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ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦЕ СПАСИ НАС !
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УВОДНА РЕЧ

ПОВОДОМ 90-е ГОДИШЊИЦЕ
ГЛАСНИКА

Када се пре 90 година „родио“ Гласник Епархије
темишварске, ко је од његових креатора и читалаца могао и
помислити какав дуги и буран век стоји пред њиме?

Свет је тек био изашао из светског рата, догодиле су се
велике промене на карти света, Европе посебно, хришћан-
ство је стајало на прагу ере борбеног атеизма, а иницијатори
Гласника, свакако по Божијем промислу, су покренули
часопис који је за својих 90 година сведочења вере
Христове, био по некада и једини глас којим се српско
православље оглашавало. Узгред да подсетимо: часопис
„Православље“, као новине Српске пратријаршије, је почело
излазити тек 60-их година прошлог века, када су се
атеистичке власти „смиловале“.

И поред разних концепција у уређењу Гласника, које су
некада биле слободно креиране, а некада је та слобода
сужавана факторима изван Цркве, овај часопис се трудио да
утврди веру у Српском народу у Румунији, којима је и пре
свега намењен.

Срби у Румунији су одувек волели штиво које је старије
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читаоце подсећало, а млађе и учило, о светосавском
православљу, о славној и трагичној српској историји, увек
везаној и за историју Цркве. Осим тога, доста је писано и о
актуелном животу СПЦ, а ту нарочито са нагласком на живот
у Епархији темишварској, као једној од најстаријих у српској
Патријаршији.

Пастири, који су у главном и били аутори чланака и
студија, су најбоље знали шта треба душама њиних верника,
па су тако и писали. Ти чланци су сами за себе, врло често,
били и књижевни огледи па и узори, мада књижевни
карактер није био сам циљ њиховог писања.

Свештеници као уредници Гласника, су били та
апологетска снага која је умела да брани и чува хришћанство,
посебно када је у једном историјском периоду хришћанство
било угрожено од веома грубих и рушилачких атеистичких
спољашњих насртаја.

Данас хришћанство иде ка 1700-тој годишњици равно-
правности и слободе вероисповедања, а ипак суочено је са
новим изазовима.

Глобализација жели једног „господара“ и једну
идеологију на целом свету, или црквеним језиком у
„поднебесју“. Кандидат за таквог „господара“ је већ дуго на
земљи (од када је избачен из раја). Њему охристовљен и
обожен човек не одговара. Најмање му требају боготра-
житељи, ради којих се Христос оваплотио, родио, крстио се,
пострадао, оставио Тело и Крв своју за причешће, васкрсао
и вазнео се, и послао Светога Духа својој Цркви.
Православље неће другим него само Бого-Човековим путем.
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Епископ адм. темишварски
                                                                                                         † ЛУКИЈАН 

У сплету позитивних и негативних сила, видивих и
невидивих, тешко је данас наћи прави пут, али зато
православни Срби у Румунији имају искусног Гласника, да
их позива и води  бого-човечанским путем, као јединим
путем спасења.

На почетку 10. деценије излажења Гласника Епархије
темишварске, молимо Господа да свима прегаоцима даде
мудрости и снаге да и надаље усрдно раде ово дело Божије,
а да читаоци увек нађу у своме Гласнику храну за своју душу.
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ПРЕОСВЕШТЕНОМ И ВИСОКОДОСТОЈНОМ
ГОСПОДИНУ ЛУКИЈАНУ
МИЛОШЋУ БОЖИЈОМ

ПРАВОСЛАВНОМ ЕПИСКОПУ БУДИМСКОМ
И АДМИНИСТРАТОРУ ТЕМИШВАРСКОМ

МНОГАЈА ЉЕТА !!!
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СВЕЧАНОСТИ

ПОСЛЕ 93 ГОДИНЕ ПОВРАТАК
ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ БОГОРОДИЦЕ

БЕЗДИНСКЕ ПРЕКО КОПИЈЕ У СТАРИ
СТАН СВОГА ОРИГИНАЛА

Иконе су oсвећене слике светитеља који су подвигом
досегли сличност Богочовеку Христу. Узаконила их је
хришћанска традиција да нас подсећају на свете тренутке и
на делатнике у икономији спасења. Велики византијски
богослов, песник и философ, Св. Јован Дамаскин је рекао:
„Посматрајући на слици приказивање догађаја из свештене
историје, подвиге раних хришћна, подсећамо се славних
страница прошлости и у животу тежимо да подражавамо
насликане личности“.

На икони, као и на осталим предметима култа, почива
„божанска благодат“ дарована јој „ради имена оних који су
на њој насликани“. Стога се пред иконом клањамо – одајући
тако поштовање лику који је на њој насликан.

У очима иконофила, иконоштоватеља, она је вечни
доказ историјског ваплоћења Сина Божијег. Из тог су разлога
оци Седмог васељенског сабора високо оценили улогу
религиозних слика речима: „Икона по свему произилази иза
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јеванђелског казивања и објашњава га. И једно и друго је
прекрасно и достојно поштовања. Јер они узајамно допуњују
и несумњиво објашњавају једно друго“. А Црква, од тих
давних времена све до наших дана коначну победу
иконопоштовања прославља празником као „тријумф
Православља“.

Иконописци су у Византији и земљама које је она увела
у хришћанску културу и цивилизацију стављани у ранг са
најпоштованијим светима пошто се веровало да се
иконописац у процесу „писања слике“ налази у стању
мистичнога јединства са Богом. А сам живописац је схватао
свој труд као „свештени подвиг“ и неку тајну, а дело својих
руку, као резултат непосредног божанског даривања.

Улога иконе и снаге иконичке поруке у савременом
свету расте. Данашњем свету је потребан Лик. Човек, који
тражи истину, наћи ће у икони мост између светова –
видљивог и невидљивог, између света културе и света
откровења. За оне, који улазе у Цркву, света икона је најбољи
катихизатор. Њоме се ликовно – символичким језиком
садржај догми разоткрива дубље, него речима, за људе
оцрковљене икона је помоћ у молитвеном удубљивању и
духовном делању. Икона нам помаже да актуелизујемо нашу
веру, чинећи је не умном и рефлективном, већ живом и
дијалогичном. Савремено богословље све више и више
тумачи икону као невербални начин хришћанске проповеди.

За чудотворне иконе није битно којем времену
припадају, када су настале, на каквом и којим материјалом су
рађене и ко им је био уметник творац. За њих је пресудна
харизма преко које се очитује Божанска чудотворна сила.
Ипак, иконографски узори обавезно припадају у старини
освештеној традицији. Најстарији портрети Богородице, које



12 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

је насликао Св. Апостол и јеванђелист Лука, представљају
парадигме, јесу узори икона који ће се вековима понављати
на православном Истоку. Постали су узор веома штованих
икона, јер су најближи прототипу-оригиналу, које је
хијератичка иконографија византијске традиције зауставила у
времену. Чудотворне иконе се прослављају као посредници
харизматичне моћи божанског милосрђа. Света Гора, тај
предивни перивој Пресвете Богородице надкриљен њеним
омофором, обилује њеним чудотворним иконама које јесу
потврда њене милости у посредништву између људског рода
и Бога Слова.

Св. Апостол и еванђелист Лука осим лекарске вештине
владао је и вештином живописа. Никифор Калист у својој
Црквеној историји бележи: „Прича се да је он први
сликарском вештином начинио икону Христа и Оне која га
је Богодолично родила...“.

Свети Лука је на дрвеној табли насликао, мудрошћу и
знањем, лик Непорочне Владичице и Приснодеве Марије.
Кад је слику завршио, Св. Лука ју је поднео на увид
Пресветој Богородици. Погледавши је, рекла је: „Благослов
мој је са њом!“. Те су речи за сва времена везане за икону
Пречисте Богородице, која кроз њу чини бројне „знаке“ и
безбројна „чуда“.

Мноштво сачуваних слика сматрају да је настало по
делу Св. Апостола Луке. Верује се да су три најстарије
насликане за Богородичиног живота: икона Богородице у
манастиру Мега Спилеон, икона Панагиа Сумела и икона у
манастиру Кикос на Кипру.

Свете иконе јесу обрасци пројављивања божанске
истине, правде, лепоте. Смичу копрену са наших грехом
засењених очију, да назремо блаженство небеског и да
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видимо пут ка блаженству овога света.
Неке од икона посебно се истичу по својој моћи. Моћ,

благодатно, долази по сили Божијој – силом Свете
Јединосуштне и Нераздељиве Тројице. Човеку који с
молитвом и богочежњиво приступа ка светим иконама, ова
сила Свевишњег јавља се силним знамењима, потврђује кроз
небројена чуда.

Једна од најсветијих икона у нашој Цркви која зрачи
духовношћу и чудотворством, јесте икона Богородице
Бездинске.

Чудотворна икона Богородице Бездинске је
најпоштованија икона у Карловачкој митрополији. Ту икону,
реплику Богородице Владимирске, донео је из Кијева, у
пролеће 1727., монах Пајсије Грк. По благослову
митрополита Мојсија Петровића привремено је смештена у
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београдску Саборну цркву, а потом је 1729. пренета у
обновљени манастир Винчу. Након поновног продора Турака,
1739., у северне крајеве Србије које су држали Аустријанци,
избегли винчански монаси су се сместили у банатски
манастир Бездин, поневши са собом и чудотворну икону.
Неколико година касније она је по налогу патријарха
Арсенија IV Јовановића пренета у Карловце, што је довело
до дуготрајног спора између Патријарха и бездинског игумана
Теодосија Веселиновића. Избегли поглавар Српске
православне цркве, патријарх Арсеније IV, наменио је да ова
чудотворна икона буде заштитница целокупног српског
народа, у то време обједињеног једино његовом
патријарашком влашћу. Света икона је донета у Карловце
1743. г.

Патријарху је било познато да је већ београдско-
карловачки митрополит Мојсеј Петровић засновао култ ове
иконе, који се огледао и у њеном свечаном преносу из
Београдске саборне цркве у обновљени храм манастира
Винча као и установљења дана њеног прослављања. У
карло-вачким црквама нису почивале реликвије чији је углед
могао да укрепи ауторитет новог црквеног средишта и
начини од њега култни центар. Због тога је за пребеглог
патријарха доношење иконе која би могла да постане паладиј
новог духовног центра било од велике важности. Изабрана
је за заштитницу новог патријарашког трона.

Братство манастира Бездин, уз сагласност арадског
епископа Исаије Антоновића, поднело је жалбу Дворском
ратном савету у Бечу са молбом да Патријарх врати одузете
ствари. Дворски ратни савет, пошто је испитао цео случај,
одлучио је да се ствари манастира Винча врате у манастир
Бездин. Патријарх је ту одлуку почаствовао ћутањем.
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Икона Богородице Бездинске се чувала у приватној
капели патријарха Арсенија IV Јовановића који је, убрзо по
преносу чудотворне иконе у Карловце, наручио за њу
сребрни оков израђен у Бечу 1745. године. Поводом окивања
чудотворне иконе Патријарх је спевао похвалну молитвену
песму и дао да се она изгравира на сребрну плочу која је
постављена испод иконе. У овој песми, коју је Миодраг
Павловић уврстио у Антологију српског песништва ХIII – ХХ
века, српски патријарх моли небеску Владичицу за заштиту
верних, истичући да је многе од њих њен образ већ исцелио
различитим чудима. Све то указује на чин уздизања култа
Богородице Бездинске. Запис у сребру на чудотворној икони
гласи:

Недостојан син јесам/царице небесна, теби/по богооткровењу
ученика/
сина твојега и Бога,/у сунце одевени лик,/украшен
чудодејствија сребром/
или златом, оденути, и овај,/света овога богатством/мноме
начињен венац,/
теби,/венцем од дванаест звезда овенчаној,/положити на главу.
Но, ти која си у свим тварима,/небесним и земним,/моје ка
теби и тобом к лику твоме/ у чуду овом живоме,/топле вере
усрђе и чисте/не презри:/
поред свих, од овог света/тебе љубећег, утвари богатих, -/
што се за тебе сатворити могу/примити може те и моја./А
домочадци,/
овце моје словесне,/од сина твојега у паству дате,/образу
твојем верни/
припадши христјани,/различним чудодејствима исцељени/ до
капље крви,/
верним молитвама небесни венац славе/ да славе ти.
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Након смрти патријарха Арсенија IV оквири
националног верско-политичког програма знатно су се
сузили јер поглавари Српске цркве у Аустријској царевини
више нису носили титулу патријарха. У исто време је одлука
Дворског ратног савета о враћању чудотворне иконе у Бездин
постала правоснажна. Бездински игуман се обратио
директно царици Марији Терезији. Царица је молбу
услишила и указом од 13. маја 1748. наредила да се икона
врати у манастир. Црквено народни сабор који је сазван због
избора новог поглавара Карловачке митрополије решио је
ако се икона враћа у манастир Бездин требало би направити
њену копију и оковати је на истоветан начин. Трошкове
израде иконе и окивања треба да сноси манастир Бездин.
Копија која се чува у Карловцима насликана је у септембру
1748. године. Оков је урађен у Бечу и постављен на икону
1750. Године 1781. пренета је у Саборну цркву.

Игуман манастира Бездин Теодосије Веселиновић
пренео је икону у Темишвар, где је била изложена у
новоподигнутом епископском двору пет дана, између 20. и
25. септембра. У недељу поподне, 25. септембра 1748. г.
чудотворна икона је торжествено пренесена у манастир
Бездин „и постављена на своје место“. Било је то у време
арадског епископа Исаије Антоновића. Манастир Бездин у
другој половини ХVIII века постаје једно од најугледнијих
православних Богородичиних култних средишта северно од
Саве и Дунава. Чудотворна икона се налазила у манастиру
Бездину све до краја Првог светског рата. Иако патријарх
Арсеније IV није стигао да од ње направи заштитницу
целокупног српског народа она је постала најпоштованија
икона у Карловачкој митрополији. Посебно је била
поштована у Банату. У Банату готово да и није било
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парохијске цркве у чијем Богородичином трону није стајала
икона Богородице Бездинске.

После Првог светског рата нова граница поделила је
Банат. Део Срба нашао се уједињен са својом браћом у својој
држави а део је остао у Румунији. Родољубиви темишварски
епископ Георгије Летић преселио се 1918. године, после
предаје Темишвара Румунији, у Велику Кикинду. Са собом је
понео и највећу светињу, Богородицу Бездинску, да буде у
српској држави са већином српског народа. Епископ Георгије
Летић преселио се првог јануара 1931. на упражњену катедру
епископа вршачких. Са собом је понео и чудотворну икону
Богородице Бездинске. И данас из дворске капеле
владичиског двора у Вршцу она зрачи светошћу. Заштитница
је не само епископског дома и Банатске епархије већ и шире.
Она је украс и духовни понос српског народа.

Богородица Бездинска се посебно прославила као
исцелитељица духовно раслабљених.

Неколицина верника из Вршца посетили су, недавно,
свог суграђанина и пријатеља, сада јеромонаха Симеона у
манастиру Бездин. Радосни што се живот у манастиру
обнавља, не само у грађевинском смислу већ и у духовном,
хтели су да тој обнови дају и свој допринос. На питање шта
би желео да манастиру поклоне, отац Симеон је одговорио:
„Икону Богородице Бездинске. Да буде са нама, да нам буде
утеха и узданица, да нам помогне у обнови и духовној и
материјалној“. Са његовом жељом верници из Вршца
упознали су епископа банатског Никонора. Епископ Никонор
је ту узвишену жељу подржао и својом побожношћу се
укључио у њу. Епископ је предложио да се икона наслика у
иконографској радионици манастира Месића. Две монахиње
и једна искушеница, са великом одговорношћу и побожношћу
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прихватиле су се посла. У рекордном року су урадиле икону
пошто су дародавци хтели да је поклоне манастиру Бездин
за Успење Мајке Божије, манастирски сабор.

У петак 26. августа у Епископском двору у Вршцу
окупила се молитвена пратња копије иконе Богородице
Бездинске. Био је ту и предеседник ЦО Вршац Миливоје
Опричић као и вршачки свештеници и представници
монаштва. Присутан је био и протојереј–ставрофор Мојсије
Јанеш, викар румунске епархије за Банат. За време вечере
предочен је програм преноса иконе. Александар Бата
Ђорђевић, угледни Вршчанин, један од дародаваца иконе
упознао је присутне са рађањем ове лепе идеје.

У суботу 27. августа, рано ујутро епископ банатски
Никонор уз саслужења протојереја–ставрофора Мојсија
Јанеша и неколико својих свештеника и ђакона служио је
Литургију. За време Литургије копија Богородице Бездинске,
украшена венцем цвећа, стајала је у цркви. Икона је настала
руком Месићких сестара Анастасије и Катарине и
искушенице Наташе. Дубоку веру и вештину сликарског умећа
уложиле су у рад који је за њих био велика духовна радост.
Радити реплику много поштоване, чудотворне иконе није
мали подвиг. Радити је за манастир који је безмало два века
био стан њеном оригиналу историјски је догађај.

По одслуженој литургији Епископ банатски Никонор
упутио се са копијом Богородице Бездинске и пратњом у
Вршац. Икона, дочекана од вршачког свештенства и верних,
унета је у дворску капелу где се чува њен чудотворни
оригинал. Епископ Никонор извршио је чин освећења нове
иконе и освећењем моћи оригинала поприма и сама копија.
По одслуженом Акатисту нова икона Богородице Бездинске
кренула је ка Темишвару у пратњи епископа Никонора и
молитвене пратње.
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Пред темишварском Саборном црквом народ окупљен
за Литију дочекао је велику светињу. Историја се понавља.
Када је 1748. чудотворна икона Богородице Бездинске
враћена из Карловаца у манастир Бездин, пет дана је
препочинула у Темишвару, у Дворској капели. И њена копија
се, на кратко задржала у духовном центру Српске епархије
темишварске. Тек толико да је верни целивају и да се
одслужи Акатист. Потом је, у колони аутомобила кренула ка
свом крајњем одредишту – манастиру Бездину.

Манастир Бездин је на левој обали реке Мориш, на
западу Румуније, удаљен неких 36 km од Арада. Најстарији
писани помен манастира је из 1539. Године Када је Аустрија
истерала Турке из Баната 1718. године манастир је већ
увелико постојао и борио се за очување имовине. Монаси из
манастира Винче су се населили 1737. ХVIII век је испуњен
обновом манастира. Године 1746. започето је зидање
трпезарије, 1775. подигнут је источни конак са капелом.
Одустало се од зидања нове цркве па је 1781. г. постојећа,
из ХVI века, темељно обновљена. Године 1807. урађен је
нови иконостас за који је иконе урадио Јаков Орфелин. На
претходном иконостасу су стајале иконе Стефана Тенецког.
Међу ктиторима манастира из ХVIII века су и угледни Јован
и Остоја Текелија.

Манастирске драгоцености су после Другог светског
рата пренете у Владичански двор у Темишвару, где су и
данас похрањене, а делом изложене у Музејској збирци.

Бездинско братство је изнедрило 13 епископа Српске
православне цркве, међу њима су: Павле (Авакумовић)
епископ Пакрачки 1783-1786. г, те арадски до смрти 1815. г;
Платон (Атанацковић), епископ будимски 1839-1848. г. потом
бачки до смрти 1867. г.; Теофан (Живковић), епископ
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горњокарловачки 1872-1890. г.; Евгеније (Летица)
митрополит бањалучки 1900-1908. г, те дабробосански до
1920. г.; Самуило (Маширевић), епископ темишварски 1853-
1864. г., потом митрополит и патријарх карловачки 1864-
1870. г.; Викентије (Проданов), епископ злетовско-струмички
од 1939. и патријарх српски 1950-1958. г.

У манастиру Бездин био је интерниран велики
исповедник православне вере, подвижник и молитвеник
Кирило Цветковић. Рођен је у Баошићима, Бока Которска,
1791. г. Постригао се у манастиру Савини. Био је секретар и
протосинђел у Шибенику у време Венедикта Крељевића.
Пошто је открио план о увођењу уније, устао је против њега.
Аустријске власти су га осудиле и утамничиле. По издржаној
20-тогодишњој робији протеран је у најудаљенији манасир
Карловачке митрополије, манастир Бездин. У њему је ћутао,
молио се, водио дневник. Са сваке странице те драгоцене
књиге избија доброта и хришћанска смерност. Ни дуга и
тешка робија није у њему убила доброту, није се родила
острашћеност. Из целог његовог бића зрачила је ведрина и
хришћанска љубав. Овај изузетни муж Српске православне
цркве уживао је велики углед међу братством манастира
Бездина. Постао је и манастирски благајник. У Бездин је
дошао 1842. г. и живео до 1857. г. Сахрањен је у порти, без
надгробног споменика. Народ је сачувао успомену на њега.
Небо није дозволило да се заборави велики исповедник и
бранитељ православне вере. Наше време открива његову
светост и величину. У умрлици је записано да је сахрањен
са северне стране пет метара од женске цркве. И
стопедесетчетири године после његове смрти, 27. јула,
почело је копање на забележеном месту и на дубини од три
метра јер време је подигло ниво порте, откривени су остаци
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његовог тела – добро очуване кости. Неколико пута су
омивене да би их 1. августа епископ будимски и
администратор темишварски Лукијан, уз асистенцију
протосинђела Јустина, омио вином и миром. Дана 27.
августа су обучене и положене у кивот и пренете у
манастирску цркву. Кивот стоји уз северни зид.

У поподневним сатима стигли смо у манастир Бездин.
Бели конаци окружени пољима и шумом која ја попут
величанствене кулисе обгрлила манастир. Неколико стотина
верних из места Темишварске епархије, потомци оних врлих
домаћина из Баната, прекаљених Срба који су манастир
Бездин доживљавали као своју велику светињу. Испред
манастирске капије епископ будимски и администратор
темишварски Лукијан и румунски архиепископ арадски
Тимотеј са свештенством дочекују свету икону. Ту су и

Литија испред манастира Бездина
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румунски монаси из манастира Бодрог као и представници
монаштва српске Темишварске епархије. Пошто је икона
унета у храм почео је Акатист Пресветој Богородици. После
Акатиста епископ банатски Никонор обратио се домаћину као
и свима присутнима, истакавши значај самог чина и жељу да
света икона буде заштитница манастира Бездина и целе
Епархије темишварске. После бденија приређена је вечера за
госте на којој се захвалио, на позиву да учествује у овом чину,
румунски арадски архиепископ Тимотеј. Између осталог казао
је да је икона Богородице Бездинске благослов за Србе и
Румуне и да су сви православни богатији јер су добили
велику светињу. Његове речи су топло прихваћене.
Архиепископ Тимотеј познат је као човек дубоке вере који
гаји искрено пријатељство према српском народу и Српској
цркви и увек је благонаклон према Српској темишварској
епархији и њеним потребама.

За време читања Акатиста - Епископи: Лукијан, Никанор
и Тимотеј
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Манастирска слава је Ваведење Пресвете Богородице.
Она пада у зиму, а зиме у овом делу Баната знају бити оштре,
дуге и тешко је доћи у манастир. Стога се за Народни сабор
Успења Пресвете Богородице сабере много Срба. Тако је
било некад, тако је и данас. Зато је овај лепи празник и
изабран да се у тај дан врати копија чудотворне иконе
Богородице Бездинске, да би је што више Срба дочекало у
духовној радости.

Недеља, 28. август, Архијерејску литургију служили су
епископи банатски Никонар и будимски и администратор
темишварски Лукијан уз саслужење више свештеника и
ђакона. Појао је хор Саборне цркве из Темишвара под
управом Јоце Бугарског. Беседу је одржао протосинђел Јустин
из Темишвара. Епископ будимски Лукијан захвалио се
епископу Никонору на љубави и доброти коју указује
Темишварској епархији и што се радује сваком бољитку у
њој. Сјајна потврда томе је и овај предрагоцени дар

Празнична Литургија у манастирској порти
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манастиру Бездину. Присутнима се обратио и епископ
банатски Никонор. Његово слово је топло прихваћено пошто
ужива велики углед као осведочени пријатељ и
доброжелатељ Српске епархије темишварске.

Он је уручио игуманији Ангелини као и заслужнима у
овом чину лепе иконе Богородице Бездинске.

Духовном лепотом пленила је игуманија Ангелина.
Српкиња из Румуније коју је 1995., о празнику Успење
Пресвете Богородице, замонашио епископ шумадијски Сава,
тада администратор темишварски. Дао јој је монашко име
Ангелина. Тада је манастир Бездин претворен у женски. Од
1960., када се упокојио монах Пантелејмон (Дошен),
манастир Бездин је био без монаха, под администрацијом
мирских свештеника. Тежак пут је прешла мати Ангелина.
Сама у пустом крају, није дозволила да се угаси кандило у
старој светињи. У зимским месецима недељама нико јој није
покуцао на врата. Упркос свему и дубоким годинама, увелико
је зашла у девету деценију живота, сачувала је ведрину и
милину у осмеху, сачувала је хришћанску радост коју доноси
дубока вера. Више није сама. Са њом је јеромонах Симеон и
искушеник Драган. Ту је сад и копија чудотворне иконе
Богородице Бездинске, и земни остаци оца Кирила
Цветковића које небо, у наше смутно време, прославља.

Напустили смо манастир Бездин дубоко свесни да је
наш српски народ на овим панонским просторима раздељен
у више држава. Зато су овакви догађаји од велике важности.
Они су оне духовне споне које нас везују кроз подсећање да
смо духовни рукосад Светога Саве. У неким крајевима се
истањио прамен српског живота. Светосавски и Видовдански
култ јесте оно истинско што нас држи као народ и опомиње
да је наше срце уз нашу велику светињу, Пећку патријаршију,
и нашег духовног оца Српског патријарха.

Драган Вукић
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ОБРЕТЕЊЕ ЧЕСНИХ МОШТИЈУ
ИСПОВЕДНИКА ПРАВОСЛАВЉА

ПРОТОСИНЂЕЛА КИРИЛА
ЦВИЈЕТКОВИЋА - БЕЗДИНСКОГ

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа
будимског и администратора темишварског Г.Г. Лукијана,
предузето је све потребно и  ископане су чесни земни
остаци - мошти, исповедника православља и негдашњег
сабрата бездинског, протосинђела Кирила (Цвијетковића).
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Протосинђел Кирило је био заточен у манастиру
Бездину, где је провео последње године овоземаљског живота
и упокојио се у Господу 29. септембра по старом календару
(12. октобра по новом ) 1857. године. Ово дело је учињенио
у 154. години после његовог представљења.

Водиља за локацију гробног место које се налазило у
манастирској порти са северне стране цркве, били су
животописи  бездинских монаха које је водио игуман
Пантелејмон (Дошен) као и препис из протоколарног записа
о смрти који је пронађен у манастирском Архиву.

Ово часно и одговорно дело припало је г. Будимиру
Кокотовићу, дипломираном теологу и вероучитељу из Борче
(епархија банатска), који већ две године са пуно љубави и
труда води српске летње духовне кампове у манастиру
Бездину.

Ископавање је започето у понедељак 25. јула 2011.
године на празник Иконе Пресвете Богородице Тројеручице.
Након три дана, у среду 27. јула, на дубини од око три и по
метра, пронађени су добро очувани земни остаци
протосинђела Кирила, исповедника бездинског. Свештеници
Душан Кључар и Дина Чоков, су извадили свете мошти и
умили их водом у манастирској порти.

У недељу 31. јула после вечерњег богослужења,
свештеници: Душан Кључар, Благоје Чоботин и Милован
Милин су по други пут умили мошти водом и вином у
манастирској цркви.

Уочи празника Светог пророка Илије, 01. септембра,
док је игуманија Ангелина сво време читала псалтир,
Епископ Лукијан је са протосинђелом Јустином, јеромонахом
Симеоном и о. Милованом, помазао мошти мирисним
јелејем, док су монахиња Аполинарија (манастир Базјаш) и
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г-дин Будимир припремали оно што је потребно за облачење.
Пред бденије уочи манастирског сабора, Успење

Пресвете Богородице, дана 27. августа, присутно монаштво
и свештенство, обукло је обретене мошти у свештеничко
одјејаније, и положило у кивот,који је уз свечани звук звона,
литијски пренет у манастирску цркву и положен на постоље
са леве стране брода цркве.

Новопросијали исповедниче вере православне, оче
Кириле,моли Бога за све нас !

Будимир Кокотовић
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ТРИ ЧАКОВАЧКЕ СВЕЧАНОСТИ

(МОЛИТВЕНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕПАРХИЈСКЕ СЛАВЕ
- СВЕТОГ ЈОСИФА ТЕМИШВАРСКОГ, 240 ГОДИНА

ОД ОСВЕЋЕЊА ЧАКОВАЧКЕ ЦРКВЕ И 200 ГОДИНА
ОД СМРТИ ЈЕРОМОНАХА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА)

Слава Епархије темишварске, празник Светог Јосифа
митрополита темишварског, свечано је прослављена у граду
Чакову, у среду, 28. септембра 2011. године, где су се, том
приликом, сабрали свештеници Епархије, верујући народ,
многобројни гости и високе званице.

На дан празника, испред чаковачке Успењске цркве,
мноштво верника и сво епархијско свештенство и монаштво
, у свечаном шпалиру дочекало је свог епископа, који се,
благосиљајући вјерне, упутио ка цркви, праћен појањем
присутних.

У 10 часова је започела света архијерејска Литургија
којом је началствовао епископ Лукијан, уз саслужење са: о.
Маринком Марков, сва три архијерејска намесника
(соколовачким о. Васом Плестић, темишварским о.
Браниславом Станковић, арадским о. Огњаном Плавшић), о.
Јустином (Стојановић), ђаконима: Јоцом Несторивић,
Миливојем Горник и Верољубом Гвозденовић. Током свете
архијерејске Литургије, Епископ Лукијан је рукоположио у
презвитерски чин, свршеног богослова и дипломираног
теолога, ђакона Верољуба Гвозденовића из Белобрешке.
Обављено је и свето причешће свог свештенства. 
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После отпуста, одслужен је парастос,а поводом
обележавања 200. годишњице од упокојења највећег сина
Чакова и великана новије српске историје, културе и
државности - јеромонаха Доситеја Обрадовића.

Испред Доситејеве спомен куће, ђаци Српске гимназије
из Темишвара ,која носи име нашег просветитеља, отпевала
су: ,,Химну Доситеју” и ,,Востани Сербие”.

У месном Дому културе је уприличен ручак за све
званице, на којем је веома надахнуто и поучно слово о
Доситеју изговорио Радован Пилиповић, библиотекар
Српске патријаршије из Београда.

Овим молитвеним Литургијским слављем, обележа-
вањем Епархијске славе и двеју годишљица, додали смо још
коју карику у историји и молитвену свећу пред престолом
Божијим,а за свеколико добро и спасење рода нашег српског
и православног.

протојереј Љубомир Матић,
парох чаковачки
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БЕСЕДА О ДОСИТЕЈУ ОБРАДОВИЋУ
КАО СВЕСРБИНУ И СВЕЕВРОПЕЈЦУ

Ваше Преосвештенство ,Часни и преподобни оци,
Ваша екселеницјо,даме и господо,

1. Пре тачно стотину година – 1911. широм Српства: у
Банату, Сремским Карловцима, Београду и осталим
градовима Србије, Босни и Херцеговини, Далмацији и
другде, обележена је свечаним академијама стогодишњица од
смрти Доситеја Обрадовића. Довољно је само погледати
додатак „Споменици Доситеја Обрадовића“ коју је те године
издала Српска Књижевна Задруга са списком свих места и
учесника, беседника и неговатеља Доситејевог лика.
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Доситејеве заслуге за интелектуални развој нашег
народа и његов утицај на српску културу, који и данас врши,
немерљив је и трајаће колико буде трајала српска историја.
Али, у данашњем тренутку када је свака помисао на историју
код Срба некако повезана са страхом од пораза, бојазни од
политичке авантуре сумњивог исхода, историја је тежина и
бреме које је лакше одбацити него се са њим носити и њега
подносити. У садашњици у којој живимо не видесмо у
Србији интституцијско подупирање Доситејеве успомене.
Мало је учињено у том правцу. Растрешени и разапети у
матици организујемо и улажемо свесно и несвесно (као
порески обвезници и конзументи масмедија) у пројекте без
садржаја, укорењености и упоришта у вековном искуству.

2. Част ми је да будем позван на овај јубилеј, овде у
Доситејевом завичају, овде у колевци која га је одњихала, јер
завичај не заборавља великог Доситеја. Још већа ми је радост
када све ово организује, премудро устројавајући, Српска
православна црква на челу са својим свештенством и
Преосвећеним Епископом будимским и администратором
епархије темишварске господином Лукијаном. Помисао на
Димитрија Обрадовића, у монаштву нареченог Доситеја,
ствара усхићење попут онога које се доживи на литургији у
Пећкој Патријаршији, исто оно које обузме човека пред
стећцима и громилама Западне Босне. Не желимо да због
таквог личног искуства будемо погрешно схваћени, јер не
кажемо да се између тих ствари може повлачити знак
једнакости по значају, али сасвим је јасно да је свака студија,
сваки приступ Доситеју осуђен на пропаст, ако управо не
одбаци географске, цивилизацијске и хронолошке поделе и
класификације. Речено је давно како је трагедија људскости
и човечијег духа у томе што је понекад преширок, међутим
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сваки напор сужавања Доситејевог духа води у амбис
неразумевања, научног, идеолошког и педагошког промашаја.

3. За нас је, свакако, симпатична констатација да је
целокупна српска култура одређена одласком Светог Саве у
манастир и бекстовм Доситејевим из манаситра. Колико је
симпатична, толико је и схематична, а свака схема је
површна, да би на крају управо као таква била још и сасвим
неистинита. Такво поређење је неуспело јер Света Гора XII
века и манастир Хопово XVIII столећа имају само мало
заједничког. Они су повезани по спољашем изгледу и држању
типика, али по суштини, по срцу, и аскетском опредељењу
имају мало додирних тачака. Да ли ћемо бити осуђени за
јерес ако кажемо или претпоставимо да је исти онај дух који
је водио Светог Саву у манастир; Доситеја баш водио из
манастира. Од младости своје запаљивог духа, бистар, склон
читању, помислио је Димитрије Обрадовић да је пустињачки
начин живота и светачки успех у аскези могућ у условима
његове свакодневице.

4. Не грешимо када кажемо да је Доситејев дух управо
дух једног Свесрбина, дух Свеевропејца, дух свечовека... А
небо је за сокола да лети по њему, каже нам народни певач.
Но такав сиви птић је имао срећу да се роди у једном
Темишвару, колевци српске грађанске класе, наклоњене роду
и просвешченију, оне исте елите коју срећемо у Трсту, Бечу,
Пожуну, Сент Андреји, Будимпешти, Коморану, Араду,
градовима Панонског и Средњоевропског културног круга, у
крајњој линији круга Великоморавске мисије Свете Браће
Кирила и Методија.

Та елита је састављена од представника оних
„граждана“ који су искрено волели своје парохијске цркве и
нису жалили злата да уграде у њихов темпло, звоник, у
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њихову књигохранилницу, да дају цекин и дукат на
„иждивеније свјашченическо“.  Да је рођен у некој касаби на
Балкану, упознао би се такође рано са јелинским језиком, али
би га користио само на ползу трговине и просте економије,
никако на риторику и изграђивање духа. Склоност ка
светости и еклисијалном постојању, млађани Чаковљанин
има као син Банатске Крајине, која је заједно са
Херцеговином разавила барјаке са иконом Светог Саве у
борби за слободу 1594. године, која је на олтар „Часног Крста
и Слободе Златне“ дала Св. Теодора Вршачког, али која
уједно носи благи дух подвижника Св. Јосифа Темишварског
и Светогорца Св. Рафаила Банатског.

Нажалост, „подкрилије Фрушкој Гори“ било је прво
разочарење, јер у тамошњој хоповској обитељи није нашао
све читано у светим списима. Видевши пад морала
унутрашњост му се узбуркала. Мада, није морал оно што
спасава, али исто тако ни светост није безморална
категорија. „Одбегли“ хоповски калуђер није креуно путем
богоборног атеизма, кренуо је на пут по коме је емпиријски
ујединио вредни и мирни Банат, крешевиту, јогунасту и
побожну Далмацију, бунтовну, мученичку и осветничку
Карађорђеву Шумадију. Непослушни хоповски калуђер служи,
попује и учитељује у Книнском Пољу, Скрадину и Плавну.
Он се није одметнуо од службе људима, иако је презрео, у
неким сегментима, окоштали систем Карловачке митропо-
лије. Систем који је преко појединаца местимично отпао од
благољепија богослужења, набацио раскош уместо
калокагатије хришћанства, поставио униформну књижевност
уместо слободе израза, претпоставио спутаност личности
уместо слободе у Духу Светоме.

Али, Доситеју је и тамо тесно. Жељан знања он иде
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даље. Претесни су му сви српски крајеви кроз које је прошао,
где је упознао људе, међу којима је живео и којима је био
узор и светило. Одлази на Крф, у Смирну, усавршава се у
јелинском језику, језику Новог Завета, језику Богооткривења
и исконске неовизантијске снаге. Оне која ни под вековном
владавином полумесеца никада није замрла. Византинизам
младости (дела агиографске и аскетске литературе),
искушеничког и манастирског живота (химнографске и
богољубиве словесности), продубљује  учитељевањем у
Православној Далмацији (где се на сваком камену против
унијатске напасти исповеда српски источно-православни
‘Ристос), а довршава га боравком по грчком Леванту,
отвореном за утицаје романског запада... Али, све то не
исцрпљује Доситеја.  То, ипак, даје чврсту сигурност да
Европејство Беча, Халеа, Тибингена и Лајпцига неће од сина
Чакова и српског Баната створити друштвено незаинтере-
сованог или, у горем случају, противника свога народа.

