, Го спо ду се из 
ср ца по мо ли мо. Очи стив ши пра ши ну 
са но гу сво јих, кре ни мо за Го спо дом 
Хри стом, ко ме је сла ва и хва ла у вје
ко ве вје ко ва. Амин.
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Христос и богати младић, слика Хајнриха Хофмана



Ма ло пра во пи сно по у че ни је

АПОСТРОФ
ка да се ко ри сти, а ка да не

Апо строф је пра во пи сни знак ко ји се упо тре бља ва да озна чи да је не
ко сло во у ри је чи из о ста вље но: 
 – кол’ко, је л’? 

Мо же се де си ти да за ми је ни и ви ше сло ва:
 – гос’н, ви’ш
Не ка стра на име на са др же апо строф:
 – Д’Ар та њан. 

Не пра вил но је упо тре бља ва ти апо строф у:
а) ри је чи ма на ста лим аси ми ла ци јом са мо гла сни ка:
до шао – ДО ШО, ДО ША (не: дош’о и до ша’), као – КО (не: к’о);
б) ри је чи ма са по крет ним са мо гла сни ком: са да – САД (не: сад’), тво

ме – ТВОМ (не: твом’);
в) ри је чи ма ко је са др же не по сто ја но А:
са – С (не: с’), ка – К (не: к’);
г) об ли ци ма кр њег ин фи ни ти ва и гла гол ског при ло га са да шњег:
ра ди ти – РА ДИТ (не: ра дит’), тра же ћи – ТРА ЖЕЋ (не: тра жећ’);
д) ста рин ским об ли ци ма:
ни ти – НИТ (не: нит’), ме ђу – МЕЂ (не: међ’).

при ре дио: ма ту рант Игор Ћу лум
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Meђу мно го број ним за слу жним 
све ти те љи ма, мо на си ма и 
учи те љи ма на ше Срп ске Цр

кве за очувањe ста да Хри сто вог, на ла
зи се бла же ног спо ме на о. Та деј, игу ман 
ма на сти ра Ви тов ни це у Бра ни чев ској 
епар хи ји. Он је не се бич ном мо ли твом и 
бе се дом утвр ђи вао реч Бо жи ју у на ро ду. 
Ево јед не од ње го вих бе се да:

Мир и ра дост сви ма од Го спо да, јер 
су мир и ра дост нај ва жни ја бо гат ства 
овог и оног све та. За тим сви ми че зне
мо. Мо же мо има ти на ку гли зе маљ ској 
што год по же ли мо, а да не ма мо мир 
и ра дост. А мир до ла зи од Из во ра ми
ра, од Го спо да. Ка да се Го спод обра тио 
сво јим уче ни ци ма, ка да су они за тво
ри ли вра та због стра ха од Ју де ја, пр во 
што им је упу тио би ло је: „Мир вам”. 
Го спод ће вас на гра ди ти ми ром ако се 
из ми ри те и окре не те Ап со лут ном До
бру, а Ап со лут но До бро је Го спод Бог. 
Он же ли да ми има мо јед ну бо жан ску 
осо би ну. Сми ре ње је та бо жан ска осо
би на. Где год сми ре ње ца ру је, би ло у 
по ро ди ци, би ло у дру штву, оно из се
бе из ви ја мир и ра дост. Сва ко до бро 
и сва ко зло по ти че од ми сли, јер смо 
ми ми сле ни апа рат. Ути че мо чак и на 
биљ ни свет, бу ду ћи да и биљ ни свет 
има нер вни си стем. Сви оче ку ју мир, 
уте ху, љу бав.

По ка ја ње је из ме на жи во та. По
треб но је да чо век оде до све ште ни ка 
или свог бли жњег и да му ка же шта му 
ре ме ти мир. Чим на ши бли жњи са у че
ству ју у на шем стра да њу ми до би ја мо 
уте ху и сна гу. Ако се ми окре не мо Из
во ру Жи во та, Го спод ће нам да ти сна ге 

да учвр сти мо у се би ми сли пу не до бра, 
јер до бре ми сли, до бре же ље, да ју мир 
и уте ху сву да. Мо ра мо се (ми сле но) 
из ме ни ти. На ше ми сли ути чу не са мо 
на нас, не го на све оно што нас окру
жу је. Мо ра мо да упу ћу је мо до бре ми
сли. Го спод за по ве да да во ли мо сво је 
не при ја те ље, не због њих, не го због 
нас са мих. Тре ба опро сти ти све од ср
ца. Ка да се опро сти све од ср ца, све је 
опро ште но. Ми смо (та да) са у че сни ци 
ми ра, та да мир чи ни ра дост и уте ху 
сви ма око нас. Сви осе ћа ју на ше ми
сли мир не, ти хе.

