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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА

ТаНаКх (=TaNaKh) је јеврејска збирска светих списа 
коју хришћани називају Старим Заветом. Назив је настао од 
почетних слова њеног садржаја: име прве групе почиње словом 
Т (= Тора, „Закон“), друге словом Н (= Невиим, „Пророци“), 
а треће словом К (= Кетувим, „Списи“). У јеврејском језику 
се за скраћенице додаје слово „а“ између сугласника и тако 
добијамо реч ТаНаКх = Тора, Невиим [у]Кетувим.

Грчки превод јеврејских светих списа, познат као 
Септуагинта (Septuaginta = LXX), је сачињен за потребе 
јеврејске заједнице у Александрији у III. веку пре Христа. 
Овај превод је садржао додатне списе, један број апокрифних 
списа, које су рабини у I. веку после Христа искључили из 
свог канона, а које је првобитна хришћанска Црква (која 
је користила грчки језик) укључила као део Старог Завета. 
Вероватно негде у VI. веку после Христа, настао је рукопис-
препис познат као масоретски текст (MT).

ТАНАКХ У ХРИШЋАНСТВУ
(ЗНАЧАЈ СТАРОГ ЗАВЕТА ЗА ХРИШЋАНСКИ 

ИДЕНТИТЕТ)

ђакон др Јосиф Станковић
игуман мр Јустин (Стојановић)
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Грчки текст (LXX) и јеврејски текст (MT) Старог Завета 
се међусобно разликују. Масоретски текст није „превод“ 
већ је то најстарија редакција оригиналног старозаветног 
јеврејског текста. Такође, треба имати у виду чињеницу 
да превод Седамдесеторице није „монолитан“ као што 
неки тврде, и разликује се квалитет самог превода од 
књиге до књиге. У прошлости је међу многим тумачима 
Светог Писма завладало мишљење да је масоретски текст 
производ јудаизма, и као такав несходан Цркви. Са такве 
тачке гледишта, овај текст не може бити нормативан када 
је у питање православно библијско проучавање изворних 
текстова. Стари Завет којег Црква користи је Септуагинта, 
грчки превод, који су користили Оци и писци Цркве, а 
на којем се односе и богослужбене књиге. Да ли то заиста 
подразумева да масоретски текст треба бити искључен из 
богословских подухвата на пољу библистике? Да ли се ми, 
хришћани, можемо уопште служити са овим текстом? Чему 
користи масоретски текст ? На ова питања, и не само, у овоме 
што следи покушаћемо дати одговор.1

I.) НОВИ ЗАВЕТ VS. СТАРИ ЗАВЕТ ?

Укључивање Старога Завета у хришћански канон је 
готово од самог почетка црквене историје наишло на отпор 
појединих древних аутора. Међу таквима био је Маркион из 

1 Види: Ракић Б. Радомир, Библијска енциклопедија, ΙΙ, Љ-Ш, Србиње-
Београд, 2004, 448-456; Милин, Драган, Увод у Свето Писмо Старог Завета, 
издање  Светог Арх. Синода СПЦ, Београд 1991, 7; Ердељан, Милош, Општи 
увод у Свето Писмо Старог Завета, Београд-Србиње, 2000, 19-40.
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Понта (око 80–155 после Христа),2  син епископа и теолог, 
који је наглашавао неспојивост Новог и Старог завета, 
односно Исусове поруке и јудаизма. Маркионово главно дело 
се назива Антитезе (Antitheseis).3  У овом опширном делу он 
супротставља изреке из Старог и Новог завета с намером да 
се покаже како су једне другој противречне, трвдећи да се то 
не може спајати, као што је учинила црквена Библија.

Маркион је веровао да је старозаветни Бог, немилосрдан 
Творац, те да се много разликује од новозаветног Бога. Још је 
веровао да је хришћанско јеванђеље - Јеванђеље љубави и да 
оно одбацује 3акон, због чега  он није прихватио Стари Завет.4  
Маркион сматра да је старозаветни Бог Творац (односно 
демијург), ниже божанство које је створило овај свет. Више 
начело, које се може назвати добрим Богом, је невидљиво, 
и не може се именовати ни исказати. Христос је сишао од 
невидљивог и неисказаног Бога ради спасења душа, да би 
разобличио јудејског Бога. Христово учење је одвлачило људе 
од демијурга, зато је и био разапет. Сматрао је да је Исус рођен 
од жене Марије, као и сваки други човек, а не од девице.

Маркионово учење је било изузетно популарно 
и у другој половини другог века раширено скоро као 
православно хришћанство. Маркионизам је стекао већину 
својих преобраћеника из велике Цркве, не из паганизма. 

2 Sebastian Moll, The Arch-Heretic Marcion (WUNT 250; Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2010). Gerhard May, Katharina Greschat and Martin Meiser, Marcion and His 
Impact on Church History (TUGAL 150; Berlin: de Gruyter, 2002). Kevin W. Kaatz, 
“Marcion: A New Interpretation” in Early Controversies and the Growth of Christian-
ity (ABC-Clio, 2012): 43–57. Heikki Räisänen, “Marcion,” in Antti Marjanen and Petri 
Luomanen (eds.), A Companion to Second-Century Christian “Heretics” (VCSup 76; 
Leiden: Brill, 2005). Michael W. Holmes, “Recovering a “Lost” Author: Marcion of 
Smyrna,” Horizons in Biblical Theology 31 (2009): 111–122.
3 Eric W. Scherbenske, “Marcion’s Antitheses and the Isagogic Genre,” Vigiliae 
Christianae 64 (2010): 255–279.
4 Daniel F. Lieuwen, „Неопходност новозаветног кaнoнa” (с енглеског 
превела: Катарина Олимпић): 4.
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Маркион је званично као јеретик екскомунициран 144 
године после Христа, али је наставио да организује своје 
заједнице у Риму и разним деловима Римског царства. Црква 
је његово учење због гностичих елемената прогласила за 
јерес. Он је вероватно био први хришћанин који је створио 
први „канон“ Светог Писма – тј. Новог Завета, настојећи 
да одвоји хришћанство од јудаизма.5  Иако је Црква његов 
канон одбацила, ипак је утицао на Цркву да јасно формулише 
сопствени библијски канон. Маркионове идеје се појављују и 
у Манијевом учењу, па се крајем IV. века многи маркионити 
претапају у манихејце. Идеје о одбацивању Старог Завета 
појавиће се пар векова касније и у учењима богумила на 
Балкану и катара у јужној Француској.6

Слично одбацивање Старог Завета предложили су 
и неки од немачких присталица класичног либералног 
хришћанства. Међу њима истицао се историчар Цркве 
Адолф фон Харнак (Adolf von Harnack, 1851–1930) који је 
тврдио да ранохришћанска Црква није била у праву када је 
одбацивала ставове Маркиона.7  Такође, исти аутор заступа 
мишљење да то што у време Реформације није било могуће 
одбацивати Стари Завет није ништа друго него резултат 
верске или црквене парализе кроз коју је прошао и сам 
протестантизам. Харнак је приказао Маркиона као претечу 
класичног либералног хришћанства. Харнак је тврдио да 
Стари Завет треба уклонити из хришћанског канона, јер 
се не може опазити оно што је суштински хришћанско у 
хришћанском канону. Једино што Стари Завет заслужује је 
„поштовање“ због своје посебности. Међутим, – као што је 

5 Dieter T. Roth, “Marcion’s Gospel and Luke: The History of Research in Cur-
rent Debate,” JBL 127 (2008): 513–527.
6  Види: Преподобни Јован Дамаскин, О јересима, Шибеник 2012, 40.
7 J. J. M. Roberts, “The Importance of the Old Testament for the Church,” 
Christian Studies Number 21 (2005–2006): 15–25.
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добро познато – такав став према Библији Старог Завета имао 
је доста кобних последица за недавну историју хришћанства. 
Харнакови аргументи су делом преузети од стране нацистичке 
пропаганде. Све оштрије критике упућене Старом Завету, 
подржавале су антисемитску идеологију Трећег Рајха. Многи 
водећи представници такозваних „немачких хришћана“ 
делили су исте ставове. Зато није ни изненађујуће зашто се 
немачке цркве нису успеле одупрети антисемитизму Трећег 
Рајха. Одбацивање Старог Завета је довело до стварања нове 
слике о Исусу, који више није Јеврејин, него добар Аријевац, 
а Јевреји су виђени као препрека и претња развоју чистог 
аријевског хришћанства. Нема сумње да је нови маркионизам 
„немачког хришћанства“ отворио пут за страшне злочине 
почињене над Јеврејима за време Другог светског рата.

У данашње време, мало хришћана заступа крајње 
негативан став о Старом Завету као што је то учинио 
Маркион, Харнак или нацисти. Није потребна нека званична 
или експлицитна деканонизација Старог Завета да би се у 
пракси постигао исти ефекат. Занемаривањем Старог Завета 
у Цркви, може се често пута постићи иста сврха. Таква 
једна појава преовладава у многим савременим америчким 
деноминацијама.

II.) РАНОХРИШЋАНСКИ ОЦИ ЦРКВЕ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СТАРОГ ЗАВЕТА

Лери В. Хуртадо (Larry W. Hurtado), у својој књизи, Lord 
Jesus Christ: Devotion to Jesus in Early Christianity (Господ Исус 
Христос: Оданост Исусу у раном хришћанству),8  наводи да 

8 Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Early Christian-
ity (Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 2005). Eugen Pentiuc, “The Christological 
Interpretation of the Old Testament: A Critical Review,” Greek Orthodox Theological 
Review 47 (2002): 37–54
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су хришћани у II. веку користили Стари Завет на три начина 
да би доказали да је Исус Месија: (1) новозаветни текстови 
су доказ да је пророчанство испуњено у Исусу, (2) типолошки 
приступ се налази у старозаветној збирци личности, 
догађаја и институција које наговештавају Исуса, и (3) 
интерпретација старозаветних теофанија (богојављења) као 
потврда о постојању Сина Божијег пре Свог оваплоћења. Сви 
ови приступи су веома добро наглашени од хришћанских 
писаца II. века, али њихово присуство може бити запажено и 
у новозаветним књигама.

1. Приступ „доказ пророчанства“

Нови Завет и Дела апостолских ученика9  сведоче о томе 
да је Исус Христос био наговештен у Старом Завету. То се 
може видети у Јеванђељу по Матеју где се више пута говори 
да су се старозаветна пророчанства „испунила“ у Исусу 
Христу (Мт. 1, 22; 2, 15, 17,23, 4, 14).10  Овакав став према 
старозаветним пророчким књигама био је присутан од самог 
оснивања Цркве. Свети апостол Павле пише у 1. Посланици 
Коринћанима (1. Кор. 15, 3-4) да је Христос умро „за наше 

9 ,,Дела апостолских ученика” чине списи првих писаца из апостолског и 
постапостолског периода Ране Цркве (Дидахи-Учење Дванаесторице Апостола; 
Варнавина Посланица; Свети Климент Епископ Римски (О Климентовој Првој 
и тзв. Другој Посланици Коринћанима; Свети свештеномученик Игњатије 
Богоносац Еп. Антиохијски; Свети свештеномученик Поликарп Еп. Смирнски; 
Папије Јерапољски, Свети Кодрат: Апологија; Пастир Јермин; Посланица 
Дигнету; Свети Иполит Римски и његово Апостолско Предање; О Канонима 
Светих Апостола; Ранохришћански Символи вере) који нису ушли у канонску 
збирку новозаветних књига Светог Писма, али, представљају њихов непосредни 
наставак. Преводилац списа и приређивач књиге на српском језику: Дела 
апостолских ученика, Превод са грчког, уводи и напомене Епископ Атанасије 
(Јевтић) умировљени Херцеговачки, Врњци-Требиње, 2005.
10 Такође, видети: Мк. 14, 49; Лк. 4, 21; 24, 44; Јн. 12, 38. Robert L. Thomas, 
“The New Testament Use of the Old Testament,” TMSJ 13 (2002): 79-98.
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грехе“ (ύπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν) и „устао трећег дана“ 
(ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ), „по Писму“ (κατὰ τὰς γραφάς). 
Под изразом κατὰ τὰς γραφάς, „по Писму“ или „у складу 
са Писмима“, подразумевани су старозаветни месијански 
текстови.

Сви ранохришћански списи, укључујући Дела 
апостолских ученика, заступају приступ „доказ пророчанства“. 
Свети Јустин филозоф и мученик (105–165) је вероватно 
најплодоноснији ранохришћански аутор у коришћењу ових 
текстова као доказ да је Исус испуњење пророчанства. Свети 
Јустин је првенствено остао познат по свом делу Разговор 
са Трифунон, које представља најстарију очувану апологију 
хришћанства против Јудејства. Према Светом Јустину, 
Мојсијев закон је имао привремени значај, стари Израиљ 
је замењен новим Израиљем, а то су хришћани. Све то, као 
и чињеница да је Христос Бог, он доказује пророштвима. 
Стари Завет предрзнамењује догађаје који су изложени у 
јеванђељима: рођење од девице, Христос и његова целебна 
моћ, мржња Његових савременика, распеће, смрт, Васкрсење, 
Вазнесење итд.11 

2. Типолошки приступ

Ако се први (горенаведени) приступ искључиво бави 
пророчким речима, типолошки приступ се првенствено бави 
сликама.12 Стари завет је обично интерпретиран типолошки, 

11 Разговор св. Јустина са Трифоном Јудејцем; О разговору св. Јустина са 
Трифоном Јудејцем, у: Свети Јустин Философ и мученик, Сабрана дела, Београд, 
Ваљево, Србиње, 2002, 77-220.
12 „Типологија је карактеристични хришћански метод тумачења и 
има своје корене чврсто усађене у библијском гледишту на историју. У својој 
борби с маркионитима, Црква је нашла у овом методу непроцењиво оружје у 
супротстављању њиховом покушају да одвоје два Завета један од другог.“ Џон 
Кели, „Из новозаветне исагогике,“ Саборност 6 (2012): 173.
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јер садржи пророчанства о доласку Месије Исуса Христа. 
„Типови“ су модели који предвиђају и наговештавају Исуса 
Христа. Да би имали типологију, очекује се савршен спој 
између типа и антитипа; у супротном то је само алегорија. 
На пример, Јаковљева борба са „човеком“ (1 Мој. 32, 24, или 
„анђео“ према Ос. 12, 4) не указује да је Јаков тип Христа, јер 
је Господ безгрешан. Јаков, иако је био побожнији од Исава, 
на превару је дошао до првенаштва и благослова.

Најстарији примери типологије сусрећу се у Новом 
Завету. Одличан пример новозаветне типологије налази се у 
Јн. 3, 14-15, где се наводи старозаветни извештај о бронзаној 
змији (4 Мој. 21, 9). Ипак, највише сличних примера 
наћићемо у Посланици Јеврејима (Јев. 1, 1-2; 2, 1-4; 3, 1-6; 7, 
18-19; 8, 1-7).13 У Старом Завету се налазе бројни елементи 
који оправдавају хришћанство, а осуђују јудаизам. Свети 
Оци су желели да укажу на типолошки смисао старозаветних 
догађаја. Ништа што се тада догодило није без смисла, без 
параболе, без поуке. Сходно томе - значења старозаветних 
догађаја везана су за стварност новозаветног живота 
Цркве. Смисао старозаветних догађаја је у томе што они 
представљају праобраз. Старозаветне параболе нам откривају 
тајински смисао новозаветних стварности, али старозаветне 
приповести могу бити схваћене тек ако се осветле светлом 
Новог Завета. Тако се испричано „праобразом просветљује“ 
тј. његов смисао бива јасан када се сагледа из перспективе 
онога чега је праобраз.