5. Свако промишљање клирикалне каријере и црквене
судбине Доситеја Обрадовића рађа у нама једну напрегнуту
мисао. Или ћемо га олако осудити и узети на себе улогу
Онога које је рекао да је „његова освета и да ће је Он
вратити“. На првом месту морамо имати на уму речи великог
познаваоца историје Карловчаке митрополије, библиотекара
проте Димитрија Руварца (1842-1931) који је записао након
вишедеценијских и дубинских истраживања докумената која
су само њему била на располагању: да ниједна конзисторија
Митрополије није никада судила у духовним стварима нити
расправљала о било каквом предмету везаном за Доситеја.

У годинама када су „свеци мећали прилике виш’ Србије
по небу ведроме“, када је било упутно збијати и не расипати
српску снагу,  калуђера луталицу, „бегана“ из фрушкогорске
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обитељи Доситеја „европејског образа и подобија“ дочекује
у свом резиденцијалном месту Сремским Карловцима
Стефан Стратимировић са великим почастима, изашавши
пред њега са чирацима и рипидама, узевши га под руку и
тако са њим ушавши у двор митрополије. Али, то је могао
да уради само велики митрополит карловачки Стефан
Стратимировић, човек који се изградио на европској паидеји,
познавалац Хорација, и „прочеје класики“ али и византијске
химнографије, човек који је читао Јована Рајића, али и
Баронија, Фарлатија, Луцијуса, чији је легат у Библиотеци
Српске Патријаршије надопуна корисницима библиотека
Академије Наука и Универзитета. Ваља још нагласити да
митрополит Стефан, племенити Стратимировић од Кулпина
канонским мерама обуздава распустан живот свога клира,
трудећи са да искорени све оно што је младог Доситеја
својевремено било саблазнило.

Да је остао у Хопову, можда би био и игуман,
архимандрит, владика, али не би био оснивач Београдске
богословије, харизматични просветитељ чије просвешченије
није раскрстило са хришћанством, нити је било стерилисано
од духовних садржаја. Својом личношћу европског формата
и искуства утиче на Викентија Ракића и кружок честитих
светосавских Србаља у ослобођеној „Сербији“. „Попечитељ
просвешченија“ савесно обавља своју дужност у обновљеној
модерној српској држави која са обнавља напорима ратних
чета и оружника стојећих под барјацима са иконом Светог
Симона - Првовенчаног Краља.

6. Доситеј, чедо неправедно назване „пречанске“ Цркве
Српског народа – Карловачке митрополије, која је лоза Пећке
патријаршије, носитељке светосавског континутета и
вршиоца улоге Провиђења у националној историји,
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ускликнуо је: „Востани Сербије! ... Востани Сербије, давно
си заспала“! Његов усклик подржали су и други виско-
достојњејши и високопочитајеми клирици Митрополије, а
међу првима и бачки епископ Јован Јовановић који
Карађорђији шаље топ и злато за џебану.

Ослободила се Кнежевина вековне турске владавине,
први српски књижар Глигорије Возаровић почев од 1833.
издаје сабрана дела првог србијанског министра просвете,
вишетомни корпус који садржи Живот и прикљученија,
Христоитију, Буквицу, Басне, Венац од алфавита...  Од тада
па до данас Доситеј се прештампава, тумачи, разумева...

Једна рецепција његовог опуса, која се чешће може
срести, натегнута је на антицрквену воденицу, јер тако је
одговарало идеологији која је дуго владала на просторима
Источне Европе и имала претезију да пороби људски дух.
Димитрије Обрадовић, у калуђерству прозвани Доситеј,
никада није презрео Свети Путир и нафору, остао је чедо
предањске „српске вјере“, која се развијала у увек бурним,
преметнутим и динамичним околностима.

Радован Пилиповић,
библиотекар Српске Патријаршије

(Ауторизовани текст беседе изговорене у Чакову, родном
месту Димитрија/Доситеја Обрадовића, 28. септембра 2011. годи-
не, на дан покровитеља Епархије темишварске Св. Јосифа Темиш-
варског, на братском састанку епархијског свештенства, а
поводом обележавања 200 година од упокојења јеромонаха и
просветитеља српског Доситеја Обрадовића).
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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА

НЕКОЛИКО КАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ

Православна вера је сачувала садржај и богослужења
првобитног хришћанства. Ипак, иако она по својој суштини
представља наставак веровања, богослужења и духовности
неподељене Цркве, необично је и истинито и то што се она
беспрекорно и изузетно успешно суочава са духовним
потребама људи који су јој до данашњег дана остали
предани.

Суштина вере православне је током двехиљадегодишње
историје људског рода остала непромењена. Управо због
тога, Православље већ вековима није обремењено нечим што
би данас требало елиминисати. Такође, оно није суштинске
карактеристике свога постојања црпило из привремених
елемената неког историјског периода, те то ни данас не жели
да чини.

Православље се у периоду Средњег века није
променило, као што је то био случај са римокатолицизмом,
нити је оно само по себи неки узгредни резултат пружања
отпора у периоду Ренесансе, као што је то случај са
протестантизмом. Оно чак ни данас нема потребу да мења
своју суштину, како би се, кроз процес секуларизације,
прилагодило савременом добу.
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Православље у тајну Цркве, сачувану једноставним
изразом вере, није увело суптилне и сложене иновације
појединих учитеља, вођених жељом за сладошћу интелек-
туалних вежби, а не за дубоким и неизмерним поштовањем
тајинског односа између Бога и човека.

Православље никада није мешало сувишне људске
мисли са једноставном, тајинском, величанственом,
непроменљивом и увек живом суштином основних истина о
тајни спасења.

Могло би се рећи да је Православље сачувало масовни
карактер, јер су људи, у свој својој једноставности, слабо
реаговали на пролазне идеологије историјских периода,
истовремено остајући отворени за реалне и суштинске
проблеме свих времена.

Православљу није потребна секуларизација како би се
суочила са савременим човеком. Насупрот томе, оно врло
добро зна да би управо тиме изгубило човечански аспект, те
више не би могло да одговара на основне проблеме спасења,
који тињају под пепелом дубина сваког људског бића.

Заиста, Православље се увек прилагођавало одређеном
времену. Оно је искреним верницима увек помагало у свим
приликама, како у њиховим трудовима и борбама за
опстанак, тако и у трудовима да се ослободе туђинске власти.
Румунска православна црква је увођењем националног језика
на богослужења пре триста година, помогла стварању
румунског књижевног језика.

Али, прилагођавање Православља времену у којем
живи, не подразумева да оно престаје да буде Тајна, нити
значи да је Тајна замењена неком идеологијом карактерис-
тичном за одређену епоху. Православље то чини са
потпуним уважавањем вредности саме творевине. Оно је
увек остало тајна једноставних чињеница, али основних и
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неопходних за верски живот.
Православље је увек живело и још увек живи на тај

начин. У том смислу, оно предаје Христа вернима, Христа
Који је исти јуче и данас и у вијекове (Јевр. 13, 8). Исус
Христос је Тај, Који је увек исти и савршено нас поучава и
данас и јуче.

Древни Закон је био подложан променама, јер се
непрекидно откривао, проширивао значење, док коначно није
замењен Самим Христом. Тако је Закон, услед своје
несавршености као спасоносне тајне, запостављен: Укида се,
дакле, пређашња заповијест због њене немоћи и некорис-
ности – јер Закон ништа није довео до савршенства (Јевр.
7, 18-19).

Све људске идеологије пролазе кроз исти процес. Једна
нестаје, а замењује је друга, попут свештеника којих је било
много (Јевр. 7, 23). А Овај, пошто остаје вавијек, има
непролазно свештенство. Зато и може потпуно и за увијек
спасти оне који кроз њега долазе Богу, пошто свагда живи
па може посредовати за њих (Јевр. 4, 24-25).

Православљу, због савршеног достојанства првосвеш-
теника Христа, нису потребне никакве промене - додавања
или одузимања. Његов једини задатак је да говори о времену
и да истиче његово достојанство у свој својој пуноти. Изрека
Еццлесиа семпер реформанда не важи за Православље, јер
оно предаје васцелог Христа, Који семпер цонформис цум
омни темпоре.

Тајна спасења се у православној вери одувек живела у
свој својој пуноти. Неколико термина, усвојених на
васељенским саборима, није имало за циљ да сведе ову тајну
на рационалистичку дефиницију, већ да је одбрани од оних
који покушавају да је рационализују, ограниче, или, чак,
униште.
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Требало је да ови термини једном за свагда заштите
тајинствену Благовест објављену у Новом Завјету – да смо
спасени Сином Божијим, Који је постао човек, при чему
вечно остаје неизменљиви Бог и неизменљиви човек; да смо
спасени Богом Који је истовремено и савршени човек и, као
такав, доступан свима нама, или, тачније речено, Који је
неисцрпни извор живота.

Васељенски сабори су бранили Тајну спасења, која нам
открива да је неисцрпни и животодавни извор доступан
онолико колико и наш ближњи. На васељенским саборима је
установљена јасна разлика између пантеистичког јелинизма,
предвођеног знањем, и Бога са којим се заједничари и тиме
потврђује вечна вредност човека као непоновљиве личности.

Сабори су одолели искушењу рационализма да се Тајна
спасења обесмисли и обезвреди претварањем Бога у суштину
(оусиа) подређену законима разума и могућим човековим
нестанком у тој суштини. Само личност може избећи
рационализам и остати неисцрпна тајна, а да истовремено
остане знана другој личности, као што је Бог близак човеку,
али истовремено остаје вечна тајна.

Један од последњих приговора Православљу јесте да се
оно, попут западног хришћанства, прилагодило средњевеков-
ној ренесанси и визанстијском менталитету, те је живоносну
суштину хришћанске тајне закопало под гомилу формалног и
аристократског велељепија, које више не одговара нашем
времену.

Наиме, ми не поричемо чињеницу да је Византија
доста утицала на хришћанство, али се она није дотакла
суштине хришћанске тајне.

Оно што се у животу источне православне Цркве
сматра византијским наслеђем јесте мноштво символа, који
изражавају хришћанску веру и њено биће оживотворено у
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богослужењима, уметности и животу уопште. Међутим, сам
утицај Византије није могао да помогне развоју символизма,
својственог изразу хришћанске тајне.

Изразито рационална и догматска изложења којима је
Запад покушао (и покушава) да саму Тајну замени символима,
потиче из уверења да се она може речима прецизно
објаснити.

У стварности се ова Тајна своди на пуке речи или се
чак обесмисли при сваком покушају стављања у строге
смислене оквире речи и интелектуалне дефиниције.
Парадоксална и апофатичка пунота тајне спасења се тачније
изражава символима.

Уопштено говорити о Крсту и Васкрсењу, созерцавати
их кроз иконе, те символички и литургијски их изражавати,
све то омогућава приближавање Тајне спасења човеку, за
разлику од Анселмове теорије задовољења или протестант-
ске теорије, које могу изразити само једну страну непостиж-
не Тајне спасења.

Ако је потребно да се Православље прилагођава
потребама савременог човека, не може се у потпуности
редуковати символичко изражавање, већ само поједноставити
већ постојећи израз. Тако би се одмах сагледали символи ове
хришћанске тајне, која испуњава насушне, једноставне и
сталне човекове духовне потребе. Наиме, Бог је близу нас
кроз нашег ближњег, васкрсење кроз крст, част кроз
понизност, суздржање кроз трпљење, слобода кроз благодат,
смисао живота кроз веру у живот после смрти, индивидуал-
ност кроз заједницу, развој личности кроз самоодрицање,
итд.

протојереј-ставрофор проф. др. Димитрије Станилоје
превод с енглеског: сестринство Тројеручице (Шибеник -

епархија далматинска)
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ПРАЗНИК КАО ОТКРИВЕЊЕ СМИСЛА
ВРЕМЕНА

Празник Цвети у Мачевићу

Црквена година је, од давнина, почињала у септембру1.
И мада у наше време то готово више нико и не зна, нити се
тога ико више сећа, мислимо да је, на почетку јесени, умесно
да размислимо о нашем односу према времену или, тачније,
о оном схватању времена које у себи садрже речи -
“Црквена година”.
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“Антирелигиозна”, тј. антихришћанска2 пропаганда је
утрошила огромну енергију у својој борби против
хришћанских празника. Она је на све начине покушавала да
их раскринка и дискредитује као наводну измишљотину и
обману која - попут древних и првобитних митова - у
данашње време више нема никаквог смисла. Међутим, сама
чињеница да је та пропаганда објавила толико много књига
и брошура посвећених борби против хришћанских празника,
као и да је толико енергије уложила у ту борбу јасно сведочи
о томе да су хришћански иразници итекако живи и да их
је веома тешко искоренити и истребити из човековог живота.
Ма колико безбожничка пропаганда покушавала да
“раскринка” Хришћанство и јеванђелско казивање о рођењу
Христовом и ма колико та пропаганда називала божићну
јелку - новогодишњом, Хришћани и даље славе Божић и ките
јелку стављајући на њен врх звездицу у знак сећања на ону
звезду што је сијала над витлејемском пећином. Безбожничка
пропаганда и поред свих својих напора није успела да сведе
божићну украсну звезду, јелку, запаљене свеће и радост
дечијих гласова на свој дијалектички материјализам и
научно-атеистички поглед на свет.

Свима је већ позната чињеница да безбожничка
пропаганда у ту јединствену пролећну ноћ када Хришћани
празнују Васкрс - хришћански “празник над празницима” и
“славље над слављима” - ангажује гомиле комсомолаца да би
ови својом виком и хулама ометали васкршњу службу у
црквама и заглушили речи од којих нема лепших на овој
земљи: “ Сада је све испуњено светлошћу, и небо и земља
и иреисиодња, и нека празнује сав свет, видиви и невидиви,
Васкрсење Хрисшово...”. Но и поред тога што се они сатиру
у својој богохулној галами, Пасха и даље наставља да сија и



44 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

зрачи радошћу баш као и пре хиљаду година.
Биће, ипак, да се вреди замислити над смислом

хришћанских празника, односно “црквене године” која је
вековима осмишљавала и освећивала буквално читав живот
милиона људи.

Биће, ипак, да је много паметннје да се људи - уместо
писања баналних брошура у којима тврде да су црквени
празннци вековима владали људским жввотима као груба
лаж - потруде да схвате то задивљујуће и органско ткање
хришћанских празника, ткање које сваком годишњем добу даје
његову особену боју и особену дубину.

Светлост Рождества Христовог, светла туга Великога
Поста из које тајанствено и неприметно израста радост Пасхе
(Васкрса), летом и сунцем преиспуњени празници Вазнесења
и Тројице, августовска предјесења дубина Преображења и
Успења. Измишљотвна? Обмана? Мит? Допустимо, за
тренутак, и ту могућност. Али, зашто онда да не допуствмо
и ту могућност да вреди покушати да се види да ли ти
празиици можда, чак, нс откривају и један дубљи приступ
животу? Јер једно је сасввм јасно: човек на може да живи
без празника и иразновања иразиика.

Социолозн - чак и они који нису били религиозни као
што је то, на пример, био Диркем - одавно су већ научно и
објективно доказали да празновање празника придада оној
најдубљој и првобитној основи људскога живота и културе.
Није било у историјн ниједне људске заједнице, нити
цивилизације која ннјс празновала празнике.

Празник наставља да живи чак и у милитантно
автихришћанском и безбожничком друштву, јер и то друштво
почиње да ствара свој круг безбожничких празннка као што
су празник рада, дан жене, празник овога и празник онога.
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Празничнн обред или ритуал наставља да живи и у таквом
друштву у виду уличнвх манифестација, парада, бацања
цвећа, песама, музике, весеља, нераднвх дана и свечаних
ручкова. Зато је, понављам, погрешно покушавати да се
празници “раскринкају” и “дискредитују” као “религиозна
измишљотнна и обмана”.

Напротив, неопходно је да се изнова замислнмо над
самом чињеницом постојања и функције празника и
празновања у људском жнвоту, над значајем који празник и
празно-вање имају за човека. Човек може да празнује ово
или ово, међутнм у њему наставља да жнви та стална
потреба за празником. Одакле, онда, та потреба за празником,
шта та потреба изражава, чему одговара, на шта указујс у
човековој прнроди?

Као што сам већ рекао, од првобитне заједвице до
данас нема људскс заједнице без празника и празновања.
Шта знамо о тим првим празницима? Знамо две освовне
ствари. Најпре, и то је сасвим очигледно, празник настаје из
оног - за човека неизбежног - ритма рада и одмора. Човек
мора да ради да би живео, али човек не може да ради без
одмора. Зато је временом у људском жнвоту почео да се
уобличава ритам рада и одмора од рада, при чему је човек
тај одмор, могућност да не ради све више почео да осећа као
радост.

То је први и по себи очигледни корен празника, онај
чоњенични и мање важан чини-лац у установљењу празнка
као празннка. Други, важиијм чииилац јесте то што је сам
рад, па отуда и читав човеков живот, кроз празник почињао
да добија свој смисао. И управо у тој, апсолутно неуниш-
тивој, човековој потреби не само да се одмори од рада, већ
и да се радује том одмору, да кроз њега проналази смисао
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свога живота, треба тражити сварни извор празнока и
његове неуништивости у животу људске заједнице.

 Животиње, такође, живе ритмом рада и одмора, и
њима је, такође, физиолошки потребан предах и одмор, но за
њих тај предах и тај одмор остају пуке физиолошке појаве,
оне не прерастају у радост празника. И са своје тачке
гледишта, антихришћанска пропаганда - заснована на
материјалистичком погледу на свет - с ‘’правом’’ и доследно
свом погледу на свет одбацује хрвшћанске празнике, али их
без икаквог права и сасвим недо-следно замењује својим
безбожничким празницима. Јер схватање човека, који је
својствено материјалистичком погледу на свет, зна и
признаје исључиво тај животињски и физиолошки ритам
рада и одмора, одмора као припреме организма за нови рад
и у том схватању човека нема места ни за један други ритам
рада и одмора осим за тај и такав ритам. Сваког дана је
потребао толико и толико часова сна, сваке ведеље је
потребан један такозванн “нерадни’’ дан, сваке године је
потебно толико и толико недеља одмора. Но, све овоје само
из практичних разлога: да би се људском организму
повратила снага и обновио његов “производни потенцијал”.

Међутим, чак се ни првобитни човек није просто
одмарао од рада. И он је умео да празнује. То значи да се ни
за њега дани напора и трудова нису просто смењивали са
сном и одмором: и он је почео да открива тренутке одмора,
као радосну могућност за сагледавање резултата сврга рада,
за осмишљење свог рада и радовање због плодова свога рада.
Кроз празник и празновање рад је за човека престајао да
буде само терет, борба за опстанак, безрадосни низ дана и
ноћи: рад је празником почео да добија смисао, јер је човек
могао да сагледа његове резултате рад је на неки начин
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почео да се одуховљава и постаје човечнији. И, ма колико се
певале химне раду, рад за човека увек остаје напор, труд и
умор. Но човек прихвата и успева да савлада и напор и
умор, али само онда када тај напор и умор за свој плод имају
не пуки материјални успех, већ када они постају начин на
који човек остварује своју слободу, доживљава радост и
пуноту живота. А управо то и јесте празник по својој
првобитној суштини: ослобођење човека од живота као
нужности, живота као неумитног закона.

То је разлог због кога човек има потребу не само за
пуким одмором, већ за празником. Зато човек у празник и
празновање улаже своје целокупно схватање живота и њима
изражава смисао и циљ свога живота. И зато је, коначно,
кроз празник, тачније, кроз човека у празнику, кроз човека
који празнује празник најлакше појмити смисао ове или оне
вере, овог или оног погледа на свет. Зато се може рећи:
“Реци ми шта празнујеш и ја ћу ти рећи ко си...’’.

протојереј Александар Шмеман

Из књиге: ТАЈНЕ ПРАЗНИКА (Празници Православне
Црквене године) - Цетиње 1996.

Превео са руског : Матеј Арсенијевић

Напомене:

1 Почетак црквене године се - према одлуци I Васељенског Сабора
из 325. године празнује се 1. септембра; по православном
црквеном (неправилно називаном – ‘’старом’’) календару, тј. 14.
септембра по “новом” - папском (којег је у XVI в. установио папа
Гргур XIII), тј. данас секуларном, грађанском календару. Месец
септембар је и код старозаветних Јевреја био месец којим је
почињала година, месец збирања плодова и приношења жртви
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благодарности Богу. У време овога празновања Господ Исус
Христос је - по Јеванђељу - ушао у синагогу у Назаре-ту, отворио
књигу пророка Исаије и прочитао речи: “Дух Господњи је на
мени, зато Ме помаза да јавим Јеванђеље нишшима, посла ме
да исцелим скрушене срцем, да проповедам заробљенима
ослобођење и слеиима проповедаљње, да огласим огласим
годину милосши Госиодње” (Иса. 61, 1-2). Вековима је грађанска
година у хришћанском свету почињала 1. септембра као и црквена
година. До промене у датуму почетка нове године дошло је најпре
у Западној Европи (Французи од 1564. по заповести краља Карла
IX отпочињу нову годину 1. јануара), а потом и, на Истоку, у
Русији у време западно оријентисаног руског цара Петра Великог
(по чијој се заповести 1699. почетак грађанске године премешта
на 1. јануар), да би се, временом, то разилажење почетка црквене
и грађанске године, а потом и црквеног и грађанског календара,
тј. постепено прелажеље на рачунање времена по грађанском
календару, из Русије проширило и по другим деловима право-
славног света (прим. прев.).

2 o. Александар Шмеман овде - пре свега - мисли на совјетску,
комунистичку пропаганду (прим. прев).
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ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ
ПРАКСЕ

БЕСЕДА НА ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО

Данас празнујемо празник над празницима и
светковину над светковинама. Данас је духовна радост
испунила цео хришћански свет. Данас је Господ и Бог и
Спаситељ наш Исус Христос Својим васкрсењем просветлио
целу васељену. Нека се радује небо и земља, јер их је
светлост Христовог васкрсења обасјала, нека се радују и они
у аду,јер је Христос својим силаском у њега донео вечно
весеље свима онима који су били држани оковима смрти и
надали се васкрсењу. Данас је Христос, наш истинити
живот, Својим васкрсењем, поставио темеље новом
човечанском роду и увенчао сва спасоносна дела које је
учинио овде на земљи. Данас је дан Божијег васкрсења,
тријумф помирења, пропаст невидљивог рата, изобличење
смрти и победа ђавола. Данас по правди Божијој можемо
поновити речи пророка Осије:,,Где је смрти помор твој? Где
је гробе, погибао твоја“ (Осија 13,14). Данас је врата од
меди Христос разрушио и само име смрти променио, јер се
од тада више смрт не зове него сан. Пре доласка Спаситеља
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Христа и икономије Крста, сам назив смрти био је веома
страшан, јер је првобитном човеку, после стварења смрћу
било прећено:,,Али с дрвета од знања добра и зла, с њега не
једи;јер у који дан окусиш с њега умрећеш“ (1 Мојсијева 2,
17). И Пророк Давид надахнут Духом Светим говори:,, Смрт
грешника страшна је“ (Псалам 33).

Али под појмом смрти не разуме се једино растављање
душе од тела, него и пакао. Чујте патријарха Јакова који
говори:,,Свалили би сте ме стара у гроб“ (1 Мојсијева 42,38)
а пророк Давид каже:,,Господ ће избавити из ада душу моју“.
Али пошто се као човекољубац Христос принео на крсту и
трећи дан васкрсао, претворио је смрт у сан. Јер се уместо
смрти од сада говори о уснућу и сну, то јест о нашем
пресељењу из овоземаљског живота. Чујмо шта о томе
говори сам Спаситељ наш: ,,Лазар, пријатељ наш, заспао је,
но идем да га пробудим“ (Јован, 11,11). Јер као што је нама
лако да некога пробудимо из сна, тако је и нашем
заједничком Владару могуће да васкрсне из сна оне који су
умрли. Али пошто је реч Божија нова и страна ученицима
Христовим, те је они нису разумели, Христос им каже
,,Лазар умре!“ (Јован 11, 14).

Следећи примеру и велики Апостол Павле када пише
солуњанима каже: ,,Нећемо пак браћо, да вам буде
непознатошта је са онима који су уснули, да не бисте
туговали као они који немају наде, јер ако верујемо да Исус
умре и васкрсе, тако ће и Бог оне који су уснули у Исусу
довести с њим, јер вам ово казујемо речју Господњом да ми
који будемо живи о доласку Господњем, нећемо претећи оне
који су уснули“ (1 Солуњанима 4, 13-15).

Да ли сте видели браћо да се свуда смрт назива сном ?
Да ли сте видели колико је била светла победа Христовог
Васкрсења?. Јер Његовим Васкрсењем смо добили безбројна
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изобиља и њиме је поништена ђаволска обмана. Васкрсењем
прелазимо из овоземаљског живота у живот вечни.
Васкрсењем очекујемо понуђену плату на небесима.
Васкрсењем, ми обавијени материјалним телом, прибли-
жавамо се бестелесним бићима. Данас су засветлиле наше
победе. Данас је Христос победио смрт и тиранина ђавола
сурвао, а нама показао пут у вечни живот. Дакле, сви да се
веселимо, кличемо и радујемо се јер је Спаситељ победио
смрт и припремио све за наше спасење.

Драги верници,
У овоме што следи укратко ћемо показати са каквим ће

телима васкрснути светитељи и праведници Божији, и како
ће васкрнути грешници у судњем дану на крају векова.
Говорећи о овоме, морамо се подсетити речи Светог Писма,
које говоре о четири својства и дара и светитеља и
праведника о васкрсењу из мртвих. Ову истину сведочи нам
и велики Апотол Павле који каже да се је посејало трошно
тело а васкрсава јако, ето великог дара, сеје се у бесчасти и
васкрслава у части, ето дара светлости. О овом последњем
дару и Господ говори:,,Тада ће праведници засијати као
сунце у Царству оца њиховог“ (Матеј, 13, 43). Сеје се слабо
тело и васкрсава у свој сили својој, ето дара силе, сеје се
материјално тело и васкрсдава духовно, ето духовног дара.

Они који су васкрсли имаће лака тела, продуховљена,
без мане, тј. бесмртна и слична анђелима (1 Коринћанима 15,
42-44). Али пошто смо поменули и о телима грешника, знајте
да ће се њихова тела разликовати од тела светитеља и
праведника у судњем дану. Њихова тела биће одраз грешног
живљења на земљи и пример страшних мука које их очекују
од момента страшне пресуде када ће им Бог рећи:,,Идите од
мене проклети у огањ вечни који је припремљен ђаволу и
његовим анђелима“ (Матеј 25, 41). Њихова ће тела бити
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страшна за гледање и пуна страха. Уместо светлости биће
обавијена тамом, која ће бити одраз паклене таме. И као што
ће светлост блажених бити праћена лепотом - тако ће тела
грешника бити праћена срамотом и ужасом.

Али ако желимо да добијемо вечну насладу после
општег васкрсења, не будимо немарни према своме спасењу,
него зарадимо Царство небеско служећи преблагом Господу
нашем до последњег свог уздисаја. Живећи у овом времену
сваки од нас има своје бреме и прима изазове света, чак и
ако живи врлинским животом. Али зато нам Спаситељ
поручује: ,,Ко издржи до краја тај ће се спасти!“ (Матеј
10,22). Тако и морепловци који се приближавају пристаништу
са лађама пуним драгоцене робе, непрестано су у опрезу чак
и када су близу обале да се лађе не би спотакле о какву стену,
и потонуле у дубину морску и изгубиле своју робу за коју су
се толико трудили. Чујте шта каже богоносни отац Јован
Златоусти о овоме:,,Не будимо немарни и незахвални за сва
добра која смо добили васкрсењем Господњим. Нити да
помишљамо: ето, Велики пост је прошао, од сада можемо
бити без бриге. Јер сада требамо водити бригу више него
пре о нашој души, да не би тело ојачавши се учинило душу
слабијом. Јер је наш духовни подвиг за цео живот.“

Драги верници,
Свети Апостол Павле каже: ,,сваки који се бори,

обуздава се од свега“ (1 Кор. 9,25), а свети Јован Златоусти
каже:,,Ако смо збацили терет поста, нисмо збацили са себе
и плодове поста. Јер је немогуће одбацити труд и плод
поста. Прошао је телесни подвиг, али да никад не престаје
ревност за добра дела. Ако је престао пост нека остане
побожност. Ако је прошао телесни пост, нека се настави са
духовним постом, који је изнад овог телесног, чак је телесни
пост ради духовног установљен“.
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Под појмом духовног поста подразумевамо чињење
добрих дела, која смо дужни сви без изузетка да чинимо јер
смо сви крштени у Име Пресвете Тројице и сви верујемо у
Христа васкрслог из мртвих. Хришћанска љубав је начело
свих врлина, која нам омогућава спасење. Без љубави,
праштања и милостиње, нема спасења, нема васкрсења, нема
радости у души, нема васкрсења из смрти греха и нема мира
нашем срцу.

Ево једног светлог примера два посвађана хришћана
који су се измирили у васршњој ноћи: два човека, добри
хришћани и пријатељи, ђаволском обманом постали су
непријатељи један другоме. Наиме, један од њих је приликом
једног скупа увредио другога. И на тај начин је међу њих
ушла мржња. Иако је увређени човек наговаран да поднесе
пријаву суду против свог друга, он то није учинио - ипак је
у дубини своје душе хтео да дође до измирења са својим
другом. Почео је Велики пост, приближавао се Васкрс и у
њиховом односу ништа се није изменило, иако су обојица
ишла у исту цркву.На Велику суботу, обојица су се
исповедали са намером да се причесте идућег дана.
Свештеник који је био добро упознат са догађајем који их је
удаљио једно од другог, често пута, чак и претњом
епитимијом, наговарао је једног од њих да се измири са
својим братом. Али је увређени понос грешног човека стално
удаљавао тог јадника од измирења са својим пријатељем.

Око поноћи чуо се милозвучни глас звона парохијске
цркве који је позивао све вернике на васкршње јутрење.
Један је прешао праг цркве са болом у души што му пријатељ
није опростио неправду. Други је ушао у цркву са трепетом
и страхом јер није испунио дату реч свештенику о помирењу.

Богослужење је било божанствемо, узвишено и
прелепо. А када се почела певати стихира ,,Васкрсења је
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данас дан...“ горд и неразуман човек је почео погледом
тражити свог отуђеног друга. Ниму је било тешко пронаћи га.
Истога момента, прогурао се кроз мноштво народа, стао
испред свог доброг друга, загрлио га и прошапутао му је на
ухо :,,Христос Васкрсе брате!“ а после топлог одпоздрава са
сузама у очима додао:,,Опрости ми драги мој,опрости. Моје
понашање се више неће поновити, јер је Свето Васкрсење
Господње имало снажан утисак на мене и научило ме да
није добро нити јеванђелски, нити хришћански нити људски
шта сам је са тобом чинио, док си ти све време сносио тај
терет и чекао са надом у срцу овај час помирења“.

Овим поступком покајања је сатана био срушен.
Христос Господ се прославио на васкршњи дан, мржња је
одбегла, а мир и љубав поново враћене међу њима,у право
време, у страху Божијем, са вером и љубављу коју су обојица
посведочили приликом примања Свете Тајне Причешћа. Бог,
који је вечно жив у Тајни Евхаристије, Он их је благословио,
учврстио њихово помирење и њихово пријатељство је остало
примерно целог њиховог живота.

Колико много има сваки од нас да научи из ове приче,
из овог потресног догађаја, искреног повратка Христу, ове
две душе и поновно живљење у Христу, победом добра у
Васкршњој ноћи. Колико би ми требали да преиспитамо
своје помисли, осећања и понашање и да се приближимо
скрушена и смерна срца, срца пуна вере и љубави и да се
приближимо чаши Светога Причешћа, да примимо Господа
нашега Исуса Христа који је увек жив и спреман било кад да
се усели у нас, као што каже у Свом Светом Јеванђељу:,,Онај
који једе моје Тело и пије крв Моју, остаје у Мени и ја
остајем у њему“ (Јован 6,56).

Хоћемо ли и ми да се одлучимо за овакав живот ? Јер
је то за нашу потрбу и потребу земљског и небеског живота.
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Једино сједињени са Господом Исусом Христом моћићемо
боље и дубље разумети истинити смисао нашег земаљског
живота и сигурно ћемо кренути стазом нашег духовног
усавршавања и ка прослављењу у небеском животу.

Драги верници,
Данас је Господња Пасха. Данас је Христос, наш Живот,

победио смрт, ђавола и пакао. Данас су отворена рајска
врата и врата Царства Божијег. Данас се анђели радују и
прослављају Бога. Дакле одбацимо од себе сву мржњу, тегобу
и грех, а са весељем примимо Христа Васкрслог. Поклонимо
се Крсту на коме је Христос био распет. Целивајмо гроб из
којег је Христос васкрсао. Подражавајмо вером и надом
Спаситеља нашег, заједно са Пресветом Богородицом,
Светим Апостолима и са свим светитељима, оцима и
праоцима нашим.

Радујмо се духовно, брат са братом, опраштајмо једни
другима и љубимо једни друге, јер смо данас добили
опроштај и спасење Васкрсењем Христовим. Нико да не буде
жалостан, нико да не губи веру и наду у недаћама живота,
јер је Васкрсли Христос са нама.

Ако га будемо чували у нама, Он ће вечно остати у
нама. Ако ћемо чувати његову љубав и заповести назваћемо
се деца Божија. Са овом животодавном вером, која нас
крепи певајмо заједно песму Нову,,Христос васкрсе из
мртвих, смрћу смрт уништи и свима који су у гробовима
живот дарова“ Амин.

Христос Васкрсе!!!

Архимандрит Клеопа

Превод са румунског: јереј Саша Јашин
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СВЕТИ АПОСТОЛ ЈАКОВ – БРАТ
ГОСПОДЊИ ПО ТЕЛУ

Када је зло,грех и неваљалство завладало на земљи
међу свим народима, приближило се време да се испуни
обећање које је Бог дао човеку још у рају, а касније и кроз
пророке – долазак Спаситеља света-а ради спасења палог
рода љуцког.

Бог се открио људима непосредно,друго лице Свете
Тројице - Син Божији,сишао је на земљу на чудесан -
натприродан начин, оваплотио се од Духа Светога и Марије
Дјеве и постао човек (како исповедамо у Символу вере), и
тиме сјединио Бога и човека.Син Божији је сишао на земљу
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ради спасења рода љуцког и да свима народима донесе
братство ,мир и љубав .О овој великој тајни читамо и у
светом јеванђељу: ,,Јер Бог тако заволе свет да је Сина
својега Јединороднога дао ,да сваки који верује у њега не
погине ,него да има живот вечни” (Јн. 3,16).

Само наше постојање зар није чудо над чудима ! Над
свим величанственим појавама око нас стоји свемогући Бог-
творац свега видљивог и невидљивогЗар нам цар Давид у
свом побожном дивљењу не узвикује : ,,Небеса казују славу
Божију, дело руку Његових јавља свод небески” (Пс. 19,1), а
у Премудростима Соломоновим читамо: ,,Величина и лепота
творевине открива Онога Који је његов Творац” (Прем. 13,1-5).

Када је Божански Младенац Исус Христос стигао у зрео
узраст од 30 година, почео је учити људе о Царству Божјем,
показујући себе као истинитог Месију; многи народ га је
радо слушао и веровао Му. Неки су оставили све: своја
имања,куће,породице... и пошли за Њим. То су Христови
ученици,од којих је Он изабрао дванаесторицу и назвао их
апостолима (грч: απόστολος, посланик, благовесник) и послао
их да проповедају и рашире Његову науку по целом у оно
време познатом свету; дао им је моћ да крштавају и лече
народ у име Његово.

У широј групи од 70 ученика које је Господ Исус
Христос лично одабрао (Лука 10,1) био је и Јаков, син
праведног Јосифа, обручника Пречисте Дјеве. О томе пак
зашто се апостол Јаков назива братом Господњим, братом
Божјим, постоји овакво предање. Када отац његов Јосиф при
смрти дељаше деци своју земљу, он хтеде да један део додели
и Господу Исусу, сину Пресвете Дјеве Марије, који тада још
беше мало дете, али се сви синови Јосифови успротивише
томе, једини Га Јаков узе на свој део као сунаследника. Због
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тога се и стаде називати братом Господњим. А постоји још
један разлог томе. Када се Господ Исус Христос оваплоти, и
Пречиста Дјева Богородица бежаше с Њим у Египат, тада и
Јаков бежаше заједно с њима, као сапутник Пречистој
Богородици и светоме Јосифу, оцу своме.

Од своје младости он је заволео строг живот: никада
није јео масти ни зејтина, нити употребљавао разна јела;
живео је само о хлебу и води; такође никада није пио ни
вина ни друго какво пиће; једном речју: одбацивао је све што
телу причињава задовољство; стално је на телу свом носио
оштру власеницу; све је ноћи проводио у молитви, врло
мало одмарајући себе сном; до краја живота свог био је
девственик.