Ка да је до ма ћин у ку ћи оп те ре ћен 
бри га ма у по ро ди ци ни ко не ма ми ра и 
по ко ја од ње го вих ми сли, чак ни ма ла 
де ца у раз во ју. За то они ко ји ру ко во
де ку ћом тре ба да се пре да ју Го спо ду, 
да Му се мо ле, и да схва те да је Го спод 
све мо гућ, да нас Го спод те ши. Мо ра
мо од ср ца све опро сти ти. Уну тра шњи 
мир не мо же да се са чу ва до кле год 
на ша са вест не што из об ли ча ва. Мо ра
мо уми ри ти са вест. Тре ба сви ма опро
сти ти од ср ца. Без то га не ма уну тра
шњег ми ра. Да ће Го спод бла го дат. То 
је бо жан ска си ла ко ја де лу је сву да, а 
осо би то у ду ша ма ко је тра же Го спо да, 
Из вор Жи во та. Мир Бо жи ји се сву да 
се је. У Ста ром За ве ту пи ше: „Си не, дај 
ми ср це сво је”. Го спод је је ди на уте ха 
и ан ђе ли ма и Све ти ма и сви ма ко ји Га 
тра же. Он је је ди ни Бес ко на чан. 

„Про фе сор је ра се јан. Он је та
кав и та кав!” – мо ли да Го спод да 
бла гог ан ђе ла и про фе со ру и те би. 
Ако за во лиш про фе со ра, та ко ћеш 
ла ко од го ва ра ти и до би ти оце ну. Ка

32 |  Ц е т и њ с к и  б о г о с л о в а Ц

Бeседa оца Та де ја 
О ДУ ХОВ НОМ ЖИ ВО ТУ



да се про фе сор и уче ник по ми ре, 
ме ђу њи ма ви ше не ма (ми сле ног) 
ра та.

Не ма нам ми ра ни ако ми сле
но ра ту је мо са ро ди те љи ма. Ду хо ви 
зло бе гле да ју да се ми по сва ку це ну 
огре ши мо о ро ди те ље. Та да они сти
чу власт над на ма, а ми ми сли мо да 
је не ко дру ги крив. Мно ги то уви де, 
па по пра ве ми сли. Ја увек то ка жем – 
не ки при хва та ју, а не ки су су ви ше гор
ди. Што да је мо, то нам се вра ћа. Све ти 

Оци ка жу: „Сеј љу бав, па ћеш љу бав 
жње ти. Сеј мир, па ћеш мир жње ти”. 
Не мо гу ће је да стек не мо мир ако смо 
пу ни за ви сти и зло бе. Ако се не осло
бо ди мо од те па кле не осо би не, ка ко 
ће мо у веч ност? Је ди ни је Го спод ко ји 
мо же да нас из ме ни. Дух се ве зу је ми
сли ма. Ка ква нам је ка рак тер на осо би
на ов де – та кви пре ла зи мо у веч ност.

При ре дио: Ср ђан Ж. Ву ча но вић, 
уче ник II раз ре да

Број 5 • Година III • Јун 2018. |  33



Ми смо сва ко днев но у гра до ви ма 
окру же ни нат пи си ма „ак ци ја”. И он да 
ју ри мо та мо гдје су, ка ко се то ка же, 
ак циј ске ци је не. У про дав ни це ко је 
об ја ве рас про да ју љу ди до ла зе и 34 
са та при је отва ра ња, да би ухва ти ли 

У име Оца и Си на и Све то га Ду ха. 
Ви со ко пре ча сни оче рек то ре, 
ча сни оци, ува же ни про фе со ри, 

дра га бра ћо и се стре,
Не хва ли се су тра шњим да ном 

јер не знаш шта ће дан до ни је ти. Не
ма тог чо вје ка ко ји да нас ни је оп те ре
ћен бри га ма и стра хо ви ма. Бри га ма 
о то ме ка ко ће до жи вје ти су тра, бри
га ма о то ме ка ко ће шко ло ва ти дје цу, 
бри га ма о то ме ка ко ће пла ти ти ово, 
ис пла ти ти оно... У свим тим бри га ма 
за су тра чо вјек се не пре ста но за пли
ће у је дан круг из ко га, ка ко се све то 
чи ни, не ма из ла за. За што? За то што 
је са вре ме ни чо вјек уви јек на не ком 
дру гом мје сту а не та мо гдје је сте. Ми 
смо сад би ли ов дје, на ве чер њој слу
жби и слу ша ли све ште ни ка ка ко из го
ва ра нај све ти је мо ли тве, али су на ше 
ми сли би ле усмје ре не ка оно ме шта 
нас че ка су тра, иду ће не де ље, иду ћег 
мје се ца. Ти ме про пу шта мо сва ки онај 
мо ме нат вре ме на ко је ни је на ше не го 
Бо жи је, вре ме на ко је нам је по да ре но 
да би смо не што у ње му ура ди ли. Mи 
се ва зда са жа лом сје ћа мо про шло сти, 
а про шлост је иза нас и вра ти ти је не 
мо же мо. Док је бу дућ ност, ма ко ли ко 
пла ни ра ли, ипак не из вје сна – јер ни ко 
не га ран ту је ни ме ни ни ва ма да ће мо 
су тра шњи дан до че ка ти жи ви. Су јет
но фан та зи ра ње о су тра шњем да ну не 
мо же нам до ни је ти ни шта до бро, док 
по ка ја ње са пла чем за је дан дан мо же 
нас спа си ти ог ња вјеч но га.
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Сте фан Ни ко лић, ма ту рант

Не хва ли се су тра шњим да Ном, 
јер Не зНаш шта ће даН до Ни је ти

Бе сје да одр жа на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2018, 
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Купљени сте скупо... (1 Кор. 7, 23)



ред и ку пи ли од ре ђе не ства ри ко је ће 
би ти у ју лу и ав гу сту ску пље не го то
га да на.