3. Приступ старозаветним богојављењима

Свети Јустин философ и мученик нам пружа најбоље 

13 George H. Guthrie, “Hebrews’ Use of the Old Testament: Recent Trends in 
Research,” Currents in Biblical Research 1 (2003): 271–294.
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примере теофаније (богојављења). У свом гореспоменутом 
дијалогу (61, 1) апологета тврди да у највећем делу 
старозаветна богојављења указују на откивење Сина, а не 
Оца. Међу откривењима Сина Божјег у Старом Завету, 
Јустин набраја: „почетак“ (1 Мој. 1, 1), „Слава Господња“ (2 
Мој. 16:7), „Син“ (Пс. 2, 7 ), „Мудрост“ (Приче Соломонове 
8, 22-36), „Анђео [Господњи]“ (1 Мој. 31, 11-13), „Бог“ (1 
Мој. 32, 28-30), „Господ“ (1 Мој. 18, 28), „Реч“ (Пс. 33, 6). У 
дијалогу (60) Јустин објашњава да је „Господ“, који се јавио 
Мојсију из несагориве купине (2 Мој. 3) није био други него 
сам Христос.14 

III.) СЕПТУАГИНТА VS. МАСОРЕТСКИ ТЕКСТ

Као што је на почетку споменуто, многи тумачи Светог 
Писма верују да је масоретски текст производ јудаизма, и 
као такав несходан ранохришћанској Цркви. Због тога овај 
текст не може бити нормативан када је у питању православно 
тумачење Библије. Стари Завет којег Црква користи је 
Септуагинта,15  грчки превод, који су користили Оци и 
писци Цркве, а на којем се односе и богослужбене књиге. 
Да ли то заиста подразумева да масоретски текст треба бити 
искључен из богословских подухвата ?

Пре свега, треба обратити пажњу да је проблем врло 

14 Исто: Свети Јустин Философ и мученик, Сабрана дела, Београд, 
Ваљево, Србиње, 2002, 77-220. 
15 У Александрији је била најјача јеврејска заједница, где је било покушаја 
превођења Светог писма на говорни грчки језик. Према предању сачуваном у 
Аристијевом писму, египатски цар Птоломеј Филаделф (владао 285-246) упутио 
је посланство првосвештенику у Јерусалим, који је заузврат одабрао по шест 
људи из сваког племена и послао их у Александрију с једним примерком Торе на 
јеврејском (првих пет књига Зтарог завета). Ови људи су превели Петокњижје 
(Тору) на грчки језик у року од 72 дана. Види: Ракић Б. Радомир, Библијска 
енциклопедија, ΙΙ, Љ-Ш, (појам Септуагинта-LXX- Septuaginta), Србиње-Београд, 
2004, 387-390.
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сложен. Ми говоримо о Светом Писму, као канону вере, мада 
неки текстови имају многе облике. На пример, један текст 
може имати један облик у масоретском тексту, али и потпуно 
другачији у Септуагинти. У овом случају постављају се 
питања: који је текст канонски? и који је Богом надахнут?

Ако би Нови Завет био сматран као пресудан по овом 
питању, приметићемо да већина старозаветних одломака 
наводе Септуагинту (понекад са занимљивим намерним 
изменама, чији је циљ очигледно теолошког карактера), што 
је и разумљиво, јер је Нови Завет био написан на грчком, 
док Септуагинта представља грчки превод Старог завета (са 
јеврејског на грчки), сачињен за Јевреје у дијаспори (расејању) 
који нису знали јеврејски језик, спроведен између III и II века 
пре Христа у Алекандрији (Египат).

Међутим, неки од месијанских локуса у Новом Завету 
преузети су из јеврејске верзије старозаветног текста. На 
пример, у Јн 19, 37 се позива на испуњење пророчанства: 
„Погледаће на Онога кога прободоше“, преузет из Зах 12, 
10. Овде Јеванђеље по Јовану не наводи Септуагинту, где 
стоји написано: „... на Онога коме се ругаше“, него јеврејски 
текст. Слично, у Септуагинти Ис 53, 5 стоји писано: αὐτὸς 
δὲ   ἐτραυματίσθη ... („али Он би рањен ...“, тако стоји и у 
Даничићевом преводу, и уопште у великој већини превода). 
Међутим, масоретски текст каже: לָלֹחְמ אּוהְו ... („и Он би 
прободен ...“, мехолал значи управо „прободен копљем“). На 
овом месту је масоретски текст поузданији. Примећује се да 
масоретски текст јасније наговештава страдања, укључујући 
распеће на крсту, док се у Септуагинти,  наводе само 
понижења (ругања) које је Христос трпео.

Такође, Ос 11, 1 сматра се као пророчанство које је 
испуњено у Мт. 2, 15. Цитат одговара масоретском тексту 
(„из Египта дозвах Мог Сина“), док у Септуагинти стоји 
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написано „из Египта дозвах Моје синове“. „Седамдесеторица“ 
преводе текст примењујући га на основу извештаја о изласку 
Израиљаца из Египта, док у масоретском тексту исте 
речи стоје у једнини (יִנְבִל = „Мог Сина“) и боље одговарају 
христолошком тумачењу којег примењују аутори Новог 
Завета.

Поред новозаветних цитата, неке масоретске варијанте 
су више месијанске судећи по елементима које је сачињавају. 
Тако се може приметити и у следећем примеру (стих о рађању 
Месије) са текстуалним упоређењем. Пре разматрања стиха 
(Ис. 9,5-6) важно је текстуално упоредити МТ и LXX: 

16

По масоретском тексту будући Месија носиће четири 
имена: „дивни Саветник“, „силни Бог“, „Отац вечни“, „Кнез 
мира“; тиме је месијански карактер овог места много боље 

16 Родољуб Кубат, “Septuaginta adversus Textum Masoreticum: Критика 
старосавезног текста на примеру Ис 9, 6,” Саборност: теолошки годишњак, год. 
IV, Пожаревац, 2010, 350.

ּונָל-דַּלֻי דֶלֶי-יִּכ 5
Дете је рођено нама

ּונָל-ןַּתִנ ןֵּב
син дат нама

ֹומְכִׁש-לַע הָרְׂשִּמַה יִהְּתַו
власт је на његовом рамену

ֹומְׁש אָרְקִּיַו
По имену ће бити назван

רֹוּבִּג לֵא ץֵעֹוי אֶלֶּפ
дивни саветник, силни Бог

םֹולָׁש-רַׂש ,דַעיִבֲא
отац вечни, кнез мира.

6 ὅτι παιδίον ἐγεννήϑη ἢμῖν
Дете је рођено нама

υἱὸς καὶ ἐδόϑη ἢμῖν
и син дат нам је
οὗ ἢ ἀρχὴ ἐγενήϑη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ
његова власт је на његовом рамену
καὶ Καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ
и он је назван

μεγάλης βουλῆς ἄγγελος
Анђелом Великог Савета,
ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας
јер ја ћу донети мир кнезу,

εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ
мир и здравље за њега. 16
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изражен него у грчком тексту у коме је исти Месија приказан 
само као „Анђео Великог Савета“. Касније, значајни рукописи 
Септуагинте преузеће и преводиће јеврејску верзију (на 
пример: Александријски рукопис [= Codex Alexandrinus] из 
V века после Христа, или додавања из VII века у Синајском 
рукопису [= Codex Sinaiticus]).17 

Други пример, када масоретски текст има израженији 
месијански карактер, налази се у Ис. 53, 10. Ту се говори о 
жртвовању „Слуге Господњег“ који себе приноси као жртву 
за грех [народа]: „Али је Господу била воља, да га удари на 
муке (...) ако ће душу своју положити као жртву за грех, 
видеће потомке, продужиће дане, и шта је Господу угодно 
напредоваће Његовом руком.“ Масоретски текст очигледно 
приписује „Слузи Господњем“ страдање за грех, коју ставља 
у вези са његовим животом (душом). Септуагинта гласи 
нешто другачије: „И Господ хоће да Га очисти од његове ране. 
Ако ћете дати [жртву] за грех, ваша ће душа видети потомке 
дугим животом (...)“. Треба имати на уму да је у Септуагинти 
идеја потпуно другачија. Ту више није реч о његовој души 
(животу) коју је приноси као жртву за грех, него о жртви за 
грех коју верници треба да је дарују. Други превод би могао 
гласти на следећи начин: „Ако ћете дати жртву за грех, ваша 
ће душа видети дуговечни живот“. Билокако, текстови се 
скоро у потпуности разликују.

Такође, постоје преокретни случајеви, када Септуагинта 
сачува текстуалне облике који боље служе новозаветном 
месијанизму. Добро је запажен случај који се наводи у Ис. 
7, 14. Према „Седамдесеторици“ пророчанство гласи овако: 
„Гле, девојка ће затруднети и родиће сина, и наденуће Његово 
име Емануило“. У масоретском тексту уместо „девица“ корити 
се неутралан израз, „девојка“, који нам ништа не говори о 
17 Mihailă, Alexandru, (Ne)Lămuriri din Vechiul Testament (Bucureşti: Ne-
mira, 2011): 37–38.
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девичанству, али га ипак не противречи (на пример у 1 Мој. 
24, 43: израз алма, „девојка“ Септуагинта преводи партенос, 
„девица“, (смисао који захтева контекст).

Постоје случајеви у било којој од ових верзија чији 
саставни елементи могу имати јаснију месијанску поруку. 
Такви наведени примери указују да морамо размотрити обе 
текстуалне традиције као нормативне. Као што је историја 
Спаситеља сагледава у сваком од четири јеванђеља другачије, 
али су сва канонска и Богом надахнута, тако је и библијски 
текст Старог Завета, представљен у две главне библијске 
традиције: масоретском тексту и Септуагинта, канонски и 
Богом надахнут.

Ни Свети Оци, иако су радије користили превод 
„Седамдесеторице“, нису искључили употребу јеврејског 
текста (који је у њихово време постао привилегија рабинског 
јудаизма). При томе су им послужила још три грчка превода из 
II века, учињена са јеврејског изворног текста (Акила, Симах, 
Теодотион). Коментаришући 1 Мој, Свети Јован Златоусти 
подсећа на неке тумаче који су веровали да постоји више 
небеса. Он пореди грчки текст 1 Мојс. 1, 1, 6, где се реч „небо“ 
(ὁ οὐρανός) појављује у једнини, са Пс. 148, 4, где је иста реч у 
множини „небеса“ (οἱ οὐρανοί). Да би решио проблем, Свети 
Јован Златоусти прибегава ауторитету изворног текста, 
подсећајући да је Свето Писмо написано на јеврејском, а затим 
преведено на грчки: „А ово нисам вашој љубави поменуо тек 
тако, него да бисте знали да [речи превода Седамдесеторице] 
нису састављене на овом, нашем [грчком] језику, него на 
јеврејском. Кажу, дакле, они који тај језик добро познају 
да код Јевреја реч небо стоји y множини, a тo уједно кажу и 
зналци сиријскога језика. Зато кажу да на њиховом језику 
нико не би рекао небо него небеса.“18 Јасно се примећује да 
Свети Јован није знао јеврејски, али остаје отворен према 
18 Свети Јован Златоусти, „Шестоднев: Омилија трећа“ (превод са 
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решењима који проистичу из јеврејског текста. Заиста, на 
јеврејском „небо“ (шамајим) је дефективна именица која 
има само облик множине, не и једнине. „Седамдесеторица“ 
су недоследно  преводили ову именицу, на неким местима 
у једнини, док у другим су је сачували у множини. Према 
томе, тврдња оних који су дословно тумачили Септуагинту и 
говорили о „небесима“ неизбежно пропада.

Масоретски текст може бити поузданији, а за неке друге 
је боља Септуагинта. Има достра разлика међу њима, али 
нема ничега лошег у упоређивању и коришћењу оба текста.

Закључак

Из до сада изложеног, произилазе следећа запажања. 
Мишљења данашњих хришћанских тумача могу се поделити 
на три групе: (1.) они који одбацују Стари Завет и тврде да је 
хришћанској Цркви довољан само Нови Завет; (2.) они који 
прихватају једино грчки превод Старог Завета (Септуагинта); 
(3.) они који прихватају ставове ширих видика, тј. не 
искључују важност других текстуалних традиција, као што 
би то у нашем случају могао бити масоретски текст.

Прибегавање јеврејском тексту (ТаНаКх) постаје 
обавезан за библисте, не само у смислу инструменталног 
проучавања Библије, него и као извор вере. Чињеница да су 
поједини аспекти месијанизма  очувани само у масоретском 
тексту, што само потврђује значај овог извора, а његову 
драгоценост сигурно нико не сме занемарити. Управо, то је и 
најважније за нас хришћане: Господ Исус Христос је испуњење 
старозаветних пророчанстава. Баш због тога ми нипошто 
не смемо одбацити очигледну спојивост хришћанског 

грчког: Јелена Петровић), у Шестоднев: Тумачење Књиге Постања (Београд: 
Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 1998): 
35–36.
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О ПСАЛМИМА И ПСАЛТИРУ
(СВЕТА КЊИГА И СВЕТИ СТИХОВИ)

I. ПОЈАМ: ПСАЛАМ  И   КЊИГА 

игуман Јустин (Стојановић)

Псалтир је збирка од 150 псалама јеврејске верске 
поезије.   Ова књига се на јеврејском зове (םיִּלִהְת Техилим - 
„хвале“) сефер техилим (sefer tehillim ,,књига славопоја ”, 
или једноставно ,,славоспоји”). Код нас уобичајени назив 
књиге Псалми (Ψαλμοί) или Псалтир (Ψαλτηρίσν) потиче од 
Септуагинте, која их преводи или са Ψαλμοί, што је превод 
јеврејске речи мизмор, ,,песма”, а што је натпис у неких псалама   
и значи: песме уз струне1 или Ψαλτηρίσν, збирка песама, док 
се у оба Лукина дела књиге пише као βιβλος  Ψαλμών , књиге 
песама уз струне.2 

У јеврејском канону ова књига је придодата кетивимима 
,,списима” иако ту није увек имала устаљено место. У 
постојећим штампаним издањима Псалтир је на почетку   
,,Списа”, сходно његовој средњоевропској синагогалној 
употреби. Његово место после књиге о Јову у нашој Библији 
своди се на Вулгату. У црквенословенској Библији књига 
псалама носи назив Псалтирь и налази се одмах после књиге 
о Јову.
1 Лк. 24,44 ;
2 Лк 20,42 и Дап 1,20 ;
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Грчка реч ,,Псалтир” означава свирача на гудачком 
инструменту, и као сродна реч псалтирион означава и сам 
инструмент. Реч псалмос, изведена од ψάλλω, цупкати, јесте 
свирани комад на гудачком инструменту или пак сама певана 
песма.3

ΙΙ. БРОЈАЊЕ  ПСАЛАМА

Псалтиром се у Библији зове зборник црквено- 
богослужбених песама, који се у грчкој и словенској Библији 
састоји из 150. канонских и једног неканонског псалма (151).4 

У јеврејској књизи псалама, сви су они написани без 
додавања броја и у другачијем облику: неки су састављени 
у један, а неки су раздвојени. Тако су, на пример, према 
јеврејском тексту 1. и 2. псалам спојени у један док је, напротив, 
псалам девети, који је код нас јединствен, у јеврејском тексту 
подељен на два псалма. Целокупна књига Псалама дели се на 
пет делова.