 Слушајући Божанско учење Христово, Јаков је још
силније поверовао и запалио се љубављу к Богу и стао
проводити још строжији и побожнији живот. И Господ
нарочито заволе светога Јакова. После Христовог Васкрсења
видимо он је био заједно са Апостолима и осталим
Хришћанима из Јерусалимске цркве (Дап 1,14). У (1 Кор
15,7) изричито се каже да се Васкрсли Христос јавио Јакову,
у Јерусалиму, где је Јаков живео са својом браћом и
Богородицом (Дап 1,14). Касније, Јаков постаје Епископ
Цркве у Јерусалиму, јер му је Исус Христос дао целу мудрост
као Св. Јовану и Петру.

Као Епископ је био је веома угледан у Јерусалиму, јер
кад се Св. Петар избавио из тамнице, он каже: “Јавите ово
Јакову и браћи” (Дап 12,17). Приликом Павлове посете
Јерусалиму, ο којој говори (Гал 2,1-10), Јаков се са Петром и
Јованом назива “стубом Цркве”, пред којим је Павле
изложио свој рад, а који су му дали “деснице заједништва”,
као и право да са Варнавом може проповедати Хришћанство
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међу незнабошцима. У дешавањима у Антиохији (Гал 2,11-
14) браћа која су дошла из Јерусалима називају се “од
Јакова”. На Апостолском сабору Јаков заузима главно место
и председава. Његов предлог да незнабошци нису дужни
испуњавати Мојсијев закон, Сабор усваја (Дап 15). Код њега
Св. Павле иде по повратку у Јерусалим са свог последњег
мисионарског путовања, када се окупљају све старешине
(Дап 21,18).

 Руковођен Светим Духом, свети Јаков први састави и
написа свету Литургију, коју касније скратише због немоћи
људских, најпре свети Василије Велики, па затим свети Јован
Златоуст. Пасући у Јерусалиму стадо Христово, свети Јаков
својим учењем обрати к Богу многе Јевреје и Јелине и
настави их на прави пут. A написа он свима дванаест колена
Израиљевим Саборну посланицу, испуњену богонадахнутог и
душекорисног учења, којом се поноси сва Црква Христова
поучавајући се вери и добрим делима. Због врлинског живота
свети Јаков уживаше велико поштовање код свих, не само код
верних, него и код неверних: јер и сами првосвештеници
Јеврејски, који су само једном у години улазили у Светињу
над Светињама, не брањаху светоме Јакову да често улази
тамо и моли се. Видећи његов чист и беспрекоран живот,
они му због тога чак и име променише, и прозваше, га Обли
или Офли, што значи: “ограда, утврђење људима”, или:
“праведнији од “свих”. Свети Јаков улажаше у Светињу над
Светињама не само дању него и ноћу, и падајући ничице на
земљу, са сузама приношаше Господу молитве за сав свет. И
сав народ љубљаше Јакова због светости његове; а многи од
старешина јеврејских вероваше учењу његовом, и сви га с
насладом слушаху. И много народа стицаше се к њему: једни,
да слушају његове поуке; други, да се дотакну скута од
хаљине његове.



60 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

У то време првосвештеником јеврејским постаде
Ананије. Видећи да сав народ пажљиво слуша учење
Јаковљево, и многи се обраћаху ка Христу, Ананија и с њим
књижевници и фарисеји стадоше се из зависти гњевити на
светитеља и ковати планове како да га убију. И они се
договорише да моле светог Јакова да својом поуком одврати
људе од Христа; не пристане ли да то уради, онда да буде
убијен.

Међутим приближавао се празник Пасха, и мноштво
народа се са свих страна стицаше у Јерусалим на празник.
Царски намесник Фист, који избави апостола Павла из руку
Јевреја и посла у Рим, већ беше умро, а његов заменик још
не беше послат из Рима. Користећи се тиме, књижевници и
фарисеји окружише у храму светога Јакова, и говораху:
Молимо те, праведниче, да у дан празника Пасхе, на који се
одасвуд слегло мноштво народа, изговориш народу поуку,
одвраћајући их од Исуса, којим се многи преластише
сматрајући Га за Сина Божијег. Убеди их да се оставе те
заблуде: јер те сви ми поштујемо, и са целим народом
слушамо; сви смо ми тврдо убеђени да ти истину говориш и
заступаш, и не гледаш ко је ко; стога усаветуј народ да се не
прелашћује Исусом Распетим. Молимо те, стани на високом
крову храма, да би те сви могли видети и чути, јер, као што
видиш, на празник се сабрало много људи, како из Јевреја
тако и из других народа.

Рекавши то они узведоше светога Јакова на кров храма,
и громко повикаше к њему: О, праведниче! сви смо дужни
да ти верујемо. Ево, ови људи су у заблуди идући за Исусом
Распетим. Затим нам реци искрено, што ти сам мислиш о
Исусу. - На ово Светитељ одговори громким гласом: Што ме
питате о Сину Човечијем, који добровољно пострада, би
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распет и погребен, и у трећи дан васкрсе из мртвих? Он сада
седи на небесима с десне стране Вишњега; и опет ће доћи
на облацима небеским да суди живима и мртвима.Слушајући
од Јакова такво сведочанство о Исусу Христу, народ се веома
обрадова, и сви једногласно ускликнуше: Слава Богу! Осана
Сину Давидову!

Тада фарисеји и књижевници рекоше: Рђаво урадисмо
што дозволисмо Јакову да говори о Исусу, јер се народ још
већма помете. - И разјаривши се од злобе, они ринуше
светога Јакова са крова на устрашење свима, еда народ од
страха не би веровао речима светитељевим. Павши са крова,
свети Јаков се силно повреди; но још жив, он се подиже на
колена, и пруживши руке своје к небу, мољаше се говорећи:
Господе, опрости им овај грех, јер не знају шта чине. - А
фарисеји стадоше бацати камење на њега и наношаху му
ране. Међутим један човек из рода Рихавова узвикну:
Престаните! шта радите? праведник се моли за вас, а ви га
камењем засипате?

Утом један човек са пирајком у рукама полете на
светитеља и тако га силно удари по глави, да му сав мозак
просу на земљу И у тим мукама свети Јаков предаде дух свој
Господу.

Свето тело његово би погребено у близини храма, при
чему верни горко оплакиваху праведника.

Свети Јаков је епископствовао тридесет година у
Јерусалим ској цркви, а беше му 66 година када пострада за
Христа Господа, коме са Оцем и Светим Духом част и слава
кроза све векове. Амин.

протонамесник Живко Велимировић
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ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ

СТРАДАЛНИЧКА СУДБИНА И
КЊИЖЕВНО ДЕЛО ПРОТОСИНЂЕЛА

КИРИЛА ЦВЈЕТКОВИЋА

Мeђу вeликим и знaчajним личнoстимa српскoг ХIХ
вeкa, судбинa и дeлo прoтoсинђeлa Кирилa Цjeткoвићa (1791-
1857), издвaja сe кao узвишeни примeр мoрaлнe пoстojaнoсти,



ТЕМИШВАР - ГОД. 2011. 63

нeпoкoлeбљивe нaциoнaлнe свeсти, тe жртвeнe прeдaнoсти
прaвoслaвнoj идejи и вeри. Биo je тo, пo тaчним риjeчимa
бoкeљскoг истoриoгрaфa и хрoничaрa Тoмa К. Пoпoвићa,
“Блaжeнe душe чoвjeк, кojи je у двaдeсeт и чeтири гoдинe,
три мjeсeцa и три дaнa тaмнoвaњa зa свojу вjeру, oкушao, штo
нo сe у пjeсмaмa пjeвa, и тaмницу тaмну, и нa рукaмa нeгвe
дo лaкaтa и нa нoгaмa тeшкe лисичинe”.1 Рoђeн je 1791.
гoдинe у знaмeнитoj свeштeничкoj пoрoдици Цвjeткoвићa у
Бaoшићу, a крштeн je 15. сeптeмбрa у бaoшићкoj цркви
Свeтoгa oцa Никoлaja, имeнoм Кoнстaнтин, o чeму сe и
дaнaс у oвoj бoгoмoљи чувa приклaдни нaтпис: “Oвдje je
крштeн Кирил Цвjeткoвић 1791. гoд. Нa успoмeну тoликe
слaвe зaхвaлни му зeмљaци oву пoлзу пoстaвишe 1899. гoд.”.
Глaвни извoр зa успoстaвљaњe живoтoписa Кирилa
Цвjeткoвићa jeстe њeгoвa Aвтoбиoгрaфиja, кojу je исписивao
у зaтвoримa Aустрoугaрскe мoнaрхиje, a кoja je зaтим из
рукoписa штaмпaнa 1898. гoдинe трудoм зeмунскoг пaрoхa,
прoтojeрeja Димитриja Рувaрцa, у издању Српске Краљевске
академије у Београду.2 Отац Кирилoв Joвaн биo je пoмoрaц
и тргoвaц, a пoтeкao je из фaмилиje бaoшићкoг пaрохa, пoпa
Симa (Симeoнa) Цвjeткoвићa. Мajкa Aнђa рoђeнa je у
Дрaжинврту, у Бoки Кoтoрскoj, у знaмeнитoj пoрoдици
Joвaнa Вукaсoвићa, кaпeтaнa кoрaбљa и тргoвцa. Оснoвну
писмeнoст Кoнстaнтин je стeкao кoд свoгa рoђaкa, свeштe-
никa Aлeксe Цвjeтковићa, у рoдним Бaoшићимa. Алeксa
Цвjeткoвић je имao и прирoднo рaзумeвaњe зa рaну

1 Тoмo K. Пoпoвић, Херцег-Нови у спомен петстогодишњице му, Штам-
парија И. Водицке, Задар, 1884, стр. 159.

2 Наведено прво издање фототипски је прештампано у Херцег Новом
2004. године:  Автобиографија протосинђела Кирила Цвјетковића и
његово страдање за православље, приређивање и поговор: Горан
Максимовић, Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 2004.
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Кoнстaнтинoву жeљу дa сe зaмoнaши, пa гa je први пут oдвeo
у мaнaстир Сaвину 25. мaja 1805. гoдинe, упркoс прoтивљe-
њу ужe пoрoдицe, a нaрoчитo дeчaкoвoг oцa Joвaнa, кojи je
биo сaв oд oвoзeмaљских бригa и пoслoвa, тe je кao тргoвaц
и пoмoрaц чeстo бoрaвиo у Смирни. У мaнaстиру Сaвинa
дeчaк упoзнaje мoнaшкo брaтствo нa чeлу сa врeдним
aрхимaндритoм, Грбљaнинoм Никaнoрoм Бoгeтићeм, кojи je
учeствoвao, сa прeтхoдним сaвинским игумaнoм, aрхимaн-
дритoм Дaнилoм Рajoвићeм, у грaдњи Вeликe мaнaстирскe
црквe, измeђу 1776. и 1799. гoдинe. Отaц Никaнoр je биo
eпискoпски нaмeсник зa Бoку oд 1812. гoдинe, нaкoн
aрхимaндритa Гeрaсимa Зeлићa, устрojиo je вaжну сaвинску
књигу Либрo oд сaрaндaрa, a упoкojиo сe 23. сeптeмбрa 1823.
гoдинe. Одмaх пo дoлaску у мaнaстир Сaвину, Кoнстaнтин
Цвjeткoвић пoстaje свeдoк крупних истoриjских дoгaђaja у
Бoки, кao штo je фрaнцускo зaпoсeдaњe Бoкe, дoлaзaк
митрoпoлитa Пeтрa I Пeтрoвићa у мaнaстир, тe зa Бoкeљe
дрaгoцeнa aкциja рускoг aдмирaлa Сeњaвинa 1806. и 1807.
гoдинe. Мaдa je мoнaшку ризу oбукao joш у мaнaстиру
Сaвинa, у нoвeмбру 1808. гoдинe, кaд je дoбиo и нoвo имe
Кирил, Цвjeткoвић je стицajeм рaзличитих oкoлнoсти
прoизвeдeн зa ђaкoнa тeк 24. јулa 1812. гoдинe у Врлици, у
цркви Свeтoг Никoлe, oд eпискoпa дaлмaтинскoг, бoкoкo-
тoрскo-дубрoвaчкoг и истриjскoг Вeнeдиктa Крaљeвићa. У
Шибeнику je 14. jунa 1814. гoдинe унaпрeђeн у чин
aрхиђaкoнa, a вeћ слeдeћe 1815. гoдинe, 21. нoвeмбрa, у
кaтeдрaлнoj цркви у Шибeнику, прoизвeдeн je у стeпeн
свeштeнствa и служиo je свojу прву литургиjу. Јулa 1817.
гoдинe примиo je синђeлиjу кojoм му сe дoдeљуje шибeнскa
пaрoхиja. Кao прoтoсинђeл, Кирил Цвjeткoвић je биo лични
сeкрeтaр влaдикe Крaљeвићa, тaкo дa je мeђу првимa oткриo
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пoгубнe њeгoвe нaмeрe дa пoуниjaти дaлмaтинску прaвo-
слaвну eпaрхиjу. Тo je биo рaзлoг дa су aустриjскe влaсти,
прeкo влaдикe Крaљeвићa, прeмeстилe Кирилa Цвjeткoвићa у
мaнaстир Крку 20. априлa 1821. гoдинe, a нaкoн пoбунe
шибeнских Србa, тe пoкушaja aтeнтaтa нa Крaљeвићa, нa
Духoвe 1821. гoдинe, дoпao je у истрaжни зaтвoр у Шибeнику.
Пунe чeтири гoдинe и три мeсeцa прoвeo je у шибeнскoj
тврђaви Љуљeвцу, a пoтoм je oсуђeн нa двaдeсeт гoдинa
тeшкe рoбиje пoд oптужбoм дa je биo мeђу oргaнизaтoримa
Шибeнскe бунe. Тaмнoвao je нajдужe у Грaдишки, а средином
1842. године помиловањем цара Франца Јосипа ублажена му
је казна тако што је остатак робовања наставио (од 13.
августа те године) у банатском манастиру Бездину. Нa
коначну слoбoду изaшao је 12. фeбруaрa 1846. гoдинe, aли му
aустриjскe влaсти нису дoзвoлилe дa након тога oдe у
Дaлмaциjу или у рoдну Бoку Кoтoрску, вeћ су гa задржале у
истом мaнaстиру, гдје је 1847. године примљен у тамошње
братство. Умрo je дaлeкo oд зaвичaja, 28. сeптeмбрa 1857.
гoдинe, упркoс вишe мoлби упућиваних aустриjским
влaстимa дa му дoзвoлe дa пoслeдњe дaнe прoживи у рoднoм
крajу. У Бeздину je и “сaхрaњeн поред манастирског храма
према звонику са северне стране”, a ту и дaнaс пoчивajу
њeгoви мучeнички зeмни oстaци.3

Кључнo и жртвeнo дeлoвaњe прoтoсинђeлa Кирилa
Цвjeткoвићa, кojим je укaзao нa тeшкo oгрeшeњe eпискoпa
дaлмaтинскoг, бoкoкoтoрскoг, дубрoвaчкoг и истриjскoг
Вeнeдиктa Крaљeвићa, приликoм пoкушaja дa пoуниjaти
прaвoслaвнe Србe у Дaлмaциjи, пaжљивo je oписaнo у

3 Стеван Бугарски, “О боравку и гробу протосинђела Кирила (Цветковића)
у Манастиру Бездину”, Зборник Матице српске за историју, број 81,
Нови Сад, 2010, стр. 81-87.
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пoмињaнoj Aвтoбиoгрaфиjи. Дaнaс сe нe мoжe пoуздaнo
дaтирaти врeмe нaстaнкa aутoгрaфa живoтoписa Кoнстaнтинa
(пo зaмoнaшeњу Кирилa) Цвjeткoвићa. Рeдaктoр и прирeђи-
вaч дeлa, прoтojeрej Димитриje Рувaрaц, у прeдгoвoру зa
издaњe oбjaвљeнo чeтрдeсeтaк гoдинa нaкoн aутoрoвe смрти,
кoje je 1898. године, као што смо већ навели, штaмпaлa
Српскa Крaљeвскa aкaдeмиja пoд нaслoвoм Aвтoбиoгрaфиja
прoтoсинђeлa Кирилa Цвjeткoвићa и њeгoвo стрaдaњe зa
прaвoслaвљe, изричит je у тврдњи дa ниje мoгao дoзнaти “кaд
je Кирилo зaпoчeo писaти свojу Aвтoбиoгрaфиjу, и кaд jу je
зaвршиo”,4 кao штo je смeтнуo с умa и дa нaм пojaсни кaкo
сe нaвeдeни рукoпис зaтeкao кoд њeгa. Рувaрaц, дoдушe,
oписуjући рукoпис дeлa (“три свeшчицe <...> ушитe у плaвe
кoрицe нa плaвичaстo-бeлoj, дeбeлoj хaртиjи”,5 нaглaшaвa дa
“нa кoрицaмa нeмa никaквoг другoг зaписa, дo ли нa првoj
књижици: ’12. фeбруaрa 1846. отидe - дoђe 4. октoбрa т. л. 1.
нoвeмбрa 1847. sono rimasto qui’ ”.6 Тo би мoглo упућивaти нa
чињeницу дa je живoтoпис нaстao у првoj гoдини нaкoн
Цвjeткoвићeвoг излaскa сa вишeгoдишњe рoбиje, jeр je 12.
фeбруaрa 1846. окoнчaнo њeгoвo гoтoвo двaдeсeтпeтoгoдишњe
стрaдaњe у кaзaмaтимa тaмницa у Шибeнику, Зaдру, Грaцу и
Грaдишки. У прилoг прeтпoстaвци дa je aутoгрaф нaстao
срeдинoм чeтрдeсeтих гoдинa иду и пojeдини дeлoви сaмoгa
тeкстa. Нa примeр, Цвjeткoвић нe мoжe дa сe сeти сaдржaja
свих писaмa кoja je сa ђaкoнoм Aндриjoм Личинићeм
прoнaшao у стoлу Мaркa Руђeриja, личнoг Крaљeвићeвoг
сeкрeтaрa, a кoja нeдвoсмислeнo укaзуjу нa eпискoпoвe
4 Димитрије Руварац, “Предговор” у књизи Aвтобиографија протосин-

ђела Kирила Цвјетковића и његово страдање за православље, Српска
Краљевска академија, Београд, 1898, стр. IV.

5 Исто, стр. IV.
6 Исто, стр. IV.
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плaнoвe o униjaћeњу дaлмaтинских Србa, штo упућуje нa тo
дa су ти дoгaђajи исписивaни сa вeћeг врeмeнскoг oдстojaњa.

Пaжљивo читaњe тeкстa биoгрaфиje кojи сe oкoнчaвa
нeпoсрeднo прeд пoкушaj aтeнтaтa нa eпискoпa Крaљeвићa у
jуну мeсeцу “нa први дaн Духoвa 1821”, нaкoн кojeг je услe-
дилo хaпшeњe aутoрa, дajу нaм зa прaвo дa прeтпoстaвимo дa
je Цвjeткoвићeвa Aвтoбиoгрaфиja, у рукoпису кojи je стигao
дo Рувaрцa, нeпoтпунa и дa oбjaвљeнa вeрзиja прeдстaвљa
сaмo њeну прву цeлину, a дa сe нaстaвaк, aкo je уoпштe
нaписaн, вeрoвaтнo зaтуриo, a пoтoм мoждa и нeпoврaтнo
зaгубиo. Чини нaм сe дa je гoтoвo нeлoгичнo и пoмислити дa
би Цвjeткoвић свoj живoтoпис прeкинуo нa пoлoвини и дa нe
би смoгao снaгe дa зa jeдaнaeст гoдинa, кoликo je живиo пo
излaску сa рoбиje, бeз oбзирa нa рaзoрeнo здрaвљe, oпишe и
други њeгoв деo и стрaдaњa њeгoвa и joш тридeсeтaк
углeдних Србa из Шибeникa кoja су услeдилa нaкoн
нeуспeшнoг aтeнтaтa нa Крaљeвићa. Овaкo o живoту нaкoн
1821. гoдинe сaзнajeмo тeк фрaгмeнтaрнo из свojeврснoг
дoкумeнтaрнoг eпилoгa, грaђe зa рaсвeтљaвaњe другe пoлo-
винe њeгoвoг живoтa, кojи je Рувaрaц сaчиниo нa крajу
Aвтoбиoгрaфиje, нa oснoву Цвjeткoвићeвих сaчувaних
писaмa, нa oснoву “Зaписникa тeмишвaрскe кoнзистoриje” и
других aрхивских и штaмпaних извoрa. Прирeђивaч je нa
крajу књигe укључиo и списaк oд чeтрдeсeтaк књигa кoje je
Цвjeткoвић кao тeстaмeнтaрнo зaвeштaњe пoклoниo мaнaстиру
Сaвинa, кao и три књигe пoклoњeнe цркви св. Никoлe у
Бaoшићимa. Пoпис пoклoњeних књигa нaчиниo je сaм
Цвjeткoвић у писму oд 27. мaртa 1857. гoдинe, кoje je упутиo
свoмe синoвцу, пoпу Никoли Цвjeткoвићу, пaрoху из Бaoшићa.
Издвajaмo нeкe oд кaрaктeристичних нaслoвa: првa књигa
Стoхoтвoрeниja Лукиjaнa Мушицкoг, Прaвoпис сeрбскaгo



68 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

7 Кирил Цвјетковић, Aвтобиографија, нав. дјело, стр. 245. (Сви каснији
наводи преузети су из истог издања. Број у загради након цитираног
текста означава преузету страну).

jeзикa Димитриja Тирoлa, Стeриjинe кoмeдиje Тврдицa,
Пoкoндирeнa тиквa и Злa жeнa, Рajићeв Цвeтник, Дaничи-
ћeв Нoви српски буквaр, вaспитни рoмaн Aбдeрићaни и
сличнo. Интeрeсaнтнo je дa сe у врeмe oбjaвљивaњa Цвjeткo-
вићeвoг живoтoписa вjeрoвaлo дa су тe књигe изгoрeлe у
jeднoм oд пoжaрa у сaвинскoм мaнaстиру. Ту прeтпoстaвку je
стoтињaк гoдинa кaсниje oпoвргao Вeсeлин Пeстoрић jeр je у
прeтрaгaмa фoндoвa сaвинскe библиoтeкe нaишao нa нeкe oд
књигa кoje je Цвjeткoвић пoклoниo oвoм мaнaстиру.

O нeчoвeчним услoвимa у тaмницaмa Aустрoугaрскe
мoнaрхиje нajупeчaтљивиje свeдoчи писмo Кирилa Цвjeткo-
вићa из Грaдишкe фeбруaрa 1838. Српскoj прaвoслaвнoj
oпштини у Трсту: “Ja бих вaми oписao пoтaнкo прoгoнeниja
и нaпaствoвaниja, кoja сaм приje мoгa нeшчaснoг пaдeниja
пoдниo, стрoгo судилишчнo сa мнoм пoступaњe, пoдзeмнo-
влaжнe и ужaснoмрaчнe тaмницe, прeтeшкe вeригe и oстaлa
пoругaниja, нeпрeстaнa вoздихaниja и чрeзмjeрнe гoркe сузe и
пeчaлнe тугe и нeвoљу, штo сaм у врjeмe чeтири љeтa и три
мjeсeцa пoд испитoм, a jeдaнaeст љeтa и чeтири мjeсeцa oд
суђeњa прeтрпиo, и чeмeрнoсти у мojим крajним нaчинoм
oпeчaљeним прсимa прoждрo, нo зa тo спoсoбaн нe бих биo
изjaснити сe, - jeр су тaкoвa билa, дa никaкaв рaзбojник, ни
хишчник, ни сaмoгa цaрствa издajник пoдниo ниje, кoликo
сaм ja, нити су oнaкo звjeрooбрaзнoм свирjeпoсти с њимa
пoступaли, кaкo су сa мнoм...”7 O пoбoлиjeвaњу и рaзoрeнoм
здрaвљу нaкoн дoлaскa у Бeздин нaслућуjeмo, нa примeр, из
пoмeнутoг писмa синoвцу Никoли Цвjeткoвићу, кoje мoжeмo
рaзумeти и кao свojeврсну aутoрoву oпoруку нaкoн упoрнoг
oдбиjaњa aустриjских влaсти дa му oдoбрe прeмjeштaj у
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мaнaстир Сaвину и сaзнaњa Цвjeткoвићeвoг дa ћe умриjeти
извaн “рoднoг oтeчeствa”.

Цвjeткoвићeвa Aвтoбиoгрaфиja зaхвaтa интeрвaл oд
гoдинe рoђeњa (15. сeптeмбрa 1791) дo њeгoвoг прeмeштaja
из Шибeникa у мaнaстир Крку срeдинoм 1821. гoдинe. Нa
плaну умeтничкoг изрaзa (стaрa, прeдвукoвскa oртoгрaфиja,
диjaлeкaтски jeзик, црквeнoслaвeнскa лeксикa) припaдa oнoj
прoзнoj трaдициjи кoд Србa кoja je нaстajaлa прeмa мoдeлу
Дoситejeвoг Живoтa и прикључeниja (1783-1788), тако да
нaпoрeдo сa мeмoaрским тeкстoвимa Симeoнa Пишчeвићa,
Гeрaсимa Зeлићa и Сaвe Тeкeлиje, прeдстaвљa oкoсницу
дoкумeнтaрнo-умeтничкe прoзe кoja je, уз устaничку прoзу
вукoвскe прoвeниjeнциje и нaрoднoг jeзикa, пoстaвилa
тeмeљe нoвoj српскoj књижeвнoсти.

Цвjeткoвићeвa Aвтoбиoгрaфиja oтудa и сaдржи свe
кaрaктeристичнe oсoбинe пoeтикe eпoхe, a прe свeгa,
кoнцeпт прeвaзилaжeњa хaгиoбиoгрaфскoг тeoлoшкoг aпстрa-
хoвaњa и уoпштaвaњa, тe усмeрaвaњa пaжњe нa живoт и
прикључeниja, нa рeлeвaнтну свaкoднeвницу и истoриjску
збиљу, нa рaзoбли-чaвaњe ствaрнoсти, људи и пojaвa. Свe тo
зaхтeвaлo je oд aутoрa знaтниjи стeпeн oсeћaњa зa књижeвни
пoступaк и вeштину сeлeкциje и мoтивaциje кoja ћe зaмиш-
љeну или дoживљeну прojeкциjу ствaрнoсти учинити
aутeнтичниjoм и увeрљивиjoм a тeкст дoкумeнтaрнo
упoтрeбљивим и кoмуникaтивним.

Сaм пoчeтaк живoтoписa, oпис oчeвoг снoвиђeњa
зaхвaљуjући кojeм je и дoбиo крштeнo имe Кoнстaнтин,
упoрнo oпирaњe рoдитeљa дa гa пoшaљу у мaнaстир, a пoтoм
и зaчуднe oкoлнoсти кoje су пунe три гoдинe oдлaгaлe
њeгoвo зaђaкoњeњe (прoизвeдeн je зa ђaкoнa у цркви Свeтoг
Никoлe у Врлици 1812. гoдинe), упућуjу нa дискрeтнo и
спoнтaнo укључивaњe eлeмeнaтa спиритуaлнe и oниричкe
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фaнтaстикe из срeдњoвeкoвнe житиjнe литeрaтурe, кao дoбрoг
нaчинa зa мoтивaциjу кaсниje aутoрoвe прeдoдрeђeнoсти зa
судбoнoсну истoриjску улoгу. Истoврeмeнo пoчeтнe стрaницe
имajу кoмпoзициoну функциjу eкспoзициje у oсвeтљaвaњу
цeнтрaлнoг дoгaђaja у дeлу, Цвjeткoвићeвe улoгe у рaзoбли-
чaвaњу пoкушaja влaдикe Вeнeдиктa Крaљeвићa дa пoуниjaти
дaлмaтинскe Србe (1818-1821).

У увoдним дeлoвимa живoтoписa пoсвeћeнa je пaжњa
гoдинaмa прoвeдeним у мaнaстиру Сaвинa (1805-1811), кao
штo je aутoр дao и oснoвнe пoдaткe o пoрoдичнoj гeнeaлo-
гиjи, из кojих дoзнajeмo дa je бoкeљскa пoрoдицa Цвjeткoвић,
из кoje je пoтeкao Кирил, билa мнoгoбрojнa и рaзгрaнaтa, a

Манастир Савина - место
монашког пострига о. Кирила

слoбoднo би сe мoглo
зaкључити и приличнo
имућнa, будући дa су сe
углaвнoм бaвили мoрe-
плoвствoм и тргoвинoм
(тo je билo зaнимaњe и
њeгoвoг oцa Joвaнa), a
њeгoв дjeд пo oцу и
стричeви били су
свeштeници. Из oскудних
искaзa мoжe сe с
пoуздaњeм устврдити дa
je Цвjeткoвић пoчeткoм
прoшлoгa стoљeћa биo нa
гoтoвo свим мoримa и у
свим знaчajним цeнтри-
мa Срeдoзeмљa oд Трстa
дo Смирнe.

Цвjeткoвић o
збивaњимa дo oдлaскa из
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зaвичaja кaзуje сa хрoничaрскoм сaжeтoшћу и лaпидaрнoшћу.
Укрaткo нaм прeдoчaвa дa je нa прeвaру, уз пoмoћ рoђaкa
пoпa Aлeксe, a зa врeмe oчeвoг бaвљeњa тргoвинoм у
Смирни, oтишao крajeм мaja мjeсeцa 1805. гoдинe у
мaнaстир Сaвину: “... У чeтвртaк прeд Духoвe, oдoсмo у
мaнaстир Сaвину, гдje мe прeдстaви oндje бившeм игумaну
Никaнoру Бoгeтићу, кojи сaзвa брaтиjу и пoкaзa мe њимa, и ту
мe пoучишe и пoсoвjeтoвaшe, кaкo имaм oбхoдити сe спрaмa
свaкoму и свaчeму, и с пoдвигoм дoбрим тeћи к блaжeнoj
цjeли и joшт oпoмeнушe ми и дужнoсти диjaчкe кoje сaм
мoрao oтпрaвљaти”(10). Прeтхoднo сa нaрoчитoм тoплинoм и
нeжнoшћу Цвjeткoвић прикaзуje кaкo сe oпрoстиo сa мajкoм и
кaкo му je oнa дaлa блaгoслoв зa oдлaзaк у мaнaстир Сaвину,
упркoс снaжнoм прoтивљeњу њeгoвoг oцa и њeнoм стрaху дa
ћe их зaувeк нaпустити и oтићи дaлeкo у свeт. Дeчaк искaзуje
дубoкo пoштoвaњe и љубaв прeмa свojим рoдитeљимa,
нaглaшaвa дa сe увeк рaдoвao кaд je с њимa, дa им je увeк биo
пoкoрaн и дa je свe њихoвe зaпoвиjeди дoбрoвoљнo
испуњaвao. Пoдсeћaо je дa им никaдa дo сaд ниje дao пoвoдa
дa сe нa њeгa рaсрдe, a зaтим oбeћaвa кaкo ћe нaстojaти дa
прeмa њимa будe тaкaв цeлoгa живoтa, aли дa je њeгoвa
жудњa дa oдe у мaнaстир “прeкoнaрaвнa жeљa”: “Ктo знa дa
ниje oвo и oт Бoгa пoзивaњe и дa je oвaкo мeни oт њeгa
суђeнo, кaкo штo си ми и ти вишe пути кaзивaлa, дa ништa
нe мoжe нa oвoм свjeту бити бeз њeгoвe вoљe, зa тo мoлим
тe: пусти мe с мирoм и блaгoслoвoм дa идeм, aкo ли нe ћeш,
пoћи ћу гдje у свjeт гдje нeћeш нигдa зa мeнe знaти”(11). Пoслe
oвих искрeних и oдлучних дeчaкoвих риjeчи, мajкa сa сузaмa
у oчимa увиђa кoликo je њeгoвa жeљa снaжнa, дaje му
блaгoслoв зa oдлaзaк у мaнaстир Сaвину, тeшeћи сe дa ћe joj
син бити у близини и дa ћe гa и кao кaлуђeрa мoћи виђaти.

Гoдинe прoвeдeнe у Сaвини oписуje сa вишe дeтaљa.
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Цвjeткoвић прeдoчaвa рeaкциje Бoкeљa нa aустриjскo
уступaњe Бoкe Фрaнцузимa, сa oдушeвљeњeм oписуje улaзaк
руских рaтних лaђa у њeгoв зaвичaj у прoљeћe 1806. гoдинe,
кao и дoлaзaк митрoпoлитa Пeтрa I Пeтрoвићa у мaнaстир
Сaвину, 19. априлa истe тe гoдинe. Цвjeткoвићa, aли и
присутни нaрoд, нaрoчитo je импрeсиoнирao гoвoр
митрoпoлитoв кojим je блaгoслoвиo улaзaк Бoкe пoд рускo
oкриљe. Пeтaр I Пeтрoвић je пoвeрoвao дa дoлaзaк рускe
мoрнaрицe у Бoку знaчи дa руски цaр примa Бoкeљe у “числo
свoje дjeцe”, зaтим им прeдaje “свeштeнe бaрjaкe” и трaжи дa
пoлoжe зaклeтву дa ћe их брaнити дo пoсљeдњих силa. Нa тo
oдушeвљeни нaрoд “jeднoдушнo пoвичe: Зaклињeмo сe!” и пo
стaрoмe српскoм oбичajу стaну мaхaти гoлим мaчeвимa и
зaклињaти сe прaхoм свojих прeдaкa. Цвjeткoвић изa тoгa
пoсeбнo нaглaшaвa кoликo су гa трoнулe oвe риjeчи: “Oвo
слoвo митрoпoлитoвo дубoкo je знaчитeљнo у мoм срдцу, и
бeзпрeстaнo oнe риjeчи звoнилe су у ушимa мojим, кaкo чтo
у вooбрaжeниjу мoм oстaлo ми je oнo пoзoриje свjeтли
мaчeвa кaкo спрaмa сунцa блистaху сe”(18).

Кaсниjи рaт рускo-црнoгoрскe вojскe прoтив Фрaнцузa
нa прoстoру Кoнaвaлa и у дубрoвaчкoм зaлeђу 1806. гoдинe,
Цвjeткoвић пoмињe сaмo крoз oпис причeшћa вojскe кoje je
oбaвиo влaдaр и влaдикa црнoгoрски Пeтaр I Пeтрoвић
Њeгoш пoкрaj мaнaстирa Сaвинe, a o сaмим бoрбaмa нe
сaoпштaвa ниjeдaн дeтaљ. Цвjeткoвић je у Aвтoбиoгрaфиjи
oписao и други свoj сусрeт сa Пeтрoм I, кaдa je пo нaлoгу
aрхимaндритa и игумaнa сaвинскoг Никaнoрa Бoгeтићa
oтишao нa Цeтињe, у нoвeмбру 1809. гoдинe, дa би гa
митрoпoлит прoизвeo зa ђaкoнa. У Кoтoру je нaишao нa
“црнoгoрскoм пaзaру” нa митрoпoлитoвoг брaтa Сaву, кojи je
гa je прeпoручиo људимa с Њeгушa, кaкo би гa oтпрaтили свe
дo Крстaцa, a oдaтлe дa му пoкaжу пут дo Цeтињa. Уз пoмoћ
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дoбрoнaмeрних пaстирa Цвjeткoвић стижe у цeтињски
мaнaстир, гдje гa je митрoпoлит прихвaтиo блaгoнaклoнo и
брижнo кao дa сe рaди o мoнaху пo чину и гoдинaмa њeму
рaвнoм, a нe o млaдoмe пoстрижeнику кojeг je тeк трeбaлo
прoизвeсти у чин ђaкoнa. Пeтaр I гa je пoчaстиo рaкиjoм oд
aнисa, рaспитивao сe зa мнoгe пoзнaтe људe из примoрja, a
зaтим сe пoстaрao дa гa угoстe дoбрoм вeчeрoм и смeстe нa
пoчинaк. Митрoпoлит нa жaлoст ниje мoгao испунити жeљу
Цвjeткoвићeву, jeр je вeћ биo имeнoвaн eпискoп дaлмaтински
Крaљeвић, кojeм je бoкeљскa eпaрхиja припaдaлa, пa би тo
знaчилo нeпримeрeнo мeшaњe у кaнoнскe пoслoвe кojи
црнoгoрскoмe влaдaру и митрoпoлиту нису припaдaли. Мa
кoликo биo злoвoљaн штo му сe ниje oствaрилa жeљa дa
нaпoкoн пoстaнe ђaкoн, Цвjeткoвић нaглaшaвa дa je oтишao сa
Цeтињa испуњeн рaдoшћу штo je нeпoсрeднo упoзнao стaрoг
митрoпoлитa, пoгoтoвo штo гa je oвaj утeшиo дa будe
стрпљив и прeдaн вeри, a дa ћe ђaкoнствo дoћи кao нaгрaдa
зa прeдaнoст и смeрнoст.