Ју ре ћи за свим тим рас про да ја
ма, ми и се бе на не ки на чин рас про
да је мо, за бо ра вља ју ћи при то ме да смо 
сви ку пље ни нај ску пљом ци је ном ко ја 
по сто ји на не бу и зе мљи, а та ци је на 
је сте про ли ве на крв Хри сто ва. Жр тва 
при ни је та јед ном за сваг да и за све, и 
због то га ни ко од нас не сми је да при
ста не на ту су лу ду игру без об зи ра гдје 
жи ви мо. 

Сје ти мо се шта ка же апо стол Па
вле у по сла ни ци Ко рин ћа ни ма: Ку
пље ни сте ску по не бу ди те ро бо ви 
љу ди ма. 

Сва ко од нас тре ба да ка же: мо же 
ова ма ји ца, мо же овај фри жи дер и овај 
те ле ви зор, и овај те ле фон и ком пју
тер да бу ду на рас про да ју – ја ни сам 
на рас про да ју, ни на рас про да ју ни на 
про да ју.

Сје ти мо се, дра га бра ћо и се стре, 
при че о без ум ном бо га та шу ко ји је 
сру шио жит ни це да би са гра дио ве ће 
ка ко би мо гла ста ти ље ти на ње го ва. 
А Бог му ре че: „Без ум ни че, ове но ћи 
тра жи ће ду шу од те бе, а оно што си 
при пре мио чи је ће би ти?” 

По сље ди це тих бри га да се оси гу
ра мо за су тра и да што ви ше стек не мо 
за вре ме на ко ја до ла зе је су за бо ра вља
ње овог са да шњег тре нут ка. А оно што 
ја имам и оно што сва ко од вас има је
сте овај је ди ни мо ме нат – са да. И ако 
га ја нај бо ље не ис ко ри стим он се ни
ка да ви ше не ће вра ти ти.

За то, ако има те при ли ку не ко ме да 
ка же те ли је пу ри јеч, ако има те при ли
ку не ко ме да ура ди те не што до бро, да 
не ко ме ка же те: „Во лим те”, „Драг си 
ми”, „Не љу тим се на те бе”, „Опра штам 
ти” – ка жи те ту ри јеч, јер не зна те хо ће 
ли вам Бог да ти дру гу при ли ку.

Амин. 

Парабола о безумном богаташу, Рембрант
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Поглед
Случајно те у пролазу срето`,
погледом би свашта теби реко;
кад те очи видeх твоје
срце снажно тад заигра моје.
Те очи зелене су боје.
Све се више моје мисли роје,
и све ме сада на њих подсећа:
зелена трава и море дубоко,
небо плаво и сунце високо...

Да, то сунце жуто, јарко...
Које ме овако замишљеног пече сада,
исто као поглед
коме мој се поглед нада.

Срђан Ж. Вучановић, 
ученик II разреда

С
ли

ка
 Г

. К
ор

ди
са

Ђачки   стихови



Из жи во та Бо го сло ви је 
у другом по лу го ди шту школ ске 2017/18. 

Све ти Са ва
Све том ли тур ги јом 27. ја ну а ра 

2018. го ди не у Це тињ ском ма на сти ру 
на чал ство вао је о. Обрен Јо ва но вић уз 
са слу же ње мно го број ног све штен ства 
и све ште но мо на штва. На Ли тур ги ји су 
по ја ли ђа ци Бо го сло ви је. На кра ју Ли
тур ги је дје ца са Це ти ња су ре ци то ва ла 
и пје ва ла пје сми це ве за не за лич ност 
Св. Са ве, на кон че га су до би ла па ке ти
ће. По сли је Све те ли тур ги је одр жан је 
све ча ни ру чак у тр пе за ри ји Бо го сло
ви је, гдје је био пре ло мљен слав ски 
ко лач. Ко лач је пре ло мио о. Игор Ба
ла бан, на кон че га је одр жао бе сје ду. 
У ве чер њим са ти ма тог да на одр жа на 
је све то сав ска ака де ми ја. Све то сав ску 
бе сје ду је про из нио ђа кон Ду шан Би го
вић, а у бо га том ре пер то а ру су та ко ђе 
уче ство ва ли хор Бо го сло ви је, ре ци та
тор ска сек ци је Бо го сло ви је, по ла зни
ци вје ро на у ке и ђа ци му зич ке шко ле 
на Це ти њу. На кон ака де ми је упри ли

че на је за све уче сни ке и го сте бо га та 
ве че ра љу ба ви.