Мора се такође приметити да поредак псалама није 
усаглашен са историјским временским редоследом, и да, 
како то показују Књиге о царевима, по много чему одступа 
од временског поретка. Уколико је међу јеврејским народом 
јачало идолопоклонство, утолико су више заборављали 
отачке списе. Временом им је постала непозната чак и књига 
Мојсејевих Закона, док се у њима ни најмање није сачувала 
отачка побожност. Убијали су пророке који су разобличавали 
њихово безбожништво, због чега су били предавани у ропство, 
и то најпре Асирцима. Током времена је један пророк, који 
се старао о њиховој синагоги, заједно са осталима сабрао и 

3 Ракић Б. Радомир, Библијска енциклопедија ΙΙ, Љ-Ш, Србиње-Београд, 
2004, 281.
4 Иванов, Александар,  Поучне књиге Светог Писма Старог Завета, 
Београд 1975, 17.
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Књигу псалама. Он их није пронашао све одједном, тако да је 
на почетак ставио оне псалме, које је најпре пронашао. Због 
тога и откривамо да нису сви Давидови псалми поређани по 
поретку и да се између њих у књизи налазе и псалми синова 
Корејевих, и Асафови, и Соломонови, и Мојсејеви, и псалми 
Израиљаца Етама и Емана, па онда опет псалми Давидови, не 
зато што су тим редом били написани, него зато што су тим 
редом проналажени.

За псалме, који долазе после првог и дванаестог и 
немају натпис или пак имају натпис али није означено чији 
су, Јевреји кажу да припадају ономе чије је име поменуто у 
оним псалмима који претходе псалмима без натписа.5

У јеврејској Библији и у Септуагинти (LXX) псалми се 
броје различито. Док Септуагинта исправно држи  да псалми 
9. и 10. чине један, она неисправно спаја 114. и 115. псалам 
у један, а псалме 116. и 147. дели на по два псалма, чиме се 
добија следеће различито  бројање. Таквог бројања држи се 
и словенска Библија, а самим тим и све богослужбене књиге 
Православне цркве. Ово се мора имати на уму приликом 
коришћења LXX  и словенске Библије, с једне стране и наше 
српска Библије, која се држи Вулгатиног бројања, с друге 
стране.

5 Св. Атанасије и Василије  Велики, Благослови душо моја 
Господа,Тумачење псалама, Образ Светачки, Београд, 2008, 7.
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Масоретски
текст

Септуагинта, односно 
црквенословенска Библија

1 – 8 1 - 8
9/10 9

11-113 10-112
114/5 113

116,1-9 114
116,10-19 115
117-146 116-145
147,1-11 146

147,12-20 147
148-150 148-150

151 (Давидов- девтероканонски)6

6

ΙΙΙ. ПОДЕЛА ПСАЛАМА У ПЕТ КЊИГА

Од 4. века после Христа, код Јевреја и хришћана се 
може  опазити теорија да се, аналогно Мојсијевим књигама, 
и Псалтир може поделити на пет Давидових књига, чији 
крајеви се дају препознати по завршним доксологијама: 41,13; 
72,18-19; 89,55; 106,48, а последња збирка завршава многим 
псалмима (146-150) возгласом алилуја, тзв. алилујарни- 
псалми, халел.

- I књига (Пс 1-41) може се назвати Давидовом књигом, 
јер се у њој садрже скоро искључиво Давидови псалми.

- II књига (Пс 42-72) почиње са седам псалама синова 
Корејевих а следе им: псалам Асафов, 12 Давидових, 1 
Соломонов и 4 непозната писца. Овај део се понекад назива 
књигом синова Корејевих.

6 Ракић Б. Радомир, цитирано дело, 281.
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- III књига (Пс 73-89) садржи 11 псалама Асафових, 3 
синова Корејевих, 1 Давидов, 1 Еманов и 1 Етанов. Називају 
се књигом Асафовом.

- IV књига (Пс 90-106) почиње Мојсијевим псалмом, 
следе 2 Давидова и 14 непознатих певача. Ово је књига 
непознатих певача.

- V књига (Пс 107-150) састоји се од 27 псалама 
непознатих певача, 15 Давидових и 1 Соломоновог. Називају 
се књигом празничних песама.7 

ΙV. ПОДЕЛА ПСАЛАМА У
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

У Православној цркви Псалтир је ради богослужбене 
употребе, подељен на 20 катизми, и то: Ι -1-8; ΙΙ- 9-16; ΙΙΙ-17-
23; ΙV-24-31; V-32-36; VΙ-37-45; VΙΙ-46-54; VΙΙΙ-55-63; ΙΧ-64-
69; Χ-70-76; ΧΙ-77-83; ΧΙΙ-84-90; ΧΙΙΙ-91-100; ΧΙV-101-104; ΧV-
105-108; ΧVΙ-109-117; ΧVΙΙ-118; ΧVΙΙΙ-119-133; ΧΙΧ-134-142; 
ΧΧ-143-150.8

V. ТЕМАТСКО РАЗВРСТАВАЊЕ ПСАЛАМА

Месијански: 2,8,16,19,22,39,40,45,46,50,67,68,72,77,88,94,
96,101,108,110,118,132,142;

Покајни:  6,32,38,51,102,130,143;
Алилујарни: 106,111,112,113,117,135,146-150;
Поучни: 1,5,7,15,17,50,73,94,101;
Степени: 120-134;
Молитве: 17,86,90,102,142;
Царски: 92-100;

7 Ракић Б. Радомир, цитирано дело, 281-282.
8 Ракић Б. Радомир, цитирано дело, 281.
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Сирочићи (Без наслова): има их више;
Јутарњи: 3,5,19,57,63,108;
Вечерњи: 4,9,104,143;
Пророчки: 2,16,22,40,45,68,72,97,110,118;
Историјски: 78,105,106.9

VΙ. ПИТАЊЕ АУТОРСТВА

Постоји укупно сто педесет псалама. Неки сматрају 
да сви они припадају блаженом Давиду.10 Међутим, ништа 
не указује на то. Иако су сви псалми познати под именом 
Давидови,  натписи јасно показују коме неки псалам припада. 
Наиме, Давид је изабрао четири певачка начелника и двеста 
осамдесет осам појаца који су им служили (в. 1.Дневн. 25; 
7). Због тога налазимо и псалме те четворице начелника, 
као што се види из натписа. Када се каже: псалам синовима 
Корејевим, Асафу, Етаму или Еману, то значи да они, тј. синови 
Корејеви, Асаф, Етам или Еман певају псалам. Међутим, када 
се каже псалам Асафов, то показује да је псалам изговорио 
сам Асаф. И када се каже: псалам Идитунов, то значи да га 
пева сам Идитун. Када се каже: псалам Давидов, то значи да 
га је изговорио сам Давид, а када се каже: псалам Давиду, то 
означава да други изговара о Давиду. 

Постоји укупно сто педесет псалама. Међу њима, 
седамдесет два припадају Давиду, девет су псалми Давиду, 
дванаест су псалми Асафови, дванаест је псалама синовима 
Корејевим, један је Идитунов, један Етамов, један Еманов, 
један Соломонов, два припадају Агеју и Захарији, тридесет 
девет их је без натписа и један је Мојсејев. Укупно их је, дакле, 
сто педесет.

9 Ракић Б. Радомир, цитирано дело, 282.
10 Цар Давид - владао је од 1005. п. н. е. до 965. п. н. е.
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Због тога се мора проникнути у тајанствени узрок 
због којег су сви псалми, чак и кад су појци различити и 
кад псалми нису Давидови, приписани Давиду. Тај натпис је 
начињен због тога, што је сам Давид томе био узрок. Он је 
изабрао појце због чега је, као утемељивач, удостојен те части 
да и оно што су изговорили други појци, буде приписано 
Давиду.

Будући да је Давид био пророк, његове унутрашње очи 
биле су отворене и он је знао да се зли духови радују човековом 
паду и да, насупрот томе, јадикују кад их човек савлађује. 
Несумњиво је да се духовно наоружао против њих и да се 
молио за човеково поправљање, примењујући на зле духове 
оно што је рекао о видљивим непријатељима. Уколико не 
будемо на тај начин тумачили намере пророка, нећемо стећи 
никакву поуку за задобијање кроткости. Напротив, уколико 
се будемо често молили за уништење непријатеља и ако их 
не будемо љубили, задобићемо неко сурово расположење, 
противно еванђелском учењу, јер Давид више пута понавља: 
,,Нека се постиде и посраме сви непријатељи моји, а ја да се не 
постидим.“ Нећемо мислити да су то пророци и остали људи 
Божији говорили у неком другом, а не у поменутом смислу. 
Такво разумевање доликује марљивом истражитељу чим 
пронађе да се пророци моле за пропаст својих непријатеља, 
односно, оно што је речено о видљивим непријатељима, 
мора се применити на невидљиве непријатеље. Осим тога, 
подвижник би требало да се труди да разуме сваку изреку.11 

11 Св.Атанасије и Василије  Велики , Благослови,душо моја,Господа 
,Тумачење псалама,,Образ Светачки,Београд,2008, стр.8;
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Уместо закључка         
                       

Псалтир је јединствена књига своје врсте, и то не 
само међу библијским књигама него и у свој религиозној 
књижевности света. То је молитвеник своје врсте, поезија 
своје врсте, музичка ритмика своје врсте, општење с 
Богом своје врсте. Но главно је општење с Богом личним 
и свемоћним, који све види, све чује, и у свему дејствује, 
опредељујући судбе људи и народа далековидним плановима, 
који се сви сустижу   и завршавају у Христу.

Свети Оци источне и западне цркве, веома су ценили 
Псалтир, и заповедили да се исти чита и јавно и приватно. 
Овако пише св. Василије Велики: ,,Псалми су тишина 
душе, дароватељи мира, успокојитељи смутних и бурних 
помисли; они умекшавају раздражење душе и умеравају 
неуздржљивост... Из Псалама познајеш величину храбрости, 
строгост правде, красоту целомудрености, савршенство 
разумности, узор покајања и сваког добра које год помислиш”.

Дејство Псалтира је сасвим непосредно. Нема човека, 
који читајући Псалме не осети да се то говори баш о њему 
лично, решавају загонетке његовог живота, објављују његове 
тајне и страховања, трзаји, мучења и надања. Нити има друге 
књиге у свету, која је својом искреношћу и отвореношћу већи 
утук сваком лицемерству и фарисејству. 

 Још од апостолских дана Псалтир је ушао у употребу 
као богослужбена књига. Без њега се не завршава ни једно 
богослужење у православној цркви. У манастирима се 
Псалтир прочита цео у току сваке седмице. Изузетно по 
Карејском Типику св. Саве у његовој Испосници, Псалтир 
се прочита целином сваки Божји дан, ево већ више од 800 
година. Тако је заповедио свети отац Сава да се чини за 
спасење народа, и тако се држи. Све до у другу половину 
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19. века учила су деца у  руским и српским школама читање 
Псалтира и Часослова. И било је мање зла у свету.

Као што је познато, први превод Псалтира на 
црквенословенски језик извршила су света браћа Кирило и 
Методије, не са јеврејског, него са Септуагинте, што је и боље. 
Српски превод Ђуре Даничића, мада сјајан по богатству и 
облицима језика, учињен је са европских превода, те има 
грешака, које би у неком другом издању требало исправити.12

Литература:

-Свето Писмо Старога и Новога завјета, Библија, 
Београд, 2004;

-Псалтир, издање парохије Линц, Аустрија, 2004;
-Псалтир, са девет библијских песама, превод Епископа 

Атанасија (Јевтић), манастир Грачаница, 2000 ;
-Ракић Б. Радомир- Библијска енциклопедија ΙΙ, Љ-Ш, 

Србиње-Београд, 2004;
-Иванов, Александар, Поучне књиге Светог Писма 

Старог Завета, Београд, 1975;
-Св. Атанасије и Василије  Велики, Благослови душо моја 

Господа, Тумачење псалама, Образ Светачки, Београд, 2008.

12 Из предговора Епископа Николаја, српском издању Псалтира, Њујорк 
1955. Прештампано издање парохије Линц-Аустрија, 2004, 3-5.
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ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ 
ПРАКСЕ

О ПРИЧЕШЋИВАЊУ БОЛЕСНИХ ОСОБА

Из сада већ дугогодишње свештеничке праксе, приметио 
сам да би било корисно  да објаснимо  једну пастирску 
праксу, веома корисну, неопходну и неодложну за спасење 
наших душа, што је крајњи циљ нашег хришћанског живота. 
Ради се, наиме, о одласку свештеника у домове њихових 
парохијана (или болнице, старачке домове...) како би се исти 
који су оболели, или једноставно из било ког разлога не могу 
доћи у цркву, имали могућност да се исповеде и причесте 
Светим Христовим Животворним Тајнама. Конкретно, 
у својој парохији имам такве благочестиве старе особе 
које су целога живота редовно долазиле на богослужења, 
редовно се причешћивале, а сада због телесне слабости нису 
у могућности да дођу у цркву, те их по договору редовно 
посећујем и причешћујем у њиховим домовима. 

 На жалост, због недовољне упућености о нашој 
православној вери, често пута наилазимо на предрасуде код 
појединих особа, како о разним другим питањима, тако и 
конкретно о овом питању. Наши поједини парохијани често 
пута из незнања, маловерја или наслеђених предрасуда, 
сматрају да  долазак свештеника у кућу да би причестио 
некога ко је на болесничкој постељи, означава нешто лоше по 
оболелу особу, те да дотичан (дотична) након причешћивања, 
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неће још дуго живети, већ ће убрзо умрети. Истовремено, 
такве помисли и веровања јасан су доказ нашег маловерја или 
неверја у моћ и светост светог причешћа, којим се оболела 
особа причешћује и сједињује  са Живим Христом. Такође, 
ово је доказ нашег маловерја или неверја у Вечни загробни 
Живот, у Небеско Царство, у самога Спаситеља Господа 
Исуса Христа. 

 Примећујемо ли, како нас ђаво наводи на велики грех, 
обмањујући нас да верујемо, како би у случају причешћивања 
нашег оболелог сродника, овај након тога убрзо умро? 
Присетимо се и запамтимо како нам Господ Исус Христос у 
светом Јеванђељу јасно казује: „ Заиста, заиста вам кажем: 
ако не једете тела Сина Човечијега и не пијете крви његове, 
немате живота у себи. Који једе моје тело и пије моју крв има 
живот вечни, и ја ћу га васкрснути у последњи дан...Који једе 
моје тело и пије моју крв у мени пребива и ја у њему... који 
једе мене, и он ће живети ради мене.“ (Јн.6,53-54;56-57). Зар 
можемо и смемо ли сумњати у ове Христове речи ?! 

 Будимо трезвени и размислимо здравим људским 
умом и видећемо да се истим светим Причешћем, истим 
Живим Богом Христом причешћују и свештеници и верници 
у светом храму за време свете Литургије, као и они који леже 
на болесничким постељама у својим домовима, у болницама 
или старачким домовима. Исти се Христос даје свима, на 
здравље и спасење душе и тела. Истом се молитвом, пре 
самог причешћивања молимо и у светим храмовима и крај 
болесничке постеље и кажемо: „Верујем Господе и исповедам 
да си Ти, ваистину Христос, Син Бога Живога, који си дошао у 
свет да грешнике спасеш, од којих сам први ја. Још верујем да 
је ово само Пречисто Тело Твоје и ова сама Пречасна Крв Твоја. 
Стога Ти се молим, помилуј ме и опрости ми сагрешења моја 
учињена хотимично и нехотимично, речју, делом или мишљу, 
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у знању или незнању. И удостојиме да се неосуђено причестим 
Твојим Пречистим Тајнама на отпуштење грехова и на 
живот вечни.  Прими ме данас, Сине Божији, за причасника 
Тајне Вечере Твоје, јер нећу казати Тајну непријатељима 
Твојим, нити ћу Ти дати целив као Јуда, већ као покајани 
разбојник, исповедам Те; помени ме Господе у Царству Твоме. 
Нека ми ово Причешће не буде на суд или на осуду, већ на 
исцелење душе и тела“. 