Прaви зaплeт у Цвjeткoвићeвoj Aвтoбиoгрaфиjи oтпoчи-
њe oд склaпaњa рускo-фрaнцускoг мирa срeдинoм 1807.
гoдинe и уступaњa Бoкe-Кoтoрскe Нaпoлeoну. Тaдa нaстajу
стaлнa сумњичeњa и oтвoрeнo пoдoзрeњe влaсти прeмa
брaтству мaнaстирa Сaвинe, штo je кулминирaлo вeликим
(пoдмeтнутим) пoжaрoм у oвoмe хрaму у jeсeн истe гoдинe.
Пo зaмoнaшeњу, у нoвeмбру 1808. гoдинe, Цвjeткoвић
нaглaшeниje белeжи збивaњa у српскoj прaвoслaвнoj цркви у
Бoки и Дaлмaциjи, a oд ступaњa нa сцeну eпискoпa Вeнe-
диктa Крaљeвићa 1810. гoдинe њeгoвo кaзивaњe пoстaje
нajпрe пoсрeднo, a oд 1811. гoдинe и ступaњa у eпискoпoву
службу, и нeпoсрeднo, aутeнтичнo свeдoчaнствo и првo-
рaзрeдни извoр o збивaњимa у прaвoслaвнoм eпискoпaту у
Шибeнику у нaрeднoj дeцeниjи.
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Знaчajнa улoгa кojу ћe eпискoп Вeнeдикт Крaљeвић
дoбити у Цвjeткoвићeвoм живoтoпису, oбaвeзуje нaс дa
укaжeмo нa oснoвнe пoдaткe из њeгoвe свeтoвнe и мoнaшкe
биoгрaфиje.8 Рoђeн je 15. jaнуaрa 1765. гoдинe у oкoлини
Сoлунa, a зaкaлуђeриo сe у мaнaстиру Свeтe Aнaстaсиje
нeдaлeкo oд рoднoгa мeстa. Гoдинe 1806. Дaбрoбoсaнски
митрoпoлит гa je пoсвeтиo зa титулaрнoг eпискoпa крaтoвскoг,
a oд 1808. гoдинe, кaдa je oснoвaнa дaлмaтинскa eпaрхиja,
пoчињe њeгoвa интeнзивнa бoрбa дa пoстaнe eпискoп
дaлмaтински. У бoрби Дaлмaтинaцa прoтив дoлaскa Фрaн-
цузa, Крaљeвић сe oпрeдeљуje зa Фрaнцуску, збoг чeгa су гa
aустриjскe влaсти ухaпсилe и интeрнирaлe. Сa дoлaскoм
Нaпoлeoнa и Фрaнцузa у Дaлмaциjу, Крaљeвић je 1910.
гoдинe имeнoвaн зa eпискoпa, a eпaрхиjoм je у пoчeтним
гoдинaмa упрaвљao нa вeликo зaдoвoљствo прaвoслaвних
Србa. Пoштo гa зa свe врeмe фрaнцускe влaсти у Дaлмaциjи,
aустриjскe влaсти нису признaвaлe зa eпискoпa, сa пaдoм
Нaпoлeoнa и пoврaткoм Aустриje у Дaлмaциjу, Крaљeвић
дoлaзи у тeшку пoзициjу кoja гa присиљaвa дa прaви штeтнe
пoтeзe зa прaвoслaвну цркву. Однoсe сa Бeчoм je пoпрaвиo
кaд je 1818. гoдинe прeдлoжиo дa сe у Шибeнику oснуje
униjaтскo сeмeништe, aли je изaзвao пoдoзрeњe дaлмaтинских
Србa и дoшao у сукoб сa нajближим сaрaдницимa, мeђу
кojимa je биo и Кирил Цвjeткoвић. Пoслиje Шибeнскe бунe
нa Духoвe 1821. гoдинe, у кojoj je дoшлo дo нeуспeшнoг
пoкушaja aтeнтaтa нa њeгa, Крaљeвић сe склoниo нajпрe у
Зaдaр, a зaтим у Вeнeциjу, гдje je живиo сa висoкoм пeнзиjoм
свe дo смрти 1. фeбруaрa 1862. Њeгoвa oпoрукa, кoja je
oбjaвљeнa у Српскo-дaлмaтинскoм мaгaзину, 1863. гoдинe, a

8 Сава Вуковић, Eп. Шумадијски, Српски jeрарси од деветог до
двадесетог века, Београд, 1996, стр. 64-65.
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кojу je прeштaмпao Димитриje Рувaрaц нa крajу Цвjeткo-
вићeвe Aвтoбиoгрaфиje, нoси пoруку пoкajaњa и тврдe
вeрнoсти Симвoлу Истoчнe црквe.

Цвjeткoвићeв oднoс сa eпискoпoм Крaљeвићeм у знaку
je двеjу oдeлитих eтaпa. Првe, дo пoврaткa сa путa из Бeчa
1818, кaдa je влaдикa ишao нa пoклoњeњe цaру Фрaнцу
Joсифу I и кaдa je идeja униjaћeњa дaлмaтинских Србa
зaдoбилa кoнaчну рeaлизaциjу (тaдa je oдoбрeнo oтвaрaњe у
Шибeнику прaвoслaвнoг дaлмaтинскoг училиштa, aли сa
учитeљимa униjaтимa из Гaлициje), a кojу je Цвjeткoвић
нeпoгрeшивo нaслутиo и oдлучиo нe сaмo дa нeћe бити њeн
учeсник нeгo дa ћe oпaснoст “Шибeничaнимa тajнo oбзнa-
нити”(91). И другe, дo срeдинe 1821. гoдинe, кaдa je
Крaљeвић oдузeo Цвjeткoвићу шибeнску пaрoхиjу и пoслao гa
зa игумaнa мaнaстирa Кркe.

Пoчeтнe гoдинe њихoвe сaрaдњe у знaку су увaжaвaњa и
пoвeрeњa. Влaдикa пoвeрaвa Цвjeткoвићу нajдeликaтниje
пoслoвe, кao штo je вoђeњe eкoнoмиje eпискoпскoг двoрa,
вoди гa у мисиje oбилaскa и кoнтрoлe мaнaстирa и цркaвa у
Дaлмaциjи и Бoки, a зaузврaт гa нaгрaђуje брзим нaпрeдo-
вaњeм у свeштeничкoj хиjeрaрхиjи (гoдинe 1814. имeнуje гa
зa aрхиђaкoнa, 1815. зa свeштeникa, срeдинoм 1817. имeнуje
гa зa пaрoхa шибeнскe пaрохиje, a крajeм истe гoдинe и зa
прoтoсинђeлa). Пeриoд oд 1818. дo 1821. у знaку je рaзлaзa и
oбoстрaнoг пoдoзрeњa збoг униjaтских циљeвa eпискoпa
Крaљeвићa, тe oтвoрeнoг стaвљaњa Цвjeткoвићa нa чeлo
прoтивникa униje. Нo и пoрeд тoгa, Цвjeткoвић нe скривa
Крaљeвићeву знaтну пoпулaрнoст и углeд мeђу Србимa у
Шибeнику нeпoсрeднo пo устoличeњу зa eпискoпa. Зa нaс je
индикaтивaн примeр тoгa рaспoлoжeњa прикaз испрaћaja
eпискoпa у Бeч 1818. гoдинe, у мисиjу трaжeњa дoзвoлe зa
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oтвaрaњe прaвoслaвних шкoлa у Дaлмaциjи. Тaдa je извeсни
стaри и углeдни Шибeничaнин Гeoргиj Пoпoвић oвим
рeчимa пoжeлиo влaдики срeћaн пут: “Висoкoпрeoсвjaш-
чeњejши гoспoдинe! Ви oдлaзитe у Бeч дa иштeтe шкoлу зa
нaс, кoja je зa нaс тaкo нужднa кao хљeб штo jeдeмo, нo знaм
и тo дa нaш двoр имa нeку пoтajну жeљу и тeжњу зa
униjaтствo и нaстojи дa гa мoгу свуд увући, зaтo мoлимo вaс,
гoспoдинe, Бoгa рaди нe изнeвjeритe нaс, a aкo сe бojитe, дa
вaм нeћe хтjeти плaту дaвaти, eвo ми кojи смo oвђe учини-
ћeмo вaм писмeнo, и нaшa дoбрa утврдити, бeз дa нaмa кaкo
други ни крajцaрe нe дa, дa ћeмo вaми тoликo плaћe дaвaти,
кoликo сaд oд цaрa имaтe...”(112-113). Крaљeвић их je тeшиo
и рaзувeрaвao oвим рeчимa: “... Нe бojтe сe љубeзни мojи,
Бoжe сaчувaj дa ja би o тoмe штo и пoмислиo, a кaмo ли учи-
ниo, вoлиo би кao нajпрoстиjи кaлуђeр живити, пaк нajлaкшe
бeз никaквa блaгoдjejaниja бити, нeгo тo учинити”(113).

Дa би пoкaзao кoликo je Крaљeвић биo спoсoбaн дa
брзo придoбиje људe и дa их oдушeви свojoм пojaвoм,
Цвjeткoвић кao нajрjeчитиje свjeдoчeњe нaвoди писмo
Гeрaсимa Зeлићa, упућeнo из Сплитa 1808. гoдинe пaрoху
шибeнскoм Исaиjи Oмчикусу. Иaкo сe вeћ тaд нaслућивaлo дa
ћe Зeлић и Крaљeвић бити љути кoнкурeнти зa мeстo
дaлмaтинскoг eпискoпa, Зeлић je нaкoн првoг сусрeтa с њим
биo гoтoвo eгзaлтирaн, тaкo дa у пoмeнутoм писму нaглaшaвa
“дa je срeћу имao цeливaти дeсницу г. eпискoпу Крaљeвићу,
нaдoдajући, кojикo je свиjeтa прoшao, дa блaгoгoвjejниjeг
eпискoпa кao oвoгa ниje видиo, a oсoбитo jунaкa”(31).

Нaрoчиту умeшнoст Цвjeткoвић искaзуje у пoступнoj
мoтивaциjи кaзивaњa o рaзoбличeњу униjaтскe идeje и свoм
трaгичнoм живoтнoм стрaдaњу и рaсплeту. Чини тo гoтoвo
узгрeднo крoз кaзивaњa пojeдиних eпизoдa кoje су у лaбaвoj
вeзи сa глaвним дoгaђajeм. Нa примeр, кaдa гa je 1811. нaкoн
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пoсeтe Бoки-Кoтoрскoj пoвeo сa сoбoм влaдикa Крaљeвић у
Шибeник, Цвjeткoвић тo кoмeнтaришe слeдeћим рeчимa: “Ja
сe пoчeх спрeмaти штo приje мoгoх, нe вooбрaжaвajући кaквa
ћe мe нeсрeћa тaмo дoчeкaти”(72). Нa путу прeмa Дубрoвнику,
гдe гa je eпискoп чeкao, случajнo сe сусрeo и зaпутиo сa
сoлдaтимa, a житeљи Жупe дубрoвaчкe су вeрoвaли дa гa
спрoвoдe: “Хoдeћи ja oвaкo сa сoлдaтимa, видeћи мe житeљи
oни гoвoрaху мeђу сoбoм: o сирoмa млaдoгa пoпa, кaкo гa
сoлдaти вoдe, oвo ja слушajући смjejao сaм сe у сeби, нe
нaдajући сe, дa ћe мe тaкoвo штo кaдгoд пoстићи”(75).
Пoнoвни дoлaзaк aустриjскe влaсти у Дaлмaциjу сeптeмбрa
1813. Срби су дoчeкaли кao oслoбoђeњe, aли вeћ тaдa
Цвjeткoвићa рaздирe нejaснa слутњa дa тa вojскa свojим
улaскoм у Шибeник дoнoси злo: “Кaд их видjeх, oнa рaдoст
кoja чaс прe бjaшe oбузeлa мoje срцe, и oнaj чaс нeстaдe je,
нeгo нa мjeстo њe oбузe мe нeкa тугa и жaлoст тaквa, дa je
oписaти нe мoгу, и сви кojи су сa мнoм у рeчeнoм звoнику
били, тo су нa мeни примjeтили, и питaли су мe: штa ми сe
дoгoди, и ja ниjeсaм знao штa дa им oдгoвoрим, и тaкo ми je
тo зa дугo трajaлo, и вaвjeк нeкa жицa oстaлa, кoja сe с
пoсљeдњoм гoрoм сojeдинилa, кaкo штo ћe сe видjeти”(80).

Пoсeбaн oсeћaj зa пoступну нajaву крупних и дрaмaтич-
них збивaњa и зa њихoву литeрaрнo увeрљиву интeрпрe-
тaциjу Цвjeткoвић искaзуje у oпису снoвa, кao увeрљивe
рeaкциje пoдсвeсти нa oпaснoст кoja сe нaдвиjaлa нaд
Србимa у Дaлмaциjи. При тoмe oн мoли читaoцa дa њeгoву
причу o снoвимa “нe прими зa дoсaду” и дa гa “нe би зa
суjeвjeрнa држao, jeрбo нигдa тaкви ниjeсaм биo”(103).
Нaпрoтив, кaсниjи дoгaђajи дajу му зa прaвo дa устврди кaкo
“пoсрeдствoм тaкoвих снoвa, Бoг кojи пут њeким сaкривeним
oт чeлoвjeчeскaгo умa нaчинoм, прeдскaзуje нaм прeдбудућe
случaje”(103).
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Ондa кaдa су сумњe у oпaснoст oд униjaћeњa пoстaлe
кoнкрeтнe, кaдa су у Зaдaр стигли учитeљи униjaти, тe кaдa
je нeзaдoвoљствo у нaрoду пoстajaлo свe oчиглeдниje, a
прeзир и бojкoт eпискoпa нeскривeн, Цвjeткoвић oткривa
свojу прaву aктивистичку прирoду. Сa ђaкoнoм Aндриjoм
Личинићeм дoшao je дo скривeних писaмa сeкрeтaрa
eпискoпиje Мaркa Руђeриja, кoja су билa пoтврдa зaвjeрe, и
њихoвe прeписe рaздиjeлиo ширoм Дaлмaциje, сaстaвиo je
писмo Бeчкoм двoру, у кojeм су свeштeници дaлмaтинскe
eпискoпиje трaжили смeну влaдикe Крaљeвићa, и тимe сe и
прoтив свoje нaмeрe нaмeтнуo зa прeдвoдникa и стoжeрa
пoбунe. Ђaкoн Aндриja Личинић je биo срeћниje рукe oд
Цвjeткoвићa и успеo je дa пoбeгнe испрeд aустриjских влaсти
сaмo зaхвaљуjући тoмe штo гa je eпискoп Крaљeвић oтпустиo
из службe joш у љeтo 1820. гoдинe. Отишao je нajпрje у Трст,
oдaтлe je кришoм пoбeгao у Кoтoр, a из Кoтoрa у Црну Гoру.
Аустриjскe влaсти су трaжилe oд св. Пeтрa Цeтињскoг дa им
изручи Личинићa, изa чeгa je млaдић прeшao у Србиjу, a из
Србиje je oтишao у Русиjу.

Јeднoврeмeнo, Цвjeткoвић вoди психoлoшку игру с
прoтивницимa. Прeмa eпискoпу нe пoкaзуje oтвoрeну нe-
трпeљивoст, чaк и кaдa гa oн упoрнo пoкушaвa нaвeсти нa
пoгрeшкe у чинoдejствoвaњу (трaжи oд њeгa дa oбaви вeнчa-
њa прoтив прaвилa кaнoнa), кaкo би гa удaљиo из Шибeникa,
a Мaркa Руђeриja нeпрeстaним кoмичним дoсeткaмa, пoтoм и
ирoничним и зajeдљивим oпaскaмa, нaвoди нa психoлoшкo и
мoрaлнo рaзoбличeњe. Отудa eлeмeнти кoмичнoг у Цвjeткo-
вићeвoj Aвтoбиoгрaфиjи нису никaкo успутнa пojaвa вeћ
имajу улoгу психoлoшкoг кaтaлизaтoрa, сaмим тим и
литeрaрнoг пoступкa кaрaктeризaциje цeлoвитoг пoртрeтa
људи кojи су пoкушaли пoуниjaтити дaлмaтинскe Србe.

У тoм смислу, нaрoчитo je упeчaтљивa eпизoдa у кojoj
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кoмичнo пoстaje срeдствo сaoпштaвaњa нeприjaтнe истинe
(“сунути истину у лицe”). Извeсни Нoкo Фумиш из Книнa
jeдaнпут je у eпискoпскoj кaнцeлaриjи нa Цвjeткoвићeвo
питaњe o тaдa aктуeлнoм дoлaску рускe флoтe у Jaдрaн, нa
чиjoj ћe стрaни бити, униjaтскoj или рускoj, упрo прстoм у
Руђeриja и узвикнуo: “Пaсje вjeрe, oнo вaм je униjaт”(122). Тo
je, нaрaвнo, изaзвaлo смeх присутних, aли je нeприjaтнa
прoмeнa кoд Руђeриja билa oчиглeднa. Тo су Цвjeткoвић и
Личинић искoристили дa гa и дaљe бoцкajу, дa би му нa крajу
oчитaли пoспрдну кaтoличку дaлмaтинску мoлитву “бoкунић
Бoгa”.

Кaсниje нeтрпeљивoст измeђу Цвjeткoвићa и Руђeриja
пoстaje oчиглeднa и мaнифeстуje сe у пoступку рeдукoвaнe
кoмикe (ирoниja, циничнe дoсeткe, сaркaстичнe инвeктивe).
Нaвeшћeмo сaмo нeкe примeрe. Кaдa су oктoбрa 1819.
Крaљeвић и Руђeри oтишли у Бoку-Кoтoрску, Руђeри пишe
Цвjeткoвићу o oпaснoсти кojу су прeтрпили нa нeмирнoм
мoру и пoдругуjући сe нaглaшaвa дa су их oд тaквe oпaснoсти
мoглe сaчувaти сaмo њeгoвe мoлитвe, тe дa тo и убудућe
чини. Oвaj му нa тo ирoничнo узврaћa: “... Чистo сaм кao
прeдвидиo, дa ћe вaс кaквo искушeниje снaћи, зaтo сaм
свeсрднo зa вaс сe Бoгу мoлиo, кojeму блaгoдaрим дa мe
грjeшнoгa услишиo и вaс спaсиo, зa тo г. Мaркo узмитe сe нa
ум, oвo je нeкo мaлo прeтскaзaниje зa вaс”(131). Нaкoн
уoбичajeнe пoсeтe влaдичaнскoм двoру и пoлaскa нa рeдoвнo
црквeнo бoгoслужeњe, Цвjeткoвић вoди oвaкaв диjaлoг нaкoн
Руђeриjeвe зajeдљивe oпaскe дa сe пoмoли Бoгу и зa њeгa: “...
Зa мoje приjaтeљe ja сe вaздa Бoгу мoлим, a oн oдгoвoри ми:
ja нe видим никaквa нaпрeткa oт вaшиje мoлитaвa, a je њeму
рeкoх: тo je знaк дa стe мaлoвjeрни...”(151).

Цвjeткoвић и ширoкe рaзмeрe oтпoрa кojи je oбичaн свeт
пoкaзивao прeмa eпискoпу, у виду бojкoтa бoгoслужeњa кoja
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je држao, пoздрaвa нa улици и сличнo, тaкoђe прeдoчaвa у
фoрми кoмичних ситуaциja. У функциjи пoтпунe дeтрoнизa-
циje њeгoвoгa aутoритeтa je eпизoдa сa шибeнским кoмeсaрoм
Бурoвићeм, кojи je нaивнo вeрoвao дa свojим прeтњaмa и
притисцимa мoжe зaплaшити Србe и нaтeрaти их дa
пoздрaвимa oдajу пoштoвaњe Крaљeвићу: “Oндa je oн oтишao
к влaдики (вaљдa су сe дoгoвoрили), и с њим изиђe у шeтњу,
и кaд je вeћ гoтoвo нa крaj пoљaнe с влaдикoм биo, aл eтo ти
нaши сe врaћajу сa шeтњe, и кaд су вeћ близу били, дa пoкрaj
њих прoђу, a кoмeсaр прихвaти сe зa свoj клoбук, пaк нaшe с
њим мaхajући пoздрaви, a нaши сaсвим учинe сe и нeвjeшти
кoликo дa гa ниjeсу ни виђeли. А нaрoд кoгa je пунa пoљaнa
билa, смjejao сe, a и сaми кoмeсaр oбaзрeo сe, и глeдajући нa
oнe, кojи су близу били, пaк сe смjeшиo...”(181).

Кao oсoбeн дoкaз игнoрисaњa Крaљeвићa и њeгoвих
зaштитникa и мeнтoрa прeдoчeнa je кoмичнa ситуaциja
прoизaшлa из нeoчeкивaнoг фaрсичнoг oбртa. Влaсти шaљу у
Шибeник вojну jeдиницу дa би дeмoнстрaциjoм силe и
свojим стaлним присуствoм умирилa Србe. Сoлдaти су ушли
у грaд сa нaпуњeним и нaпрeним пушкaмa, aли умeстo
oчeкивaнoгa oтпoрa шибeнски млaдићи су им сe пoдсмевaли
и нaмигивaли jeдни другимa: “A нaши млaдићи кojи су у
прoдaвницaмa били нa врaтимa су стajaли, и jeдaн другoмe
нaмигивaли и смjejaли сe, a сoлдaти видeћи гђe сe oви смejу,
и oни су сe смejaли, мислeћи дa oви сo тим њих пoздрa-
вљajу”(149).

Кaдa пишe o људимa и дoгaђajимa вeзaним зa судбoнoс-
нe гoдинe свoгa живoтa, Цвjeткoвићa кaрaктeришe oдмeрe-
нoст и oбjeктивнoст. Уoчљивo je нaстojaњe дa сe сoпствeнa
улoгa нe прeцeни, a пoступци нe улeпшajу или oпрaвдajу, штo
je гoтoвo рeдoвни прaтилaц мeмoaрскoг кaзивaњa. Нaпрoтив,
Цвjeткoвић имa рaзумeвaњa и зa туђe пoгрeшкe, нe oпрaвдaвa
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их, aли их прихвaтa бeз jeдa и мржњe. Кaрaктeристичaн je у
тoм смислу њeгoв oднoс прeмa крупскoм aрхимaндриту
Гeрaсиму Зeлићу, гeнeрaлнoм викaру зa Бoку-Кoтoрску у
врeмe фрaнцускe упрaвe. Мaдa je имao и личнe рaзлoгe зa
рeвaншизaм, Зeлић збoг сукoбa сa игумaнoм мaнaстирa
Сaвинa нaмeрнo ниje хтеo дa зaђaкoни млaдoгa Цвjeткoвићa,
и мaдa je нeрaспoлoжeњe у Бoки прeмa њeму билo вeликo
збoг грубoг и нeпрoмишљeнoг oпхoђeњa прeмa свeштeнству
(jeдaнпут je у мaнaстиру Прaсквицa у Пaштрoвићимa у љутњи
рaзмoнaшиo jeднoгa монаха), Цвjeткoвић му je oдao признaњe
зa бoрбу прoтив Крaљeвићeвих униjaтских плaнoвa и жaли
збoг њeгoвoг прoгoнствa из Дaлмaциje 1820. гoдинe: “Oвe
истe сeдмицe, нa прaвду Бoжиjу гoвeрaн удaли oт oтeчeствa
ни кривa ни дужнa Крупскoгa aрхимaндритa г. Гeрaсимa
Зeлићa, кojи je у Будиму свoj живoт oкoнчao, кoликo oгoрчeн
лишeн oтeчeствa, тoликo утjeшeн, штo je у oвoм нeвин биo,
кoгa ћe имe бeсмртнo мeђу нaмa живjeти, зa пoзнaтo дoбрo,
кoje je oтeчeству учиниo”(161).

Сa нaрoчитим пиjeтeтoм Цвjeткoвић пишe o двojици
углeдних српских писaцa тoгa дoбa: Пaвлу Сoлaрићу и Сaви
Мркaљу. Сoлaрићa je упoзнao у Млeцимa, кaдa сe 1816.
гoдинe с Крaљeвићeм врaћao из тршћaнскe aудиjeнциje
aустриjскoм цaру, тe кaд су пoсeтили пoрeд Вeнeциje и
Пaдoву, Мoдeну, мeстo Aркву у којем је живео Франческо
Петрарка и сличнo. Цвjeткoвић нaглaшaвa дa je зa врeмe
бoрaвкa у Млeцимa свaкoгa дaнa jeднoм или двa путa ишao
кoд Сoлaрићa, кojи сe вeoмa блaгoнaклoнo oднoсиo прeмa
њeму. Пoштo je Цвjeткoвићу пoклoниo тaдa пoпулaрну свojу
књигу Мaти Србиja и син Србин, Сoлaрић изнoси идejу o
тoмe кaкo je нaмeрaвao дoћи у Дaлмaциjу и прeдлoжити
eпискoпу oтвaрaњe српских шкoлa. Прeмa тoj зaмисли
трeбaлo je нajпрe прeштaмпaти знaчajнe црквeнe књигe и нa
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тoм тeмeљу зaпoчeти снaжaн прoсвeтитeљски тaлaс млaдих
људи. Кaд je, oдмaх пo пoврaтку из Млeтaкa у Шибeник, у
aвгусту 1816. гoдинe, Цвjeткoвић сa Крaљeвићeм oбилaзиo
Имoтски, Сињ и мaнaстир Дрaгoвић, прoнaшao je зa
Сoлaрићa тaдa вeћ рeткe и дрaгoцeнe примeркe Дoситejeвe
Буквицe, a зaтим му их je кaсниje, зajeднo сa joш нeким
сaчувaним рукoписимa Дoситejeвим (писмa и стихoви),
пoслao биo у Трст 1821. гoдинe. Мeђутим, Сoлaрић je умрo
нa Бoгojaвљeњe истe тe гoдинe, тaкo дa гa Кирилoвa
пoшиљкa ниje зaтeклa у живoту, a нaкнaднo je прoслeђeнa
Димитриjу Фрушићу

Из Цвjeткoвићeвoг свeдoчeњa, мoжe сe зaкључити дa су
изa пoзнaнствa у Вeнeциjи Сoлaрић и Цвjeткoвић вoдили
плoдну прeписку, у кojoj je, измeђу oстaлoгa, Сoлaрић сa
стрeпњoм упoзoрaвao нa нaдoшлу oпaснoст oд униjaћeњa
дaлмaтинскe прaвoслaвнe eпaрхиje: “Зa Бoгa штo мислитe?
Етo oчeвиднo сe знa, дa су учитeљи, кojи су у Зaдaр дoшли,
униjaти, сљeдoвaтeлнo дa иду нa тo и нaш нaрoд дa
пoуниjaтe. Зa тo нeмojтe oтлaгaти врeмe, нeгo нaстojтe и
рaдитe удaлити тo oт вaс, дa сe с нaмa други нaрoди нe
титрajу. Цaр нe зaхтeвa oт свoгa нaрoдa другo нeгo вjeрнoст и
привржeнoст, зa тo oбрaтитe сe к њeму с мoлбoм a тaкoђeр и
г. митрoпoлиту Стрaтимирoвићу”(135). Цвjeткoвић je дoцниje
и сaм трaжиo сaвeтe зa нajбoљe нaчинe рaзoбличeњa
униjaтскe идeje у Дaлмaциjи.

Сaвa Мркaљ je дoшao у Шибeник из Дубрoвникa упрaвo
у oдсудним гoдинaмa. Нaсупрoт устaљeнe прeдстaвe o
кoнтeмплaтивнoj прирoди oвoгa пeсникa, из Цвjeткoвићeвoг
пaмћeњa сaзнajeмo и другу, aктивистичку стрaну њeгoвe
личнoсти. Одмaх сe кao писaр влaдичaнскoг двoрa укључиo
у oтпoр униjaтскoj идejи. тaкo je, нa примeр, прeвoдeћи нa
итaлиjaнски jeзик jeдну “пoругaтeлну” пeсму прoтив
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Вeнeдиктa Крaљeвићa, кojу je дoбиo пoлициjски зaпoвeдник
у Шибeнику, и пoрeд стрoгe oпoмeнe дa je “никoмe ни зa живу
глaву нe кaжe”, нaпрaвиo прeпис и “тajнo [гa] пoкaзивao и
читao, нo и вeoмa сe рaдoвao [...] и блaгoсиљajући пoхвa-
љивao сoчинитeљa”(174). Сa учитeљимa униjaтимa, пo
њихoвoм дoлaску у Шибeник, чeстo сe упуштao “у прeпирку o
дoгми”, тaкo дa “ниjeсу с њим нa крaj мoгли изићи. Нajпoсљe
нoсиo им je и Глaс нaрoдoљубцa, сaчињeн oт Лукиjaнa
Мушицкoг, и читao гa je њимa. [...] Oни су гa питaли: кo je
дoзвoлиo oну књижицу пeчaтaти? Он им je oтгoвoриo:
цeнзурa”(177). Нa Цвjeткoвићeвe сaвjeтe “дa сe тoликo дубoкo
с њимa нe упуштa, дa гa нe би кaквa бjeдa снaшлa”, oдгoвoриo
je: “Хoћу дa би знao нe знaм штo прeтрпjeти, дoкaзуjући им
зaблуждeниje римскe црквe, писaњe oт њиoви сoчинитeљa, и
кaкви су oни, кojи зa тим нaстoje, и oни кojи сe зa њимa
пoвeду. Брaнићу мoj зaкoн и цркву кoликo вишe узмoгу, и
учићу свaкoгa штo бoљe будeм знaти, дa пoстojaн и тврд у
вjeри будe и свojу чeст и зaвичaj, кojи сe ни зa кaквo блaгo
купити нe мoжe, дa чувa и брaни. Овo ћу чинити кoликo из
дужнoсти, тoликo нe би ли ми Бoг oпрoстиo jeдну мojу
нeсмислeнoст, кojу сaм биo нaумиo учинити. (Oвo ми ниje
биo кaзao, штa je биo нaумиo учинити, нити je пристojнo
билo дa гa питaм). Јoшт ми je исти Мркaљ гoвoриo, aкo
дoчeкa кaд буду испит пoлaгaли, дa ћe им тaквe вoпрoсe
зaдaти, дa ни учeници ни учитeљи, нeћe знaти oтгoвo-
рити”(177).

Цвjeткoвић нe прoсуђуje o сaврeмeницимa исхитрeнo,
зaтo oд њeгa нeћeмo чути ружнe рeчи ни o глaвним
прoтивницимa. Јeдaнпут je, истинa, зa Руђeриja, oписуjући
њeгoву љутњу, нaписao дa сe “срдиo и трзajући сe лупao
нoгaмa o тлe грдeћи и псуjући мeнe кao прaви бeрeкин и
пjaцирoл кao штo jeст и биo...”(236). Прeвaсхoдни му je циљ
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дa увeрљивo прeдoчи дoгaђaje и
улoгу пojeдинaцa у њимa, a читa-
oцимa прeпуштa дa сaми извoдe
зaкључкe и oцeнe. Отудa њeгoвo
свeдoчeњe и кaрaктeрикe висoког
стeпeна oбjeктивнoсти, дoкумeнтaр-
нe увeрљивoсти и нeнaмeтљивe
читaлaчкe приjeмчивoсти.

Књижeвни тaлeнaт Кирилa
Цвjeткoвићa нaрoчитo дoлaзи дo
изрaжaja у oпису сликa сa путoвa-
њa, тe у кaрaктeризaциjи сaврeмe-
никa. Пoштo je нoсиo у сeби
нeскривeну стрaст зa путoвaњимa,
вeрoвaтнo би њeгoв живoтoпис биo
знaтниje испуњeн путoписним
зaписимa и eпизoдaмa, дa су сe
oствaрилe њeгoвe жeљe, нajпрe дa
путуje у Русиjу дa учи шкoлe, сa
руским мajoрoм Симeoнoм
Ивaнoвићeм, у jeсeн 1807. гoдинe,
a пoтoм 1808. гoдинe дa идe у
Турску дa учи живoписaњe, зa штa je Цвjeткoвић имao
тaлeнтa, сa мajстoрoм, свeштeникoм Симeoнoм Лaзoвићeм,9
кojи je изрaдиo рaскoшни икoнoстaс Вeликe сaвинскe црквe,
дa гa судбинa ниje спрeчилa у тoмe. Гoдинe 1813. епискoп
Крaљeвић je нaмeрaвao пoслaти Цвjeткoвићa с нeким
фрaнцуским oфициримa прeкo Бoснe у Цaригрaд, кaкo би

9 На основу истраживања савинских докумената Горан Ж. Кoмaр je уочио
да је у Цвјетковићевој Aвтобиографијиi погрешно записано да се ради
o Симеону Лазаревићу.

Саборна црква у Шибенику
- место вишегодишњег
службовања о. Кирила
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зaвршиo зa њeгa нeкe пoслoвe кoд тaмoшњeг пaтриjaрхa, aли
сe тo путoвaњe ниje oствaрилo збoг Нaпoлeoнoвoг пaдa и
нeизвeснoг пoлoжaja Крaљeвићeвoг у Дaлмaциjи. Тo je и
рaзлoг штo je Цвjeткoвић биo у прилици сaмo дa путуje у
Црну Гoру, прeкo Њeгушa и Крстaцa, дo Цeтињa, зaтим лaђoм
oд Бoкe дo Шибeникa и нaтрaг, дa oбилaзи дaлмaтинскo
зaлeђe, a пoтoм je кao Крaљeвићeв сeкрeтaр чeстo биo њeгoв
прaтилaц приликoм путoвaњa, измeђу oстaлoгa и дo Трстa,
Вeнeциje и Пaдoвe. Нaрoчитo je упeчaтљивo oписaнo првo
Цвjeткoвићeвo путoвaњe у Шибeник,  у jулу мjeсeцу 1811.
гoдинe, нa лaђи кaпeтaнa Мaркa Рaђeнкoвићa из Тoплe, из
кojeг издвajaмo лeп oпис Oмишa. Путникa нaрoчитo
импрeсиoнирa прирoдни aмбиjeнт oвoгa грaдићa смeштeнoг
крaj мoрa пoд jeднoм кaмeнитoм плaнинoм, a зaтим oписуje
ушћe рeкe Цeтинe у мoрe, прeдoчaвa тврдињу кoja je мoглa
брaнити грaд пoдjeднaкo сa мoрa и сувa, a oпaсaну вeликим
кaмeним бeдeмимa и сличнo. Нajпoтпуниjи путнички зaпис
Цвjeткoвић oстaвљa o мaнaстиру Кркa, кojи je пoсeтиo у
кaснo лeтo 1811. гoдинe. Нajпрje oписуje aрхитeктoнски
oблик и унутрaшњoст мaнaстирa, при чeму нaрoчитo издвaja
прeдивни кaмeни звoник, a зaтим укaзуje нa лeпoту рeкe Кркe
и бoгaтствo пoднeбљa. Пeдaнтнo je издвojeнa и oписaнa
знaтнa мaнaстирскa имoвинa, сa бoгaтим стaдимa, рoдним
винoгрaдимa и буjним пoљимa кукурузa, дa би нa крajу
прeдстaвиo и мaнaстирскo брaтствo, тe брojнe прoблeмe кoje
су им прирeђивaли римски бискупи зa влaдaвинe Млeтaчкe
рeпубликe.

Знaчajнe путoписнe eпизoдe Цвjeткoвић исписуje при-
ликoм прикaзa Крaљeвићeвoг путoвaњa у Трст, a пoтoм и у
Вeнeциjу и Пaдoву, у прoљeћe и рaнo љeтo 1816. гoдинe, нa
aудиjeнциjу сa aустриjским цaрeм. Кao eпискoпoв сaпутник и
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битaн члaн шибeнскe дeлeгaциje, Цвjeткoвић сa мнoгo пaжњe
oписуje кaкo су из Зaдрa, прeкo Oбрoвцa, Вeлeбитa, Гoспићa
и Риjeкe стигли у Трст 22. мaртa, a зaтим искaзуje свoje
вeликo рaзoчaрaњe кoje je дoживиo кaдa je први пут углeдao
цaрa. Свaки кaсниjи сусрeт с цaрeм Цвjeткoвићу je биo
пoдjeднaкo смутaн и нeприjaтaн, a нaрoчитo гa je пoрaзиo
Крaљeвићeв сусрeт сa кнeзoм Мeтeрнихoм, из чиje
снисхoдљивoсти сe jaснo нaслућивaлa држaвничкa нaмeрa
oвoгa утицajнoг пoлитичaрa дa придoбиje српскoг eпискoпa зa
пoдмуклe униjaтскe плaнoвe. Цвjeткoвић je вeћ тaд пoчeo дa
нaслућуje кaквa сe oпaснoст нaдвилa нaд дaлмaтинскe Србe,
тaкo дa вишe пaжњe пoсвeћуje oбрaзлaгaњу свojих сумњи,
нeгo узбудљивoм путoвaњу пo нeмирнoм мoру у Пирaнскoм
зaливу, тe дивним oписимa итaлиjaнских прeдeлa, прe свeгa
Вeнeциje, Пaдoвe, Мoдeнe, или мeстa Аркве, a зaтим у
пoврaтку и Пирaнa и Пулe. Цвjeткoвић нeштo пoтпуниje
oписуje зaмaк и пoсeд Дукe oд Мoдeнe, сa бoгaтoм гaлeриjoм
дрeвнoсти, сa вoдeним пoвршинaмa и рибњaцимa, сa
вeликoм шумoм прeпунoм рaзличитих живoтињa и сличнo.
Кaдa je рeч o сусрeтимa сa знaчajним личнoстимa,  нajвeћу
пaжњу сa путa пo Итaлиjи пoсвeћуje српскoм књижeвнику
Пaвлу Сoлaрићу, кojeг je упoзнao у Вeнeциjи, успoстaвиo с
њим блискe и приjaтeљскe oднoсe, кaсниje крунисaнe
дрaгoцeнoм прeпискoм.