По сје та епи ско па Ру ске 
Пра во слав не Цр кве г. Ари стар ха
У по не де љак, 29. ја ну а ра 2018. го

ди не, у по по днев ним ча со ви ма, сти гао 
је у Це тињ ски ма на стир Ми тро по лит 
ке ме ров ски г. Ари старх. При су ство вао 
је све ча ном руч ку ко ји је био одр жан 
у тр пе за ри ји Бо го сло ви је. Све ча ни ру
чак су уљеп ша ли сво јим по ја њем ка ко 
ђа ци Бо го сло ви је та ко и све штен ство 
Ми тро по ли је ке ме ров ске.

До чек све ти ња Све тог Са ве
Да на 4. фе бру а ра ис пред Це тињ ског 

ма на сти ра, ма ло при је по чет ка ве чер ње 
слу жбе, до че ка не су три пре о ста ле све
ти ње Све то га Са ве пр во га срп ско га ар хи
е пи ско па (па те ри ца из ма на сти ра Мо ра
че, крст из ма на сти ра Са ви не и епи тра
хиљ из Це тињ ског ма на сти ра). Ове све

Светосавска академија
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ти ње су би ле из ло же не у ма на стир ској 
цр кви на ве чер њој слу жби то га да на као 
и су тра дан на Ли тур ги ји, на кон че га су 
по но во вра ће не у сво је ма на сти ре.

Сла ва IV раз ре да
Уче ни ци че твр тог раз ре да Бо го

сло ви је про сла ви ли су сво ју раз ред ну 
сла ву, Пре нос мо шти ју Св. Јо ва на Зла
то у стог, 9. фе бру а ра 2018. го ди не. Ве
чер ња слу жба са пе то хљеб ни цом, ко

јом је на чал ство вао рек тор Бо го сло ви је 
о. Гој ко Пе ро вић, слу же на је у Вла шкој 
цр кви. На ве чер њој слу жби су по ја ли 
ђа ци сла вље ни ци, ко ји су по ја ли и на 
Ли тур ги ји, ко ју је слу жио Ми тро по лит 
цр но гор скопри мор ски Ам фи ло хи је. 
Он је у бе сје ди ре као да би би ло ли је по 
да не ко из тог раз ре да на ста ви пу тем 
Св. Јо ва на. На све ча ном руч ку, ко ји су 
при ре ди ли уче ни ци у тр пе за ри ји Бо го
сло ви је, слав ски ко лач је пре сје као о. 
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29. јануар 2018 – Ми тро по лити Ари старх и Амфилохије и отац ректор у тр пе за ри ји Бо го сло ви је

Светиње Светог Саве у цркви Цетињског манастира



Мар ко Би ли нац. Ђа ци сла вље ни ци су 
по ја ли цр кве не и на род не пје сме. 

Сим по си он у Тре би њу
Ма ту ран ти Це тињ ске бо го сло ви

је су за јед но са раз ред ним ста ре ши
ном, о. Дра га ном Ста ни ши ћем, од 8. 
до 11. фе бру а ра 2018, би ли на Пе том 
го ди шњем сим по си о ну „Те о ло ги ја у 
јав ној сфе ри”, одр жа ном у Тре би њу, у 
ор га ни за ци ји Епар хи је за хум скохер
це го вач ке и при мор ске мно го број ној 

пу бли ци и те о ло зи ма обра ти ли су се 
ви со ко обра зо ва ни љу ди ра зних про
фе си ја. Глав но пре да ва ње одр жао је 
док тор Ари сто тел Па па ни ко лау са 
Фор дам уни вер зи те та у Њу јор ку. Осим 
што су при су ство ва ли пре да ва њи ма, 
ђа ци су по сје ти ли и ма на стир Твр дош 
и жен ски ма на стир Ду жи. 

Сла ва III раз ре да
На дан Све та Три је ра ра ха слу же на 

је Ли тур ги ја у Це тињ ском ма на сти ру. 

Матуранти у Требињу

Сла ва III раз ре да
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На ве чер њој слу жби уочи овог пра зни
ка, све ча ну слу жбу са пе то хљеб ни цом 
слу жио је рек тор о. Гој ко Пе ро вић. На 
Све тој ли тур ги ји на чал ство вао је о. 
Игор Ба ла бан уз са слу же ње све ште но
мо на ха. На Све тој ли тур ги ји апо стол 
је чи тао уче ник тре ће га раз ре да Дра

го љуб Си мо вић. На све ча ном руч ку, 
одр жа ном у тр пе за ри ји Бо го сло ви је, 
слав ски ко лач је пре сје као о. Ан ђел ко 
Бо ри чић, ко ји је ову све ча ност оби ље
жио сво јом бе сје дом. Уче ни ци тре ћег 
раз ре да су у то ку руч ка от пје ва ли хим
ну Бо го сло ви је и не ко ли ко пје са ма. 