 Јасно нам је, дакле, да се овом молитвом пре 
примања светих Христових Дарова молимо: за неосуђено 
причешћивање, за опроштење грехова и за живот вечни, да 
нам Свето Причешће буде на исцелење душе и тела. А што је 
најважније, припремом за свето причешће и причешћивањем 
ми постајемо причасници Тајне Вечере Христове, односно 
имамо још овде на земљи, у овом нашем трошном и болесном 
телу удео са Њим Богом Живим, удео који ће наша душа 
уживати и који ће се усавршити и доживети своју пуноћу у 
Царству Божијем.

 Зар смемо себи дозволити да посумњамо,  те да као 
хришћани православци и светосавци, дозволимо сатани да 
нас куша, а ми да поклекнемо пред ђаволским предрасудама и 
да нашим оболелим ближњима ускратимо још овде на земљи 
удео и сједињење са Христом. Ускратимо  ли то непроцењиво 
и највеће благо овога света нашим ближњима, обременићемо 
нашу душу грехом. Не заборавимо да ћемо због свега што 
смо учинили, помислили, изрекли, једнога дана, пред Богом 
одговарати. И какав ћемо одговор Богу тада дати ? 

 Због тога, уколико имамо у кући болесне, остареле 
и немоћне укућане, рођаке па и пријатеље или комшије, 
посаветујмо их да се духовно припреме за исповест, позовимо 
свештеника, духовника, да их исповеди и причести, да би 
се на тај начин сјединили са Господом. За болесне особе, за 
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старе и изнемогле, за дојиље, за децу до седам година, није 
неопходан строги пост, већ се по благоразумију своди према  
могућностима. 

Они који се причешћују код својих домова, оболели и 
немоћни, свакако да након причешћа неће умрети. Свако ће 
од нас да напусти овај свет онда када нас Господ буде позвао, 
а када ће то бити то нико не зна. Оно што знамо јесте да 
нам ваља да смо за овај полазак свагда спремни. Уколико се 
редовно исповедамо и причешћујемо, ми смо заиста спремни 
за сусрет са Господом, без обзира да ли ће нас Господ позвати 
као болесне или здраве телом. Најважније је да нам душа  
буде здрава и слободна од терета греха.  

Уколико имамо у кући оболеле особе, наша је дужност, 
и ако ови то не траже, да им ми понудимо да позовемо 
свештеника да са њима поразговара, и да се Богу помоли.

Често сам имао прилике да исповедам, читам разрешене 
молитве, причешћујем оболеле особе у њиховим домовима 
и молим се заједно са њима да им Господ као ,,лекар душа и 
тела“ подари оздрављење и исцељење. Неки од тих особа 
док су раније били здрави, нису поштовали Бога, црквене 
празнике, нису постили, исповедали се и причешћивали, нису 
долазили на богослужења и једноставно су били равнодушни 
према свему што је верско и црквено. Мећутим, након дужег 
боловања, долазило је до потпуне  промене начина ранијег 
схватања тајне живота и смрти. За свештеника као духовника 
нема лепшег тренутка него да гледа и доживљава стање 
нечијег повратка из грешног живота и његово измирења са 
Богом.

протојереј Благоје Чоботин
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ДА ЉУБИТЕ ЈЕДНИ ДРУГЕ

Овај свет није у ничему крив. Криви смо ми јер не знамо 
да га волимо и да га ценимо. Шта смо ми иначе учинили за 
овај свет уколико поведемо реч о појединостима пута који 
нас води ка спасењу. Шта смо ми за овај свет урадили – то се 
од нас тражи !

Једна установа, као и један народ, живи кроз оне који 
избијају напред, који остају на Крсту без да одустану. Велика 

љубав према Богу изискује 
непрестано жртвовање. 
Никада нећемо живети без да 
се суочавамо са проблемима 
или, без да су у нас уперене 
сабље! Зар нам није познато 
Христово учење? „Не мислите 
да сам дошао да донесем 
мир на земљу; нисам дошао 
да донесем мир него мач“.
(Мт.10,34) „И непријатељи 
човечији постаће домаћи 
његови“(Мт.10,36). Међутим, 
све ове речи не треба да 
никога обесхрабре. Иако на 
човека наиђу некакве невоље, 
то не значи да треба да 

одустане. Не! Бог познаје твоју невољу, и овим искушењима 
те испробава како би могао да те упозна и дефинише, како би 
био вредан Његове награде, јер Он то жели. 

Не можемо замислити  да се човек може спасити без 
заслуга. Одакле долазе ове заслуге? Из борбе са невољама, а 
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борба без жртвовања није могућа. Крст је спасио људски род, 
не праведност Божија, нити Његова чуда која је учинио, већ 
једино Крст. Онда када су Господа Исуса Христа разапели, 
онда је сатана био побеђен. Спаситељ је тријумфовао 
(ликовао) на Крсту, а сатана је био побеђен. Дакле, нико 
од хришћана, ни под којим видом, није поштеђен од свог 
Крста, пошто је страдање за нас Божији дар. Немојмо да ово 
схватимо као казну, јер и (казна) она сама по себи означава 
могућност повратка, враћања на добро. 

Ако чинимо добра дела, не треба да их чинимо као да 
нам је то обавеза, чиме  постајемо cтереотипски. Чинимо их 
из љубави и онолико колико то можемо. Бог нас трпи и држи 
јер је веома милостив, а из овога проистиче и наше милосрђе. 

Ако неко некога мрзи или осуђује, јер је овај неправедан 
према њему и не мирује, било би добро да човек кроз разговор 
са Богом  овако рачуме речи : „ Драги мој човече, ја и онога 
(твог ближњег) волим, такав какав јесте. Приступи к Мени 
да би га и ти могао волети. Ја га волим онакав какав јесте, 
јер га због тога и чувам у животу. Приђи к Мени и остави га, 
немој га више мрзети; Ја сам Бог и Ја и тебе чувам. Tи колико 
грешака чиниш, а ја преко свега тога прелазим !“  Овакав 
лични дијалог са Господом водимо у смирењу, и бићемо 
обезбеђени, јер тада се рађа љубав, без које се ништа не може 
чинити, и ако би и горе премештали, или  тело своје дали за 
Христа да изгори. 

Милосрђе не значи једино давати из торбе. Милосрђе 
значи да пристанеш да неко од људи буде поред тебе, без да 
га у свом уму изгониш. Имаш пријатеља на којег је наишла 
невоља, мораш знати да га утешиш, да му чело разведриш. 
За сиромашног можеш да се помолиш: „Господе помилуј“, 
уколико не  можеш да му помогнеш, пошто си ти у трамвају, 
а он чека напољу на плочнику. Питање које се поставља јесте: 
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како се осећа наше срце у односу на невоље оних који су око 
нас ?

Најважније о чему ћемо бити питани на Свеопштем 
Суду јесте: због чега нисмо поклонили више пажње нашим 
ближњима?

Мора да нам буде јасно да наше срце треба свагда да 
буде слободно за Христа, и да један душманчић, који се узнео 
(cocoţat) тамо негде, у пределу срца, удаљује Христа из нашег 
срца. Христос неће да буде заједно са оним душманчићем. Не 
постоји однос, веза између добра и зла. Спаситељ нам казује: 
„Поклони мени цео свој живот, цело своје биће!“ Сатана, и он 
позива: „Мени дај само један прст“. Довољно је да би овладао 
над тобом. Већ је поред тебе. Поред тебе није више Христос 
ако си ти дао сатани, макар и само један нокат са прста. 
Нипошто да не стајеш на разговор са ђаволом.

Ја много желим да сачувам ову свету слободу, ову 
чистоту срца, пошто се Христос неће уселити у твоје срце 
уколико у њему већ имаш душманина. Престаните да се 
занимате са: „Ево, ја сам му се осмехнуо и он ми се искезио“. 
Уколико си остао на линији истине, онда буди убеђен да: 
„Господе, ја сам крив за све, он је мој брат“.

Заповест хришћанског учења нам налаже да требамо 
поштовати свако створење, тим више човека који носи „лик и 
подобије Божије“, но људска изопачена и  искварена природа 
нас подстиче да се старамо једино о себи, и са великом муком  
себе преламамо и за онога поред себе, а управо то је заповест: 
да себе преломимо. Милостиња треба да буде део нас. Један 
румунски песник, Александру Влахуца каже: „Цело је Писмо 
милосрђе“. 

Господ Исус Христос понавља једну велику заповест, 
и настојава: „Да љубите један другога“. Морамо свакако да 
будемо пажљиви да ли имамо осећај љубави према свима. У 
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суштини то је тешко. Није могуђе да сада све одреда волимо, 
али нипошто да не мрзимо. Уколико немаш мржње, ниси више 
у води – већ си на лествици, на првом степенику, а то значи 
да стојиш на сувом ! Свакако, да се степеницама пењемо до 
најгорњег степеника, степеника љубави. Уколико не мрзиш, 
ти си слободан и имаш могућност да се непрестано пењеш. 
Дакле, то је само почетак. Ако стојиш на првом степенику ти 
си спасен. Господ Сам стварајући нас за Себе, и наредивши 
нам да се међусобно волимо, подарио нам је и могућност да то 
чинимо. Због тога, нешто свето у нама нам говори: „Због чега 
да чамим на овом последњем степенику? Дај да кренем према 
врху!“  Тада ти се дарује радост коју до тада ниси доживео, 
која те одмара и гони те на следећи, виши, степеник. И све 
тако, један по један степеник, док коначно не стигнемо до 
љубави, која је свеза савршенства. 

Архимандрит Арсеније Папачок
(*15.8.1914. †19. 7. 2011.)

Из часописа: Familia Ortodoxă, број 7. (90),  2016, стр. 1. 

Са румунског превео:
       протојереј Благоје Чоботин
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НЕБО  И ЗЕМЉА

„Нова пак небеса и земљу нову по обећању
његовом чекамо, где правда обитава“.

Поново се теби, младићу, обраћам,1 јер сам од свију 
којима сам могао да се обратим, баш тебе изабрао, јер си ти 
једини вредан да чујеш реч Христову. Ти си благородан и 
чист, јер атеистичко учење још није успело да затамни небо 
из тебе. Ти још гледаш на горе, још можеш да чујеш позив 
с висине; твој узлет ка небеским висинама није утамничен 
иза решетака арбитрарних концепција. За тебе још постоји 
аспирација, стремљење ка небу, материјално и пролазно још 
те није заробило. Због тога , младићу, позивам те седам пута, 
јер је седам свакидашњих богослужења, као што то казује и 
Псалмопевац :“Седам пута на дан опевао сам те Господе и 
хвалио Твоје праведне судове“.

Данас ћу говорити о небу и земљи. Нећу да те застрашим, 
пријатељу мој, потресним сликама о крају света. Свакога 
дана смрт стоји пред нама: њено присуство је загушљивије 
од самог живота, реалнија је од самог живота, јер је смрт 
наш свакотренутни кошмар. Пријатељу мој, живиш, а смрт 
је свагда поред тебе, и још ниси навикао на њу, јер си жив и 
веродостојан, жив си и веродостојнији него што и сам за себе 
замишљаш.

1 Ово је трећа реч  (од укупно седам поука) коју је отац Георгије Калћиу 
Думитреаса (1925-2006), у својству професора Богословије у Букурешту, 
изговорио пред младим богословима у току Великог Поста, као знак њиховог 
истрајавања, заштите и очувања чистоте вере, против атеистичке пропаганде 
коју је вршила комунистичка власт у то време.
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Небо и земља...
Сећам се једне песме. На телевизијском екрану 

рецитовао је сам аутор. Десну руку је подигао увис, израз 
лица му је био скоро неприродан, монотоно је наглашавао 
речи, желећи да код слушаоца изазове нека осећања. Сваки 
изговорени стих је био пропраћен дечијим хором - лажно 
молебствије, наметнуто од околности: „Небеса, можете 
бројати, по један, по два, по три...“ - и тако даље све до десет. 
То је био као неки презир према небу. У ствари, песма коју сам 
слушао говорила је како небо може да броји песника и оне 
заједно са њим, по једног, по двоје, по троје и то много и дуго, 
јер их не може победити. Отприлике, то је била порука. Био 
је то песник атеиста и јавни присталица материјализма. Али, 
којим ли се то „небу“ овај обратио ? Да ли је то могло бити 
можда „небо“ створено од сукцесивних слојева атмосфере. У 
том случају био би то један монолог без смисла. Песник, по 
убећености којом је рецитовао, обраћао се неком, који га је 
могао чути и „бројати“.  

oтац Георгије Калћиу

Из књиге: „Părintele Gheorghe Calciu, Cele şapte cuvinte către 
tineri. Viaţa şi Acatistul. Către canonizare“, Mănăstirea Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil, Petru Vodă, 2014, стр. 40-46.

Превод са румунског:
       протојереј Благоје Чоботин
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ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ

Љиљана Дмитровић                                                                                                    
протојереј Бобан Стојковић, Богословија у Нишу
 

MИТРОПОЛИТ КРУШЕДОЛСКИ
ИСАИЈА ЂАКОВИЋ

(*средина ΧVII века- † 1708)

Сажетак: Разматрају се историјско - политичке 
прилике у периоду XVII  и XVIII века. Главни акценат је дат 
Великим сеобама Срба под вођством патријарха Арсенија 
III Чарнојевића и положају српског народа у подручјима које 
су тада населили. У том контексту  приказано је деловање и 
дипломатски рад књучне личности и савременика патријарха 
Арсенија, епископа и крушедолског митрополита Исаије 
Ђаковића, који је двадесет година водио дипломатску борбу 
са аустријским властима  за бољи живот српског народа. 

Кључне речи: Велике сеобе Срба, патријарх  Арсеније 
III Чарнојевић, крушедолски митрополит Исаија Ђаковић, 
Привилегије, цар Леополд I, унијаћење српског живља, Бечки 
рат, Карловачки мир, Свети архијерејски синод,  Ђорђе 
Бранковић.
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Прва Велика сеоба Срба 1690. године  и патријарх 
Арсеније III  Чарнојевић

Сваки народ кроз своју историју пролази кроз тешке 
периоде физичког и биолошког опстанка који су повезани са 
територијама које тај народ насељава. У том контексту се и 
српски народ налазио много пута у тешким ситуацијама, када 
је морао да бежи са вековних огњишта и тако спашава голи 
живот и егзистенцију.  Последице оваквог положаја у коме 
су се нашли, претворила је мирне ратаре и сточаре у ратнике 
и избеглице, који су касније били предходнице у ратним 
походима оне војске на чијој су се територији затицали.

Представу о вишедеценијским померањима тј. 
непрекидним сеобама као историјској судбини српски народ  
је задржао у својој колективној свести као најдубљи ожиљак. 
Њихова егзистенција је била несрећна, баш због трагичног 
осећања живота, што су морали вековима да се селе. Све је 
то ушло у народно памћење као обележје зле коби српског 
народа, а сеобе су биле трајни процес њиховог одливања 
ка другим земљама. Откако су се појавили на историјској 
позорници, Срби су се селили у разним правцима, понекад 
исчезавали у знаним и незнаним просторима, али ипак  јаки, 
достојанствени и поносни, у већини случајева су успели да 
сачувају своју хришћанску православну веру, традицију, 
културна обележја, унутрашњу организацију и име. Треба се 
дивити чињеници да нису потонули у бездан ништавила.