Пo свojoj aутeнтичнoсти и aктуeлнoсти, пo oбjeктив-
нoсти и литeрaрнoj кoмуникaтивнoсти, Aвтoбиoгрaфиja
Кирилa Цвjeткoвићa je првoрaзрeдaн дoкумeнaт зa упoтпу-
њaвaњe сликe o културнoj, вeрскoj и пoлитичкoj истoриjи
Србa у Дaлмaциjи у пoчeтним дeцeниjaмa ХIХ виjeкa. Oнa je,
уз joш нeкa дeлa мeмoaрскoгa и истoриjскoгa кaрaктeрa
(Житиja aрхимaндритa Гeрaсимa Зeлићa, oбjaвљeнoг 1823.
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гoдинe, књигe Милoрaдa Мeдaкoвићa Прeпискa o униjи
дaлмaтинскoг eпискoпa Вeнeдиктa Крaљeвићa сa aустриjс-
ким прaвитeљствoм, oбjaвљeнe 1863. гoдинe, тe сeћaњa
мoнaхa Спиридoнa Aлeксиjeвићa, oбjaвљeних пoд нaслoвoм
Спoмeнaк Милoрaдoв у зaдaрскoм Глaснику Прaвoслaвнe
дaлмaтинскe црквe измeђу 1904-1906. гoдинe), и пoуздaнo
свeдoчaнствo o гoдинaмa кoje су прeтхoдилe и у кojимa сe
oдвиjao пoкушaj униjaћeњa дaлмaтинских Србa.

Цвjeткoвић je нa свaки нaчин пoнoснo истицao свoje
бoкeљскo пoрeклo. Jeдaнпут сe нa циничну oпaску Мaркa
Руђeриja дa je тврдoглaви Бoкeљ удaриo пo грудимa и
узвикнуo пркoснo: “Вaздa прaви и вjeрни син мoгa
oтeчeствa!”(170). Нe сумњaмo дa му je тa кaрaктeрнa цртa и
пoмoглa дa истрaje у вишeгoдишњeм тaмнoвaњу и
стрaдaњимa. Aкo дoистa пoстoje личнoсти кoje у нaциoнaлнoj
литeрaтури и истoриjи oпстajу кao пoуздaни свeдoци и
учeсници нeзaoбилaзних збивaњa eпoхe, oндa je Кирил
Цвjeткoвић нeсумњивo jeдaн oд њих, a зaдaтaк нaшeг
сaврeмeнoг дoбa je дa му oдa зaслужeнo признaњe и препозна
адекватно мeстo, пoдjeднaкo у жaнру српскe мeмoaристикe,
кao и у истoриjи Српскe прaвoслaвнe црквe, a дa њeгoву
свeту жртву и пoдвижништвo oвeнчa кaнoнизaциjoм и
пoсвeћeњeм њeгoвoг имeнa.10

Горан Максимовић11

10 Предлог за канонизацију и посвећење Kирила Цвјетковића, потекао je
1898. године од протојереја Димитрија Руварца, приређивача рукописа
Aвтобиографијеe. Потом је сличан предлог за канонизацију часног oца
Кирила Баошићког oбновио у прољеће 2000. године Горан Ж. Кoмaр,
истраживач aрхивских дoкумената кojи сведоче o бокељској српској
прошлости.

11 Горан Максимовић ( рођен 24.09. 1963.године у Фочи,данашња Репу-
блика Српска, Босна и Херцеговина) је српски историчар књижевности,
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књижевни критичар, антологичар и професор Универзитета у Нишу.
Студије књижевности завршио је на Филозофском факултету у Сарајеву
1987. године, а постдипломске на Филолошком факултету у Београду
1993. године, где је магистрирао са темом Бранислав Нушић као
приповједач, код проф. др Јована Деретића. Под менторством истог
професора докторирао је на теми Типови смијеха у српској умјетничкој
прози 19. вијека 1997. године на Филолошком факултету у Београду.На
Филозофском факултету у Нишу 1989. године почео је да ради као
асистент-приправник за Српску књижевност 18. и 19. века. У времену
од фебруара 1991. године до априла 1992, тј. до почетка рата у Босни и
Херцеговини, радио је као асистент на Филозофском факултету у
Сарајеву. У пролеће 1994. биран је у звање асистента на Филозофском
факултету у Нишу, потом за доцента (1998) и ванредног професора
(2003). У звање редовног професора универзитета за Српску књижев-
ност 18. и 19. века изабран је на Филозофском факултету у Нишу 20.
маја 2008. године.Био је шеф Катедре за српску књижевност (2000 –
2002), продекан и главни и одговорни уредник издавачке делатности на
Филозофском факултету у Нишу (2002-2004) и члан Савета Универзитета
у Нишу (2002 - 2006). У јуну 2010. године на предлог Изборног већа
Филозофског факултета у Нишу, Савет Факултета изабрао га је за декана
Филозофског факултета у Нишу.(додатак прир.)
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СРПСКО ПЛЕМСТВО У БАНАТУ
У XVII и XVIII веку

- Ι део -

О појму Раца
Мађарска реч ,,Рац“ (Racz) примљена у немачком језику

(Raitzen) a дериват старог латинског назива за Србе (Rascian,
Rascianorum), често пута стварала је забуну око тачног
превођења и давања одговарајућег значаја дотичне речи, бар
у румунској историографији. Често пута су ,,расцијани“
превођени са ,,православцима“, одузимајући при томе
народну припадност појединаца. И новија румунска
историографија чини забуну у терминима те понекад немачку
реч Raiz| Raizisches Weib преводи тачно одговарајућим
термином Sârb/Sârboaică1 да би одмах учинили забуну
преводећи речи ,,Ein raizischer Popp”, ,,Ein raizischer Mönich”
речима ,,православни свештеник (preot ortodox)“ или
,,православни монах (cãlugãr ortodox)”.

Раци (Расцијани, Рашани, Rác, Rácok, Ratzen, Ratzians,
Rasciani, Natio Rasciana) је назив који су Мађари и Немци
користили за Србе, Буњевце и Шокце, који су живели на
подручју Панонске низије. Назив Раци долази од имена једне
од првих српских држава - Рашке. Земља на којој су живели
Срби називана је Rascia или Racszag. Сами Срби се у почетку
нису бунили да их називају Рацима, али пошто су касније
почели овај назив да сматрају увредљивим, назив Раци
полако нестаје из употребе и од 19. века се уместо њега
користи назив Срби.

Будући да су Срби, од 15. века, па надаље, чинили
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знатан део становништва на територији данашње Војводине,
многи историјски извори и мапе, настали у овом историјском
периоду (15-18. век), помињу територију данашње Војводине
под именима Расциа и Мала Рашка. Назив Расциа се такође
јавља и на подручју Славоније.

У својој „Историји Срба“, Константин Јиречек пише:
„Из Србије је, већ пред крај 14. века, јака струја исељеника
отишла на север , особито у Срем и Арадску жупанију. Овај
покрет   је био појачан поглавито тим, што су деспоти имали
огромне поседе у Угарској. Поред босанских јеретика и
присталица Хусита становали су већ 1437. у Срему и
Славонији, између Саве и Драве, многобројни Расцијани.”

По једној белешци из 1543. године, Темишвар и Арад
налазили су се усред Расцие (in medio Rascionarum), а тада је,
по истом запису, у целом Банату владао српски језик. У то
време је на простору Баната постојало седамнаест српских
манастира.

Почетком 18. века, у такозваној Ракоцијевој буни, Бачку
означују Србијом и српском земљом и једна и друга страна.
Тако главни заповедник војних одреда који су се борили
против Срба у Бачкој, Дарваш, пише 19. јула 1704: „Сва
велика места Расције и с ове и с оне стране Дунава и Тисе
попалили смо.”

Када су представници војвођанских Срба 1848. године
однели своје захтеве Лајошу Кошуту, упозорили су га да њих
вређа када их зове Раци, јер они имају своје народно и
историјско име - Срби.

Аустријски путописац Александар Хекш, описујући
Подунавље 1881. године, пише о крајевима које Срби
насељавају: „На Дунаву и Тиси узводно станују до дубоко у
Угарску, до Францовог канала (у Бачкој), до ушћа Мориша, до
Сегедина (у некадашњем Тамишком Банату). Мале колоније
Срба, које обављају трговину, бакалук, ниже градске занате,
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постоје готово у свим угарским градовима, где их зову Раци
или Рашани (по покрајини Рашкој у Старој Србији)”.

Србе у Угарској називају историјски споменици све до
средине XVIII. столећа Расцијанима (Rasciani, Ratzen, ráczok,
по Расу, латински Арса, граду старих Римљана код данашњег
Новог Пазара). Од средине XVIII. века наједном ишчезава из
аката бечких архива име Расцијани за угарске Србе те се,
место тог имена, употребљава за њих назив Илири (отуда
“Illirische Hof-Kanzlei” и “Illirische Hof-Deputation“, области, које
су решавале разна питања о угарским и хрватско-славонским
Србима). Почетком XIX. столећа одбацили су у Бечу илирско
име за Србе те су их називали по вери griechisch-nicht-unirten,
graeci non uniti. Тек од 1848. године почевши усвојен je у Бечу
назив Срби за Србе у Аустро-Угарској монархији.

У извештајима католичких мисијонара током XVI. и
XVII. века називају се Срби понајчешће шизматицима.
Најобичнији назив за српске досељенике у Хрватску и
Славонију током XVI. и XVII. века био je Власи (Valachi,
Wallachen), затим ускоци (Uskoken), прибези (Pribeggen,
profugae), пребегли Турци (herübergefallene или herüberents-
prungene или herübergekommene Turggen). У Далмацији српске
досељенике зову Морлацима (Morlaken, Murlaken, Morlaci.)

Свим тим именима називали су и Срби сами себе. У
једном писму поунских Срба од 5. јула 1596. називају се
поглавице српске “хришћанским синовима” (Lopašiæ,
Spomenici I. str. 214; Јагићев Archiv, 30, стр. 211). Гомирски
Срби називају себе стално “Власима”: N. und N. Khness,
Vayuoden sambt den vbrigen Wallachen zu Geomeria und Khlain
Murauitza, године 1607, бечки ратни архив, Prager Hof-Kriegs-
Raths-Acten; Ђradoi Mamulouitsch und N. und N. die neuen
Vsskhnokhen zu Goimerie, 4. нов. 1608, љубљански зем. архив,
Ansiedlung der Uskoken; исто тако у писмима гомирских Срба
од 1. фебр. 1614. и 22. нов. 1617). Жумберачки Срби се
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називају у многобројним списима из XVI. века ускоцима, a
гдекад Власима, Срби у Славонији се називају “влашким
синовима” (5. нов. 1662. Му kraiue laskeh zynow, Vjesnik kr.
zem. arh. XVIII. стр. 133.; 10. авг. 1653. Му voyuode, offiseri у
zudacz iuanechke poкrауnе uzeh vlaskih zinou, Загреб.
Надбискупски архив, Acta politica). Епископ славонских Срба
Мијакић потписује се 19. авг. 1668. “Gabriel Miakich, episcopus
Valacorum in Croatia” Vjesnik kr. zem. ark XVIII. стр. 149),
Епископ славонских Срба Вретања потписује се 19. јуна
1628. “My Simeon Veretani, biskup vlaski.” (Vjesnik XVIII. стр.
106).

Kpaj свих тих разних имена, којима их други називају
и којим себе сами називају преци данашњих православних
Срба у Хрватској и Славонији, несумњиво je да се ту ради о
људима, који се у то доба већ ни по чему нису разликовали
од Срба у Србији или у Црној Гори. Вера њихова била je
православна, имена и презимена њихова су српска, они се
служе ћирилицом, сматрају пећског патријарха својом
црквеном поглавицом, имају крсно име и држе све српске
народне обичаје. Срби Жумберчани на пр. при доласку своме
у Жумберак постављају као један од својих захтева, да не
дођу под управу Хрвата. Ови исти досељеници у Жумберку,
подигоше се 1551. године на нову сеобу. Хтели су, да се
одселе у Холић на граници маџарско-моравској, на спахилуке
Петра Бакића, Србина Шумадинца (Бакићи су пред Мухачку
битку дошли у Угарску из Србије, из места Венчаца, између
шуме Ломнице и потока Јасенице). Жумберчани су
мотивисали намеру своју тиме, што je Бакић човек њихове
вере и крви (Laszowski, Monumenta habsburgica III, стр, 520;
архив југ. академије, Acta extranea). Граничарски заповедници
морали су да употребе најенергичније мере, да осујете
извршење ове сеобе жумберачке Петру Бакићу.

Све амблеме православних Срба и осећај заједнице са
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осталим Србима налазимо код предака данашњих хрватско-
славонских-православних Срба и код предака данашњих
жумберачких унијата Хрвата. Међутим ни име српско није
било непознато тим прецима нашим. Жумберачке досеље-
нике током 16. столећа врло многи историјски споменици
називају Расцијанима (Rasciani, Raciani), a такође и Србима
(Seruiani, Sirfen). Ha једном месту пише за њих да су Rasciani
sive Serviani atque Valachi, quos vulgo zrbschy vocant. Исто ce тако
на стотине и то на многе стотине докумената налази, у
којима ce преци данашњих Срба у Хрватској и Славонији
зову Расцијанима и у којима ce вели за Влахе да су они исто
што и Расцијани. Тако на пример гроф Ђорђе Зрињски назива
1602. године славонске Србе Valachi seu Rasciani (Starine,
XXXV. стр. 453.) Папа Павле V. у повељи од 22. нов. 1611.
назива српског славонског владику Симеона Вретању
episcopus Rascianorum catholicorum ritus greci intra Ungarie,
Sclavonie et Croatie fines et in extremis Carniolae partibus
consistentium (Nilles, Symbolae, II. стр. 1058.) Чазмански каптол
пише за Србе у Хрватској и Славонији 25. јан. 1642. Valachi
siue Raschiani (Vjesnik, XVIII., стр. 114-118). Георгије Гајлер
назива хрватско-славонске Србе 27. јан. 1663. “Seruiani”
(Vjesnik, XVIII., стр. 136). Руски цар Алексије Михајловић на
молбу лепавинских монаха издаје 1651. године повељу
манастиру Лепавини и у њој вели, свакако према
информацији тих монаха, да се Лепавина налази у српској
земљи, код града Крижевца. (Vjesnik, XVIII., стр. 94). Исто
тако владика хрватско-славонских и жумберачких Срба
Василије Предојевић у повељи од 6. дец. 1646. назива себе
“епископ Србљем“ (Vjesnik, XV., стр. 102).

Наши банатски Раци
У ужем смислу речи ,,Расција“ можемо разумети и

Банат који се 1542. године назива Рашка, а следеће 1543.
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године наведено је да се Темишвар налази усред Рашке.2

Можда је то био покушај српског племства и народа да и на
тај начин оживи немањићке традиције на новодосељеним
подручима.

Узимајући у обзир горенаведене примере можемо се
упустити у тачнија истраживања српског елемента у Банату.
Често пута је реч ,,Рац“ позајмљивана као презиме појединих
особа, што је било уобичајено у средњевековним повељама
у Банату. За разлику од румунских племића којима је
придодавано презиме или нареченије ,,Olah” или ,,Walach”,
Србима ће бити додато презиме Рац, као што је случај са
српским војводом у Банату 1551. године Иваном Рац, те
капетаном Владиславом Рац, 1642. године итд. Угарски
краљеви су често пута у својим повељама Србе називали
,,Рацима“ чинећи при том јасну делимитацију о народној
припадности.

Тако је Жигмунд Ракоци у својој повељи Стефану
Тодору из Липове 1607. године, чија су се имања налазила у
близини дома Марка Раца и  Живка Раца (,,...in vicinitatibus
domorum Mkarcii Racz ab vna, ab alia vero partibus Rasciani
Sivko...”) ослободио од плаћања исвесних дажбина.

Седамнаести век означио је за српско племство у
Банату успон на политичкој сцени угарске монархије.
Знаменити Срби, Дели Марко, Сава Темишварац, Јован Рац
и Ђорђе Рац учествовали су у борби влашког војводе Михаја
Храброг за уједињење румунских држава. После трагичне
смрти воводе Михаја 1601. године, Срби су наставили борбу
по Ердељу. Године1606. у Ердељ се враћа Дели Марко, којег
је чак нови кнез Трансилваније Бетлен Батори намеравао
поставити за кнеза Молдавије, али им то није пошло за
руком. У овим историјским приликама, Банат је остао под
турском окупацијом, па је највећи део српског племства
прешао у мирнији Ердељ и ту наставио борбу и уплитање у
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политичке прилике, час на једну час на другу страну.
Ердељски кнежеви желели су да што чвршће вежу за себе
виђеније Србе, да би их на погодан начин и у погодном
тренутку искористили у својим династичким борбама, или у
рату против Турака. Ова историјска чињеница пропраћена је
низом писаних архивских доказа о примању у ред племства
банатских Раца што ћемо у више наставка представити.

У Алба Јулији, 20. априла 1643. Ђорђе Ракоци, принц
Трансилваније, издао је повељу о награђивању племићким
достојанством Јована Раца од Денте, из Лугожа, као и
његовог брата Ђорђа и њихових синова Михајла и Петра.3

,,Nos, Georgius Rakoczy, Dei gratia Transsylvaniae etc.,
memoriae commendamus tenore praesentium significantes

quibus expedit universis, quod cum videamus huius seculi monarchas,
qui divino afflatu hominumque unanimi voto et suffragiis ad regnorum
habenas et gubernacula exolluntur ac evehuntur, quo commodius
praestantiusque sibi subiectos fideles dirigere moderarique valeant vel
ab initio ad ipsum sibi imitandum proponere, ut eos certo favoris et
clementiae (quae ipsis innata sunt) symbolo sibi complacatos et per
quam adstrictos habeant, talis etenim principum clemenatia ita
subditorum suorum affectus constanter reddit parite et synceros, ut
vel ipso vitae periculo et iactura indubitatam eamque promptissimam
fidelitatem tam in prosperis quam in adversis temporum
occassionibus et vicissitudinibus conspicuam reddat atque manifestam,
unde ad praesens clementi eoquediligenti apud nos trutinantem
animo, statum et conditionem strenui Joannis Racz alias Denthej, qui,
uti ex fidedigna generosi Pauli Nagy de Deva, certorum peditum
nostrorum praetorianorum capitanei ac districtum Karansebesiensis et
Lugasiensis bani supremi, fidelis nobis dilecti informatione et
commendatione certo intelleximus, superioribus temporibus fidelem
nobis et huic regno nostro Transsylvaniae servitutis operam exercendi
animo incitatus, una cum fratre suo carnali Georgio Racz alias
Denthej, dullicisimos patride suae lares potestati Otthomanicae gentis
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saevissimae subiugatos dereliquendo, certos huius regni nostri fenes
et loca invisere ac ut ad futuras quoque temporum occasiones
ulterioribus huic regno nostro inserviendi conatibus insistere valerent
atque possent, in oppido nostro Lugasiensis comitatuque Zeoreniensis
existente habito locum sibi ipsis permanendi inhabitandique eligere,
accedente ad haec nonnullorum fidelium dominorum consiliariorum
nostrorum singulari apud nos propterea facta intecessione, confisi
etiam eosdem nobis et huic regno Transsylvaniae eiusque principbus,
successoribus videlicet nostris, non inutilem servitutis et fidelitatis
operam exhibituros, ipsum itaque Joannem Racz alias Denthej ac per
eum Georgium Racz similiter Denthej, fratrem suum carnalem, item
Michaelem Joannis et Petrum Georgii utrusque Racz filios iam natos
et in posterum Dei benignitate nascituros, ex spaciale nostra gratia
et potestatis principalis plenitudine e statu et conditione plebea ac
ignobili, in qua nati sunt et hactenus extiterunt, eximendos ac in
coetum et numerum verorum regni nostri Transsylvaniae et partium
Hungariae eidem incorporatarum nobilium annumerandos,
aggregandos, cooptandos et adscribendos duximus, prout
annumeramus, aggregamus, cooptamus et adscribimus p+er
praesentes, decernentes expresee ut a modo deiceps ydem Joannes
es Georgius Racz, fratres carnales, Michael item Joannis et Petrum
Georgii dictorum filli haeredesque et posteritates ipsorum utriusque
sexus universae pro veris et indubitatis nobilibus habentur et
reputentur.

In signum autem huiusmondi verae et perfectae nobilitatis
eorum haec arma seu nobilitatis insignia, scutum videlicet militare
erectum coelestini coloris, in cuius campo sive area petra trinigis per
medium exurgit, in cuius apice emmentiori columba alba prae laetitia
gesienti similis alis extensis stare rostroque ramum olivae tenere visitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegis diadema
regium gemmis et unionibus decenter variegatum. Ex cono vero
galeae teniae sive lemnisci variosum colorum hincinde defluentes
utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
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exornat, prout haec omnia in capite sive principio praesentium
literarum ambiunt et exornat, prout haec omnia in capite sive
principio praesentium literarum nostrarum docta manu et arte pictoria
clarius expressa et depicta esse cernuntur, animo deliberato et ex
certa scientia liberalitateque nostra praefatis Joanni et Georgio Racz
alias Denthej, Michaeli item ac Petro similiter Racz, filiorum
eorundem haeredibusque et posteritatibus ipsorum universis gratiose
dedimus, donavimuset contulimus, annuentes et concedentes ut ipsi
praescripta arma seu nobilitatis insignia, more aliorum verorum et
insignitonum nobilium armis utentium, ubique in praeliis, hastiludiis,
torneamentis, duellis monomachiis ac aliis quibusvis evercitiis
militaribus et nobilitaribus, necnon sigillis, vexillis cortinis, velis,
aulaeis, annulis, clypeis, tentoriis, domibus et sepulchris, generaliter
vero quarumlibet rerum et expeditionum generibus, sub merae et
perfectae nobilitatis titulo quo eos ab universis et singulis cuiuscunque
status, ordinis, gradus, honoris, officii, dignitatis et praeeminentiae
homines existant insignitos dici, teneri et nominari volumus ferre et
gestare omnibusque et singulis ys honoribus, gratiis, privilegiis, indultis,
litertatibus, immunitatibus et praerogativis, quibus caeteri nati et
indubitati nobiles et militares praefati regni nostri Transylvaniae et
partium Hungariae eidem annexarum homines quomodocunque de
iure et ab antiqua consuetudine utuntur, fruuntur et gaudent perpetuo
(ita tamen, ut ipsi pariter ritum sive usum eiusdem loci, more
reliquorum fidelium nostrorum ibidem degentium, observae debeant)
uti, frui et gaudere valeant atque possint. In cuius rei memoriam
firmitateamque perpetuam praeaentes literas memoratis Joannis et
Georgio Racz alias Denthej, necnon Michaeli et Petro similiter Racz,
praetactorum filiis, ipsorumque haeredibus et posteritatibus utrusque
sexus universis clementer dandas duximus et concedendas. Datum in
civitae nostra Alba Julia, die vigesima mensis Aprilis, anno Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio

Georgius Rakoczi m.p. Joannes Szalardi
Vicesecretarius m.pr.”
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/ Слободни превод на српски /
,,Ми Ђорђе Ракоци, Божијом милошћу кнез Трансилва-

није итд.,
Из свега што садржи ово писмо обзнањујемо свима да,

пошто смо увидели да су владари овога света уздигнути на
кормило земаља благодаћу божанског духа, жељом и
једномишљу човечанском, намеравају од самог почетка – да
би могли боље руководити потчињене – да би их при-
ближили и прилепили више видљивим знаком захвалности
и милости и да заиста овакво држање принципа је награђено
истрајном и чистом љубављу својих предпостављених, тако
да ови показују љубав сасвим примерно чак и у животним
опасностима, са несумуњивом ревношћу , како у временима,
дешавањима и сретним променама као и у противним
приликама. Размишљајући о овоме, срцем пуним милости и
бриге о витезу Јовану Рацу прозваног од Денте, који  – као
што нам је посведочио и писмено препоручио, веродостојан
и веран нама љубљени племићког рода Паул Нађ од Деве,
предводник већег броја пешадије  наше личне гарде и бан
карансебешког и лугошког дистрикта – нам је у прошлим
временима послужио верном послушношћу, подстицајем
свога срца, нама и овој љубљеној земљи Трансилванији,
остављајући, заједно са својим братом по оцу Ђорђем Рацом,
такође прозваним од Денте, вољен крај, којег је отомански
најсвирепији род подчинио. Ходећи по свету да би нашао
себи станиште да и у будућа времена буде од помоћи и
посвети се страдањима да би верно служио овој нашој
земљи, изабрао је наш трг у Липову из северинског комитата,
као место где ће се настанити и живети. Такође, надо-
везуијући овоме више молбе нама љубљеним и верним
господама саветницима нашим, будући убеђени да ће Јован
и Ђорђе Рац послужити верно, нама и овој земљи Тран-
силванији као и њеним принчевима, тојест наследницима
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нашим, одлучили смо, по нашој особитој милости и моћи
која нам је дата, да овога Јована Раца, прозваног од Денте, а
њиме и његовог брата по оцу Ђорђа Раца, такође прозваног
од Денте, такође Михајла сина Јовановог и Петра сина
Ђорђевог, синови који су рођени, као и они који ће се
Божијом милости родити, отргнути их од стања плебејца и
неплемића у којем су рођени и живели до сада, и сврстимо
их, убројимо их и уписати их у чету и ред племства наше
земље Трансилваније и делова Угарске који су јој
потчињени. Овим писмом убрајамо их, сврставамо их
одлучно и свесно, да од сада, овај Јован и Ђорђе Рац, браћа
по оцу, као и Михајло син Јованов и Петра син Ђорђев,
горње поменути, као и сви наследници и ближи сродници
оба пола, да буду признати као истинити и неприкос-
новени племићи.

А као знак овог њиховог истинитог и савршеног
племства, наредили смо, подарили смо и обећали са
милошћу, смиреним срцем у знању и нашој даровитости
поменутим Јовану и Ђорђу Рац, прозваним од Денте, као и
Михајлу и Петру, прозваним Рац, као и свим наследницима
и ближим сродницима  њиховим овај грб  или племићки
знак, тојест: у правом војном штиту, боје неба, у чијем пољу
или површини се уздиже стена са три врха, на средњем
најузвишенијем врху стоји бео голуб, сав обухваћен радошћу,
са раширеним крилима држећи у кљуну маслинову гранчицу.
Изнад штита постављена је затворена ратна кацига, а изнад
ње постављена је краљевска круна сва окићена драгим
камењем и многобојним перлама. Са врха овог знака
преливају се многобојне траке окружујући и улепшавајући обе
стране или крајеве штита, као што је то насликано искусном
руком и умешношћу сликара на почетку нашега писма. Такође
угађамо да ови Јован и Ђорђе Рац, Михајло и Петар Рац,
када буду носили и радовали се овом достојанству и грбу
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(али само тако поштујући обичај и ред ових подручја, као
што је ред осталих племића наших који тамо живе); да га
носе свуда: у боју, у двобоју, у турнирима и у било којим
војним и племићким вежбама, као и на печатима, заставама,
завесама, теписима, прстењу, плаштовима, шаторима, кућама
и гробницама, и у осталом на сваким местима и предметима
које буду употребљавали, са чистим и савршеним племићким
достојанством, којим желимо да их  сви људи признају,
независно од имовног стања, ранга, части, власти и почасти,
да се радују по старом обичају и сви њихови наследници,
рођени несумњиви племићи и војници наше поменуте земље
Трансилваније и делова Угарске. У нади сећања и веро-
достојности горе изречених похвала потврђујемо и нашим
аутентичним печатом, поменутим Јовану и Ђорђу Рац,
прозваним од Денте, као и Михајлу и Петру, такође  Рац,
њиховим синовима, као и свим наследницима и сродницима
оба пола. Дано у нашем граду Алба Јулији, двадесетом дану
месеца априла, хиљаду шесто четрдесет и треће године, лета
Господњег.

Ђорђе Ракоци м.п. Јоан Заларди,
Вицесекретар.“

Недовољно истражени родослови ове породице
онемогућавају тачно одређивање историјске личности Јована
и Ђорђа Раца, те можемо само претпоставити аутентичност
и успоставити повезаност појединих историјских личности
са горепоменутима у датом историјском моменту.

Српски племић Јован Рац од Тевиша трагично је
скончао живот на бојном пољу као капетан у војсци војводе
Михаја Храброг 1599. године код Сибиуа. Овај догађај
одвраћа сумњу да је реч о истој личности, тојест о Јовану
Рацу, којој је кнез Ракоци доделио племство много позније
1643. године.
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Ђорђе Рац познат у нашој историји под називом
Сланкаменац, касније бан крајовски, такође један од челника
војске Михаја Храброг наставио је борбу у Ердељу и прешао
у службу ердељског кнеза Ђорђа Ракоција.

Петар Рац је заједно са својим братучедом Михајлом
живео на породичном имању у Несмиљу, у коморанској
жупанији ,а 1599. и 1660. године, је заједно са Проданом и
Аврамом Рац успешно водио борбе против турака недалеко
од Калаче, где су напали турску војску која је Дунавом
спроводила лађе са намирницама и муницијом.4 После
најезде Турака, породица се повукла у мирније делове
Ердеља и настанила се у Липову.

О пореклу ове породице гроф Ђорђе Бранковић је
говорио  да су Петар од Липове и Лазар Рац била браћа
Јовану Бранковићу, оцу грофа Ђорђа Бранковића. Петар и
Лазар Рац помињу се у друштву епископа Саве 1627. године.
Исти извори тврде да је Жигмунд Ракоци 1607. године
наградио племићким достојанством 160 српских породица из
Липове, међу којима и Петра Раца. Следећи овим
информацијама стиче се утисак да је повеља из 1643. године,
признавање дотадашњег племићког достојанства. Лазар Рац
ће се касније замонашити и постати епископ Лонгин, који ће
се 1640. године склонити у Влашку због страха од калвина у
манастир Комана.5

(Наставиће се)
Јереј Саша Јашин

Напомене:

1 Упореди: Munteanu Vasile V. ,,Contribuţii la istoria Banatului”Timişoara
1990, p. 182 са Ehrler, Johann Jakob ,,Das Banat vom Ursprung bis
jetzo 1774”Temeswar, 2006, p. 301-302

2 Церовић, Љубивоје ,,Срби у Румунији“ Нови Сад, 1997, стр. 51
3 Национална Архива Мађарске Будимпешта ,,F.l: Erdeley fejedelmi-

kancellaria XXIII. Liber Regius Georgii Rakoczy I., fol 5 v -7 r.”
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passim Costin Feneşan ,,Diplome de înnobilare şi blazon din Banat”
Editura de vest, Timişoara 2007, p. 122 - 123

4 Ивић, Алекса ,,Историја Срба у Војводини“ Нови Сад 1929, стр.
214

5 Церовић, Љубивоје ,,Срби у Румунији“ Нови Сад, 1997, стр, 88-90
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СРБИ ИЗ РУМУНИЈЕ У БАРАГАНСКОЈ
ГОЛГОТИ

Историја познаје више случајева колективног
кажњавања појединих народа или група из најстаријих
времена до данашњих. Један од коришћених облика јесте
депортација или расељавање.

Такав један случај масовне депортације имамо и у
послератној Румунији; током 1951. године расељено је преко
40.000 Банаћана Румуна, Срба, Немаца, Мађара, Бугара,
Маћедонаца (Аромуна), и др. у Бараганску пустињу.

Сплет околности у том периоду био је компликован. У
досадашњој литератури о тој теми најчешће се помињу:
утицај совјетске политике на свакодневни преображај
Румуније у поцесу изградње новог, социјалистичког друштва,
креативно прилагођавање совјетског искуства у домену
колективног кажњавања, тренутна неслагања румунских
(совјетских) и југословенских комуниста, жеља врха
румунских комуниста да се докаже пред старијим братом,
тренутна потреба да се народу (који се противио брзом
увођењу новог система) да заштрашујући пример, итд.

Међу иницијаторима и организаторима овог програма
најчешће се помињу тадашњи секретари ЦК Румунске
радничке партије Ана Паукер и Теохари Ђеорђеску.

Међутим, то сада није најважније.
Важнији су редослед догађаја и доживљаји и страдања

тог честитог народа током четири и по године.
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Филм тих догађаја изгледао би овако:
Јуна месеца 1948. у Букурешту је одржан састанак

Информативног бироа комунистичких партија који је усвојио
Резолуцију Информативног бироа комунистичких партија о
стању Комунистичке партије Југославије. Од јула 1948.
године цела активност ССКДУР-а била је усмерена у
пропагандистичке сврхе за подршку Резолуцији. У нашем
живљу створила се забуна: донедавно хваљеног и идеали-
зованог друга Тита требало је сада осуђивати, а југословенске
комунисте прогласити за издајнике.

На седници Извршног одбора ССКДУР-а која је
одржана 3.јула 1948. усвојена је Резолуција Информбироа
иако је међу челницима Савеза дошло до несугласица. Под
будним оком Румунске радничке партије организовали су се
састанци, слали су се телеграми, писало се за штампу,
тражили су се и налазили истомишљеници како би се
„осудила издаја КП Југославије“. Неистомишљеници су скупо
платили своју смелост.

Део чланова Извршног одбора није се сложио са
присилним усвајањем Резолуције ИБ-а, а на зборовима по
нашим селима које је заказивала РРП, чланови руководства
Савеза су објашљавали нашим људима о неисправности
кампање вођене против Југославије и стали су уз став КПЈ.
Истовремено Милош Тодоров и Божа Станојевић дошли су
до закључка да се ограде од раније усвојене резолуције, с тим
што су написали Проту-резолуцију коју су послали на
потписивање свим члановима Извршног одбора у нашим
местима. Дотичан документ је, услед провале, стигао у руке
органа Партије. Цео Извршни одбор био је ухапшен и
приведен на саслушање у Обласни комитет РРП.

На годишњој скупштини која је одржана 13. августа
1948. године смењен је добар део руководства Савеза. За
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председника је потврђен Бора Поповић, за генералног
секретара је изабран Александар Курић, за секретара и
одговорног за културу Борислав Божин... све само активисти
РРП.

Извршни одбор ССКДУР-а на својој седници од 16.
јануара 1949. године усвојио је Резолуцију којом се подржава
Резолуција Политичког бироа ЦК РРП по националном
питању.

Из резолуције ССКДУР-а издвајамо неколико пасуса:
„Под упутством Румунске радничке партије, Савез

словенских културно-демократских удружења успео је да
целој организацији дâ нову организаторску структуру укља-
њајући из руководства добар део експлоататорских елемената,
замењујући их са поштеним елементима регрутованим из
редова радних сељака и да је претвори у једну културну
организацију словенског радног становништва, чињеница
која је у извесној мери спречила покушаје да се створи
такозвано „национално јединство“ то јест јединство између
експлоататора и експлоатисаних са циљем да се успава
класна свест радног народа.

Савез је у великој мери успео да из средине органи-
зације склони носиоце национал-шовинистичке линије
Титове издајничке класе, да демаскира агенте које је послао
Ранковић у нашу земљу, који су тражили да заваде словенско
радно становништво са румунским народом и да шире
национализам у редовима словенског становништва... Путем
наших организација појачаћемо заједничке манифестације,
мобилисаћемо словенско радно становништво у заједничком
раду са румунским народом и осталим народностима, да би
и овим путем допринели јединству трудбеника.“

У другој половини 1949. неколицина челника Савеза је
ухапшена и тако је настао „Процес групи шпијуна и



106 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС



ТЕМИШВАР - ГОД. 2011. 107

издајника у служби шпијунаже Титове антифашистичке
клике.“ Оптужница их је теретила за злочиначку активност,
„шпијунске делатности“, „покушај империјалиста да
присаједине румунски Банат Југославији“, „поткопавање
нашег народно-демократског режима“, „спречавање изградње
социјализма у нашој земљи“, „растурање субверзивног
материјала“, „припадност агентури антифашитичке клике
Тито-Ранковић“ итд, наравно да су оптужени све ово
признали“. И 7. августа 1950. изречена је пресуда. А казне
су биле „по заслузи“. Никола Милутиновић и Видосава Недић
оуђени су на смрт, Милош Тодоров, Божидар Станојевић и
Бошко Лацић на доживотну робију, Миладин Силин, Анђелко
Пејовић и Милорад Адамов на 25 година тешке робије и
лишење грађанских права, Жива Петровић на 15 година,
Светомир Радосављевић на 12... После овог процеса,
суледила су током 1950-51. године суђења другим „групама
издајниика“ за „злочин издаје државе“, „подстицање на
злочин велеиздаје“ и „злочин шпијунаже“, „злочин против
државног уређења“ и „преступ растурања забрањених
публикација“. Стотинак угледних Срба осуђено је на тешке
године робије. Међу њима били су и Бора Петров, Милан
Николић, Стева Петров, Иван Стаморан, Ђока Кнежев, Сима
Јаношев, Борислав Конић, Јоца Сапунџијин, Милутин
Шепецан, Милутин Аднађ, Младен Илин, Коста Пејић,
Борислав Лала Добрин...

Крајем педесетих година, упоредо са развијањем нових
производних снага у Румунији, одвијао се и процес смањења
приватне својине у сеоским срединама. Још на пленуму ЦК
Румунске радничке партије од 3-5. марта 1949. године
донета је одлука о потреби „ограничавања и ликвидације
капиталистичких елемената у пољопривреди.“

Затим је усвојена ПМС број 1154/24. октобра 1950.



108 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

којом се одређује начин досељавања и становања у
пренасељеним урбаним центрима.

Решењем МС број 344/15. марта 1951. одређује се (члан
VI) да „Министарство унутрашњих послова може на основу
своје одлуке да нареди премештање из пренасељених
центара ма које особе која није више потребна тамо, као и
премештање из насеља оних особа које својим манифесто-
вањем према народу штете изградњи социјализма у НРР.
Горе наведеним особама може да се одреди обавезно место
боравка у ма којем насеља широм земље.“

Решење МС број 326/С 27.08.1951. садржи упутства у
вези са оснивањем нових насеља у којима ће да се сместе
породице депортираца из разних крајева земље.