Пре да ва ње ђа ко на 
Ива на Цр но гор че ви ћа
У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је, у че

твр так 1. мар та 2018, упри ли че но је 
пре да ва ње ђа ко на Ива на Цр но гор че
ви ћа. Ува же ног ђа ко на про фе со ри ма, 
и уче ни ци ма и го сти ма пред ста вио је 
рек тор о. Гој ко Пе ро вић. У свом пре
да ва њу ђа кон Иван је го во рио о је ван
ђељ ској те ми „Ви сте свје тлост сви је
ту“. Он је ука зао на то ка кав тре ба да 
бу де пра ви хри шћа нин и на то ка кав 
тре ба да бу де од нос кли ра и ла и ка. На
кон пре да ва ња, про фе со ри и уче ни ци 
су пре да ва чу по ста вља ли ра зно вр сна 
пи та ња ин те ре су ју ћи се за за ни мљи ву 
те му из Је ван ђе ља.
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Све то си ме о нов ска ли ти ја

ђакон Иван 
Црногорчевић



Све то си ме о нов ска 
ли ти ја у Под го ри ци
Тра ди ци о нал ни Све то си ме о нов

ски са бор се одр жао у су бо ту 3. мар та 
2018. у Под го ри ци. Све ту ар хи је реј ску 
ли тур ги ју у Са бор ном хра му Хри сто
вог Вас кр се ња слу жи ли су Ми тро по лит 
цр но гор ско при мор ски г. Ам фи ло хи је 
и го спо да Епи ско пи: бу ди мљан ско
ник шић ки Јо а ни ки је, ра шкопри зерн
ски Те о до си је и би хаћ копе тро вач ки 
Сер ги је. На ли ти ји је пе вао ок тет Це
тињ ске бо го сло ви је. У ли тур гиј ском 
са бра њу и ли ти ји уче ство ва ли су и 
про фе со ри и уче ни ци Це тињ ске бо го
сло ви је, као и вјер ни на род и све штен
ство и мо на штво Ми тро по ли је цр но
гор скопри мор ске.

Бла го вје штен ске на гра де 
Нај бо љим и нај кул тур ни јим ђа

ци ма Бо го сло ви је су 29. мар та 2018. 
по ди је ље не Бла го вје штен ске на гра де. 
На гра де су до би ли уче ни ци V раз ре
да: Ср ђан Да че вић, Сте фан Ђер ко вић 
и Игор Ћу лум; уче ни ци iV раз ре да: 
Не ма ња Па вло вић, Цвјет ко Пе рић и 
Ни ко ла То мић; уче ни ци iii раз ре да: 
Алек сан дар Да мја но вић, Ма ти ја Ми
нић и Ни ко ла Са вић; уче ни ци ii раз ре
да: Ва си ли је Бо ље вић, Де јан Жи ва но
вић и Ма ти ја Та пу шко вић и уче ни ци i 
раз ре да: Лу ка Јо во вић, Ни ко ла Лу кић 
и Фи лип Мар ко вић.

Ве ли ка сри је да
У Це тињ ском ма на сти ру је на Ве

ли ку сри је ду Ми тро по лит цр но гор ско
при мор ски Ам фи ло хи је, уз са слу же ње 
све ште но мо на ха Це тињ ског ма на сти
ра, слу жио Св. Ли тур ги ју пре ђе о све ће
них да ро ва. А по под не је у ма на сти ру 
слу же на Св. тај на је ле о све ће ња, ко
ју су вр ши ли це тињ ски све ште ни ци и 
све ште но мо на си Це тињ ског ма на сти

ра. На Ли тур ги ји, као и на Је ле о све ће
њу по ја ли су на ши ђа ци.

Ве ли ки пе так 
На Ве ли ки пе так на ве чер њој слу

жби на чал ство вао је ми тро по лит Ам
фи ло хи је уз са слу же ње све штен ства 
и све ште но мо на штва. На слу жби је 
из не се на пла шта ни ца и по ло же на на 
Гроб Го спод њи. На ве чер њој су по ја ли 
ђа ци Бо го сло ви је и мо на си.

Вас крс
Ра ним ју тром, у освит зо ре у не де

љу 8. апри ла кре ну ла је ли ти ја из Це
тињ ског ма на сти ра ко ја је ишла кроз 
чи та во Це ти ње. На кон свр шет ка ли ти
је, чи ји је крај био у Це тињ ском ма на
сти ру, по че ла је ју тар ња слу жба ко јом 
је на чал ство вао Ми тро по лит цр но гор
скопри мор ски г. Ам фи ло хи је. На Све
тој ли тур ги ји, ко ја је слу же на од мах 
на кон ју тре ња на чал ство вао је игу ман 
Це тињ ског ма на сти ра ар хи ман дрит 
Ме то ди је уз са слу же ње све штен ства и 
све ште но мо на штва. На ли ти ји као и на 
ју тре ни и Ли тур ги ји, по ја ли су ма ту
ран ти Це тињ ске бо го сло ви је као и три 
ђа ка че твр тог раз ре да: Ни ко ла То мић, 
Не ма ња Па вло вић и Цвјет ко Пе рић.