Под Великом сеобом Срба се заправо подразумевају две 
повезане миграције становниства у XVII и XVIII веку, када је 
велики број Срба са Косова и јужних крајева прешао на север, 
односно на подручје јужне Угарске-данашње Војводине и 
аустријске Војне крајине.
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Прва Велика сеоба Срба  се одиграла под пећким 
патријархом Арсенијем III  Чарнојевићем почетком 1690. 
године, током Великог бечког рата (1683 - 1699), а Друга 
Велика сеоба се одиграла под пећким патријархом Арсенијем  
IV Јовановићем 1740.  године, после Руско - аустро - турског 
рата (1735 - 1739).

Услед ових сеоба, на Косову се драстично смањио број 
српског становништва, а Албанци из планинских подручја 
Малесије  су населили плодне и опустеле долине Метохије. 
Осим Косова, миграције су захватиле и подручја Велике 
Мораве, топлички и делимично врањски крај. Богатија 
равничарска села из тих подручја су због честих турских 
напада и зулума безмало остала пуста, док су се планинска 
насеља знатно проредила. Велики број избеглица се тада 
кретао према северу, односно  Београду, долином Ибра, преко 
Новог Пазара и Студенице. Напуштајући своја огњишта, 
српски народ је трасирао пут албанском  живљу,  да у односу 
на њих постане већинско становништво на Косову, већ до 
краја XIX века. Тада се етнички центар из старих подручја 
Рашке и Косова, преселио у Шумадију и Војводину. 

Aрсеније III Чарнојевић  је централна фигура овог 
времена и дешавања. Многи историчари га сматрају једним 
од три најзначајније личности у српској историји, после 
светог Саве, оснивача аутокефалне Српске цркве (1219) и 
Макарија Соколовића, првог српског патријарха обновљене  
Пећке патријаршије (1557). У прилог томе говоре чињенице  
да је добио привилегије за српски народ од  аустријског цара 
Леополда I (1690. 1691. и 1695.) и извршио прву организацију 
Српске православне цркве на простору Аустријског царства. 
Арсеније Чарнојевић је рођен на Цетињу, а пореклом је био 
из црногорске владарске породице Црнојевић. Најпре је био 
игуман Пећког манастира, а затим је изабран за епископа 
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хвостанског са седиштем  у Пећи 1669. године. Пошто је 
извесно време провео на дужности помоћника ондашњег 
патријарха Максима Скопљанца, постао је његов наследник 
1677.  тј. патријарх српски.

После опсаде Беча 1683. године, савез хришћанских 
сила  „Света лига“ је кренула у рат против Османлијског 
царства. Они су  тада позвали народе Балкана, такође у борбу 
против Турске.

Аустријски цар Леополд I jе 20. септембра  1688.  
доделио Ђорђу Бранковићу грофовску титулу и обећао му 
обнову српске деспотовине којом би он владао као наследник 
српских деспота. Бранковић је требало да уз аустријску 
помоћ подигне Србе на свеопшти устанак против Турака. Са 
Аустријанцима је тада ступио у везу и патријарх Арсеније 
Чарнојевић за време боравка у Београду и северној Србији, 
која се тада налазила под њиховом влашћу. 

Српски патријарх је 5. септембра 1688. године упутио 
писмо Ђорђу Бранковићу, у коме му шаље благослов и жеље 
за успех његове мисије, као вође српског народа. 

Аустријска војска је успешно ратовала, ослободивши 
Угарску и Србију и продрла до Македоније. Приликом 
проласка кроз српске  крајеве и градове, Срби су дизали 
устанке и прикључивали се аустријској војсци, којом је 
командовао Силвије Пиколомини. Он је стално апеловао 
на њих , да се дижу на оружје, у чему је патријарх Арсеније 
III Чарнојевић био изузетно ангажован. Мађутим, када 
је Пиколомини умро од куге, Турци су повратили снагу 
и кренули у контраофанзиву против Аустријанаца. 
Истовремено је Француска објавила рат Аустрији, забринута 
њеним ратним успесима, тако да је она морала своје најбоље 
трупе да повуче на запад. 

Плашећи се турске освете, предвођени својим 
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патријархом, многи Срби су раније војно помагавши  
аустријску војску кренули су за њом 1690. године у Велику 
сеобу, најпре ка Београду, а потом за Угарску. Тада је у 
избеглиштво кренуло око 37.000 породица, што је најмање 
185.000 људи, а на Косову је опустело 360 села. Том приликом 
се косовско - метохијско становништво потпуно разредило, 
а готово цела Метохија и делови Косова су опустели. Градови 
Призрен, Пећ и Ђаковица тада добијају постепено турско и 
албанско обележје.

Отоманске власти су као челне кривце побуне видели 
српску цркву, па су упали у Пећку патријаршију и друге 
манастире -  Дечане, Милешеву, Ђурђеве ступове, Сопоћане, 
Раваницу и Студеницу. Истовремено су покушавали да 
зауставе покрет Сеобе и да их умире.  Велики везир Мустафа 
Ћуприлић је тим поводом објавио општу амнестију за све оне 
који се у временском периоду од пола године буду вратили 
својим кућама. Велики везир је затим поставио новог 
патријарха, да би умањио утицај Арсенија Чарнојевића, па је 
патријарх  постао некадашњи свештеник из Скопља Калиник, 
који се трудио свим силама трудио да умири преостали народ 
и поврати одбегле епископе и свештенство на њихове раније 
дужности. 

Избегли српски народ се на путу за Аустрију заустављао 
у Београду. У априлу месецу исте 1690. године аустријски цар 
Леополд  I  je издао Манифест којим је све поробљене народе 
позвао на оружје, обећавши им слободу, повластице, право 
на своју вероисповест и на избор војводе. Такође је обећао да 
ће бити поштеђени од свих јавних послова и данка, осим када 
је то потребно у случају ратне опасности.

Патријарх Арсеније је 18. јуна 1690.  сазвао црквено 
- народни сабор Срба у избеглиштву. Сабору је поред 
патријарха, присуствовало и пет епископа, затим свештеници, 
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свештеномонаси и народни поглавари са обе стране Саве и 
Дунава.

Тада су Срби послали  аустријском цару Леополду I  као 
изасланика јенопољског епископа Исаију Ђаковића.  Преко 
њега су тражили дозволу да се населе у Аустрију, те да се 
утврде услови под којима ће ту живети православни Срби. 
Тражено је и да српска црква у новој земљи добије исти 
положај који је раније већ имала под Турцима. Јенопољски 
епископ је тада при преговорима у Бечу сарађивао са Ђорђем 
Бранковићем, који се ту налазио у интернацији. 

Одговор на ове захтеве је уследио у виду Повеље 21. 
августа 1690. године којом им цар дозвољава да се населе 
све до Будима и Коморана и којом им гарантује црквену 
аутономију, уз услов да буду аустријски војници.  После овога 
су Срби почели у великим групама да прелазе преко Саве и 
Дунава, а последња група је прешла на лађама из Београда за 
Сланкамен и Петроварадин два дана пре него што су Турци 
поново заузели Београд  8. октобра 1690. године. Колики је 
број оних који су прешли у Аустрију тешко је тачно одредити. 
Сачувана су два писмена сведочанства патријарха  Арсенија, 
из којих се види да је било у питању више од 30 и 40.000 људи.

Београдским миром Турска је повратила изгубљене 
територије у предходном рату и поново је граница 
успостављена на Сави и Дунаву, а Београд је постао средиште 
пашалука. Турци су тада на разне начине покушавали да 
придобију Србе из пашалука због близине границе и зато су 
им давали разне нове привилегије, које су им донеле известан 
бољитак. Они су такође и смањили све врсте притисака на 
српско становништво у београдском пашалуку, у односу на 
друге делове Турске, где су ти притисци били јачег интезитета.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

51

Друга велика сеоба Срба и последице истих

Поновно успостављање турске власти довело је до 
Друге велике сеобе Срба, који су предвођени патријархом 
Арсенијем IV Јовановићем кренули на север, у Аустрију 
и Угарску 1740. године. То су учинили плашећи се турске 
одмазде коју су очекивали да ће их свакако снаћи. Период  
аустријске владавине у Србији је трајао две деценије, а 1737. 
године је избио нови руско - аустријско - турски рат (1737 
- 1739) током којег су се косовски Срби на позив пећког 
патријарха поново подигли против Отоманске државе,  у 
жељи да се прикључе аустријској покрајини Србији.

Сеобе или велика померања народа, биле су један од 
најзначајнијих покрета у историји Европе који је значио 
у исто време и распадање и обнову. Узроци и мотиви за та 
велика померања народа разноврсни су и веома сложени. 
Конкретно, две Велике сеобе Срба из 1690. и 1740. године су,  
од оних историјских догађаја у којима је учествовало више 
десетина хиљада људи и који су посебно значајни за историју 
југоисточне Европе, а посредно и на развој догађаја широм 
европског континента. Сплет збивања у историји српског 
народа имао је свој врхунац у Великим сеобама.

Из српских земаља је до почетка XVI века побегло у 
Влашку, Ердељ, Банат, Бачку и Срем око 200.000 људи. Овим 
је битно промењена етничка структура тих крајева из којих 
је највећи део староседелаца прешао у безбеднија подручја 
Угарске или се склонио у утврђене градове. Угарски краљ 
Матија Корвин је у овим избеглицама нашао снажан ослонац 
у својој антитурској политици. Истовремено су и Турци међу 
домаћим хришћанима образовали војне и полувојне одреде. 
У ратним походима који су предузимани  током читавог овог 
раздобља, Срби су били као предходнице угарске, аустријске 
или турске војске.
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Епископ јенопољски Исаија Ђаковић

У једном тако тешком времену за српски народ, када је 
напуштана отаџбина и вековна огњишта,  када се  масовно 
одлазило на туђе територије, где их је чекала неизвесност, 
искристалисала се једна изузетна личност, која се појавила на 
историјској позорници као савременик  патријарха Арсенија 
III  Чарнојевића.  To je импозантна фигура  великог црквеног 
вође и народног прегаоца  Исаије Ђаковића. Година његовог 
рођења и световно име нису познати. Зна се да је рођен у селу 
Грабовцу код Сланкамена, где је вршио свештеничку службу. 
Када је остао удовац,  замонашио се у манастиру Крушедолу. 
Касније је изабран и посвећен за епископа  јенопољског 
и арадског  у времену пре Велике сеобе Срба тј. пре 1690. 
године. 

Током Велике сеобе Срба, патријарх Арсеније  III je 
сазвао 18. јуна 1690. године у Београду народни збор на 
којем је учествовао и епископ Исаија, чије је дипломатско 
искуство и умеће патријарх јако ценио. Сем тога, патријарх 
је веровао да се може ослонити на једног тако ученог  човека,  
који познаје немачки језик  и политичке прилике, а притом је 
веома способан. Патријарху  је  у раду у новим околностима 
био управо потребан такав  човек.

Током овог збора су формулисани захтеви српског 
народа, који је имао намеру да у већем броју пређе у Угарску. 
Епископ Исаија је тада отишао у Беч  где се састао  са грофом 
Ђорђем Бранковићем, који је ту био пребачен из Сибиња и 
интерниран у дворској болници. Заједно су уобличили захтеве 
са Београдског збора и 21. августа 1690.  године,  епископ  
Исаија је од цара Леополда I добио Привилегију  којом су 
гарантована тражена права. Инсистирањем  епископа Исаије, 
текст већ припремљене привилегије је допуњен реченицом, 
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да се власт српског патријарха проширује и признаје и над 
православним народом у Хрватској  и Угарској. Цару Леополду 
I су се у три писма обратили патријарх лично и скупштински 
заступници: епископи, игумани, капетани и народне 
судије. У трећем писму су били посебно изнети народни 
захтеви. Духовне и световне старешине из Србије и Срема, 
формулисале су у шест тачака своје захтеве. Најважнији 
од њих је био аутономија српске црквене организације са 
правом избора патријарха и његовим дискреционим правом 
да поставља високе црквене достојанственике. То је било 
загарантовано и под Османлијском влашћу султановим 
бератом. 

Исте године, епископ Исаија Ђаковић поново одлази у 
нову дипломатску мисију. Српски  досељеници  расути  по 
Угарској,  дошли су у сукоб са њиховим племићима, који су 
захтевали плаћање ратног пореза и других дажбина. Са свих 
страна су стизале притужбе на пљачку и насиље мађарских 
власти над српским живљем. Тада је патријарх упутио  писмо 
цару Леополду и аустријском канцелару за ослобађање 
српских породица  ратног пореза и других давања. 

Писмена обраћања и молбе за Беч носи  епископ Исаија, 
коме се овога пута прикључује и угледан  Србин из Коморана 
Адам Фелдивари. 

Цар је одмах издао налог да се напишу нове Привилегије  
српском народу, које су публиковане 11. децембра 1690. 
године и које знатно допуњују предходне Привилегије од 21. 
августа исте године. Њима је цар узео у заштиту све Србе, 
њихова добра и поседе, затим их ослободио свих пореза и 
намета  и угарским властима препоручио српско свештенство 
и народне вође као своје штићенике.

Ђорђе Бранковић је царском дипломом Леополда I 
1683. године,  на основу потврде о исправности његовог 
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породичног порекла, издејствоване од патријарха Арсенија 
III  добио и грофовску титулу којом је признат за законског 
потомка  Вука Бранковића. У то време је на бечком двору 
било уобичајено давање племства и дворских титула, које 
државу ништа нису обавезивале. Прималац титуле је био у  
моралној, политичкој и војној обавези, која га је стављала у 
вазални положај према владарском дому. 

Позив Ђорђа Бранковића православним народима 
Балкана на масовно подизање против Турака и подстицање 
посебно Срба и Влаха на такве акције, а све под велом 
законитог наследника српских деспота, довело је Бранковића 
у сепаратни став.  Његова преурањена идеја да Балкан 
треба да припадне балканским народима, није се уклапала 
у спољнополитичке планове и војну стратегију  Дворског 
ратног савета, који су почивали на дипломатској тактици. 

За постављање српског и отварање источног питања, 
у том тренутку још ситуација није била сазрела, па је Ђорђе 
Бранковић  ради државне безбедности морао бити склоњен 
са политичке сцене.  Намамљен у Кладово,  ухапшен је у јесен 
1689. године, тако да је остатак  живота, односно двадесет две 
године провео у заробљеништву  у Бечу и Хебу. Колико год 
да је интернација  запечатила  Бранковићеву личну судбину, 
тилико је заправо убрзала буђење српске националне свести 
и одредила будући развој њене историографске мисли.

Цар Леополд није штедео на повластицама и обећањима, 
уколико је сматрао да  ће помоћу њих повећати број својих 
војника против Турака. Да су Срби  постављали и даље 
реалне захтеве, цар би их свакако испунио.  Међутим, захтев 
да се Бранковић пусти и постави за српског деспота био је 
потпуно неприхватљив. 

Без обзира на то, он је успео да за своје планове 
заинтересује и придобије  Исаију Ђаковића, који је полазећи 
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из Беча и носећи привилегије од 21.  августа намеравао да 
патријарха и народне старешине заинтересује за судбину 
Бранковића, па да онда у име читавог српског народа затражи 
његово ослобођење.

Kрајем 1691. године у Беч  долази српска делегација 
на челу са епископом Ђаковићем, због тога што патријарх  
Арсеније није био задовољан привилегијама. Желео је да се оне 
допуне и објаве преко Дворске канцеларије. Са епископом  у 
Беч долазе још и Јован Монастерлија  и Теодор Рупић. Србима 
су и поред свих привилегија које нису поштоване и даље 
наношене неправде, узиман порез и разни намети. Ратни савет 
је изашао у сусрет Србима, па је цар Леополд 8. марта 1692. 
године саопштио Угарској канцеларији, Дворској комори и 
Генералном комераријату да се одредбе привилегија морају 
поштовати. Тада је затражено и ослобођење Бранковића, али 
око тога није донета задовољавајућа одлука. 