Неповерење које је створено по налогу „великог вође“
из Совјетског Савеза према Југославији и њеном руководству
расло је сваког дана. Свакодневне пропагандне акције које је
организовала Партија имале су за циљ да код становништва
у пограничној зони створе осећај несигурности. Био је тамо
део већег плана застрашивања Банаћана за њихово
западњачки ориентисано држање у периоду социјалистичког
преображаја земље. Паралелно са тим припремана је и казна.

Најпре је донето Решење Министарског савета број 200/
1951. којим је одлучено да се извесне категорије становника
пограничне зоне са Југославијом у дубини од 25 км раселе у
унутрашњост.

У пролеће 1951. године појачана је антититовска
пропаганда преко штампе и пратијских организација са
намером да створи психозу несигурности у редовима
становништва, а истовремено вршене су и провере на терену
ради идентификације “сумњивих особа“ према састављеним
списковима.

И најзад, донета је одлука бр.200/5.06.1951. Министар-
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ства унутрашњих послова са наредбом за отпочињање
акције.

Истовремено одређени су одговарајући војни ефективи
безбедности, милиције и граничара, њих око 10.000
блокирало је пограничну зону, а око 12.000 војника и
официра одређено је да изведе операцију подизања и пратње
до одредишта.

И тако, према Решењу Министарског савета број 200/
1951 за бројне становнике Баната почела је „Бараганска
Голгота“. Наиме, са појаса од око 25 км према југословенској
граници, од села Стара Беба (Тимишка жупанија) до места
Груја (жупанија Мехединц), депортовано је у Бараганску
„пустињу“ на десетине хиљада становника свих национал-
ности. Са житељима из 203 места жупанија Тимиш, Караш-
Северин и Мехединц основано је 18 нових бараганских
насеља. На тај начин су ондашње власти хтеле да „очисте“
ову зону од „елемената који би могли да угрозе политику
Партије“. А ти „елементи“ су били: богатији Банаћани, Срби
за које се сумњало да симпатишу титоизам, бивши борци са
источног фронта, особе са „сувише великим устима“, људи
без иметка али који су били у каквом сукобу са неким од
месних челника, разне придошлице и избеглице и сл.... већ
према списковима који су састављени уз помоћ месних
партијских организација.

Кобне ноћи 18/19. јуна 1951. године на многим желез-
ничким станицама чекале су композиције теретних вагона.
Око поноћи су се размилели припадници војске и милиције
у потрази за капијама које су претходно обележене гранчи-
цама багремовог цвета.

Пробуђеним укућанима ставили су на знање да за 2-3
сата покупе најпотребније ствари, део покућанства и нешто
хране, и да пред зору буду на сабирном месту.
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Након што су путовали неколико дана и ноћи у
нељудским условима, теретни возови су се заустављали
усред непрегледне Бараганске равнице. Будући становници
ових крајева су истоварили свој пртљаг из вагона и пренели
га усред поља, на стрњику, где су били пободени кочићи који
су означавали парцеле одрђене за сваку породицу. Ту, испод
ведрог неба, првих неколико месеци провели су незаборавне
дане само са донетим пртљагом. Затим су почели градити
земунице и колибе пошто се приближавала зима. Пијаће воде
није било у тим местима, већ се она доносила са велике
удаљености или се продавала, а исхрана је била на ивици
опстанка. Понесене резерве су се полако завршавале. Али,
људи су покушали да се снађу. Почели су да раде у
оближњим пољопривредним предузећима, поготово на
гајењу памука. Већ исте године почели су да граде мање куће
од набоја или земљаних цигала покривене сламом или
трском и да организују живот за дужи период, пошто су
стекли утисак да ће ту остати дуже време. Иако им је кретање
било ограничено, нашли су начина да се донекле редовније
снабдевају и одрже преписку са најближима у родном селу.

Године су пролазиле, живот им је постао сношљивији,
али чежња за родним крајем била је велика.

Усред новонастале међународне ситуације, средином
1955. године, створиле су се прилике да државне власти
преиспитају целисходност ове мере. У јесен исте године
стигла је вест да ће се вратити својим крајевима. То се
обистинило, и они су постепено почели да се враћају;
процес је завршен почетком 1956. године.

Међутим, ново разочарење су доживели када су
угледали остављене домове у родном селу, стање у коме су
их оставили и како су их нашли, када су дознали како су се
понашали неки од њихових сељана након њиховог одласка.
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Али, сада већ прекаљени, кренули су да спасу оно што
се још спасти дало. Постепено су се укључивали у
свакодневни живот сеоске заједнице.

Чињеница је да су сви они остали са дубоким
ожиљцима у души након оних страдања све до данашњег
дана. Склони су да праштају али желе да то памте наредне
генерације.

Да би читаоцима било јасније какви су педо-климатски
услови у Бараганској низији, наводимо два описа које су
оставили великани румунске књижевности Василе
Александри и Александру Влахуца.

Најпре Василе Александри:
У овој великој равници где се жалостиви видик

тајанствено губи у предалеком небеском своду, очи путника
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не могу се ни на чему одмарати – ни на кућама, ни на дрвећу,
нити на шумним токовима хладне речице. Под узаврелим
сунчаним зрацима простире се огромна бесплодна пустиња
са својом увелом травом, песковитим тлом и мноштвом
птичурина које су прекриле висине. Хиљадама година у
Бараганској утроби спава, лежи немо скривена, стерилна и
недирнута самоћа коју успављује дах жарких лета а буди
ледени зимски ветар са севера. Тамо се цвет рађа и умире у
пролеће. Тамо се не виде сенке у летњим данима. Тамо је
јесен бесплодна, а зима обилује преоштрим мећавама.

У свом делу „Живописна Румунија“ Александру
Влахуца вели:

...Једина равница Јаломице простире се ћутке, равна,
сува – велико ожеднело острво усред толиких вода – што
красе земљу Румунију. Спава пустиња под фијуком ветра,
тај неограничени Бараган. Од хиљада година сања бистре
реке и блистава језера: у ведрим летњим данима тај сан се
претвара у ваздушне струје које се преливају преко
осушених поља и спарушене закоровљене површине ове
пустиње, оне омађијане воде, које заваравају „чудеса“, које
народ назива тако лепо „вода мртвих“...

Иначе, на том простору било је накада Сарматско море,
а сама реч Бараган кованица је од „бара“ и „ган“ (односно
„ићи“ на румунском, јерменском или баскијским језику).

У нашим сусретима и разговорима са бившим
Бараганцима најчешће се понављала реченица „Праштајмо,
али памтимо!“

А сви ми, садашња и будућа покољења, треба да
памтимо бар следеће догађаје, ситуације, прилике, у вези са
бараганском Голготом Срба у Румунији:

Депортацији је претходило увођење обавезних квота
(„коте“) за сељачка домаћинства према држави; Резолуција
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Редни 
број 

Место  Свега расељеника Рођени у 
Барагану 

Умрли у 
Барагану Број 

кућа 
Број 

особа 
0 1 2 3 4 5 
I Жупанија Арад 

1. Арад 
1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

II Жупанија Караш-
Северин 
2.Белобрешка 
3. Дивич 
4. Златица 
5. Златица-
Прњавор 
6. Карашево 
7. Лесковица 
8. Луговет 
9. Љупкова 
10. Мачевић 
11. Нова Молдава 
12.Радимна 
13. Соколовац 
14. Српска 
Пожежена 
15. Стара 
Молдава 

104 
 
9 
4 
6 
2 
2 
10 
13 
12 
1 
1 
2 
18 
10 
14 

343 
 

18 
11 
24 
7 
2 
33 
49 
46 
2 
3 
6 
57 
38 
47 

24 
 
1 
- 
1 
- 
2 
2 
6 
4 
- 
- 
- 
3 
2 
5 

26 
 
1 
2 
- 
- 
- 
2 
4 
4 
- 
- 
1 
4 
4 
4 

II Жупанија 
Мехединц 
16. Свиница 

2 
2 

6 
6 

- 
- 

- 
- 

IV Жупанија Тимиш 
17. Варјаш 
18. Велики 
Семиклуш 
19. Велики 
Сенпетар 
20. Гад 
21. Дежан 
22. Дента 
23. Дета 
24. Дињаш 

634 
75 
27 
45 
24 
5 
15 
8 
42 
7 
37 

2056 
226 
69 
123 
90 
23 
48 
26 
173 
16 
90 

57 
3 
- 
4 
1 
1 
8 
- 
7 
2 
3 

107 
15 
1 
4 
4 
4 
7 
- 
9 
1 
4 

Преглед расељеника Срба у Барагану по местима
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Информбироа од 28. јуна 1948. године утицала је да
депортација почне из пограничног подручја са Југославијом;
акцији је претходила жестока антититовска кампања; била је
резултат класне борбе у периоду раскулучивања; спискови су
састављени уз помоћ месних партијских органа где су главну
реч имали исто Срби; спискови су били произвољни, нису
поштовали критеријуме садржане у Директиви број 200; била
је то прилика за личне обрачуне, па су тако депортовани чак
и партијски активисти; из истог разлога страдао је и
пропорционално већи број Срба од осталих народности из
ових крајева; али, највише је ипак депортовано Румуна (и

23. Дета 
24. Дињаш 
25. Ђир 
26. Иванда 
27. Кетфељ 
28. Кеча (и 
Хрвати) 
29. Кнез 
30. Мали 
Бечкерек 
31. Немет 
32. Рудна 
33. Саравола 
34. Сока 
35. Српски 
Семартон 
36. Толвадија 
37. Фењ 
38. Чаково 
39. Чанад 
40. Ченеј 
41. Шенђурац 
42. Шенђурац-
Прњавор 
43. Остала места 

7 
37 
24 
34 
11 
45 
14 
28 
34 
8 
31 
5 
6 
8 
30 
25 
20 
5 
21 

16 
90 
73 
93 
27 
145 
51 
114 
110 
29 
131 
20 
18 
13 
103 
107 
66 
13 
57 

2 
3 
2 
2 
- 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
- 
- 
3 
2 
4 
- 
- 

1 
4 
2 
6 
1 
8 
4 
7 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
- 

  741 2.406 81 133 
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Аромуна, Басарабаца, Буковинаца); рођена сестра и зет
„помогли“ су најближе да доспу на списак за расељавање;
подигнута је и породица са двоје неме и непокретне деце;
били су подигнути и они који су били партизани, и они који
су сакривали дезертере за време рата; били су за њих кукољ,
главница, а они су „чистили жито“; акција је изведена на
препад, ноћу, као да се радило о најокорелијим криминал-
цима; да би застрашивање било што веће, акција је изведена
на дан највећег хришћанског празника – Духова; током
извођења акције задужени органи су се понашали према свом
сопственом нахођењу; терали су на улицу и закључавали
куће, никад више их неки нису откључали; и икону су им
скинули са зида; неизвесност је владала све до њиховог
доласка на нова станишта; било је и примера добровољног
одласка у Бараган да би породица била на окупу; досељени
су на брисан простор, на ледину или на срњику, да би сами
градили типске куће-колибе; на почетку били су изоловани
од осталог света (без преписке, без пакета, итд.); тамошњем
становништву представљени су као негативци или странци
(из Кореје): педоклиматски услови су били сурови (недо-
статак воде, велике суше, провале облака, јаки ветрови,
високе или ниске температуре, високи сметови и сл.); на
почетку праг им је био јастук, а рогозина јорган; психолошки
терор над њима је настављен и у новој средини; ...„и тако
сам био на испитивање, и стално сам био под претњом са
затвором, и стално су ме питали за Тита...“; депортована
лица су имала обавезан боравак у дотичним новим насељима
(Д.О. у личној карти:) и ограничену могућност кретања (15
км од места); велика већина расељених лица били су сељаци
(преко 90%); најтеже су подносиле старије особе и деца
(највише их је умрло тамо); деци је донекле омогућен
наставак основног школовања; при повратку деца су имала
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велике тешкоће око наставка школовања на вишим
ступњевима; млађарија се снашла најбоље, организовала је
себи чак и слободно време; најтеже им је било у почетку,
следећих година су се већ сналазили; саградили су и цркву
од греда и прућа облепљену блатом; тадашња власт је желела
да и овим потезом унапреди пољопривредну делатност у
Бараганској равници и свакодневни живот аутохтоног
становништва; „за кратко време доказали смо им да смо у
свему први – за време нашег тамошњег присилног боравка
препородили смо тај крај“; имали су цивилизаторски утицај
на аутохтоно становништво; у свом том периоду имали су
безброј прилика да сретну Румуне са изузетним људским
особинама и врлинама; у новој средини није било
националне нетрпељивости; живот у новим условима добио
је свој ток: рађања, венчања, сахране...; уза сву ту тугу и
тескобу, бивало је и радости – рађало се и умирало, плакало
и певало, а највише чезнуло за прадедовским огњиштем. И
надало повратку, „узели смо се и приредили свадбу, било је
све по реду, како се иште: јела, пића, па и музике. Орила се
наша српска песма бараганским просторима, сведочећи да
живимо и истрајавамо и у тим тешким условима и у тој муци
и беди“; Срби су први пуштени да се врате својим кућама;
неки су остали да тамо живе; понеки су се вратили у Бараган
на још коју годину да раде: тужан је био растанак од деце из
Барагана, сви су плакали; „Радовала сам се што смо се
вратили, али ту су нас поново чекале тешкоће“. Поново
испочетка; „када нам је коначно било дозвољено да се
вратимо нашем родном крају, тадашњи секретар, Србин, из
личних разлога није желео да нас прими у село, тако да смо
две године морали да станујемо у суседно...“, када су се
вратили кући, доживели су друга разочарења: куће заузете
или рушевине, разорена домаћинства, колективизација; наши
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сународници, Срби, који су се налазили на разним
положајима, чинили су им разне пакости; „нису нас примили
наши сељаци отворених руку. Мислили су да се никад нећемо
вратити“; али, били су и случајеви када су их сељаци
дочекали лепо. Знали су кад стижу па су изнели на сто као
за свадбу; доживљаји тих трагичних година оставили су
трагове у животу свима онима који су у њима непосредно
учествовали, али и онима који нису били принуђени да их
живо осећају...; због тешких радних услова, већина њих је
„сакупила грађу“ за каснија оболевања; из пијетета према
мртвим сународницима неки су им пренели посмртне
остатке у родни крај; након повратка власти су хтеле да
заметну траг па су узорале чак и гробља; „никад нисам
схватила зашто смо били у Барагану али сам знала да тај део
свог живота треба крити. То сам крила поготово на
факултету, а и после. Сакривала сам Бараган у себи као неки
НАШ ГРЕХ“; у личним досијеима многих средњошколаца
или студената било је уписано: „Кулачно дете, бивши
депортирац у Бараган“; „пробити се“ је глагол који
карактерише оне који су успели да победе понижења и
забране класне борбе и уз нарочит напор да постану
интелектуалци, а истина нема почетак и крај, она ће
победити осудом коју ће изрећи генерације које ће доћи.

Сами Бараганци опседантно постављају иста питања
или подвлаче сличне закључке као што су:

Онај који то није доживео, не може ни да верује и ни
да замисли како је све то грозно било;

То само ми знамо како нам је био тежак живот тих
година;

Нисмо то заслужили – били смо вредни и поштени,
никог нисмо вређали али су нас протерали и ОНИ се завукли
у наше домове, ОНИ кажу да је то правда да отмеш и
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унесрећиш другог...;
Ако су хтели да нам одузму да су узели! Али зашто су

нас толико мучили?
Ако добро мислим, као да смо били проклети да се цео

живот мучимо и почињемо испочетка;
Верујем да Бог нас неће заборавити, па ако људи неће

или не умеју да право пресуде, да ће то Он учинити.
У нашим разговорима најчешће се појављују речи:

комунисти, милицајци, војници, теретни вагони, вода,
стрњика, памук, пиринаџ, сува земља, сунцокрет, земуница,
колиба, кућа-плетара, ферма, комарци, олуја, снег у сме-
товима, ветар-кривац, котрљане, Бог, судбина, смрт, родни
крај...

У новим условима први пут су се суочили са изузетним
приликама:

Први пут у животу били су приморани да купују воду;
Стајали су у реду за хлеб и воду;
Прасе су водили на узици као пса:
Ишли су на рад „у ферму од понедељка до петка и

хранили се „на казан“;
Тамо су научили први пут да краду пољопривредне

производе.
Овај период највеће трагове и трауме оставио је на

тадашњу децу;
Имам сузе и своје уздахе, јер се нисам поиграла луткама

као моје другарице које су остале код куће;
Мени је украдено детињство;
Тај неоспоравани сан петогодишњег детета нико ми

неће моћи надокнадити;
Ја као дете нисам имала ниједну играчку. Било ми је

седам година када сам видела прву лутку;
Девојчица је спавала са првим сандалама испод
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јастука;
Ни сувим златом ми нико не може надокнадити

украђено детињство;
Био сам у шести разред када сам јео, први пут,

чоколаду;
Тешко ми је и да се сетим тих проклетих дана. Све нам

је било одузето: детињство, школе, будућност;
После сам ја остао код оца, а сестра код мајке и тако је

живот текао даље...

Свакако да оваква казивања нису весела. И ни пуно
оптимистичка. Али ту и тамо провејава ведар дух
специфичан нашем народу који се помирио са судбином.
Пркос, љубав, вера и нада допринели су да истрају, а ми сада
понављамо нека од њихових размишљања:

Тако је морало бити;
Довитљивост, истрајност, нада у повратак, издржљи-

вост, вредноћа, омогућили су им да истрају;
Издржали су и због урођеног пркоса;
Вера у Бога их је одржала;
Страдање их је зближило;
Љубав према завичају им је стварала позитивну

енергију;
Знао сам да ће комунизам пасти. То ме држало кад ми

је било најтеже: не можемо да смо СВИ исти кад НИСМО;
Узео је примицу и свирао српско коло пустињи да су и

зрикавци слушали;
Човек се у невољи познаје;
Нисмо имали куд, морало се...;
Људска солидарност не познаје границе;
Ипак су се осећали као припадници повлашћеног реда:

МИ и ОНИ неретко су говорили;
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Тако склопљена пријатељства остала су вечна;
Него знаш шта... и данас се види, ко смо МИ, а ко су

ОНИ. МИ ЊИХ никад тамо не би послали!
Кад неко чини зло некоме не може боље да прође;
Све патње ми смо, ето пребродили....;
Нисмо пребацивали ни онима што су нас отерали у

Бараган и развукли кућу. И с њима смо наставили да живимо
лепо;

После повратка, иако физички и психички исцрпљени,
смогли су снаге да се уклопе у свакодневне животне токове;

Зар ја да прихватим партију која је у пустињу послала
и оставила да скапа силан народ, која је створила српски
гето, с јасним обележјима геноцида?;

Бараган је наша трагедија и жиг утиснут за сва
времена;

Не дај Боже никоме да тако нешто доживи;
Тако је морало бити: да се прича, да се пише, да се

чита и памти;
Догодило се, не поновило се....

Љубомир СТЕПАНОВ
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СА ПОДРУЧЈА ЕПАРХИЈЕ

СЕДМИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У
САБОРНОЈ ЦРКВИ

У четвртак, 7. јануара 2011., у Саборној цркви у
Темишвару, је одржан традиционални Божићни концерт. Овај
догађаја који представља традиционално окупљање темиш-
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варских Срба и њихових гостију у Српском саборном храму.
Присуствовали су генерални конзул Републике Србије у

Темишвару Драгомир Раденковић, заменик префекта Золтан
Мароши, посланик Душан Попов, председник ССР Славомир
Гвозденовић, председник Лиге румунско-српског пријатељ-
ства Николаје Царану, представници дипломатског кора у
Темишвару и наши свештеници.

Хор „Зора“ православне српске цркве „Светог Николаја“
из Темишвара-Мехале, под диригентском палицом професора
Томе Ђурића, извео је три песме, да би после њега наступио
Хор Српске саборне цркве под управом професора Јоце
Бугарског, у својству домаћина, потрудивши се да публици
прикаже разноврстан програм, од „класичних“ божићних
богослужбених песма српских аутора, народних коледа и
песама (дует Јасмине Фењац и Јованке Шољмошан), па све
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до сложенијих руских концертних композиција, међу којима
и десетоминутно „Велико славословље“ Струмског са со-
лидним солистичким извођењем Миодрага Попова.

Најлепши је тренутак био на половини концерта када
су наступила деца: Лука Стојков, Ивана Тодоровић и Милица
Пантин.

На крају концерта присутнима се на српском и
румунском језику обратио протојереј Маринко Марков,
архијерејски заменик, који је захвалио свима на присуству, а
учесницима на труду.

Горан Мракић
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ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ  ПРАВОСЛАВЉА
И ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ИКОНА

Недеља Православља, када Православна Црква просла-
вља победу над иконоборством, на посебан начин
прослављена је и у Темишвару. Његово Преосвештенство
Епископ будимски и администратор темишварски Г. Лукијан
служио је Свету Архијерејску Литургију уз саслужење
свештенства и ђаконства Саборне темишварске цркве и
протојереја-ставрофора Радомира Поповића, декана Високе
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школе - Академије Српске Православне Цркве за уметности
и консервацију. На Светој Литургији Епископ Лукијан је
одликовао протојереја Маринка Маркова, архијерејског
заменика темишварског, правом ношења напрсног крста. На
Служби Божјој одговарао је Градски хор из Темишвара.

После Свете Литургије, у Епархијском двору отворена
је изложба икона, фресака и мозаика - радова студената
Високе школе - Академије Српске Православне Цркве за
уметности и консервацију из Београда. У присуству Епископа
лугошког Г. Пајсија, викара Митрополита темишварског Г.
Николаја; г. Драгомир Раденковић, конзула Републике Србије
у Темишвару; представника румунског Завода за заштиту
споменика културе, представника Академије за уметности и
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конзервацију у Темишвару, проф. Горана Јанићијевића и мр
Јована Пантића - професора са Академије из Београда,
Владика Лукијан је топлим речима пожелео добродошлицу
гостима из Србије и свим присутним. Црквену високо-
школску институцију из Београда окупљенима је представио
протојереј-ставрофор др Радомир Поповић, декан Академије.
Изложбу је свечано отворио конзул г. Раденковић. На
отварању су певала три српска хора из Темишвара.

Организована са благословом Епископа Лукијана ова
изложба је подсетила православне Србе и Румуне да је
Црква Једна, Света, Апостолска и Саборна и да је потребан
дијалог како би се превазишли сви проблеми у секуларном
друштву. Изложба је, уједно, манифестација блиских односа
ових двеју братских Цркава на овим подручјима где већ
вековима живе Срби.

Изложба је организована под покровитељством
Министарства вера Владе Републике Србије.

протосинђел Јустин (Стојановић)
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XIX СМОТРА ЦРКВЕНИХ ХОРОВА У
ТЕМИШВАРУ

У суботу, 28. маја, одржана је традиционална,
деветнаеста по реду манифестација „Смотра хорова“ коју
заједнички сваке године организују Српска православна
епархија темишварска и Савез Срба у Румунији.

Пре 10.00 часова одржано је благодарење у Српској
саборној цркви. Oкупљени народ, који је пристигао из свих
наших места, поздравио је владика Лукијан и овом приликом
пренео поздраве Његове светости патријарха Иринеја и
додао: „Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! Нека се чује
у нашем православном храму овај дивни и свехришћански
радосни поздрав поводом данашње Смотре хорова када се
ми прикључујемо хоровима светитеља, али и хоровима оних
који су пре нас чували нашу традицију, а свакако је једна од
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најлепших хорско појање.”
Химном посвећеном нашем Светом Сави, коју су

певали и стари и млади у православном саборном храму
започела је овогодишња Смотра хорова.

Ово је био леп почетак овогодишњег деветнаестог
окупљања српских хорова, које се наставило на Тргу
уједињења дефилеом српских црквених певача и хорова од
Чанада до Свинице са својим заставама.

Други део овогодишње Смотре хорова одржао се после
11.00 часова у великој сали Дома омладине, где су од
званица присуствовали: Његово преосвештенство владика
Лукијан, администратор темишварски, генерални конзул
Републике Србије у Темишвару, господин Лазар Манојловић,
српски добротвор – бивши министар вера, госпођа Радмила
Милентијевић, посланик у Парламенту Румуније Душан
Попов и председник Савеза Срба у Румунији Славомир
Гвозденовић. Присутне је поздравила водитељка програма
Милана Петров и најавила наступ гостију из Србије - Хора
храма Светог Александара Невског из Београда, који је извео
духовна и световна дела српских и страних композитора.
Чланови хора из Београда, којим руководи диригент Јелена
Тонић, својом молитвеном песмом увеличали су овогодишње
славље.

Након гостију из матичне Србије у част наших хорова
и хорског певања у нас наступили су девојке и младићи,
чланови АКУД „Младост“ из Темишвара. Они су за ову
значајну манифестацију Срба из Румуније извели изворну
песму о Карађорђу – Седам сати удара, а затим народне
игре из Баната под називом „Зелен багрен удара“, корео-
графија Милорад Лонић, уметнички руководилац Сенадин
Крстић. После Младосташа, нашег културно-уметничког
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друштва које брижно и са много љубави негује српски
фолклор, поново су пред препуном салом Дома омладине
наступили гости из главног града Србије, чланови Хора
Светог храма Александра Невског из Београда.

Представницима и руководиоцима српских хорова од
Мориша до Дунава “Захвалнице” за учешће на XIX Смотри
хорова Српске православне епархије темишварске и Савеза
Срба у Румунији, као и за дугогодишњи рад, доделио је
председник Савеза Срба Славомир Гвозденовић и додао:
„Дозволите ми да у име ССР, наше кровне српске
организације, поздравим све вас, наш род из свих крајева,
драге госте из матичне Србије и да захвалим свима што нам
и овогодишња Смотра српских црквених певачких друштава
и хорова пружа могућност да будемо заједно, онако како нам
ваља у свакој прилици. Хвала нашем Преосвећеном владики
и нашим свештеницима на доброј сарадњи у бројним зајед-
ничким пословима. Али највеће хвала вама који нас у свакој
нашој цркви молитвеном песмом и сваком речју опомињете
и враћате нам наду. Хвала вам што ту веру и молитву
преносите нашој деци, својим унуцима, да се пламен не
угаси.“

У вечерњим часовима са почетком у 19.30 сати у
Српској саборној цркви у Темишвару био је одржан концерт
хорске музике. Наступили су гости из Србије: Хор храма
Свети Александар Невски из Београда, Хор „Златиборска
вила“ из Ужица и домаћини Хор саборне цркве Темишвар-
Град.

Миодраг Тодоров
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ДОГОДИЛО СЕ НЕ ПОНОВИЛО СЕ ...

(Обележавање 60-е годишњице
Бараганске голготе срба)

У периоду освежавајућих годишњих одмора, очарава-
јућих излета на море или планине, група амбициозних наших
сународника, одлучила се да своје време посвети подсећању
на године сурове депортације, поготово нас Срба, у далеку
,,пустињу” Бараган.

Људи огорчени судбином својих предака, родитеља,
браће, дедова и деце па и њих самих, осећали су потребу да
на свој начин одају пошту свим страдалницима, који су као
последица тадашњег режима, доживели трагичне дане,
месеце и године.

Тако је на дан 18. јуна 2011. кренуо минибус са дваде-
сетак путника у посету прошлости. Путовање није било ни
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краткотрајно ни лако. Преваљено је преко 1.600 километара.
Сама структура путника била је таква да су се међу њима
налазили и бивши Бараганци и они који су први пут
крочили у непрегледну румунску ,,пустињу”.

Посећена су места: Бумбакар и Ђурђењ (Ракитоаса).
У старом селу Дудешт одржан је парастос свим 126

упокојеним Србима, који су оставили своје кости између
1951 – 1956. године у далеком Барагану. Помен на постра-
дале обавили су са надахнућем месни румунски парох Јоан
Петре и архијерејски заменик, отац Маринко Марков, који су
заједно са појцима Јованом Палинкашем и Данилом-Батом
Лацићем, са пуно пијетета служили парастос. Уз госте, том
величанственом чину присуствовао је и велики број мештана.
Свештеници су евоцирајући догађаје од пре 60 година одржали
и потресне беседе, које су до суза узбудиле присутне.

После верског обреда у цркви, уследило је полагање
венаца на споменик, који је подигнут депортованима у Дудешту.
Били су присутни и некадашњи депортовани и политички
затвореници из Браиле.

Следећи циљ посете био је ново некадашње село
Бумбакар, подигнуто од колиба и земуница. Куће које су
касније изграђене, порушене су, терен је узоран и посејан је
сунцокретом, кукурузом и житом, трагови кућа и других гра-
ђевина су потпуно изгубљени, остало је само пространо
поље. За посетиоце најузбудљивији био је призор који су
нашли: остали су само сеоски пут, неколико обновљених кућа
и трајна сећања које је сваки носио у себи.

Оставили смо са тугом у срцу Бумбакар и упутили се
према другом једном насељу депортираца – Ђурђењ
(Ракитоаса). Дочекала нас је нова неочекивана узбудљива
слика: некадашње насеље налазило се надомак Дунава, поред
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сада оронуле фарме.
Остали су само трагови
гробља, неколико полом-
љених камених крстова,
на којима се није нашло
ничије име. Отац Марин-
ко и пратећи појац слу-
жили су помен на гробу:
Јоце Лацића – деде Васе
Лацића, Маце Саблић,
Јоце Вука.

После толиких
утисака вратили смо
се у место Цандареј,
где смо такође били
добро прихваћени и
угошћени.

На крају додајмо
још да је ово путо-
вање омогућено захва-
љујући Савезу Срба у
Румунији, као и нашој

Епархији која је подржала ову акцију.

Дејанка Белин
Цветко Михајлов
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ЧЕНЕЈЦИ, ДИЊАШАНИ И УЛБЕЧАНИ
У МАНАСТИРУ СВЕТИ ЂОРЂЕ

У периоду од 26. јуна до 2. јула 2011. у српском
манастиру Свети Ђорђе, крај реке Брзаве, боравила је друга
серија српске деце у оквиру Дечијег духовног кампа у
организацији Епархије темишварске и Савеза Срба у Румунији.

За преко тридесет девојчица и дечака из Ченеја,
Дињаша и Улбеча бринули су наши свештеници: протона-
месник Ђорђе Андрејић, парох дињашански, јереј Иван
Попов, парох улбечки, јереј Саша Јашин, парох ченејски, као
и мајка Евгенија и јеромонах Никон Корићанац.

Деца су свакодневно присуствовала јутарњој и
вечерњој молитви. Одговарали су на јектеније, учили песме,
појали, редовно похађали часове веронауке које је сем
свештеника одржао прошлог четвртка и парох фабрички,
протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, архијерејски
намесник темишварски. Деца су пажљиво слушала његово
предавање о Светом Сави. Осим часова веронауке који су се
одржавали сваког дана, полазници ове друге серије у
Духовном кампу били су упознати и са вишевековном
богатом историјом нашег српског народа, а у уторак, 28. јуна,
на велики српски празник Видовдан, наши свештеници су
одржали занимљиво и корисно предавање о Косовском боју
и косовским јунацима, као и о породици Бранковић,
ктиторима манастира Свети Ђорђе. И овога пута су се
одржали часови ликовног васпитања, тј. цртања и бојења,
који су привукли пажњу малих кампера. Окупљени у великој
сали, поређани по клупама, малишани су пажљиво
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посматрали и слушали савете професорке Мире Поповић,
која у манастиру борави сваке седмице и свакој групи
полазника Дечијег духовног кампа показује технику цртања
икона, на хартији, платну или стаклу.

Иако је прошле седмице било кишовито и прохладно
време, девојчице и дечаци су уживали у разноврсним
дечијим забавним играма, а часове слободног времена
провели у дружењу уз песму и игру.

Миодраг Тодоров
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ДОЖИВЉАЈИ СА ДЕЦОМ ИЗ
БЕЗДИНСКОГ КАМПА

У последњој овогодишњој серији кампа у манастиру
Бездину боравила су деца из Фенлака и Кетфеља. Они су
заједно са својим свештеницима, протом Савом Поповићем
и протонамесником Благојем Чоботином, провели од 31. јула
до 6. августа 2011. незаборавних шест дана. Иначе, деца се
већ дуго година друже у кампу, а то је и ове године била
прилика да се виде, распричају или упознају.

Највише их зближава света литургија коју заједнички
певају, као и вечерња богослужења када сви скупа, из
певнице, одговарају на јектенија.

Ове године, са благословом преосвећеног владике
Лукијана, у кампу је био присутан и господин Будимир
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Кокотовић, професор веронауке из Београда.
Сваког дана господин Будимир  одржао је и понеко

предавање и деци износио православну богословску науку.
Свако је предавање било тако замишљено како би деца могла
постављати питања, те се између предавања понекад разви-
јао прави богословски дијалог међу децом и предавачем.

Деца су ове године, више него до сада, имала прилику
да се саживе са атмосфером манастирског начина живота,
будући да су стално били у друштву игуманије Ангелине, оца
Симеона, брата Драгана, који су својим смиреним начином
живота будили интересовање и знатижељу деце.

Иначе, деци је овде јако лепо и стално нешто ново и
занимљиво могу чути и научити од својих свештеника и
господина Будимира Кокотовића.

Мала Антонија из Кетфеља, са само осам година је
између осталог рекла: „Ја сам дошла са мајком Јеленом и
тетком Мирјаном, и са Луком. Оне овде кувају. Кад сам
стигла у манастир видела сам једну велику јаму. Господин
нам је рекао да је овде био сахрањен један светац. Он нам
је причао о њему. Волим нашег професора веронауке, а јако
сам волела кад смо се шетали по Моришу. Опет ћу да дођем.“

Из Фенлака нам се представио један дечак и рекао да
се зове Славен Никић: „Ја сам дошао у камп да се молим за
мене и за моју породицу. Пре три дана него смо ми дошли
су откопали једног свеца. Он се зове Кирил Цветковић. Отац
Благоје нам је испричао његову биографију. Казао нам је да
је светац страдао за веру православну. Ја сам радостан јер
манастир у који сам дошао има новог чувара. Веома сам
срећан што сам дошао у Бездин.“

Деца су у манастиру плела бројанице, наиме, једна је
девојчица по имену Андреја  научила и остале како се то
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ради. Она је то прошле године научила од једног калуђера из
Србије. Са децом су били и Зоран и Алин, студенти
богословије, који су све научили како да се правилно крсте,
како да правилно врше поклоне и метоније.

На крају смо сви научили од деце да се изузетно лепо
може живети и без телевизије, рачунара, без гледања
филмова, забавних емисија и теленовела, без бучне музике и
трачевских часописа.

И тек када нас је запљуснуо талас густог саобраћаја,
народа који као у неком мравињаку на све стране жури, буке
мотора и још много тога другог, схватили смо да смо са
децом у Бездину, окусили благодат неког другог света, који
нам толико недостаје.

протонамесник Благоје Чоботин



ТЕМИШВАР - ГОД. 2011. 139

ВИДОВДАН У МАНАСТИРУ ЗЛАТИЦА

Српска православна Епархија Темишварска и Савез
Срба у Румунији су и ове године обележили прославу
Видовдана, у уторак 28. јуна у српском манастиру Златица
крај Нере. Срби из Пољадије и Клисуре су у раним јутарњим
часовима пристигли у манастир да би обележили овај
значајан датум у историји српског народа и присуствовали
светој видовданској литургији поводом манастирског сабора.
Овогодишњој прослави Видовдана присуствовали су гене-
рални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар
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Манојловић, и председник Савеза Срба у Румунији, др
Славомир Гвозденовић. Свету архијерејску литургију је слу-
жио Његово Преосвештенство епископ будимски и
администратор темишварски Г. Лукијан, са свештеницима
соколовачког намесништва, уз појање Хора српске пра-
вославне парохије из Белобрешке. После отпуста литургије,
извршена је литија до оближњег извора, а затим је у цркви
пререзан славски колач и кољиво.

Овогодишњи кумови манастирског сабора били су
Ђиђел Анкуца и Слађана Штефанел, а славску ружу и
кумство за наредну годину прихватили су Маријус Ботез и
његова мајка Гергина Давид. Званице и вернике је у храму
поздравио јереј Перица Живановић, парох соколовачки, који
је захвалио овогодишњим кумовима, а затим говорио о
значају Видовдана за све Србе.

После помена палим невиним жртвама, српским
војсковођама и јунацима од Косовске битке до данас, који су
служили свештеници на челу са владиком Лукијаном, одржан
је културно-духовни тренутак. Присутнима се обратио
Преосвећени владика Лукијан, који је истакао да је за наш
српски народ данашњи дан велики празник, дан када смо се
не на речима, него на делу определили за Бога и за небеско
царство, заједно са нашим владарем царом Лазаром.

Окупљене Србе, који су дошли у манастир Златица, крај
Нере, поздравио је и нови генерални конзул Републике
Србије у Темишвару, Лазар Манојловић. Програм
овогодишњег Видовданског обраћања најавио је председник
Савеза Срба, Славомир Гвозденовић, и додао да смо још
једном заједно на српском Видовдану и да је ово наше
поклоњење српском Косову и Метохији.

На овогодишњем Видовданском народном сабору
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учествовали су ђаци српских основних школа из Соколовца
и Златице, Хор српске православне цркве из Белобрешке и
глумци-аматери Србобран Биба Милошевић, Славинка и
Ђока Стојанов.

Одломак из предавања «Косово најскупља српска реч»
које је српски писац и академик Матија Бећковић написао
поводом 600. годишњице од Косовске битке 1989. године и
изложио српској дијаспори у Европи и Аустралији,
прочитала је Славинка Стојанов и на овај начин најавила
Ђоку Стојанова који је рецитовао српску епску народну
песму, косовског циклуса, «Пропаст царства српског».