Јелеосвећење, 
Велика сриједа
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Оби ље жа ва ње 10го ди шњи це 
ма ту ре XI II ге не ра ци је
На дан 14. апри ла 2018, го ди не 

слу же на је Све та ли тур ги ја на ко јој су 
слу жи ли свр ше ни ђа ци xi ii ге не ра ци је 
об но вље не Це тињ ске бо го сло ви је. На 
све ча ном руч ку у тр пе за ри ји свр ше ни 
бо го сло ви пред ста ви ли су се ђа ци ма и 

упу ти ли им не ко ли ко жи вот них по у ка. 
Ђа ке xi ii ге не ра ци је про зи вао је ђа
кон Па вле Ље шко вић.

Ко шар ка шки тур нир 
у Бо го сло ви ји
Ко шар ка шки тур нир, у ком су уче

ство ва ли про фе со ри и ђа ци Бо го сло ви
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је, одр жан је 23. апри ла 2018. го ди не. 
У тур ни ру је уче ство ва ло осам еки па, 
а у по лу фи на ле су се пла си ра ле еки
пе: Пар ти зан – Чет ник, Ку збас, Кипс 
и До диг. Фи нал ну утак ми цу од и гра ле 
су еки пе Пар ти зан – Чет ник и Кипс, 
а ре зул тат утак ми це је био 11:8 у ко
рист еки пе Пар ти зан – Чет ник ко ју су 
са чи ња ва ли ма ту рант Алек сеј Пе јић, 
тре ћак Ма ти ја Ми нић и дру гак То
дор Ве лич ко вић. За нај бо љег стрел ца 
и игра ча тур ни ра иза бран је ма ту рант 
Алек сеј Пе јић.

Пје снич ко ве че
Чу де сно деј ство има пје сма на на

шу ду шу – „Пје сма лијек за ду шу“. А да 
то не бу де са мо фра за по ка за ли су на 
дје лу пје сни ци Цр не Го ре. У про сто ри
ја ма Бо го сло ви је Све тог Пе тра Це тињ
ског 26. апри ла 2018. го ди не одр жа но 
је пје снич ко ве че. Пје сни ци су ре ци то
ва ли сво ја дје ла, а при сут ни су пом но 
пра ти ли. Пје сме су се бо го сло ви ма из
у зет но до па ле, па су са не стр пље њем 

че ка ли сва ку сле де ћу, ди ве ћи се ве ли
чи ни и ље по ти рије чи. На за до вољ ство 
свих при сут них, и рек тор Бо го сло ви је, 
отац Гој ко Пе ро вић, иза шао је и пред
ста вио пје сму пје сни ка из Мо ста ра, 
ко јом је сам био оду ше вљен. Овим је 
до дат но мо ти ви сао ђа ке да се и са
ми по кре ну и по ка жу сво је та лен те, а 
пред крај ве че ри пје сни ци су ис ка за ли 
же љу да и не ко од при сут них по ка же 
свој та ле нат. Том при ли ком ја вио се 
мла ди бо го слов и пје сник Ср ђан  Ж. 
Ву ча но вић, ко ји је из ре ци то вао јед ну 
од сво јих пје са ма – „По глед“. Ње го во 
на дах ну ће за пи са ње и ре ци то ва ње по
др жа ли су сви при сут ни, на гра див ши 
га гром ким апла у зом. Ве че је про те кло 
у див ном дру же њу, а ђа ци су на кра ју 
ин си сти ра ли да се у ско ри је врије ме 
по но во одр жи пје снич ко ве че. До сле
де ће рије ке сти хо ва. 

Ве че по све ће но Ма ти ци срп ској 
У Бо го сло ви ји је 30. апри ла 2018. 

го ди не ор га ни зо ва но ве че по све ће но 

Пјесничко вече
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Ма ти ци срп ској. Пред став ни ци Ма
ти це би ли су проф. др Је ли ца Сто
ја но вић, пред сед ник Ма ти це срп ске 
–Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри, доц. 
др Дра го Пе ро вић и мр Ми ло рад Ду
ру то вић. Са њи ма су би ли и ауто ри 
чи ја су дје ла иза шла у из да њу Ма ти це 
срп ске – дру штва у Цр ној Го ри: Јан
ко Је лић, Ра до сав – Ба то Ђур ко вић и 
про то је реј Сло бо дан Јо кић. Проф. др 
Је ли ца Сто ја но вић је одр жа ла крат ко 
пре да ва ње о Ма ти ци срп ској, о ње ном 
по стан ку и ра ду као и о ча со пи су ко ји 
из да је Ма ти ца срп ска – Дру штво чла
но ва у Цр ној Го ри – „Ми сао”, док је 
доц. др Дра го Пе ро вић чи тао од лом ке 
из не ких њи хо вих из да ња. Отац Сло бо
дан је са бра ни ма пред ста вио свој рад 
–„Цр кве ни жи вот у Цр ној Го ри у xVi ii 
и xix ви је ку”, Ра до сав Ба то Ђур ко вић 
је чи тао пје сме из сво је књи ге „Пут ни
ци”, док је Јан ко Је лић чи тао од лом ке 
при ча из сво је збир ке са ти рич них при
по вје да ка.