И поред гаранција бечког двора о поштовању свих 
српских црквених и народних права,  ипак  је крајем XVII 
века  појачана унијатска  агресија тј. пропаганда и делатност 
присилног покатоличавања православног српског живља 
у Срему и Славонији.  Да би се стало на пут тим сталним 
притисцима и интензивном залагању римокатолика на 
унијаћењу, патријарх Арсеније III  је био присиљен да крене 
у обилазак својих верника на тим подручјима. Одлучио је да 
са њим пође епископ Исаија Ђаковић, па је у том смислу за 
обојицу у Бечу морао да затражи путне исправе.  Добио их је 
5. марта 1692. године. Тада је епископ Исаија обишао Србију, 
Херцеговину и Далмацију. 

По окончању Бечког рата (1683-1699) и закључивању 
Карловачког мира знало се да је то био почетак  краја Турске 
империје у Европи. Дошло је до деобе њених дотадашњих 
територија узмеђу хришћанских савезника. Мировни уговор 
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заснован на принципу већ освојеног, оставио је Темишварски 
Банат и југоисточни Срем Турској, али су Ердељ,  Угарска са 
Славонијом, Барањом и Бачком, и северозападним Сремом, 
са Ликом и Крбавом припала Аустрији. И у Далмацији, 
Херцеговини и Боки је дошло до територијалних прерасподела 
на штету Турске. Миром у Карловцима, окончани су  Бечки и 
Морејски рат - рат између Истока и Запада, који је за српски 
народ имао кобну последицу, а то је губитак  половине њеног 
становништва. Међутим, из ратног  вихора Срби су изашли 
са одређенијом идејом о стварању сопствене државе.

Убрзо после Велике сеобе, цар Леополд I је даровао 
манастир Гргетег са свим његовим поседима на доживотно 
коришћење епископу Исаији.  Касније,  када је постао 
митрополит, Исаија је манастир Гргетег  прогласио 
митрополитским добром. После Карловачког мира, епископ  
је за главно место своје епархије одабрао град Арад, с обзиром 
да му је остало само северно Поморишје. Од тог времена 
његова епархија је почела да се назива  Арадском епархијом.

Митрополит крушедолски Исаија Ђаковић

Када је у Бечу, 27. oктобра 1706. године  изненада 
умро патријарх Арсеније III поставило се питање његовог 
наследника, a eпископ Исаија је радио на томе да се што пре 
попуни место духовног поглавара. У погледу регулисања 
односа са Мајком црквом Пећком патријаршијом, заступао 
је гледиште, супротно  од осталих архијереја, да се организује 
посебна патријаршија. Други су, на челу са фрушкогорским 
епископом Стефаном (Метохијцем), заступали гледиште да 
се мора остати у традицијама Пећке патријаршије и да се 
Српска црква у овим крајевима организује као аутономна 
митрополија у саставу Пећке патријаршије. 
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 На сабору, одржаном 
6. јануара  1708. године 
у манастиру Крушедолу, 
победила је теза Стефана 
(Метохијца) да се не 
смеју прекидати везе са 
Пећком патријаршијом. 
Тада је основана нова 
Крушедолска митрополија, 
а за њеног првог 
митрополита је  једногласно 
изабран  Исаија Ђаковић, 
који је знао стране језике 
и двадесет година водио 
све црквене и дипломатске 
послове у односу са 
властима. Приликом 

устоличења нови митрополит је пред целим првим изборним 
сабором  положио ,,заклетву верности Православној цркви, 
цару и пећком патријарху.

 Новом митрополиту је за архидијецезу одређен Срем и 
Осечко поље. За време своје краткотрајне управе, митрополит 
се настанио у Сремским Карловцима, где је 15. маја  1708. 
године  одржао прво редовно заседање Светог архијерејског 
синода новоосноване Крушедолске митрополије.

Нови крушедолски митрополит, познавајући 
потребе свога народа и цркве, као и тежње политичких и 
римокатоличких кругова, поднео је цару Јосифу I захтеве у 
једанаест  тачака. У име српског народа је тражио да сви тадашњи 
и будући епископи у Монархији зависе од митрополита  док 
се не освоји Пећ, седиште српског патријарха. Крушедолска 
митрополија има да задржи у потпуности своја добра. Пошто 
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су представници народа живели у страху да им се не наметне 
духовни старешина, митрополит Исаија је тражио да народ 
сам себи бира  митрополите и поставља  митрополитске  
администраторе, да српски клир слободно врши своје 
дужности, а епископи да слободно и несметано обилазе 
своје епархије и сакупљају приходе које су им привилегијама 
одобрени. Да је  православна вера слободна и  равноправна с 
католичком, и  да се српски народ не присиљава да празнује 
католичке празнике. Осим тога, митрополит је тражио да 
православне епископе посвећује само српски архиепископ, а 
да православни митрополит или епископ који пређе на унију 
буде лишен чина. У том случају народ на његово место има 
право да постави другу личност, новог митрополита или 
епископа.“ 

Приликом посете Бечу,  због црквено-народних послова, 
митрополит Исаија Ђаковић је изненада умро 20. јула 1708. 
године. Сахрањен је у манастиру Крушедолу. Смрћу једног од 
најзначајнијих поглавара Српска цркве у ћесаровини, српски 
народ је изгубио великог првојерарха који је снажно бранио 
православну веру и народност.
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игуман мр Јустин (Стојановић)

ТЕМИШВАРСКЕ СИНАГОГЕ
(Oпшти приказ)

УВОД

Темишвар, град у Румунији, од свога оснивања је једна 
мултиетничка, мултикултурална и мултирелигијска средина 
у којој на чудесан начин, складно живе припадници многих 
народа: Срби, Румуни, Мађари, Немци, Бугари, Украјинци, 
Јевреји... као и припадници разних вера: православци, 
римокатолици, Мојсијеви следбеници, протестанти и други. 
Истичемо и подвлачимо «на чудесан начин», јер је сваки 
народ, народност, етничка група и свака вера; слободно и без  
препрека увек могла да испољава своју националну и верску 
припадност и свој идентитет, без разлике која је власт била 
на челу, па чак и она турска. 

 Јеврејска заједница, чије су данашње богомоље тема 
нашег приказа, појавила се у темишварској тврђави с почетка 
XVII века. Професор Виктор Нојман, иначе темишварски 
Јеврејин и познати историчар Баната и Темишвара у свом 
чланку ,,Темишварско Јеврејство. Синагоге, рабини и 
институција рабината”,1 вели: ,,Јевреји су се овде доселили 
почетком XVII века. Писани извори из 1700-те године 
потврђују ову тврдњу, сведочећи да су у тадашњој тврђави 
живели како Јевреји Сефарди (шпанског порекла), тако и 
1 Румунски: Neumann,Victor, Evreitatea Timişoarei. Sinagog, rabini şi 
instituţia rabinatului. (http://www.bjt2006.org/VictorNeuman.pdf )
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Јевреји из Централне Европе, познати под називом Ашкенази 
(који су углавном говорили немачким дијалектом „идиш“). 
Гроф Паоло Волис (conte Paolo Wallis), којег је Евгеније 
Савојски именовао за управника темишварске тврђаве 
наводи да су 1716-те године, становништво тврђаве чинили : 
466 душа Срба, 35 Јерменина и 144 Јеврејина.”2  

Односи између нове заједнице Ашкеназа и устаљене 
заједнице Сефарда нису увек били пријатељски, пошто су обе 
групације имале различито културно наслеђе. Спајање ових 
двеју заједница - одабирањем једног рабина за обе - је било 
наметнуто административним путем за време владавине 
царице Марије Терезије.

  У прва два века од досељавања, Јевреји нису имали 
свој јудаистички храм у граду, већ су им као за место 
окупљања и молитве служиле приватне куће. Познато је да 
су синагоге обично биле изван зидина тврђава европских 
градова. И у том погледу Темишвар је био изузетак, јер је прва 
јеврејска синагога била унутар градских бедема, тј. била 
је оспособљена једна просторија у оквиру саме централне 
градске капије тзв. «Капије принца Евгенија Савојског», 
која је служила као синагога, да би и друга импровизована 
синагога такође била у самом граду, у кући која се налазила на 
месту данашњег Музеја Уметности, на Тргу Уједињења (рум. 
Piaţa Unirii) у самом срцу града, поред Српске православне 
Саборне цркве и Римокатоличке катедрале, што је такође 
реткост. 

 У периоду од друге половине XIX-ог века, па до почетка  
XX-ог века, у Темишвару је изграђено чак шест синагога, 
од којих су до данас опстале три, од којих је тренутно само 
једна у сталној богослужбеној употреби, што је првенствено 
последица драстичног смањења броја припадника те 
2 Neumann,Victor, Istoria evreilor din Banat. O mărturie a multi-şi 
interculturalităţii Europei Central-Orientale, Editura Atlas, Bucureşti, 1999, 177-178.
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заједнице у граду. 
Измећу два Светска рата у Темишвару је живело 

око 13.000 Јевреја. За драматичан бројчани пад јеврејске 
заједнице у Темишвару није заслужан Холокауст (биле су 
предузете мере дискриминације, али није било погрома или 
депортирања) већ емиграција Јевреја у Израел. Емиграција 
је била организовано вођена под Чаушесковим режимом, у 
сличном маниру као и емиграција Немаца. 

 Тренутно у Темишвару живи око 300 Јевреја. Имају 
свој културни центар где функционише и Јеврејска општина.

1. ВЕЛИКА  СИНАГОГА

Такозвана «Велика синагога», налази се у темишварском 
кварту Ћетате (рум. Sinagoga din Cetate, у преводу «Тврђава»),  
што говори о њеном положају у самом старом делу града. 
Друга је по величини синагога у данашњој Румунији. 
Грађена је између 1863-1864. године, на иницијативу 
рабина Мауриција Хиршвелда (Mauriciu Hirschfeld), а по 
пројекту бечког архитекте Игњата Шумана (Ignatz Schu-
mann). Изградњу синагоге је водио инжињер и архитекта 
Липот Баумхорн,3 који је такође учествовао у изградњи или 

3 Липот Баумхорн (мађ. Lipót Baumhorn, Кишбер, 1860-1932) мађарски 
архитекта јеврејског порекла. Остаће упамћен првенствено као пројектант 
синагога; пројектовао је преко двадесет синагога широм Средње Европе. Једна 
од првих била је синагога у Зрењанину. Свечано је освећена у августу 1896, 
а порушена у лето 1941 за време окупације. Била је базиликална грађевина 
складних пропорција са великом куполом. У почетку су Липотове синагоге 
грађене у тзв. маварском стилу, са доста китњастог архитектонског украса. 
Синагоге које је касније градио, у времену од 1902 до 1908, у Ријеци, Сегедину, 
Будимпешти и Новом Саду, нешто су смиренијег волумена и без сувишног 
архитектонског украса. У Новом Саду Липота срећемо од 1904. када је 
пројектовао и подигао зграду Штедионице на централном градском Тргу. 
Користећи затечену зграду, тачније њене темеље, Липот уз техничке новине 
у граду промовише и нове сецесијске идеје о изгледу објекта и нови програм 
декорације. Плитки пластични украс није смештен само око отвора већ је 
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рестаурацији бројних монументалних синагога и цивилних 
објеката широм ондашње Аустроугарске. У почетку се зграда 
звала Нова Синагога. Отворена је 19. септембра 1865, када 
је генерал фон Мертенс, управник Темишвара, симболички 
положио и последњи камен. Званично отварање синагоге 
било је 1872, када је свечаности лично присуствовао и 
аустроугарски цар Франц Јозеф I . 

Синагога је изграђена у стилу који је еклектичан,  
типичан другој половини XIX века, и користи украсе 
„маварске архитектуре“, симболичне украсне елементе, 
специфичне јеврејском култу, који одише сефардско-
шпанском архитектуром. Маварски украси су били тренд 
у том добу, те су често коришћени у синагогама које су 
ницале широм Хабзбуршке монархије. Синагога је зграда 
великих димензија, која приказује и економску моћ јеврејске 
заједнице у том тренутку. Објекат има два масивна торња на  
западу, који се завршавају  куполама. Са предње (западне) 
стране доминира и велика розета, као и неколико мањих, као 
и прозори (бифоре) са витражима и стаклом у боји. Фасада 
је обложена керамичким плочицама и фасадном циглом. 
Поседује 744 места у клупама (424 за мушкарце и 320 за жене 
на галеријама). Особеност предтављају и велике оргуље које 
је 1899. године поставио маестро Леополд Вегенштајн (Carl 
Leopold Wegenstein). 

Од 1870. до 1908. у синагоги је служио рабин Маурицио 
Леви, а 1970. године своју службу при овој синагоги je завршио 
рабин Максимилијан Дрекслер.

складно распоређен по читавој фасади. Армирана међуспратна конструкција 
једна је од првих те врсте у граду. Најлепше Липотово дело у Новом Саду 
је комплекс синагоге који чине зграда храма, школа и Јеврејска Општина. 
Градитељи Новог Сада; https://graditeljins.wordpress.com/graditelji-info/baumhorn-
lipot/
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Из сигурносних разлога грађевинске природе, синагога 
је затворена 1985. године, да би тек 2005. године поново била 
отворена за јавност, али сада као повремена концерт-сала 
Темишварске филхармоније.

Ова синагога има велику архитектурално-историјску 
вредност, како за сам град тако и за целокупну историјско-
културну баштину Баната и као таква од 2015. године 
је заведена у Списак културно- историјских споменика 
Румуније од националног значаја. Синагога је под управом 
Федерације јеврејских заједница у Румунији.
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2. ФАБРИЧКА СИНАГОГА

Ова грађевина се налази у старом темишварском 
занатлијко-радничком кварту познатом као «Фабрички 
кварт», те је по томе и добила своје име (рум. Sinagoga din 
Fabric). Грађена је између 1895-1899. године, а на месту 
раније синагоге из 1836. године, због чега су је темишварски 
Јевреји и прозвали «Нова синагога». Освећена је и отворена 
1899. године, уз присуство тадашњег градоначелника Карола 
Телбица и председника Јеврејске заједнице Александра Кона.

Архитектурални концепт и планове за ову синагогу 
израдио је мађарски архитекта Липот Баумхорн. 

Особеност ове прелепе синагоге чини њен 
синкретистички стил, који у себи хармонично сједињује 
маварско-византијске елементе са италијанском ренесансном 
архитектуром, те је управо тај јединствени спој нео-маварске, 
арапско-шпанске архитектуре са традиционално римско-
византијским елементима допринело да ова синагога буде 
прозвана «Маварска синагога». 
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 Што се тиче саме архитектуре, ова синагога има велику, 
централну куполу, а сама спољашњост одише еклектичким 
стилом, наглашеном полихромијом црвених фасадних 
цигала и малтера.

Синагога није у функцији. Потребује хитне грађевинске 
интервенције и у том смислу, Јеврејска заједница је ову зграду 
уступила на употребу на 35. година, Темишварском Народном 
позоришту «Михај Еминеску» у нади да ће се на тај начин 
пронаћи средства са санирање ове предивне темишварске 
синагоге. 