Ученице из Златице су рецитовале народне песме
посвећене Косову, а дечаци из Соколовца, мали глумци-
аматери, извели кратку сценету.

Савез Срба у Румунији је и ове године, баш као што то
чини сваке године за Видовдан, обезбедио за све учеснике
овог  народног догађаја послужење и освежење. А дошло је
неколико стотина Срба из: Мачевића, Радимне, Старе Мол-
даве, Дивића, Белобрешке, Соколовца, Српске Пожежене,
Луговета, Прњавора, Базјаша, Лесковице.

Миодраг Тодоров
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ПУНА ЦРКВА, ПУНА ПОРТА, ГОСТИ СА
СВИХ СТРАНА...

Тако се може укратко, телеграфски, рећи за овогодишњи
народни сабор у манастиру Базјаш, Преображење Господње,
дана 19. августа лета господњег 2011. Свету архијерејску ли-
тургију је служио владика Лукијан са свештеницима
Соколовачког протопрезвитерата, па и из неких других
српских парохија, онда ћете, ви који тамо нисте били, има-
ти донекле слику тог предивног августовског дана у
задужбини нашег највећег светитеља, Светог Саве, са
почетка 13. века.

Бар једном у години, иначе скромна црква манастира
Базјаша, али историјски изузетно вредна, премала је да
прими све вернике овог краја са Дунава и Нере, на славско
богослужење, резање славког колача, освећење грожђа и
кољива. А када овом дивном чину пожеле да присуствују и
верници из других српских парохија  широм Баната, као ове
године, онда је заиста црква претесна и премала да их све
прими у свој загрљај, али је зато дража свима. А ове године,
када већ споменусмо присуство наших сународника из
других крајева, рецимо да су биле праве „експедиције“ из
Српског Семартона и Дињаша са скоро стотинак верника.
Сада само можете замислити какав је то сусрет био, тик уз
Дунав, Срба из свих крајева нашег румунског Баната. Ни
умор од дугог путовања, ни спаран дан нису успели да
„омлитаве“ добро расположење свих присутних. Заиста
предивно.
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Након бденија (претходне вечери) у манастиру, које је
служио Његово Преосвештенство владика Лукијан са све-
штеницима Соколовачког протопрезвитерата и уз помоћ
мешовитог црквеног хора из Белобрешке, и на сам дан Пре-
ображења Господњег, у преподневним сатима, Господин
Лукијан је, на храмовној слави, са осталим свештеницима
најпре служио свету литургију, а потом резао славски колач,
освећење кољива и грожђа. Чину су, поред, како рекосмо,
бројних Клисураца, Пољадијаца, Горњебанаћана, присуство-
вали и драги гости из Србије и Мађарске, учесници
овогодишње културно-књижевне и духовне манифестације
„Дани Преображења Срба у Румунији”: генерални конзул
Републике Србије у Темишвару, Лазар Манојловић, посланик
у Скупштини Србије, Александар Чотрић, добитник ового-
дишње књижевне награде, Милосав Тешић, председник
Самоуправе Срба у Мађарској, Љубомир Алексов са својим
сарадницима, Славомир Гвозденовић, председник Скупшти-
не дијаспоре и Срба у региону, песници из Београда,
Трстеника, Темишвара, Будимпеште, представници месних
организација ССР из бројних наших села.

Након резања славског колача уз присуство овогодиш-
њих кумова, Жарка Милановића из Белобрешке са супругом
Драганом и ћеркама Александром и Јованом (који су и
припремили за све госте дивне и укусне ђаконије у изобиљу),
обављен је и традиционални опход цркве са литијама, уз већ
познато „посипање“ житом и кукурозом од стране соколо-
вачке осамдесетогодишње старице.

За наредну славу ружу су преузели чланови мешовитог
црквеног хора из Белобрешке.

Србољуб Мишковић
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ХРАМОВНА СЛАВА У ВЕЛИКОМ
СЕМИКЛУШУ

Велики хришћански празник Успења Пресвете Бого-
родице прославља се као храмовна слава на величанствен
начин у Великом Семиклушу.

Света литургија почела је у 10.00 часова а служио је
месни парох, Дина Чоков. Из певнице је одговарао наш хор
у следећем саставу: Еуђенија Радић, Јелена Сарафолеан,
Наталија Мандран, Зоран Радић, Милан Бајски, Велимир
Средојев, умировљени протојереј Станомир Мирковић и сту-
дент теологије, Зоран Мутавски.

Велику духовну радост су нам уприличила деца која су
се причестила, у нади да ћемо, уз Божју помоћ, још истрајати
на овим просторима.

У 17.00 часова почело је вечерње и резање славског
колача. Служили су протојереј-ставрофор Огњен Плавшић из
Арада, протонамесник Милорад Остојин из Српског
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Семартона, протонамесник Душан Кључар из Варјаша, јереј
Иван Попов из Улбеча, румунски свештеник Дан Ширијанцу
из Сараволе, украјински свештеник Думитру Поповић из
Великог Семиклуша, а из певнице су одговарали: протојереј
Станомир Мирковић, јереј Пера Илијевић из Великог
Сенпетра, јереј Радослав Стојков из Сараволе, јереј Драган
Керпенишан из Чанада и румунски свештеник Георге Кирјак
из Великог Семиклуша.

Овогодишњи кумови били су чланови породице Божин:
Славица, Борко, Марко са супругом Мадалином и мале Сара
и Маја.

Протонамесник Милорад Остојин обратио се пригод-
ном беседом о празнику.

На крају, месни парох, јереј Дина Чоков захвалио је све-
штенству, градоначелнику Дануцу Грози који је био присутан,
верном народу који својом подршком омогућава наставак
радова и оправке светог храма, као и овогодишњим кумовима
који су припремили све да би се прославила слава на
величанствен начин.

Славску ружу и кумство за следећу годину прихватила
је породица Славољуба Аднађа са супругом Јеленом и сином
Давидом.

После резања колача, како је обичај, верници са својим
гостима сакупили су се у црквеној порти где је следило
весеље. Најпре су заиграли играчи средње групе КУД-а
,,Свети Сава” приказавши сплет игара из Шумадије, а затим
су се зачуле тамбуре млађих ,,Батиних бећара”. Весеље се
наставило уз пратњу оркестра у следећем саставу: Дарко
Ђукин, Александар Лавренски, Марко Бугарин и Ненад
Лукин.

У вечерњим сатима народно весеље се наставило у
ресторану, ,,La Gatuzzo” чији је власник велики српски
пријатељ, Ђиђи Паленић. За добро расположење које је
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трајало до зоре, побринуо се наш певач Љубомир Петров уз
пратњу оркестра у следећем саставу: Георге Мандран, Дарко
Влашчић, Ненад Лукин и Славен Павловић.

Треба напоменути да су се Семиклушани показали у
правом светлу са снажним и талентованим подмлатком, али
и у одличној сарадњи са  Црквеном општином и одбор-
ницима, МО ССР и културно-уметничких друштава из
Великог Семиклуша.

Дина Чоков, парох семиклушки
Наталија Мандран, вођа КУД „Свети Сава“

Славољуб Аднађ, председник МО ССР, Велики
Семиклуш
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175 ГОДИНА ХОРСКОГ ПОЈАЊА У
ТЕМИШВАРУ

Први сачувани подаци о хорској делатности темишвар-
ских Срба потичу из 1836. године. Тада је „Градско
обшчество“ при Саборном храму Вазнесења Господњег
одлучило да при богослужењима уведе „хармоническо
пјеније“. Од тренутка када је дотични мушки хор оформљен,
па све до данашњих дана, на галерији нашег велелепног
храма су се током времена – са незнатним прекидима –
смењивали мушки, мешовити, па чак и ђачки хорови. Сви су
они својом песмом, односно певаном молитвом, будили или
јачали религиозна осећања присутнима у храму, а њихова
истрајност, чак и у најтежим тренуцима била је на подстрек
и другима.

Настављајући племениту традицију својих предака, при
Српском саборном храму у Темишвару функционише, од
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половине 1997. године, мешовита поставка хора, на чијем се
челу налази надахнути педагог, професор Јоца Бугарски.

Мешовити хор је своју активност започео само неколико
година након гашења мушког хора, чије је појање красило
темишварске храмове (а и многе храмове широм наше
епархије поводом значајнијих свечаности) читавих тридесе-
так година. Највећа заслуга  оживљавању хорског појања при
Саборној цркви припада, уз хоровођу проф. Јоцу Бугарског,
протојереју-ставрофору Мирославу Стојкову. Његов пастир-
ски и мисионарски рад, поткрепљен музичким знањем и
умешношћу проф. Бугарског окупио је, ових петнаестак
година деловања хора, преко стотину певача. А неки од њих
певају у хору од свог самог оснивања.

Хор редовно учествује на богослужењима при Саборној
цркви и, по позиву, у другим храмовима наше епархије.
Такође, хор је достојно представљао нашу заједницу на
многим манифестацијама духовног и световног карактера у
Румунији (Темишвар, Арад, Букурешт, Сибиу) и иностранству
(Будимпешта, Сентандреја, Неготин, Нови Сад, Петровара-
дин, Сремски Карловци, Фрушка Гора, Сремска Митровица,
Панчево, Кикинда, Ужице, Лозница, Тршић, Приједор), са
циљем ширења хришћанско-православне културе, али и
очувања националног идентитета Срба са ових простора.

Као настављач 175. годишње традиције, Хору Саборне
цркве припада част да буде у самом центру овог јубилеја, али
такође и света дужност да ову традицију настави.

Током целе 2011. године, овај је значајни јубилеј
обележен пригодним манифестацијама, сусретима хорова и
заједничким концертима који су привукли бројну публику.
Поводом 19. издања Сусрета хорова Епархије темишварске,
28. и 29. маја, гости Хора Саборне цркве били су Певачко
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друштво „Златиборска вила“ из Ужица (диригент проф.
Гордана Лазић) и Хор „Св. Александар Невски“ из Београда
(диригент: проф. Јелена Тонић). О Видовдану у Моноштору
и Темишвару је гостовао Омладински хор при Панчевачком
српском црквеном певачком друштву, такође једног од
најстаријих хорова у васцелом српству.

Централно обележавање 175. годишњице хорског
музицирања Срба у Темишвару одржано је у оквиру значајне
манифестације „Дани српске културе у Темишвару“. У суботу,
12. новембра, у дворани Музичке гимназије „Јон Виду“ у
Темишвару приређено је вече хорске музике. Након поздравне
речи мр Дејана Попова, вршиоца дужности председника
хора, публици су се обратили протојереј-ставрофор мр
Маринко Марков – архијерејски заменик, Лазар Манојловић
– генерални конзул Републике Србије у Темишвару и др
Славомир Гвозденовић – председник Савеза Срба у
Румунији.

Веома надахнуту беседу о развоју, прошлости, садашњо-
сти и будућности српског хорског појања одржала је проф. др
Даница Петровић, еминентни стручњак, директор Музико-
лошког института Српске академије наука и уметности.

Учесници хорске вечери били су Мадригалски хор
Факултета музичке уметности у Београду (диригент ред.проф.
мр Александар С. Вујић), Српско православно пјевачко
друштво „Вила“ из Приједора – Република Српска (диригент
проф. Аљоша Новаковић) и Хор Српске саборне цркве у
Темишвару (диригент проф. Јоца Бугарски), у улози домаћина.
На репертоару хорова нашла су се духовна и световна дела
од 16. до 21. века, те је кроз добро осмишљени програм
концерта публици приказан својеврсни историјски пресек
хорске музике током векова. На крају су здружени хорови
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отпевали Светосавску химну, чијим се стиховима „Да
живимо сви у слози, Свети Саво ти помози; почуј глас свог
рода, српскога народа“ хорско вече на најдирљивији начин
завршило.

Сва три хора су већ следећег јутра заједнички појала на
Литургији у нашем Саборном храму и тиме, на још један
начин, оправдали своје деловање и своју првенствену улогу,
народним речима: у служби Богу и своме роду.

Поводом овог изузетно важног јубилеја, садашњи
диригент Хора Српске саборне цркве у Темишвару проф. Јоца
Бугарски приредио је зборник хорских партитура Хорско
појање при Темишварском саборном храму Вазнесења
Господњег, у издању Савеза Срба у Румунији. У предговору,
аутор наводи: „Био сам побуђен да овим зборником одам
признање свим хоровођама и певачима који су се у
темишварској саборној цркви смењивали током 175 година,
како се говорило, „хармоническог пјенија“. Истовремено ми
је жеља да нараштајима који ће нас сменити, и већ нас
смењују, оставим сведочанство о нашем раду при цркви,
јединој установи која је непрекидно била уз нас, чак и када
смо се ми колебали хоћемо ли или нећемо уз њу“.

Сећајући се богонадахнутих речи Светог Јована
Златоустог: „Појање је свечаност за оне који се радују, а утеха
за оне који тугују“, молимо се Господу да подари снагу и
истрајност свим благочестивим делатељима на овом пољу
наше културе и духовности, те да и убудуће свечано
обележимо овакве годишњице.

Дејан Попов
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ПРОСЛАВА МАТЕРИЦА У САБОРНОЈ
ЦРКВИ

Поводом празника Светог Спиридона Чудотворца и
дана који је посвећен мајкама хришћанкама - Материце,
Његово Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г.
Лукијан присуствовао је Светој Литургији коју су служили
свештеници Саборне цркве.

Сабраним верницима, а посебно деци, празник је
честитао Преосвећени владика, обративши се речима
архипастирске беседе.

,,Материце, празник посвећен мајкама, односно оним
прамајкама Христовим, које су Христови директни преци по
телу, а уз њих и другим праведним женама и угодницима
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Божијим. Они су и пре Христовог доласка у овај свет, својим
светим животом изобразили Његов живот, Његова чудеса и
Његову проповед.

У нашем народу постоје лепи обичаји на празник
Материца, када деца везују своје мајке и не пуштају их док
им нешто не дарују. У тим дивним обичајима везивања деце,
мајки и очева, крије се дубока символика.То су везе љубави,
везе милости, везе континуитета кроз векове, оне нас
повезују са нашим праоцима и оцима, са нашим потомцима,
са Господом и са свима светима, везе које прожимају живот
Цркве кроз сва времена” - поручио је у својој беседи Његово
Преосвештенство.

После службе, у холу Владичанског двора, одржан је
културно – уметнички програм уз учешће деце предшколског
узраста и нижих разреда Српске гимназије.Истим поводом је
приређена и свечано отворена већ традиционално за овај
дан,изложба женских ручних радова, ове године из села
Кетфеља и околине. Реализатор изложбе је била г. Јаворка
Марков Јоргован која је се обратила присутнима,говорећи
нарочито О ПЕШКИРИМА: „Често читамо у српској
штампи омиљену реченицу књижевника Раше Попова: “Моје
срце је остало у паорској кући”.

Спомен на стару паорску кућу нама је исто што и
спомен на наше претке и на њихову душу.

Благодаримо данас о ,,Материцама”, а и почашћене смо
што нам је Преосвећени владика уприличио,да баш овде, у
Епископском двору изложимо радове женских руку,а сваки
наш експонат “тежи” више од једног века. Руке и ум
Српкиња из Поморишја израдиле су та платнена блага.

Ови изложени радови долазе са обе стране Мориша од
Деске до Торње, до Батање и од Чанада до Кетвеља и
Моноштора.
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Изабрали смо да овог пута ПЕШКИРИ буду у првом
плану.

Од ΙΧ века постоје потврде да је ланено платно
служило као средство плаћања у свакодневној трговини. (М.
Гушић - “Тумач изложене грађе” - 1956).

Како су ови предмети изгледали, на жалост, не знамо,
а једини ликовни извори средњег века јесу сликарство,
фреске и иконе у нашим црквама и манастирима.

Представе пешкира се јављају у сценама гозби,на
фрескама и иконама,и углавном су то дуги пешкири око
столова који су, претпоставља се, служили за брисање.
Такође се пешкир представља у сценама крштења, а мањи
комади платна, који по форми прдсећају на пешкире,
приказивани су на ношњи и ношени су о појасу.

Реч “пешкир” - балкански је турцизам, персијског порекла.
Наш пешкир изаткан је од кудеље, лана, памука или

свиле.
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Кудељни или дебљи памучни пешкири служили су (а
служе још и сада) у нашем свакодневном животу од умивања
до простирке код јела, служе за увијање хлеба, погаче,
колача, поклона...

До недавно је пешкир имао и украсну улогу.Њиме су
уоквириване иконе и огледала.Раширен је преко специјалног
рама и тада,као слика служи за украшавање “велике собе”.

Пешкир је обавезни предмет у низу обичајних радњи: у
њему се носе увијене понуде, почев од оних које су се
носиле породиљи, колач за куму, за скоро удату ћерку,
прекрива се корпа којом се на Ускрс излази на гробље,
користи се код свих подушја...

Пешкир је исто и саставни део свадбених обичаја: наши
буклијаши су носили чутуре обавијене пешкирићем,младенци
даривају пешкире: свештенику,куму,деверу и старом свату.

Пешкирима се ките сватовски коњи, а и коњска запрега
се понекад украшава истим, млада даје пешкир гостима који
се умивају код бунара, затим носи пешкир кад пере ноге
свекру. Свештеник при венчању везује пешкиром руке
младенаца.

Када се роди дете,кума кума му носи “крзницу” која ће
се користити при крштењу.

Приликом сахрана пешкир се поклања свештенику,
појцима, људима који носе покојника и онима који копају
раку.

Када се сазида нова кућа и постави кров,мајстори
стављају зелену грану, на којој се веже и пешкир.

Жене и девојке су 1919. године,најлепше пешкире
везивале српским официрима који су пролазили кроз наша
села.

Све те пешкире ткале су млађе и старије жене за
потребе своје куће.
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Средином ΧΧ века за сватовске пешкире је коришћено
и габричко платно,али је вез домаћи.

Последњих година све мање је пешкира домаће израде,
док се фабрички употребљавају не само за кућну употребу,
већ и код свадбених, а нарочито код посмртних обичаја.

Осим пешкира, овде смо изложили и неколико везених
радова,а то су ДОЗИДНИЦЕ у облику ”куварица”, платна која
стоје испред умиваоника,чешљара,али и ”штрафчића“ са
полица, ”салвета“ на тацни, на бокалу и украсне џепнице.

На тим платнима су осим изузетног веза биле израђене
и васпитне поруке као: “Ко рано рани две среће граби”,
“Добро дошли, мили гости!”, “Куварица добро кува али опет
новац чува”, “Ди љубав-ту мир, Ди мир-ту благослов, Ди
благослов ту Бог, Ди Бог има –ту нужде нема”.

Остала су још два посебна излога: рукав женске кошуље
и конђа,оба предмета рађена златовезом.

Др Јован Ердељановић 1922 г. у Гласнику географског
друштва пише: “Повезивање тј. убрађивање невесте врши се
у току свадбених свечаности, са чиме је у вези и добијање
од свекрове куће или кума, прве свечане невестине капе -
златаре (убрађе)”.

У нашем Поморишју то је конђа.То је оглавње удате
жене,које носи на свечаностима док не роди прво дете или
још 3-4 године после првог детета.

Златовез су обично израђивале жене.Традиција веза
златним нитима код Срба почива на тековинама средњеве-
ковног уметничког црквеног веза. Уз фреско сликарство и
писане минијатуре, златовез се сматра једном од три нај-
значајније тековине средњевековне српске културе”.

протосинђел Јустин (Стојановић)
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ПОСЛЕНИК НА ЊИВИ
ГОСПОДЊОЈ

протојереј-ставрофор мр Маринко Марков

Животни пут проте Марин-
ка почиње у Темишвару, 18.
октобра 1967. године у честитој
породици Васе и Миле Марков
(рођ. Јоргован).

Његови родитељи су родом
из Кетфеља, али као већина
наших сународника, остављају
својо родно село и досељавају се
у Темишвар у потрази за повољ-
нијим животом, обоје радећи као
врсни кројачи, којим су занатом
стекли и заслужене пензије.

Без обзира што живе и раде
у Темишвару, своје дете уписују у
Основну школу у Кетфељу – е да
би се што боље саживео са селом,
језиком и људима из поднебља из
ког је поникао. По завршетку
првих четири разреда основне
школе, родитељи га уписују у
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темишварску Филолошко - историјску гимназију, спрски
одсек- реални смер,коју завршава 1986. године.

У овом младом човеку се тих година рађа жеља за
богословским наукама, и он по благослову Његовог
Преосвештенства епископа шумадијског др. Саве,ондашњег
администратора темишварске епархије, уписује студије на
Православном богословском факултету у Београду, где стиче
апсолвентски статус. Дипломирао је 2001. године, при
Западном универзитету на Теолошком факултету, одсек
Пастирско богословље у Темишвару. На истом факултету је
2010.године, стекао и степен магистра богословља са
одбрањеном темом:,,Православна духовност и изазови
посмодернистичког доба ”.

Својевременим доласком у Београд на студије, овај
млади човек стиче нова искуства, знања, пријатељства, а
највећи добитак је засигурно што је у то време слушао и за
професоре и предаваче имао људе који су у православном
свету били котирани као врсни теолози и познаваоци
богословске науке.

Захваљујући њима, у њему је заувек засађена љубав
према Свевишњем и Његовој Цркви, љубав која је касније
почела да даје плодове за добробит српког народа и његове
цркве у нашој епархији.

У Београду, за време студија, упознаје и своју будућу
животну сапутницу и његову најјачу потпору, Силвану
Попов такође родом из Темишвара, која је у то време
студирала при Београдском универзитету и касније дипло-
мирала Дефектологију. Са њом, после завршених студија,
ступа у брак из кога има два сина: Марка и Александра, који
су данас ученици Српске Гимназије „Доситеј Обрадовић“ у
Темишвару.

На празник Духова, 16.06.1997 године, епископ славон-
ски и администратор темишварски Г. Лукијан, рукоположио
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је у Саборној темишварској цркви о. Маринка за ђакона и
причислио га њеном братству. До 29.03.1999 године је
обављао дужност епархијског ђакона, када је у Арадској
светопетропавловској цркви, такође од епископа Лукијана,
рукоположен за презвитера и постављeн за пароха и сабрата
при темишварској Саборној цркви.

У овим годинама о. Маринку су биле поверене многе
дужности. Са великом љубављу и залагањем је предавао
веронауку од 1997-2001 године, како у гимназији „Доситеј
Обрадовић“, тако и у Мехали док је постојала четворого-
дишња српска школа. И дан данас, његови бивши ђаци,
помињу по добру свог вероучитеља, који је први усадио у
њих семе наше прадедовске Светосавске вере, а са циљем и
очекивањем да та вера током њиховог живота буде плодо-
носна и посвећена свом роду и цркви.

Исте 1999 године, бива именован за члана Епархијског
Управног Одбора и Епархијског Савета Епархије Темишварске.

Умировљењем протојереја Стевана Рајића преузима и
дужност главног и одговорног уредника црквеног епархијског
часописа,,Гласник ”.

Због посебне способности при вођењу послова, у
административном и финансијском погледу, и великог елана
и заузимања за рад и напредак наше цркве, оцу Маринку је
1999.године поверена и управа и администрација Црквене
општине Темишвар-Град. У својству члана ЕУО, 2001. године
преузима управу и администрирање над зградом владичан-
ског двора у Темишвару, као и финансијски одсек исте.

Од 2001.г. све своје знање и снагу ставља на
располагање ц.о. Темишвар-Град, коју за неколико година
управе, учвршћује административно и финансијски. У истом
периоду, заједно са својом сабраћом и сарадницима, у првом
реду са протом Мирославом Стојковим и ђаконом Јоцом
Несторовићем, а уз пуну подршку црквеног одбора, реализује
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и неколико радова капиталних размера као што су :
комплетна спољашња обнова Саборне цркве, обнова фасаде
црквено-општинске зграде на Тргу Уједињења ( изнутра и
споља), као и многе реконструкције у склопу исте, генерална
реконструкција и замена крова црквено-општинске зграде у
улици Унгурјану, као и обимни радови око рашчишћавања,
хигијенизације и оспособљавања свих подрума зграда, који
сада служе као сале са вишеструком наменом. Имајући као
руководеће гесло: „ништа црквено не уназадити, већ
унапредити“, у том смислу веома је значајно подизање из
темеља нове црквено-општинске зграде, а као обнове
задужбине,,Скарлато-Павловић”, под ексклузивним уговором
са инвеститорима – Србима из Румуније!

Осим ових радова треба рећи да је под управом о.
Маринка ц.о.Темишвар-Град веома често финансијски
помагала манастирима и парохијама којима је помоћ била
потребна, јер он на свако црквено добро гледа као на
органски, неодвојиви део Мајке – Српске православне цркве.

Као администратор епархијског двора залаго се
приликом обнове и реконструкције крова на епархијском
двору, реновирању унутрашњих фасада као и на поплочавању
каменом дворишта исте зграде, у чему су му увек велику
подршку својим знањем и умећем пружали, првенствено
владика Лукијан, као и сабраћа и сарадници при епархијској
управи, што он увек подвлачи, јер без свеобухватне
визонарске перспективе будућности ове епархије и
архијерејског благослова Његовог Преосвештенстава епископа
Лукијана, као и без несебичног залагања оних који су
позвани да “сви раде све”, како воли да каже, никада не би
успео у својим настојањима у испуњењу онога што му је
Црква поверила да уради.

Све овде наведено нам показује веома велики
самопрегорни рад, залагање и искуство о. Маринка, а све да
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би поверене му дужности одрадио ваљано и тиме оправдао
указано му поверење, што је за њега, како каже: „испуњавање
Свештеничке заклетве да ће свом епископу бити веран и
послушан као Христу“.

Сва ова дела не остају незапажена, па је о. Маринко за
плодоносан рад од стране Епископа Лукијана награђен свим
достојанствима мирског свештенства: звањем протонамес-
ника на Спасовдан, 28.05.2009, звањем протојереја на Малу
Госпојину у манастиру Кусићу о храмовној слави, 21.09.
2010, и достојанством протојереја- ставрофора са правом
ношења напрсног крста у Недељу Православља 2011.године.

Са повлачењем у мировину дугогодишњег архијерејског
заменика протојереја-ставрофора Владимира Марковића,
епископ Лукијан је са даном 23. априлом 2010. године
поставио ово врлог свештеника за архијерејског заменика
(викара ) Епархије темишварске.

На овој функцији осим бриге коју води о епархијском
свештенству и њиховим проблемима, има мноштво других
ствари које решава како најбоље зна и уме, а њима се додају
и проблеми око враћања земљишта бившег летњиковца
Епархије Темишварске на Торонталском путу, и вечити и
болни проблем враћања Макриног дома.

Око овог задњег проблема наставља борбу коју су други
почели пре њега, а он нарочито води медијску кампању како
у Румунији тако и ван њених граница, да би се показала
неправда која нам је учињена.

И на крају шта више рећи него пожелети проти
Маринку и његовој породици свеколико добро од Господа, а
њему много снаге и крепког здравља на добро наше Епархије
темишварске и српког народа у Румунији.

протојереј – ставрофор Стојан Петровић,
парох мехалски
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КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ

ЕПИСКОПА АДМ. ТЕМИШВАРСКОГ
Г.Г. ЛУКИЈАНА У 2011. ГОДИНИ

Припремио: Епископ Лукијан

2.1. Свети Игњатије Богоносац. У Темишвару-Мехали служио
литургију са својим дугогодишњим викарем и
сарадником протојерејем-ставрофорем Владимирем
Марковић, о. Стојаном Петровић, о. Јустином (Стоја-
новић), о.Живком Велимировић, ђаконом Миланом
Миоковић и ђаконом Миливојем Горник. Пререзао
славски колач оцу Владимиру Марковић.

16.1. Недеља. Литургија у Темишвару-Град.
17.1. У Београду посетили Академију за конзервацију при

СПЦ
18.1. Крстов-дан. У манастиру Базијаш служио литургију и

водоосвећење са ђаконом Миланом Миоковић и прере-
зао колач мати Аполинарији поводом њеног имендана.

18.1. У Манастиру Базијаш служио бденије уочи Богојављења.
18.1. Посетио парохију и цо-у Мачевић.
19.1. Богојављење. У Соколовцу служио литургију са вика-
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рем Маринком Марков, о.Перицом Живановић, ђаконом
Јоцом Несторовић и ђаконом Миланом Миоковић,а
чтеци теолози: Васа Моза и Миодраг Јовановић.
На граничној реци Нери са ЊП Епископом банатским
г.г. Никанорем на српској страни реке Нере и ми на
румунској страни реке Нере извршили на јединствени
начин у свету велико водоосвећење и вађење крста из
реке.

20.1. Свети Јован Крститељ. На слави код ЊП Епископа ба-
натског г.г. Никанора пререзао славски колач.

20.1. У манастиру Светог Георгија на слави код јеромонаха
Никонa (Корићанац).

20.1. У Темишвару-Мехала, на слави код протојереја-ставро-
фора Стојана Петровић.

23.1. Недеља. У Темишвар-Граду служио литургију са вика-
рем Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. Ми-
рославом Драган, о. Јустином (Стојановић) и ђаконом
Јоцом Несторовић.

26.1. У Темишвару-Град служио празнично бденије.
27.1. Свети Сава. У Араду служио литургију а потом и пара-

стос Текелијама, са ЊВП Архиепископом арадским г.г.
Тимотејем, викарем Маринком Марков, о.Николајем
(Румун), о. Огњаном Плавшић, о. Штефаном Пакурар
(Румун) ђаконом Јоцом Несторовић и ђаконом Мили-
војем Горник. Чтеци: г. Миодраг Јовановић, г. Зоран
Мутавски и г. Мирча (Румун).

27.1. У Београду на Светосавској академији.
29.1. Вериге апостола Петра. Поводом своје Преславе у Те-

мишвару-Град служио литургију са викарем Маринком
Марков, о. Симеоном (Алмажан), о. Никоном (Корића-
нац) и ђаконом Миланом Миоковић. ЊП Епископ
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банатски г.г. Никанор пререзао славски колач.
29.1. У просторијама цо-е Темишвар-Град на прослави имен-

дана дипломираног теолога и вероучитеља Антонија
Бохак.

30.1. Светосавска недеља. На позив ЊВП Архиепископа арад-
ског г.г. Тимотеја служио литургију у румунској цркви у
Печки. Посетио заједно са њиме и наш храм Светог
Георгија у месту.

2.2. Одржао седницу ЕУ Одбора.
3.2. Пирмио делегацију Академије за конзервацију при СПЦ.
5.2. Одржао седницу Епархијског савета Епархије темиш-

варске.
5.2. Примио др.Љубицу Рајкић државног функционера

Румуније.
5.3. У Подгорици на позив ЊВП Митрополита црногорско-

приморског и проч. г.г. Амфилохија саслуживао на
литургији и учествовао у литији и програму поводом
славе града Подгорице: Светог Симеона Миротичивог.

6.3. Недеља. У Темишвару-Град, служио литургију са
викарем Маринком Марков, о. Мирославом Стојков,
о.Јустином (Стојановић) и ђаконом Јоцом Несторовић.

6.3.-11.3. Прва седмица Часног поста. По обичају провео у
манастиру Светог Георгија са својим монаштвом
служећи  све по типику.

1о.3. Посетио манастире: Кусић, Златицу и Базијаш.
11.3. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену ли-

тургију.
11.3. Посетио парохију и цо-у Решица.
11.3. Посетио у Решици у болници тешко оболелог свеште-

ника Милу Арсеновић.
11.3. Посетио у Решици др. Љубицу Рајкић државног функ-
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ционера Румуније.
12.3. Теодорова субота. Пререзао славски колач о.Мирославу

Стојков.
13.3. Недеља Православља. У Темишвару-Град служио ли-

тургију са деканом Академије за конзервацију при СПЦ
о. Радомирем Поповић, о. Владимирем Марковић, о.
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. Јустином
(Стојановић), ђаконом Јоцом Несторовић и ђаконом
Миланом Миоковић. Служио „Чин Синодика“.
На литургији одликовао викара (архијерејског заменика)
протојереја Маринка Марков правом ношења напрсног
крста.

13.3. У Музеју Епархије темишварске уприличио отварање
изложбе радова студената Академије за конзервацију
при СПЦ. Изложбу отворио конзул Р. Србије у Темиш-
вару, екселенција Драгомир Раденковић, у присуству ЊП
Епископа лугошког г.г. Пајсија (Румунска црква) и других
званица и хорова.

14.3. У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са
о. Мирославом Стојков, о. Бориславом Ђорђевић и
ђаконом Миливојем Горник. Исповест и причест свег
свештенства и монаштва Епархије темишварске. У
наставку одржан братски састанак.

2о.3. У Кикинди посетио директора Архива поводом прире-
ђивања за штампу „Јестествословија“ архимандрита
светогеоргијевског Павла Кенгелац.

22.3. У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са
о.Мирославом Стојков и о.Иваном Попов.

23.3. У болници у Решици посетио и причестио са викарем
Маринком Марков и о. Васом Липуловић тешко
оболелог свештеника Милу Арсеновић.
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23.3. Посетио парохију и цо-у Решица.
23.3. Посетио у Решици др.Љубицу Рајкић државног функ-

ционера Румуније.
24.3. После јутрења у Темишвару-Град служио помен преми-

нулом свештенику Мили Арсеновић.
25.3. У Дивићу служио заупокојену пређеосвећену литургију

са о.Савом Мареш и ђаконом Миланом и са свим
свештенством архијерејског намесништва соколовачког
служили помен и опростили се са преминулим парохом
дивићким о.Милом Арсеновић.

25.3. Посетио манастир Базијаш.
25.3. Посетио манастир Златицу.
26.3. У Темишвару-Град служио бденије са изношењем Час-

ног Крста.
27.3. Крстопоклона недеља. У Темишвару-Град служио ли-

тургију са о. Мирославом Стојков, о. Јустином (Стоја-
новић) и ђаконом Јоцом Несторовић.

27.3. Примио дипломираног теолога Данила Божин са својом
изабраницом за благослов ради склапања брака.

28.3. У манастиру Бездину служио пређеосвећену литургију
са игуманом ковинским о. Андрејем Пандуровић (Епар-
хија будимска), о. Милованом Милин, ђаконом Мила-
ном Миоковић и ђаконом Миливојем Горник. Извршио
причешће свештенства арадског намесништва и одржао
братски састанак са њима.

29.3. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену ли-
тургију са о.Славољубом Везелић, о.Радом Арсин,
ђаконом Јоцом Несторовић и ђаконом Зораном Живић
(Епархија будимска). Извршио причешће свештенства
темишварског намесништва и одржао братски састанак
са њима.
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30.3. Примио уредника „Радио линк-а“.
01.4. У Темишвару-Град на пређеосвећеној литургији и при-

чешћу школске деце.
01.4. Посетио ЊС Патријарха српског г.г. Иринеја.
01.4. На Коларчевом унивезитету присуствовао концерту

„Пасија по Матеју“ (дело ЊВП Митрополита волоко-
ланског Илариона Алфејев из Руске цркве).

13.4. У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију.
13.4.-24.4. У архијерејском намесништву соколовачком.
14.4. У манастиру Златици служио јутрење.
14.4. Посетио манастир Базијаш.
15.4. У манастиру Златици служио јутрење.
15.4. У Белобрешки појао пређеосвећену литургију.
16.4. Лазарева субота. Служио јутрење у манастиру Златици.
16.4. У Белобрешки служио литургију са о.Савом Станковић

и ђаконом Миланом Миоковић, а чтеци ученици бого-
словије: Снежан Михај и Бојан Пилиповић.

16.4. У Дивићу служио вечерње и обавио врбицу са о.Савом
Станковић и ђаконом Миланом Миоковић, а чтеци уче-
ници богословије: Снежан Михај и Бојан Пилиповић.

17.4. Цвети. Служио јутрење у манастиру Златици.
17.4. У Лесковици служио литургију са о. Бориславом Ђорђе-

вић и ђаконом Миланом Миоковић, а чтеци ученици
богословије: Снежан Михај и Бојан Пилиповић.

17.4. Служио вечерње у манастиру Златици.
18.4. Велики понедељак. Служио јутрење у манастиру Зла-

тици.
18.4. У Луговету служио пређеосвећену литургију са о.Савом

Мареш и ђаконом Миланом Миоковић, а чтеци ученици
богословије: Снежан Михај и Бојан Пилиповић. Били и
други свештеници из Клисуре и Пољадије.
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19.4. У манастиру Златици служио пређеосвећену литургију
са о.Јоцом Живановић, о.Савом Станковић и ђаконом
Миланом Миоковић. Извршио причешће свештенства
соколовачког намесништва и одржао братски састанак
са њима.

19.4. Посетио парохију и цо-у Стара Молдава.
19.4. Посетио парохију и цо-у Мачевић.
19.4. Посетио манастир Базијаш.
2о.4. Велика среда. У селу Златица служио пређеосвећену ли-

тургију са о. Савом Станковић и о. Бориславом Ђорђе-
вић, а у присуству и других свештеника и монаха.

2о.4. У манастиру Златици примио кнеза соколовачког г.Гицу
Валентин.

21.4. Велики четвртак. У манастиру Златици служио јутрење.
21.4. У Соколовцу служио вечерње са литургијом са о.

Јустином (Стојановић) и ђаконом Миланом Миоковић,
а били и други свештеници Клисуре и Пољадије. Чтеци
ученици богословије: Снежан Михај и Бојан Пили-
повић.