ђур ђев дан – сла ва све то род не 
ло зе Пе тро ви ћа
У не де љу 6. ма ја, на Ђур ђев дан, 

слу же на је Св. ар хи је реј ска слу жба на 
Ње гу ши ма. Ли тур ги јом је на чал ство
вао Ми тор по лит цр но гор скопри мор
ски г. Ам фи ло хи је уз са слу же ње све
штен ства са Це ти ња као и све ште но
мо на ха из ма на сти ра Остро га. При је 
Ли тур ги је је кр ште на ма ла Ђур ђа, а то
ком Ли тур ги је ми ро по ма зао ју је ми
тро по лит Ам фи ло хи је. Пред крај слу
жбе пре ло мље ни су слав ски ко ла чи, а 
слав ски ко лач је пре ло мљен и у род ној 
ку ћи Све тог Пе тра Дру гог Лов ћен ског 
Тај но вид ца. То ком Ли тур ги је од го ва
ра ли су ђа ци Бо го сло ви је и чла но ви 
Цр кве ног хо ра „Ње гош“. На кон Све
тог при че шћа, бла го си љан је слав ски 
ко лач хра ма на кон че га је ми тро по
лит Ам фи ло хи је ка зао да је на Ње гу ше 
да нас из Је ру са ли ма сти гао и крст за 
цр кву Све те Пет ке ко ја се гра ди у Да
ни лов гра ду.
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Мар ков дан ска ли ти ја 
и ли ти ја у Тив ту
На дан Све тог апо сто ла и је ван

ђе ли ста Мар ка, 8. ма ја, тра ди ци она
л на ли ти ја са мо шти ма Пре по доб ног 
Си ме о на Дај баб ског про шла је ули
ца ма Под го ри це, а пред во дио ју је 
Епи скоп диоклијски Ки ри ло. У овој 
су ли ти ји уче ство ва ли сви уче ни ци 
Бо го сло ви је. 

Уче ни ци Бо го сло ви је су та ко ђе 
уче ство ва ли и на ду хов ном са бра њу 
пра во слав них Бо ке ља; „У свје тло сти 
Хри сто вог Вас кр се ња – Бо ке љи Све том 
Са ви и Пре влач ким му че ни ци ма“, по
све ће ном спа љи ва њу мо шти ју Све тог 
Са ве на Вра ча ру и обре те њу мо шти ју 
Пре влач ких му че ни ка, ко ји је одр жан 
10. ма ја. Ђа ци на ше шко ле су пје ва ли 
на ве чер њој слу жби и на по по днев ној 
ли ти ји одр жа ној у окви ру то га пра зно
ва ња. 

Спа сов дан на Гра хов цу
Пра зник Ваз не се ња Го спод њег – 

Спа сов дан, мо ли тве но и са бор но је 
про сла вљен, у че твр так 17. ма ја 2018, 
у цр кви по све ће ној овом ве ли ком пра
зни ку на Гра хов цу. Све ту Ли тур ги ју 
слу жио је Епи скоп бу ди мљан сконик
шић ки Јо а ни ки је са све штен ством 
Ми тро по ли је цр но гор скопри мор ске 
и Епар хи ја Бу ди мљан сконик шић ке и 
За хум скохер це го вач ке, уз мо ли тве
но уче шће број них вјер ни ка. У то ку 
Ли тур ги је, ко ју су по ја њем пра ти ли 
уче ни ци Бо го сло ви је, Пре о све ће ни 
Епи скоп Јо а ни ки је уна пре дио је у чин 
про то је ре јаста вро фо ра Пе тра Кр го ви
ћа, па ро ха гра хов ског за ду го го ди шњу 
све ште нич ку слу жбу, ве ли ку рев ност и 
ис трај ност ко ју је по ка зао. При ре ђе на 
је тр пе за хри шћан ске љу ба ви и при го
дан кул тур ноду хов ни про грам. Бе сје
де о Гра хо вач кој би ци из го во ри ли су: 
Пре драг Ву кић, про то је рејста вро фор 
Гој ко Пе ро вић и књи жев ник Че до Ба
ћо вић. У про гра му су уче ство ва ли: 
КУД „Пи ва“ из Плу жи на, КУД „Ала ти“ 
из Тре би ња, КУД „Влат ко Вој во дић“ из 
Би ле ће и на род ни гу слар Слав ко Го ра
но вић.

при ре ди ли: Де јан До диг и Еми ли јан 
Би ли нац, уче ни ци IV раз ре да, и Ср ђан 
Ж. Ву ча но вић, уче ник II раз ре да

Мар ков дан ска ли ти ја 

Тиватска литија
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МАТУРАXXIIГЕНЕРАЦИЈЕ
БОГОСЛОВАЦА

У Не де љу Свих све тих и пра зник 
Све тих рав но а по стол них ца ре
ва Кон стан ти на и Је ле не, 3. ју на 

2018. го ди не, у Це тињ ском ма на сти ру 
слу же на је Ли тур ги ја са бла го да ре њем 
за крај шко ло ва ња ма ту ра на та xxii 
ге не ра ци је об но вље не Це тињ ске бо го
сло ви је (2013–2018).