3. ЈОЗЕФИНСКА СИНАГОГА

Ова грађевина се налази у темишварском кварту 
«Јозефин», те је по томе и добила своје име (рум. Sinagoga 
din Iosefin). Грађена је између 1906-1910. године. Данас је ово 
једина темишварска синагога у којој се редовно врше верски 
обреди. У помоћној згради,  у дворишту синагоге, радило 
је и јеврејско забавиште и основна школа, али са смањењем 
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броја Јевреја у Темишвару и те две установе су престале са 
радом.  

 
Што се саме архитектуре тиче, изграђена је у тзв. 

еклектичком са елементима маварског стила, а особеност 
ове синагоге је у томе што се при изградњи исте, није толико 
полагало на висину саме грађевине  (као што је случај код 
остале две)  колико на њеној пространости и дужини.

ЗАКЉУЧАК

Можемо подвући само толико да је град Темишвар 
у савременој културној баштини Баната, живи пример 
хармоничног суживота разних народа и конфесија, чему 
свој допринос и печат свакако даје и јеврејски народ. Град је 
кроз своју историју постојања пружио и пружа материјално 
сведочанство слободе исповедања верског убеђења свих 
својих житеља, а кроз горњи приказ темишварских синагога, 
то и данас потврђује.

Малобројна јеврејска заједница у Темишвару (као 
и у целој Румунији) се сусреће са великим материјалним 
тешкоћама у очувању духовног и културног наслеђа, јер 
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старе историјске заједнице, као што су српска и јеврејска, 
богате су и матерјалним заоставштинама, дивним црквама, 
манастирима- односно синагогама и осталим грађевинама, а 
због малог броја верника и недовољне материјалне подршке 
државних власти ови духовни бисери, сведоци трајања ових 
народа на овим просторима, препуштени су зубу времена и 
пропадању. 
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Жарко Б. Вељковић

ТЕМИШВАРСКА И ШЕНЂУРАЧКА ПОРОДИЦА 
ДИМИТРИЈЕВИЋ РУСКОГА ПОРЕКЛА

Апстракт.  Проверава се породично предање и на 
основи матичарских докумената и родослова израђеног на 
основи историјских и матичарских докумената, почев од 
родоначелникa, прати се порекло породице Димитријевић 
од Београда преко Шенђурца и Темишвара уназад до Русије: 
четири генерације у Београду, једну генерацију у Шенђурцу, 
три генерације у Темишвару и десет генерација у Русији, 
где су се изворно презивали Шчербачев. У Русији су били 
велепоседници, дворјани и официри, а грана породице 
у Темишвару и Шенђурцу била је позната по чизмарима 
(чизмашима), кожухарима, ћурчијама и обућарима.

Кључне речи. Породица Димитријевић, породица 
Шчербачев, Русија, Темишвар, Шенђурац, чизмари 
(чизмаши), кожухари, ћурчије, обућари, датуми рођења, 
венчања и смрти.

Када сам имао десет година (1986.) мој дедa по мајци, 
Михаило Димитријевић, казивао ми је следеће о пореклу 
своје породице: Његов деда, Живко Димитријевић, доселио 
се у Београд из места „Сент-Ђурађ у Мађарској“. Његов отац, 
Илија Димитријевић, био је крзнар, односно кожар и имао 
је два или три брата који су се звали Живан, односно Иван 
или Јован, a такође и неке сестре. Њихов отац био је Петар, 
односно Стојан Димитријевић и био је наводно пијаница и 
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распикућа, због чега га је отац и одбацио. А отац и његов и још 
неких браће и сестара био је чувени руски царски војсковођа 
Димитрије „Чербашев“ или „Чербачев“, од чијег имена потиче 
презиме Димитријевић. Овај Димитрије „Чербашев“ или 
„Чербачев“ био је толико чувен да су уз цареву слику држали 
и његову. Име његовога оца не зна се. За време Велике сеобе 
Срба он се са породицом доселио у „Сент-Ђурађ“, где је и 
умро, и од његовог сина Петра, односно Стојана породица 
је у „Сент-Ђурађу“. Породица из Београда дописивала се са 
рођацима у „Сент-Ђурађу“. Напослетку, деда ми је показао 
два сачувана еснафска писма за чизмара-обућара, односно 
обућарског мајстора – прво на име Живан Димитријевић 
(Zsivan Dimitrijevits), издато у Чакову 2.11.1869., у којем пише 
да је Живан рођен у „парохијском седишту Сент-Ђурађ“ 
(Sz. Gyurgy Kom.) у општини Чаково, и друго на име Живко 
Димитријевић, издато у Београду 20.8.1879., у кoјем пише 
да је Живко рођен у месту „С. Ђурађ“ у Банату у тадашњој 
Аустрији, односно Аустроугарској.

Географске одреднице Банат и Русија потврђивао је 
пореклом горњебанатски и градски темишварски обичај 
код деде у кући, да је божићна чесница (а код деде и славска) 
заправо слатка пита с медом и орасима и златником унутра,  
1као и то да се за дедину славу, св. аранђела Михајла, док се 
колач окретао, „Оче наш“ изговарао на рускословенском: 
„Отче наш, иже јеси на небесјех итд.“, уз дедину напомену да 
је то одувек тако јер у породици никад нису ни изговарали на 
српском, као уосталом што се и све друго звало и изговарало 
по рускословенски – крстило се увек уз „Во имја Отца и 
Сина итд.“ и Ускрс увек звао Воскрес уз честитање „Христос 
воскресе! – Воистину воскресе!“

1 Упор. Мирјана Павловић, Божићни обичаји Срба у Темишвару, у: 
Гласник Етнографског института САНУ LIV, Београд, 2006, 340-343.
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Сл. 1. Еснафско писмо за чизмара-обућара на име 
Живан Димитријевић, издато у Чакову 1869

Сл. 2. Еснафско писмо за обућарског мајстора на 
име Живко Димитријевић, издато у Београду 1879.
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Деда је за коју годину (1990.) умро, а мени је ова његова 
породична прича остала мистеријом док нисам пре коју 
годину (2005.) на интернету пронашао сајт руског грофа Олега 
Вјачеславовича Шчербачева који је на основу историјских и 
матичарских докумената израдио родослов Шчербачевих од 
родоначелника до данашњих дана, укључујући и све њему 
познате споредне гране породице.2

Из овог родослова сазнао сам да је постојао извесни 
Дмитриј Фјодорович, звани Шчербач „народни војвода“, 
који је 1498. владао у Љубовичу „шелонском петином“ 
града Новгорода. Године 1505. је био у Ивангороду у штабу 
војводе Ушата, одакле је послан као преводилац и са задатком 
да преговара с послаником Максимилијана I, Јустом 
Гартингером. Умро је као монах Дионисије, можда 1508. Од 
њега потичу сви Шчербачеви, а његови синови презивали су се 
по оцу Дмитријевичи. Он би могао бити дедин „чувени руски 
царски војсковођа Димитрије ‚Чербашев‛ или ‚Чербачев‛“.

Из истог родослова сам такође сазнао да је постојао 
и потомак поменутог Дмитрија Фјодоровича Шчербача, 
извесни Дмитриј Алексејевич Шчербачев, који је рођен 
око 1680. Био је потпуковник 1738., а 1744. је саградио  у 
Костешову, Калушка област, цркву Св. Николе чудотворца 
с бочним олтаром Богородици, који је био посвећен икони 
„Радост свих патника“. Његови синови презивали су се по оцу 
Дмитријевичи. Он би такође могао бити дедин „чувени руски 
царски војсковођа Димитрије ‚Чербашев‛ или ‚Чербачев‛“, тим 
пре што је ближи дединој временској одредници досељења 
на ове просторе „за време Велике сеобе Срба“. Умро је после 
1744. године.

2 Родословные Щербачевы (преузето са интернет-адресе http://www.mtu-
net.ru/sherbach/rodoslov/sherbachev.html (31.5.2011.)
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Сл. 3. Племићки (грофовски) грб породице Шчербачев

Александар Максимов, рођ. 9.4.1991. Београд3

Жарко Вељковић, рођ. 24.4.1976. Београд4

Јелена Димитријевић, рођ. 17.5.1955. Београд5, 
секретарица; 1. брак: Благоје Вељковић6, рођ. 7.6.1951. 

3 Матична Књига Рођених , ДАЉЕ : МКР 762/1991 (Београдска општина 
Савски Венац).
4 МКР 735/1976 Савски Венац.
5 МКР 683-19/1955 Савски Венац.
6 Матична Књига Венчаних , ДАЉЕ :МКВ 416/1973 Палилула.
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Београд7, умро 13.5.2011. Београд8, мајстор графичар; 2. брак: 
Борис Максимов9, рођ. 12.11.1948. Београд10, домар 

(сестра) Даница Димитријевић, рођ. 3.6.1948. 
Крагујевац11, умрла 29.9.2014. Београд12, мед. сестра

Михаило Димитријевић, рођ. 10.7.1926. Београд13, 
умро 10.1.1990. Београд14, виши машински техничар; брак: 
Лепосава Марковић15, рођ. 11.11.1927. Крагујевац16, умрла 
13.3.1997. Београд17, секретарица

(ванбрачни полубрат по оцу) Бранко18

Ђорђе Димитријевић, рођ. 24.3.1884. Београд19, умро 
19.7.1949. Београд20, књиговезац; брак: Зорка Бркић21, рођ. 
29.9.1893. Влашка, Младеновац22, умрла 5.7.1968. Београд23, 
домаћица

(сестра) Драгослава Димитријевић, рођ. 9.8.1897. 
Београд24, умрла 16.1.1898. Београд25

7 МКР 1298/1951 Звездара.
8 Матична Књига Умрлих , ДАЉЕ :МКУ 602/2011 Нови Београд.
9 МКВ 41/1987 Палилула.
10 МКР 3637/1948 Савски Венац.
11 МКР 273/1948 Крагујевац.
12 МКУ 685/2014 Палилула.
13 МКР 133/1926 Стари Град; МКР 23/1947 Савски Венац.
14 МКУ 00208/1990 Савски Венац.
15 МКВ 18/1947 Савски Венац; МКВ 97/1955 Савски Венац.
16 МКР 484/1927 Крагујевац.
17 МКУ 180/1997 Палилула.
18 По сведочењу Михаила Димитријевића.
19 МКР 36/1884 Стари Град.
20 МКУ 1416/1949 Савски Венац.
21 МКВ 58/1925 Савски Венац.
22 МКР 132/1893 Младеновац.
23 МКУ 207/1968 Врачар.
24 МКР 137/1897 Савски Венац
25 МКУ 15/1898 Београд – Св. Марко болнички.
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? (брат) Душан Димитријевић, умро 9.2.1897. Београд26

(брат) Велибор Димитријевић, рођ. 6.2.1895. Београд27, 
умро 16.1.1898. Београд28

(брат) Божидар Димитријевић, рођ. 19.1.1893. 
Београд29, умро 4.12.1968. Београд30

(брат) Драгољуб Димитријевић, рођ. 9/10.1891. 
Београд31, сахр. 8.10.1891. Београд32

(сестра) Савка Димитријевић, рођ. 12.1889. Београд33, 
сахр. 28.12.1889. Београд34

(сестра) Наталија Димитријевић, рођ. 19.4.1888. 
Београд35, умрла 9.1.1949 Београд36

(брат) Бранко Димитријевић, рођ. око 3.1886. Београд, 
умро 2.12.1886. Београд37

(сестра) Катарина Димитријевић, рођ. 22.5.1882. 
Београд38

(сестра) Лепосава Димитријевић, рођ. 31.7.1881. 
Београд39, умрла 8.12.1882. Београд40

26 МКУ 32/1897 Београд – Св. Марко болнички.
27 МКР 41/1895 Палилула.
28 МКУ 16/1898 Београд – Св. Марко болнички.
29 МКР 13/1893 Палилула; МКР 247/1947 Савски Венац.
30 МКУ 823/1968 Звездара.
31 МКР 109/1891-АН Стари Град; МКР 97/1891-АН Стари Град; систем 
података ЈКП „Погребне услуге“ № 1136/6511 Драгољуб Ж. Димитријевића.
32 Систем података ЈКП „Погребне услуге“ № 1136/6511 Драгољуб Ж. 
Димитријевића.
33 МКР 154/1889-АН Стари Град; МКР 151/1889-АН Стари Град; систем 
података ЈКП „Погребне услуге“ № 1227/4132 Савка Живка Димитријевића.
34 Систем података ЈКП „Погребне услуге“ № 1227/4132 Савка Живка 
Димитријевића.
35 МКР 99/1888 Палилула; МКР 109/1949 Савски Венац.
36 МКУ 67/1949 Савски Венац.
37 МКУ 213/1886 Београд – Св. Марко.
38 МКР 126/1882 Палилула.
39 МКР 147/1881 Палилула.
40 МКУ 238/1882 Београд – Св. Марко.
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Живан-Живко Димитријевић, рођ. 22.10.1851. 
Шенђурац41, умро 30.5.1905. Београд42, обућарски мајстор, 
кочијаш, надничар, кочијаш царинарнице, односно 
поднаредник пограничне жандармерије, позорник-пешак II 
класе при царинарници београдској, (кратко) смедеревској 
и (врло кратко) врањанској, (кратко) практикант 
Министарства финансија и финансијски наредник; брак: 
Јелена Тодоровић43, рођ. 28.4.1854. Београд44, умрла 4.9.1935. 
Београд45, домаћица

(сестра) Јелисавета Димитријевић, рођ. 25.12.1848. 
Шенђурац46, умрла 7.1.1849. Шенђурац47

(сестра) Марија Димитријевић, рођ. 1.9.1847. 
Шенђурац48

(брат) Георгије Димитријевић, рођ. око 1845. 
Шенђурац, умро 22.2.1867. Шенђурац49, ђак

Василије-Илија Димитријевић, рођ. 10.8.1813. 
Темишвар50, умро 15.2.1872. Шенђурац51, кожухар, ћурчија и 
земљорадник надничар; брак: Катарина-Ката Несторов, рођ. 
13.3.1807. Шенђурац52, умрла 8.2.1871. Шенђурац53, домаћица

(брат) Јован Димитријевић, рођ. 10.10.1816. 
Темишвар54, чизмар

41 МКР 42/1851 Шенђурац.
42 МКР 42/1851 Шенђурац.
43 МКВ 26/1880 Београд – Саборна црква.
44 МКР 71/1854 Београд – Св. Марко.
45 МКУ 105/1935 Вождовац.
46 МКР 1/1849 Шенђурац.
47 МКУ 1/1849 Шенђурац.
48 МКР 33/1847 Шенђурац.
49 МКУ 22/1867 Шенђурац.
50 МКР 934/1813 Темишвар- Махала.
51 МКУ 20/1872 Шенђурац.
52 МКР 489/1807 Шенђурац.
53 МКУ 7/1871 Шенђурац.
54 МКР 297/1816 Темишвар- Махала.
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(брат) Георгије Димитријевић, рођ. 20.3.1815. 
Темишвар55, умро 12.2.1848. Темишвар56, чизмар

(сестра) Катарина Димитријевић, рођ. 10.8.1811. 
Темишвар57

Петар Димитријевић, рођ. 27.3.1774. Темишвар58, 
чизмар; брак: Живана-Ана-Стана-Наста Кузулбаш59, рођ. 
1.5.1786. Темишвар60, домаћица

(сестра) Ева Димитријевић, рођ. 17.1.1779. Темишвар61

(сестра) Јелисавета Димитријевић, рођ. 12.11.1774. 
Темишвар62

Георгије-Григорије (Јовановић) Димитријевић, рођ. 
око 1755. или пре Темишвар63, умро 20.10.1826. Темишвар64, 
брак: Ана-Стана-Наста Забочин, рођ. око 1755. или пре 
Темишвар65, домаћица

Иван Дмитријевич Шчербачев, рођ. око 1730.66

(брат) Александр Дмитријевич Шчербачев, рођ. око 
1720, умро 1782., 1763. премијер-мајор67

(брат) Пјотр Дмитријевич Шчербачев, 1735. на служби 
у Апшеронском пешадијском пуку; 14.8.1760. пуковник; 1767. 