21.4. У Радимни служио јутрење Великог петка и 12 еванђеља
са о. Јустином (Стојановић), о.Савом Мареш и ђаконом
Миланом Миоковић, а чтеци студент теологије Перица
Орбишор и ученици богословије: Снежан Михај и
Бојан Пилиповић.

22.4. Велики петак. У манастиру Златици служио часове и
вечерње са изношењем плаштанице.

22.4. Учинио ходочашће и поклонио се Христовим гробовима
у следећим местима: Свињици, Љубкови, Старој Мол-
дави, Мачевићу, Радимни, Пожежени, Белобрешкој и
Дивићу.

22.4. У Дивићу служио јутрење Велике суботе са опелом
Христовим.
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22.4. У манастиру Базијашу учествовао у опелу Христовом са
о.Јустином (Стојановић).

23.4. Велика субота. У манастиру Базијаш служио вечерње са
литургијом са ђаконом Миланом Миоковић у присуству
и других свештеника Клисуре и Пољадије. Чтеци
студент теологије Перица Орбишор, ученик богословије
Бојан Пилиповић.

23.4. Наставио ходочашће и поклонио се Христовим гробо-
вима у следећим местима: манастиру Базијаш, селу
Соколовац, манастиру Златица, селу Златица где је
била традиционална стража гарде од момака из
местаЗлатице, затим у селу Лесковица.

23.4. У Дивићу служио Васкршње јутрење са о. Савом Стан-
ковић и ђаконом Миланом Миоковић.

24.4. Ускрс. У Темишвару-Град служио литургију са викарем
Маринком Марков, о.Мирославом Стојков и ђаконом
Јоцом Несторовић.

24.4. Са викарем Маринком Марков и ђаконом Миланом
Миоковић присуствовао васкршњем пријему у Румун-
ској митрополији у Темишвару.

25.4. Васкршњи понедељак. Служио литургију у Темишвару-
Фабрика са  викарем Маринком Марков и о. Бранисла-
вом Станковић.

05.5. У манастиру Светог Георгија служио бденије уочи ма-
настирске славе.

06.5. Ђурђев-дан. У манастиру Светог Георгија служио
литургију поводом манастирске славе.

06.5. У Темишвару-Фабрика пререзао славски колач, поводом
храмовне славе.

16.5.-28.5. Учествовао у раду Светог архијерејског сабора
СПЦ.
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17.5. У Падинској скели (Епархија банатска) на позив ЊП г.г.
Никанора и заједно са њиме освештали месну Основну
школу.

22.5. У Сремским Карловцима служио саборно литургију са
Патријархом српским и другим архијерејима, а поводом
250 година карловачког катедралног хрма.

25.5. На свечаном ручку који је приредио за Свети архије-
рејски сабор СПЦ министар за вере и дијаспору
Р.Србије.

27.5. У манастиру Светог Георгија на светој тајни јелеосве-
ћења.

28.5. Присуствовао 19-ој Смотри хорова Епархије темишвар-
ске.

28.5. Посетио манастир Златицу.
29.5. Служио литургију у манастиру Златици.
29.5. У Златичком Прњавору учествовао у опелу матере

цркверњака Томе.
30.5. Посетио манастир Базијаш.
31.5. Служио литургију у манастиру Златици.
01.6. Служио литургију у манастиру Базијашу, са о.Перицом

Живановић и ђаконом Миланом Миоковић, уз појање
о.Саве Мареш и братије манастира Златице.

01.6. Посетио манастир Златицу.
02.6. Спасовдан. Служио литургију у Темишвар-Граду пово-

дом храмовне славе. Служио са: о. Владимирем Марко-
вић, о. Маринком Марков, о. Браниславом Станковић,
о. Мирославом Стојков, о. Стевом Рајић, о. Стојаном
Петровић, о. Живком Велимировић, о. Јустином
(Стојановић), ђаконом Јоцом Несторовић и ђаконом
Миланом Миоковић.
Примио дипломираног теолога Ивицу Панић.
Примио о. Никона (Корићанац).
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18.6. Служио литургију у манастиру Бездину.
Примио о.Душана Кључар и г.Лазу Лукин из Варјаша.

22.6. У Молу на опелу свога родитеља Милана Пантелић.
24.6. Посетио летњи дечији камп у манастиру Светог Геор-

гија.
У манастиру Златици се заједно са братијом исповедио.

25.6. Служио литургију у Моноштору, поводом храмовне сла-
ве. Служио са: о. Огњаном Плавшић, игуманом Андре-
јем (Пандуровић, из Епархије будимске), о.Мирославом
Стојков, о. Мирославом Драган, ђаконом Миланом
Миоковићем и ђаконом Миливојем Горник, а чтец
Зоран Мутавски.

26.6. Недеља. У манастиру Бездину служио литургију са: игу-
маном Андрејем (Пандуровић, из Епархије будимске) и
о.Јустином (Стојановић), а појала братија манастира и
г.Лаза Лукин.

28.6. Видовдан, манастирски сабор у Златици. Служио литур-
гију са: о.Маринком Марков, о.Савом Мареш, о.Савом
Станковић и ђаконом Миланом Миоковић. Чтецирали:
мр.Сава Галкан, и ученик богословије Снежан Михај, а
појао хор из Белобрешке.
Пријем за његову екселенцију конзула Р. Србије у Те-
мишвару и друге званице у конаку манастира Златице.

29.6. Одржао седницу ЕУ Одбора Епархије темишварске.
12.7. Петров-дан. У Молу поводом своје Крсне славе служио

литургију са о.Миланом Ичин (месним парохом) и
ђаконом Зораном Живић.

26.7. Јавила братија из манастира Бездина да су нашли мо-
шти свештено-исповедника Кирила Цветковић.

29.7. У посети манастиру Бездину, а поводом обретења мош-
тију светог исповедника Кирила Цветковић.
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У манастиру Бездину примио поклонике Румуне и
монахе манастира Бодрог, који су дошли да се поклоне
моштима светог исповедника Кирила Цветковић.

31.7. Недеља. У манастиру Златици служио литургију са о.
Спиридоном (Вељковић)

Посетио манастир Базијаш.
01.8. Света Евгенија-царица Милица. У манастиру Светог

Георгија служио литургију са о.Никоном (Корићанац) и
пререзао славски колач мати Евгенији (Станковић).
У манастиру Бездину са околним свештенством и
монаштвом уредили мошти светог исповедника Кирила
Цветковић и обукли их.

10.8. У Вршцу пререзао колач ЊП г.г. Никанору, Епископу
банатском, а поводом његовог имен-дана.

12.8. У манастиру Бездину са својим монаштвом и свештен-
ством служио једну од литургија крај ново-обретених
моштију светог исповедника Кирила Цветковић.

18.8. У манастиру Базијашу служио празнично бденије са
свештенством и монаштвом соколовачког наменсиштва
и пристиглим гостима.

19.8. Преображење. Црквено-народни сабор у манастиру
Базијашу. Уз присуство свег свештенства и монаштва
соколовачког наменсиштва, служио литургију са
о.Ђорђем Андрејић, о.Никоном (Корићанац) и ђаконом
Миланом Миоковић.
Посетио манастир Златицу.

20.8. У Школи појања у манастиру Светог Георгија, присуст-
вовао литургији коју је служио ЊП Епископ банатски г.г.
Никанор, а затим и доделио дипломе свршеним полаз-
ницима Школе појања.
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20.08.2011-После Свете архијерејске Литургије у
манастиру Св. Георгија- завршница ΧΙΙΙ Школе појања

Епархије темишварске

Са Високим Гостом ЊП Епископом банатским г.г.
Никанорем и његовом пратњом посетио историјско
Чаково и нашу цркву Успења Пресвете Богородице.
Посетио манастир Чебзу и помолио се над гробом мале
искушенице Јоване.

27.8. У манастиру Бездину уочи манастирског Сабора са ЊП
Архиепископом арадским г.г. Тимотејем и мноштвом
свештенства, монаштва и верног народа и Срба и
Румуна дочекали икону-копију Богородице Бездинске
(рад монахиња манастира Месић), а коју је донео на дар
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ЊП Епископ банатски г.г. Никанор, и свечано унели
чудотворну икону Бездинске Богородице и мошти
светог исповедника Кирила Цветковић у манастирски
храм.

28.8. Успење Пресвете Богородице. Поводом црквено-народ-
ног Сабора у манастиру Бездину служио литургију са
ЊП Епископом банатским г.г. Никанорем, о.викарем
Маринком Марков, о.Огњаном Плавшић, о.Мојсејем (из
манастира Велико Средиште, Епархија банатска), о.
Јустином (Стојановић), о. Никоном (Корићанац), о.
Огњаном (Епархија банатска) и са петорицом ђакона, а
уз појање сеоских појаца и хора Саборне цркве из
Темишвара-Град.
Посетио Велики Сенмиклуш, поводом храмовне славе.

21.9. Рођење Пресвете Богородице-Мала Госпојина. У мана-
стиру Кусићу поводом храмовне славе служио литур-
гију са: о. Васом Лупуловић, о. Јустином (Стојановић),
о. Јоцом Живановић, о. Спиридоном (Вељковић),
ђаконом Јоцом Несторовић и ђаконом Миланом
Миоковић.Чтеци: мр.Сава Галкан и Миодраг Јовановић.
Рукоположио у чин ђакона дипломираног теолога
Верољуба Гвозденовић.
Рукопроизвео за протојереја о.Васу Лупуловић.
Пререзао колач јереју Перици Живановић, пароху у
Соколовцу, поводом његове Крсне славе.
Посетио манастир Златицу, ради увида у радове на
санацији храма.
Посетио у Базијашу извор „Савинац“, након што га је
свештенство и монаштво соколовачког намесништва
уредило.

22.9. Посетио парохију Чаково.
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23.9. У манастиру Светог Георгија служио литургију са о.
Никоном (Корићанац).
Посетио манастир Месић (Епархија банатска) и ЊП
Епископа банатског г.г. Никанора.

24.9. У манастиру Светог Георгија служио литургију.
25.9. Недеља. У манастиру Арад-Гај (Румунска православна

црква), служио Литургију и учествовао у свештању
новог храма заједно са ЊБ Патријархом румунским г.г.
Данилом и другим архијерејима Румунске православне
цркве. У пратњи и саслуживању био и архијерејски
заменик о.Маринко Марков.

28.9. Свети Јосиф темишварски. Сабор свештенства и мона-
штва Епархије Темишварске. У Чакову служио литургију
и причестио свештенство и монаштво Епархије темиш-
варске. Служио са о. Маринком Марков, сва три
архијерејска намесника (соколовачким о. Васом Плес-
тић, темишварским о. Браниславом Станковић, арадс-
ким о. Огњаном Плавшић), о. Јустином (Стојановић),
ђаконима: Јоцом Несторивић, Миливојем Горник. Руко-
положио о.Верољуба Гвозденовић у чин презвитера.
Парастосом и пригодним програмом школа и инсти-
туција Срба у Румунији обележили 200. годишњицу
упокојења највећег сина Чакова и великана новије
српске историје, културе и државности јеромонаха
Доситеја Обрадовић.

08.10. На позив ЊП Епископа банатског г.г. Никанора са-
суживао на светој литургији у селу Острово (Епархија
банатска).

09.10. Недеља. Служио литургију у Темишвару-Град са о.
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. Јустином
(Стојановић) и ђаконом Јоцом Несторовић.
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10.10. Са викарем о. Маринком Марков и егзархом свих
манастира о. Јустином (Стојановић) посетио манастир
Златицу где свештенство, монаштво и народ крче
манастирски околиш.

27.10. Света Петка. У Темишвару-Град и пререзао колач ви-
кару о. Маринку Марков, поводом његове Крсне славе.

28.10. Свети Лукијан. У Темишвару-Град служио литургију са
протојерејем-ставрофором Владимирем Марковић, о.
Симеоном (Алмажан), о. Никоном (Корићанац), о. Спи-
ридоном (Вељковић) и ђаконом Маланом Миоковић, и
у присуству блиских сарадника прославио свога Заш-
титника.

30.10. Посетио парохије Парац и Фењ.
31.10. Свети Лука. Поводом славе капеле у Чакову служио

литургију са о. Љубишом Матић, о. Јустином
Стојановић и о. Никоном (Корићанац).

18.11. У Гимназији „Доситеј Обрадовић“ на прослави Дана
школе.

18.11. У Српском Семартону, у гробљанској цркви-брвнари
служио парастос

баба Круни, мајки српског великана Доситеја Обрадовић.
Посетио и парохијски храм Вазнесења Господњег, у
месту.
Посетио парохију Улбеч.

20.11. У селу Грлиште (Епархија каран-себешка), на позив
ЊП Епископа карансебешког г.г. Лучијана заједно
освештали крст на улазу у село који је подигла г-ђа
Љубица Рајкић, (лидер Срба и свих мањина у жупанији
Караш-Северин) са супругом Петром и децом.

15.12. У Темишвару одржао седницу ЕУ Одбора Епархије те-
мишварске.
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Посетио манастир Златицу, ради увида у радове на
манастирском храму.

18.12. На Слави Савеза Срба у Румунији.
19.12. Свети Никола. Служио литургију у Темишвару-Мехали

са: о.Стојаном Петровић, о. Живком Велимировић и
ђаконом Миланом Миоковић. Пререзао славски колач о.
Јустину (Стојановић).

20.12. У манастиру Светог Георгија служио литургију са о.
Никоном (Корићанац), и одржао полугодишњи парастос
своме оцу Милану Пантелић.

22.12. Примио у посету протојереја-ставрофора Владимира
Марковић.

23.12. У Београду са викарем о.Маринком Марков на концер-
ту и промоцији српске мањине из Румуније и
Мађарске. Овој свечаности присуствовао и ЊС АЕМ
Патријарх српски г.г.Иринеј са архијерејима СПЦ и
представници Р. Србије.

25.12. Материце. Литургија Темишвар-Град,а у Епископском
двору отворио традиционалну пригодну изложбу
женских ручних радова, овај пут из Кетфеља.
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КЊИЖЕВНИ ОДЈЕК

МАЈЦИ СРБИЈИ
(Србин из румунског Баната)

О, Мајко... Ах, мила и драга мајко, где си? Зар си
заборавила твог рођеног сина?... Зар не знаш, мајко, да нисам
у твом окриљу?... Ох, како су нежне и сигурне мајчине
ручице ! А мене не милују руке рођене мајке!?... Ја осећам,
мајко, твој пољубац, пун топле материнске љубави према
изгубљеном сину. Изгубљени синак непрестано те тражи ...
вапије...

О, Мајко!... Сунце слободе,које ти сваком сину
изобилно дајеш, није мом завичају још синуло... И док тако
сунце не обасја, завичај мој пропада у тами туђине... Слатко
сунце слободе !... Не видећи сунца, које од тебе долази, мајко,
ја ни топлоте намам, и мени је у туђини све ледено, све
студено, хладно. Ах ! Да сам у топлом мајчимом загрљају
колико бих срећан био ! Колико весео и блажен !

О, Мајко!... Разуми моју љубав према теби... Прими
моју синовску оданост... Ослободи ме мајко!... Прими ме у
твоје окриље... Зар не чујеш моје јауке?! Зар не видиш да ћу
да потонем у мору туђинштине ?! Спасавај ме туђинског
потопа, туђинских валова... Чуј уздисање сина твога!... Као
што овца чује блејање свога синчића – тако и ти, мајко, чуј
моје тешке вапаје у ропству... Јер, неправда туђина, који
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тлачи овај српски крај који сваки дан за тобом уздише,
раздире србинске ми млађане груди...

Неправо решење,, великих “ људи отргло ме је, мајко,
од тебе!... Раставили чедо од мајке!... Да ли има веће
неправде од ове ?! Али, Бог ће им судити. - Растављени
синак дубоко уздише за својом мајком, за њен загрљај, и нада
се да ће бити у крилу мајчином, са браћом рођеном... О,
свемогући Боже ! Подари ми то блаженство.Та ја бих тада
био најсрећнији !...

Гледајући из равнице твоја горда брда и планине,
натопљене крвљу и напуњене костима твојих свесних и увек
јуначких синова, који се борише и оставише животе на
бојном пољу да би сву своју браћу сјединили и скупили у
твоје крило, мајко моја, - и све твоје остале лепоте гледајући,
мени се груди надимају од велике радости, јер све твоје
синове  видим око тебе здружене, и у том часу ја се осећам
блажен, раздраган,весео... Али, сећање да сам од тога
одбачен, да немам своје мајке, да је мој завичај потлачен,
навлачи на мене тугу, жалост и терет на душу и српско срце
и натмурен постајем... Погнуте главе и даље гледам пропаст
своју и сносим злу судбину своју ...

Венем,млађан, због неодољиве жудње за слободом мога
завичаја... И умрећу, мајко моја,чезнући и уздишући за тобом...
Да би необуздану тугу утолио, ја се тешим речима:

Чезнем, венем за Србијом
Мајком ми рођеном;
И у туђини с’ осећам
Рођеним јој сином.

Темишвар, 1928.
јеромонах Митрофан Матић

,,Српско Косово “ (1929, бр.7, стр. 2)
 Владимир П. Петровић, Народни монах,манастир

Чокешина,2009,55-56.
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ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ПАРОХИЈЕ У ГАДУ

Године 1934. храм посвећен Архистратигу Михаилу у
Гаду је генерално обновљен. Приликом постављања новог
позлаћеног крста на Светом Храму, уграђен је у лименом
фишету димензија 15 cm дужине и 3,5 cm у пречнику, запис
којег нам је љубазно уступио протојереј ставрофор Раденко
Стојковић, администратор парохије у Гаду. Запис који се
састоји од три засебна папира, сведочи о труду, раду и
љубави појединаца, као и о донацијама које су омогућиле да
се сакупи део потребног новца за подизање торња и новог
позлаћеног крста. Ради прегледности наводимо препис свих
записа верних оригиналу:

Први запис:
На папиру, диманзија 40/24cm, оштећеном на неколико

места: ,,Овај позлаћени крст подиже Српска православна
црквена општина у Гаду дана 15/28-ог октобра 1934 године,
приликом подизања и оправке Храма свог Св. Архистратига
Михаила, трошком, трудом и добровољним прилогом сеоских
парохијана, добровољним прилогом страних лица и
црквених општина, за време Владања: Његовог Величанства
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Краља Карола II-oг, Његовог Високопреосвештенства
Епископа Др. Георгија Летића, Високопречасног Господина
Слободана Костића окр(ужног) протопрезвитера

За време свештеника Јереја Владимира Ненадова,
председника Драгомира Милошева, I тутора Живе Николин,
II тутора и благајника Тодора Милошева, црквењака:
Љубомира Милојкова

Црквени одборници
Велимир Милошев Радојко Милошев
Тодор Милошев Жива Николин
Маринко Чарнић Жива С. Попов
Рада Петров

Црквени скупштинари
Александар Ружић Цвеја Савић
Дамјан Стојић Душан Филипаш
Гаја Николин Драгутин Бранков
Сава Николин Ђура Станојев
Жива М. Попов Миладин Милојков
Драгомир Милошев Паја Цвејин
Арса Стојанов Жива Т. Милошев
Љубомир Милојков Драгомир Стојић
Рада Лазин Милан Лазаров
Јова Милојков Милутин Малимарков
Драгомир Милојков Влада Малимарков
Филип Стојић Стеван Милошев
Драгомир Петров Велимир Филипаш
Божидар Јашин Манојло Гађански
Драгомир Лацковић

У Гаду 15/28-ог октобра, 1934 године
Љубомир Милојков, перовођа
Јереј Владимир Ненадов, свештеник адм(инистратор) парох(ије)
Драгомир Милошев, председник
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Други запис:

На трговачком папиру димензија 29/23 cm у добром
стању, дволисница, исписан на четири стране: ,,Прилог за
оправку Српске цркве у Гаду 1934. године

Који су добровољно поклонили
5000 леја Високопреосвећени г. Др. Георгије Летић, епископ

темишварски
3500 ,,, г. Владимир Ненадов, свештеник Гад
2000 ,,, Срп(ска). Прав(ославна). црквена општина Арад
1130 ,,, Маринко Чарнић, ц(рквени) одборник Гад
1000 ,,, Драгомир Милошев, ц(рквени) председник Гад
1000 ,,, Радојко Милошев, ц(рквени) одборник Гад
1000 ,,, Рада Петров, ц(рквени) одборник и 2400 леја гво-

здена греда
1000 ,,, Жива Перин Николин, I тутор и одборник Гад
1000 ,,, Софија Николин супруга Живина, Гад
1000 ,,, Вукомир Николин син њихов, Гад
1000 ,,, Жива Јове Милошев Давидов, Гад
1000 ,,, Жива Маргановић ,Гад
1500 ,,, Милутин Јашин Гад
1000 ,,, Срп.(ска) Прав.(ославна) Црквена општина Темишвар

Фабрика
1000 ,,, Срп.(ска) Прав.(ославна) Црквена општина Варјаш
 700 ,,, Чеда Владе Милошев, Гад
 700 ,,, Жива Голуба Милошев, ш(колски) одборник Гад
 700 ,,, Љубомир Милојков, црквењак Гад
500 ,,, Рада Лазин,Гад
500 ,,, Рада Мите Малимарков, Гад
500 ,,, Лаза Живин, Гад
500 ,,, Андреја Милојков, Гад
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500 ,,, Велемир Филипаш, Гад
500 ,,, Душан Филипаш, Гад
500 ,,, Аћа Субић, Гад
500 ,,, Велемир Милошев, ц(рквени) одборник Гад
500 ,,, Милорад Несторов, Гад
500 ,,, Маринко Николин, Гад
500 ,,, Филип Стојић, столар
500 ,,, Карољ Швајцер, општински бележник Гад
500 ,,, Драгутин Бранков, ш(колски) оборник Гад
500 ,,, Пера Милошев, Гад
500 ,,, Стева Милошев, Гад
500 ,,, Боривој Милошев, Гад
500 ,,, Рада Милошев, Гад
500 ,,, Сава и Јела Ишфан, трговци
500 ,,, Драгомир Петров
500 ,,, Ђорђе Пандровић, председник ц(рквене) опћине Чаково
400 ,,, Славко Стојковић, председник ц(рквене) опћине Бело-

брешка
400 ,,, Срп(ска) Прав (ославна) црквена општина Белобрешка
 400 ,,, Лука Николин, Гад
 350 ,,, Махојло Гађански, берберин Гад
 350 ,,, Гашпар Фривирт, гостионичар Гад
 300 ,,, Тодор Милошев, ц(рквени) одборник Гад
 300 ,,, Стеван Ловоси, писар Гад
 250 ,,, Влада Којин гвожђар, Чакова
 200 ,,, Георгије Терзић, парох Чакова
 200 ,,, Александар Симановић, трговац Чакова
 200 ,,, Даринка Дима, Чакова
 200 ,,, Стана Лазић, Гад
 200 ,,, Ђура Станојев ,Гад
 200 ,,, Порфил Николин, Гад



ТЕМИШВАР - ГОД. 2011. 183

 200 ,,, Јозефина Филипаш, Гад
 200 ,,, Пера Лолић, Гад
 200 ,,, Босиљка Филипаш, Гад
 200 ,,, Цвеја Петров, Гад
 200 ,,, Драгомир Милојков, Гад
 200 ,,, Илија Вечански, Гад
 200 ,,, Жива Вујинов, Гад
 200 ,,, Андреја Милошев, Гад
 200 ,,, Милан Лацков, Гад
 200 ,,, Ђура Бранков, Гад
 200 ,,, Срп.(ска) прав(ославна) цркв(ена) општина Мали

Бечкерек
 200 ,,, Катинка Стенојев, Гад
 200 ,,, Мата Стојић, Гад
 200 ,,, Милутин Малимарков, Гад
 200 ,,, Срп(ска) прав(ославна) црквена општина Дољна

Љупкова
 200 ,,, Милан Максимов, Гад
 200 ,,, Рада Ветин Малимарков, Гад
 200 ,,, Ђока Малимарков, Гад
 200 ,,, Милан Чолић, Гад
 150 ,,, Ника Војиновић, трговац, Чаково
 150 ,,, Иса Милошев, Гад
 150 ,,, Адам Вог, Гад
 100 ,,, Драгомир Стојић, Гад
 100 ,,, Милорад Вујинов, ковач, Гад
 100 ,,, Милан Вујинов, Гад
 100 ,,, Светозар Максимов, Гад
 100 ,,, Влада Малимарков, Гад
 100 ,,, Јоца Малимарков, Гад
 100 ,,, Дамјан Стојић, берберин, Гад
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 100 ,,, Цвеја Савић, Гад
 100 ,,, Тома Савић, Гад
 100 ,,, Жива Недељков, Гад
 100 ,,, Сава Вујинов, Гад
 100 ,,, Јоца Стојић, Гад
 100 ,,, Маца Милојков Бранислава, Гад
 100 ,,, Аркадија Кнежев, Гад
 100 ,,, Јова Милојков, Гад
 100 ,,, Лаза Маргановић, Гад
 100 ,,, Паја Цвејин, Гад
 100 ,,, Игња Малимарков, Гад
 100 ,,, Арса Стојанов, Гад
 100 ,,, Милан Милутиновић, Гад
 100 ,,, Катица Милутиновић, Гад
 100 ,,, Недељко Милутиновић, Гад
 100 ,,, Сава Малимарков, Гад
 100 ,,, Радосав Бранков, Гад
 100 ,,, Бога Попов, Гад
 100 ,,, Милка Малимарков, Гад“

Трећи запис као наставак претходног:
На трговачком папиру димензија 29/23 cm у добром

стању, исписан са обе стране:
100 ,,, Александар Ружић, Гад
 100 ,,, Младен Лазин, Гад
 100 ,,, Корнел Симоновић, трговац, Чакова
 100 ,,, Сава Давидовић, Чакова
 100 ,,, Сава милошев, писар, Чакова
 100 ,,, Љубомир Секулин, кројач, Чакова
 100 ,,, Миша Поповић, трговац, Чакова
 100 ,,, Олга Петровић, Чакова
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 100 ,,, Бранко Давидовић, опанчар, Чакова
 100 ,,, Јован Илијевић, чизмар, Чакова
 100 ,,, Александар Протић, књижар, Чакова
 100 ,,, Милан Петрић, Рудна
 100 ,,, Љубомир Бугарин, свештеник, Рудна
 100 ,,, Срп(ска) црквена појачка дружина Гад
 75 ,,, Александар Поповић, свештеник Кнез
 50 ,,, Ника Гигић, Гад
 50 ,,, Тихомир Мијатов, папуџија, Чаково
 50 ,,, Трофим Васиљевић, кројач, Чакова
 50 ,,, Драгутин Пекотић, Чакова
 50 ,,, Драгомир Петровић, свештеник, Фењ
 60 ,,, Недељко Петров, Гад
 40 ,,, Пера Слатинчев, Гад
 30 ,,, Радосав Несторов, Гад
 20 ,,, Драгомир Паунов, Гад
 20 ,,, Миливој Комјанов, берберин, Гад
1000 ,,, Илина (нечитко), Чакова
 20 ,,, Марта Србу, Гад
48.890 леја укупно
Целокупан трошак до сада износи 185.000 леја
У Гаду 15/28 октобра, 1934.
Љубомир Милојков,црквењак и перовођа
Драгомир Милошев, председник
Јереј Владимир Ненадов, свештеник

приредио: јереј Саша Јашин
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НАШИ ПОКОЈНИЦИ

ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ
др САВА ВУКОВИЋ (1930 – 2001)

(молитвено сећање поводом 10 година од његовог
упокојења)

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа
будимског и адм. темишварског Г. Лукијана, дана 19. јуна
2011.године, у свим црквама и манастирима Епархије
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темишварске, служене су недељне Свете Литургије и
парастос поводом једне деценије од упокојења Епископа
шумадијског Саве Вуковића (1930- 2001), шеснаестогодишњег
администратора Епархије темишварске.

Колико је овај врли архијереј учинио за нашу Свету
Цркву и Епархије у којима је пастирствовао, подсетили су у
својим беседама, након одслуженог парастоса наши
свештеници који су се обратили верном народу.

О животу и раду Владике Саве најбоље нам говори
време у којем је он живео и делао као неуморни трудбеник
Господњи. А време које нам долази још више ће показати
каквог смо Архијереја имали. Владика Сава је био човек
Цркве, и сав свој живот посветио је Цркви. Храбро је
сведочио Христа не само речима него првенствено својим
делима, и као таквог га је Бог наградио многобројним
талентима. Његов научни рад на пољу Историје српске цркве
и пољу Литургике, и дан данас предстваља непроцењив
допринос хришћанској науци.

Током шеснаестогодишњег администрирања Темишвар-
ском епархијом, која је увек заузимала врло високо место у
црквеној организацији Срба северно од Саве и Дунава, и по
томе што су на њеном челу биле угледне духовне старешине,
епископ др Сава је основао неколико нових  црквених
општина (Дета, Рашица, Улбеч). Нарочито се старао о
очувању и обнови чувених српских манастира. Поред тога
што је рукоположио близу двадесет младих свештеника,
обезбедио је богословско школовање и стипендирање за
више од педест српских младића из румунског дела Баната.

Блаженопочивши епископ  Сава је своју посвећеност
Богу открио у раној младости, а током живота је остваривао
кроз истрајно богослужбено ревновање и посвећеност
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људима. Увек је истицао и кроз своја изванредна литургичка
знања показивао, да се глас Господњи „најпотпуније
доживљава у богослужењу, кроз које Црква открива богатство
свога богословља”. Црквене празнике је доживљавао као
стално присуство Господа „које у наш живот уноси радост,
и то ону радост коју овај свет нити може дати, нити је може
одузети” (Беседа на устоличењу за епископа шумадијског,
Крагујевац, 18. септембар 1977).

Био је достојанствен, смирен, присан и добронамеран
човек, изузетан по својој радној енергији. Таланте којима га
је Бог даровао није трошио узалуд. Био је стваралац са
визијом, коју је изградио на богољубљу израженом и
оствареном кроз човекољубље.

Они који су имали привилегију да од њега уче и да са
њим сарађују носиће дубоко у срцу благодат доживљену на
богослужењима којима је чинодејствовао, захвалност Богу
што су могли да се радују, уче и раде са његовим
благословом, и обавезу да наставе оно што су уз његову
подршку започели овде у овом свету.

Из канцеларије Епархије темишварске
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Иванђанин јеромонах Митрофан (Матић),
старешине манастира Чокешине

(у спомен 100. година од рођења и 70. година
од његове мученичке смрти)

Јеромонах Митрофан Матић (на крштењу  Милисав) је
рођен 20. августа 1911. године у селу Иванди, близу Чакова,
Епархија темишварска, од оца Ћире, грађевинара, и мајке

Јеромонах Митрофан (Матић)
(1911 – 1941)
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Драге. Завршио је шест разреда основне школе и Монашку
школу у манастиру Раковици 1927. и 1928. године. Монашки
постриг је примио крајем 1929. године у манастиру
Манасији. Блаженопочивши епископ захумско-херцеговачки
Јован га је 1930. године рукоположио у чин јерођакона, а
епископ Митрофан, старешина Монашке школе, га је
рукоположио у чин јеромонаха.

Отац Митрофан је био сабрат манастира Раковице,
Грнчарице и Рајиновца и старешина манастира Благовеш-
тења и Чокешине. Блаженопочивши епископ шабачко-
ваљевски Симеон га је 1935. године одликовао правом
ношења црвеног појаса: “за његов похвалан монашки живот
и ревновање у служби повереног му манастира, а у знак
архипастирског благовољења и признања”.

Јеромонах Митрофан Матић је био велики подвижник,
покајник, молитвеник и песник. Епископ шумадијски др Сава
Вуковић је својевремено у поговору збирке песама оца
Митрофана, коју је приредио  Радослав Браца Павловић,
објавио, а тиме и од заборава сачувао неке податке о оцу
Митрофану Матићу. Епископ Сава наводи да је јеромонах
Митрофан у Монашкој школи био уредник “Монашког
подмлатка”, а као свештеномонах је сарађивао у осамнаест
листова и часописа. Он је у свом кратком овоземаљском
животу стигао да објави седамдесет песама и педесет и шест
чланака. Прву песму је објавио 1931. године са непуних
двадесет година живота.

Јеромонаху Митрофану Матићу је Бог одредио да се
нађе у вртлогу великих политичких превирања тридесетих и
ратном вихору четрдесетих година 20-ог века. Отац Митро-
фан је као слуга  Божијега олтара и српски родољуб био
декларисани антикомуниста, што је платио главом
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пострадавши од стране комунистичких безбожника чије је
намере и демонске идеје као млад човек и духовник прозрео
и презрео.

Радослав Браца Павловић је у предговору збирци
песама оца Митрофана (објављеној 1991. године под
насловом “Монахово срце” у издању “Каленића”, издавачке
установе Шумадијске епархије из Крагујевца) забележио
усмена сведочанства о његовој мученичкој смрти.

Павловић наводи да је оца Митрофана у једном врелом
августовском дану (4. августа 1941. г.) сачекао црвени
злотвор на прашњавом сељачком путу, који из села Лешнице
води према манастиру Чокешини, и убио га пушчаним
метком у срце наочиглед манастирског ђака Константина.
Зликовац је одмах после тога нестао у непрегледној равници
и њивама подно славног Цера.

Уплашени манастирски ђак Константин је довезао
мртвог оца Митрофана до манастира, где су га уплашени
монаси сахранили  у дну манастирске порте, у њеној забити,
у којој се од корова и широких листова репува ни крст није
могао, а ни смео видети. О томе како је манастирски конак
касније паљен од Немаца и партизана и како су партизани
хтели да мртвом оцу Митрофану раскопају гроб и кости
растуре причао је много година касније манастирски ђак
Константин, потоњи игуман манастира Подластве у
Грбљанском пољу недалеко од Будве, једини сведок погибије
оца Митрофана Матића.

Епископ шумадијски др Сава је у поговору његове
збирке песама навео да када је црвени злотвор, уз извињење,
саопштио да му је наређено да га убије, јеромонах, песник и
Свештеномученик Митрофан му је рекао: “Чини оно што ти
је наређено!”
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Други аутори наводе пак и други датум његове
мученичке погибије (11. август 1941. године-који је и уклесан
на надгробној плочи о. Митрофана) ,и тог дана се сваке
године у манастиру Чокешини (који се налази између
Лознице и Шапца-Србија) служи парастос поред његовог
гроба.

О животу и погибији јеромонаха Митрофана Матића је
писано  у књизи Боривоја М. Карапанџића “Прикази из
емиграције”, Кливленд, 1964. године, затим “КПЈ у рату и
револуцији - истина о наводно ослободилачкој борби”,
Минхен, 1979. године, као и у књизи Владимира П.
Петровића   “Народни монах” у издању манастира Чокешине.

Отац Митрофан нам је оставио своје песме које су
засметале онима који су покушали да поробе душу Србинову.
Он их је међу првима прозрео. Њега су убили али крв
његова и данас вапије са зе земље на небо. Они који буду
читали његове песме, које је написало монашко срце,нека
запале једну свећу за онога који је горео и сагорео као једна
од многих свећа наших,за време рата и после њега,на
свећњаку Српске православне цркве.

(саставио из више извора)

протосинђел Јустин (Стојановић)
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ПРОТОНАМЕСНИК МИЛА АРСЕНОВИЋ
(1953 – 2011)

У четвртак, 24/11. марта 2011. године, на празник
светог Софронија Јерусалимског, у 58. години живота,
упокојио се у Господу дугогодишњи парох дивићки,
протонамесник Мила Арсеновић

Отац Мила је рођен 30. јула 1953. године у Љупкови,
од оца Бошка и мајке Јелене. Основну школу је завршио у
родном месту, а затим је похађао румунску Богословију у
Карансебешу, у којој је матурирао 1973. Дана 08.01.1974.
године ступа у свету тајну брака са Зором Јанкуловић са
којом је изродио сина Драгана и ћерку Родику. Рукоположен
је у чин ђакона и презвитера од стране митрополита
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банатског Никојала и постављен на своју прву парохију у
Радимни, где је службовао до 1977, после које привремено
бива на лечењу. Од 1981 -1994 служи у Краљевцу, а од 1994,
па све до своје смрти у парохији Дивић, где је најдуже
службовао.

Својим трудом и залагањем, а уз помоћ парохијана,
успева да реализује обнову фасаде и унутрашњости дивићке
цркве. Израђене су и нове царске и ђаконске  двери. За
време о. Миле урађен је још и зид на месном гробљу и
подигнута је помоћна зграда на истом.

Од стране Епископа Лукијана, за плодоносан рад у
Њиви Господњој, приликом освећења Дивићке цркве,
26.05.2001 године, одликован је чином протонамесника.

Прота Мила је  био  добар пастир свога стада, живећи,
радећи и служећи Господу и повереном му народу. Нај-
упечатљивије у његовом карактеру је била смиреност,
повученост и тихост у свему.

Поводом упокојења оца Миле, Његово Преосвештен-
ство Епископ Лукијан је у  цркви Светог Димитрија у
Дивићу, дана 25.03.2011. године, служио заупокојену пређео-
свећену литургију и са свим свештенством архијерејског
намесништва соколовачког служио помен и опростио се са
покојником. Сахрањен је у свом родном месту Љупкови.

Помолимо се да покојног проту Милу позна и награди
Господ у дан свога доласка и свеопштег васкрсења!

Вјечнаја памјат, оче Мило!

јереј Борислав Разван Макавеј
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Уредништво захваљује редакцији српског неделника
“Наша реч” на несебичној помоћи приликом

реализације овог броја “Гласника”.
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