Ли тур гиј ским са бра њем на чал
ство вао је про то је реј–ста вро фор др 
Вла ди мир Сту пар, про фе сор Бо го
слов ског фа кул те та у Фо чи и иза сла
ник САС СПЦ на ма ту ри у Це тињ ској 
бо го сло ви ји, уз са слу же ње осмо ри це 
све ште ни ка и тро ји це ђа ко на.

На Ли тур ги ји су по ја ли ма ту ран
ти Це тињ ске бо го сло ви је, пред во ђе ни 
про фе со ром Цр кве ног по ја ња ђа ко
ном Па влом Ље шко ви ћем и про фе со
ром Бла го јем Рај ко ви ћем.

По сле про чи та ног Је ван ђе ља са
бра ном вјер ном на ро ду, мо на си ма и 
про фе со ри ма бе сје дио је о. Вла ди мир, 
го во ре ћи о пра зни ку Свих Све тих.

На кра ју Ли тур ги је, иза сла ни ка 
СА Си но да оца Вла ди ми ра Сту па ра по
здра вио је рек тор Бо го сло ви је про то је
реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић, че сти
та ју ћи ма ту ран ти ма xxii ге не ра ци је 
за вр ше так шко ло ва ња у бо го сло ви ји, 
ре кав ши да су ђа ци по ста ли по ча сни 
гра ђа ни Це ти ња. 

До дје ла ди пло ма и на гра да нај бо
љим уче ни ци ма усли је ди ла је у збор
ни ци Бо го сло ви је, гдје се ма ту ран ти ма 
обра тио иза сла ник о. Вла ди мир Сту
пар, по дје тив ши их на то шта зна чи 
би ти бо го слов. По том је се кре тар шко
ле про фе сор Дра ган Ра до ман про зи
вао свр ше не ма ту ран те.

На све ча ном руч ку ма ту ран ти ма се у 
име про фе со ра обра тио рек тор, о. Гој ко, 
као и њи хов раз ред ни ста ре ши на про то
је реј–ста вро фор Дра ган Ста ни шић.

При сут не го сте и уче ни ке по здра
вио је и про то је реј–ста вро фор Дра ган 
Ка и но вић, про та у пен зи ји из Епар хи је 
звор нич коту злан ске.

АлександарВујовић,професорБогословијеСветогПетраЦетињског



У име Цр кве не оп шти не це тињ ске 
и гра ђа на Це ти ња ђа ке је по здра вио г. 
Ђу ро Ка па, про сла вље ни спор ти ста. У 
име сво је ге не ра ци је про фе со ри ма и 
иза сла ни ку Си но да за хва лио се свр ше
ни ма ту рант г. Игор Ћу лум.

Ар хи ман дрит Ра фа и ло Че пр њић 
уз Еква до ра по здра вио је ма ту ран те, 
бла го сло вив ши их на њи хо вом да љем 
пу ту бо го слов ског уса вр ша ва ња.

У име Ми ло срд ног ко ла се ста ра 
„Кра љи ца Ми ле на“, че стит ке је упу ти
ла и гђа Ње го са ва Пе ро вић.

На кра ју све ча ног руч ка све при
сут не још јед ном је бла го сло вио иза
сла ник, про то је реј–ста вро фор проф. 
др Вла ди мир Сту пар.

У школ ској 2017/18. го ди ни успје
шно су ма ту ри ра ли: Дра ган Бо жо вић 
(Ми тро по ли ја цр но гор скопри мор
ска), Ср ђан Да че вић (Ми тро по ли ја да

бро бо сан ска), Сте фан Ђер ко вић (Ми
тро по ли ја цр но гор скопри мор ска), 
мо нах Еми ли јан За рев (Ми тро по ли ја 
цр но гор скопри мор ска), Дра ган Ка
и но вић (Епар хи ја звор нич коту злан
ска), мо нах На та на и ло Кру шчић (Ми
тро по ли ја цр но гор скопри мор ска), 
Сте фан Ни ко лић (Епар хи ја звор нич
коту злан ска), Алек сеј Пе јић (Епар
хи ја бу ди мљан сконик шић ка), Игор 
Ћу лум (Епар хи ја бри тан скоскан ди
нав ска).

Че сти та ју ћи свр ше ним ма ту ран
ти ма xxii ге не ра ци је об но вље не Це
тињ ске Бо го сло ви је Све тог Пе тра Це
тињ ског (2013–2018), мо ли мо се Бо гу 
да их бла го сло ви Све тог Пе тра Це тињ
ског и Све тог Апо сто ла Ја ко ва, њи хо ве 
раз ред не сла ве и свих све ти ња Це ти ња 
и Цр не Го ре пра те у све да не њи хо вих 
жи во та.
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Монах Емилијан Зарев

Алексеј Пејић

Стефан Николић

Монах Натанаило Крушчић

Стефан Ђерковић

Срђан Дачевић

Игор Ћулум

Драган Каиновић

Драган Божовић

МАТуРАНТИ XXII ГЕНЕРАЦИјЕ 
обновљене Богословије Св. Петра Цетињског (2013–2018)
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Са испраћаја матураната XXII генерације