55 МКР 133/1815 Темишвар- Махала.
56 МКУ 418/1848 Темишвар- Град.
57 МКР 619/1811 Темишвар- Махала.
58 МКР 27.3.1774. Темишвар- Махала.
59 МКВ 276/1805 Темишвар- Махала.
60 МКР 92/1786 Темишвар- Махала.
61 МКР 13/1779 Темишвар- Махала.
62 МКР 12.11.1774. Темишвар -Махала.
63 МКВ 29.1.1773. Темишвар- Махала.
64 МКУ 7/1826 Темишвар- Махала.
65 МКВ 29.1.1773. Темишвар- Махала.
66 Родословные Щербачевы № 230.
67 Родословные Щербачевы № 229.
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командант III кронштатског батаљона68

Дмитриј Алексејевич Шчербачев, рођ. око 1680., умро 
после 1744., 1738. потпуковник, 1744. саградио у Костешову 
у Калушкој области цркву Св. Николи чудотворцу с бочним 
олтаром који је био посвећен икони Пресвете Богородице,  
„Радост свих патника“; брак: Наталија Кондратијевна69

Алексеј Левович Шчербачев, 1697. царев слуга, умро 
1725.70

(брат) Богдан Левович Шчербачев, 1678. царев слуга.71

Лев Лаврентијевич Шчербачев, у монаштву Леонид, 
око 1662. московски дворанин; замонашио се у Козељску у 
Калушкој области у Оптинском манастиру Ваведења72

(сестра) NN Лаврентијевна Шчербачева73

(брат) Василиј Лаврентијевич Шчербачев74

Лаврентиј Степанович-Первово Шчербачев, рођ. 
око 1568., умро 1633., 1621. козељски саборски дворанин у 
Козељску у Калушкој области, 1633. московски дворанин; 
убијен под Смоленском; наследни поседи у Биљдину и 
Костешеву у Калушкој области у поседу потомака до XIX 
века75

(брат) Исак Степанович-Первово Шчербачев, 1621. 

68 Родословные Щербачевы № 228.
69 Родословные Щербачевы № 158.
70 Родословные Щербачевы № 116.
71 Родословные Щербачевы № 115.
72 Родословные Щербачевы № 76.
73 Родословные Щербачевы № 78.
74 Родословные Щербачевы № 77.
75 Родословные Щербачевы № 39.
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козељски саборски дворанин у Козељску у Калушкој области76

Степан-Первој Тимофејевич Шчербачев, 1592. 
заповедник војске, а 1594.-1598. заповедник милиције у 
Козељску у Калушкој области77

(брат) Никита Тимофејевич Шчербачев, 1585. 
откупљен из заробљеништва након што је заробљен у степи78

(брат) Иван Тимофејевич Шчербачев, у монаштву 
можда Јона, умро око 1614., козељски саборни дворанин у 
Козељску у Калушкој области и 1602/3. начелник одељења за 
постављења и указе у Борисову у Калушкој области79

Тимофеј NN Шчербачев80

(брат) Матвеј NN Шчербачев81

(брат) Исак NN Шчербачев82

NN Дмитријевич Шчербачев83

(брат) NN Дмитријевич Шчербачев84

(? брат) NN Дмитријевич Шчербачев, могуће да је исто 
лице са наредним85

(брат) Иван Дмитријевич Шчербачев86

(брат) NN Дмитријевич Шчербачев87

(? брат) Никита (?) Дмитријевич (?) Шчербачев88

76 Родословные Щербачевы № 40.
77 Родословные Щербачевы № 20.
78 Родословные Щербачевы № 22.
79 Родословные Щербачевы № 21.
80 Родословные Щербачевы № 11.
81 Родословные Щербачевы № 13.
82 Родословные Щербачевы № 12.
83 Родословные Щербачевы № 5.
84 Родословные Щербачевы № 8.
85 Родословные Щербачевы № 7.
86 Родословные Щербачевы № 6.
87 Родословные Щербачевы № 4.
88 Родословные Щербачевы № 3.
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Дмитриј Фјодорович, звани Шчербач „народни 
војвода“, у монаштву Дионисиј, умро можда 1508., 1498. 
владао у Љубовичу „шелонском петином“ града Новгорода, 
1505. у Ивангороду у штабу војводе Ушата, одакле је послан 
као преводилац и преговарач на реку Нарву да преговара с 
послаником цара Максимилијана I, Јустом Гартингером89

Фјодор, звани Салта „владарев син“, дошао из Златне 
Хорде90

 Почнимо од Живка Димитријевића, који се родио 
у Шенђурцу, добио еснафско писмо за чизмара-обућара, 
односно обућарског мајстора у Чакову и у Београду, венчао се 
и засновао породицу у Београду, где није радио активно као 
обућар, него као кочијаш, надничар и кочијаш царинарнице, 
односно поднаредник пограничне жандармерије, позорник-
пешак II класе при царинарници београдској, (кратко) 
смедеревској и (врло кратко) врањанској, (кратко) као 
практикант Министарства финансија те као финансијски 
наредник и напослетку у Београду и умро.

Живко Димитријевић. Родио се 22.10.1851. у Шенђурцу 
као Живан Димитријевић, од оца Илије Димитријевића, 
кожухара, и мајке Катарине-Кате Несторов.

Раду са кожом учио се, сигурно, од малена од оца, али 
вероватно и у Чакову јер је управо у Чакову 2.11.1869. и 
добио еснафско писмо за чизмара-обућара на име Живан 
Димитријевић. Доживео је низ породичних трагедија - брат 
и брат од стрица су му умирли 1867., мајка 1871., а отац 1872. 
Он долази у Београд где је 20.8.1879. добио још једно еснафско 
писмо за обућарског мајстора на име Живко Димитријевић. 

89 Родословные Щербачевы № 2.
90 Родословные Щербачевы № 1.
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У београдској Саборној цркви је 24.2.1880.  ступио у брак са 
Јеленом Тодоровић из Београда, ћерком београдског зидара, 
касније грађевинског предузимача Ћирила-Ћире Тодоровића, 
из Бањског Дола код Димитровграда, и мајке Петрије-
Персиде-Персе Цолић, из Београда. Није се активно бавио 
обућарским занатом, него је био: кочијаш и надничар, а најдуже 
кочијаш царинарнице, односно поднаредник пограничне 
жандармерије, позорник-пешак II класе при царинарници 
београдској, (кратко) смедеревској и (врло кратко) 
врањанској, (кратко) практикант Министарства финансија 
те финансијски наредник. У матичним документима деце и 
списковима особља Министарства финансија91 стоји: 1881. 
кочијаш, 1882. обућар, надничар, 1884. колџија при ђумруку 
београдском, 1886. латов, 1888. колџија царинарнице, 1889. 
колџија, 1891. колџија, практикант Министарства финансија, 
позорник-пешак II класе при царинарници београдској, 1893. 
колџија, позорник II класе при царинарници београдској, 
позорник при царинарници врањској, позорник при 
царинарници смедеревској, 1895. колџија царинарски, 1897. 
поднаредник пограничне жандармерије, 1902. практикант 
у Пореској управи Министарства финансија, позорник-
пешак II класе при царинарници београдској, а у синовљевој 
венчаници 1925. финансијски наредник. Успео сам да 
пронађем сигурних десеторо од једанаесторо матичарски 
потврђене деце Живка и Јелене Димитријевић: Лепосаву, 
Катарину, Ђорђа, Бранка, Наталију, Савку, Драгољуба, 
Божидара, Велибора и Драгославу, као и једно могуће дете: 
Душана. Од ове деце нека су умрла млада, што и није било 

91 „Архив Србије“, фонд „Министарство финансија Србије“, „Царинско 
одељење, царинска управа“, „Спискови царинског особља 1890-1902.“: Списак 
практиканата, царинских позорника и служитеља финансијске струке за 1891. 
год., Царинско особље за 1893., Мин. фин. – списак практиканата, царинских 
позорника и служ. финансиске струке за 1902. г.
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неуобичајено у та времена, али је смрт два детета у исти дан 
1898. године, Велибора и Драгославе, засигурно била тешка 
породична трагедија. Живко је умро од туберкулозе 30.5.1905. 
у Београду, што је уз тастову смрт на почетку исте године92 
засигурно била скупна породична трагедија. Нареднога дана, 
31.5.1905., сахрањен је у парцели 51, гроб 332 Новог гробља у 
Београду, у гробном месту које је и данас у поседу породице.

Илија Димитријевић. Родио се 10.8.1813. у Темишвару- 
Махали као Василије Димитријевић, од оца Петра 
Димитријевића, чизмара, и мајке Живане-Ане-Стане-Насте 
Кузулбаш. Раду са кожом учио се од оца, али вероватно и 
у Шенђурцу, где је учио за кожухара-ћурчију, a његова два 
брата, Георгије и Јован вероватно у Чакову где су учили 
за чизмара-обућара, ако их пак исправно препознајем у 

92 МКУ 3/1905 Београд – Св. Марко.

Сл. 4. Живан-Живко Димитријевић са породицом, око 1900.
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земљишном попису Мађарске 1828.: у Шенђурцу Illiа Dumit-
ru, у Чакову Gyeorg Dimitrovits и Joan Dimitrevits,93 а и његов 
ће будући син, њихов будући братанац, Живан-Живко, 
управо у Чакову добити еснафско писмо за чизмара-обућара. 
По занимању је био кожухар и ћурчија, али и сељак надничар 
пошто у званичним документима стоји: 1848. кожухар, 1849. 
земљорадник, 1851. кожухар, након 1851. жељар и ћурчија, 
1871. кожухар, 1872. ћурчија, 1880. ћурчија. Илија се родио 
у Темишвару, али је са женом и децом живео у месту где 
је вероватно учио ћурчијски занат и месту где му је жена 
рођена, у Шенђурцу, у кући бр. 80. Жена му је била Катарина-
Ката Несторов из Шенђурца, ћерка Павла Несторова и Круне, 
и пронашао сам да је с њоме имао четворо деце: Георгија, 
Марију, Јелисавету и Живана. Ћерка Јелисавета им је умрла 
као беба , док им је син Георгије умро као „ђак“ 1867., када им 
је умро и синовац Александар, берберин, што је засигурно 
била скупна породична трагедија. Годину дана након смрти 
жене Катарине-Кате 1871., Илија Димитријевић је умро 
након дужег боловања, како стоји, „од дугобоље“ 15.2.1872. у 
Шенђурцу. Наредног дана, 16.2.1872., сахрањен је на општем 
гробљу у Шенђурцу.

Георгије, Илијин син, рођен је 1815. у Темишвару- 
Махали. Године 1846. је био чизмар у Темишвару- Граду, 
када је са женом Александром добио сина Александра. Умро 
је 1848. као „чизмар темишварски“ у Темишвару-Граду, 
остављајући за собом жену и малога сина, који ће доцније 
постати берберин и млад умрети 1867. такође у Темишвару- 
Граду.

93 Martha Remer  Connor, Germans and Hungarians in 1828. land census – 
Temes county, Hungary (now in Romania), Las Vegas, 1994, 55, 58 (Csakova, № 486, 
704), 447. (Szent György Claustralis, № 33).
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Јован, Илијин брат, рођен је 1816. у Темишвару- Граду 
и његова је крштеница занимљива јер је у њој првобитно 
стајало: Петар чизмаш, Стана и Јован па је избледело, а онда је 
„подебљано“ у: Петру Димитрие, Ана и Јосиф (а кум је Јован 
Давидов!). Јован је 1849. и 1851. чизмар код брата Илије у 
Шенђурцу, где је са женом Катарином добио сина Љубомира, 
(који је умро као беба) и ћерку Персиду.

Може се приметити да судбина Јована Димитријевића 
можда има везе са револуцијом 1848. пошто је Јован 1849. и 
1851. ван Темишвара, где је могуће да се склонио из града и 
отишао да живи код брата на селу.

Петар Димитријевић. Родио се 27.3.1774. у 
Темишвару-Махали, од оца Георгија-Григорија (Јовановића) 
Димитријевића и мајке Ане-Стане-Насте Забочин. Дана 
22.1.1805. се у Темишвару-Махали у цркви Св. Николе 
венчао са Живаном-Аном-Станом-Настом Кузулбаш 
из Темишвара-Махале, ћерком Петра Кузулбаша и Јане-
Иконије-Јелке „Јовичин“. По занимању је био чизмар, пошто 
у матичним документима деце стоји: 1813. чизмаш, 1815. 
чизмаш и 1816. чизмаш. Успео сам да пронађем четворо деце 
Петра и Живане-Ане-Стане-Насте Димитријевић: Катарину, 
Василија, Георгија и Јована.

Георгије-Григорије (Јовановић) Димитријевић. 
Дана 29.1.1773. у Темишвару- Махали у цркви Св. Николе 
под именом и под презименом изведеним од имена оца, 
Георгије Јованов(ић), венчао се са Аном-Станом-Настом, 
ћерком Теодора Забочина. Кумујући на венчању који месец 
касније, исто у Темишвару-Махали у цркви Св. Николе, он 
бива забележен под именом и под породичним презименом 
Георгије Димитријев(ић). Успео сам да пронађем троје 
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деце Георгија-Григорија и Ане-Стане-Насте Димитријевић: 
Петра, Јелисавету и Еву, чија је крштеница занимљива јер 
у њој као име оца стоји: Григорије Димитријев(ић). Умро је 
20.10.1826. у Темишвару, када бива забележен под именом и 
под породичним презименом Георгије Димитријевић.

То би, онда, скупа значило да је Георгију-Григорију 
Јовановићу Димитријевићу отац извесни Јован Димитријевић, 
односно Јован или Иван по дединој причи, дакле Иван 
Димитријевић или Дмитријевич.

Ако се ово повеже са горепоменутим потпуковником 
Дмитријем Алексејевичем Шчербачевим (око 1680. - после 
1744.) и који је ближи дединој временској одредници досељења 
на ове просторе „за време Велике сеобе Срба“, долази се 
до једног од три његова сина по имену Иван Дмитријевич 
Шчербачев, за кога се зна само да је рођен 1730.године.

Као и отац им, оба његова брата била су војна лица, и то 
високи официри: брат Александр је био премијер-мајор, а брат 
Пјотр је био на служби у Апшеронском пешадијском пуку, 
потом пуковник и командант III кронштатског батаљона, из 
чега можемо закључити и то да Иван очито није био војно 
лице јер би у супротном био поменут као такав уз војна лица, 
браћу и оца. То би се, онда, поклапало са дедином причом 
да је син „чувеног руског царског војсковође Димитрија 
‚Чербашева‛ или ‚Чербачева‛“ био „наводно пијаница и 
распикућа, због чега га је отац и одбацио“.

Преостаје једино питање како је Иван Дмитријевич 
Шчербачев дошао од Калушке области до Темишвара и 
зашто баш до Темишвара? Мислим да би одговор на ово 
питање могао лежати у Ивану и ондашњим  историјским 
околностима.

Након Пожаревачког мира склопљеног са Турцима 
1718. Темишвар је постао центар новоосноване Земаљске 
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администрације која је управљала (Тамишким) Банатом, 
односно подручјем између Мориша, Тисе, Дунава и Банатског 
карпатског горја,94 као и са седам од петнаест дистриктâ 
освојене Србије,95 а од времена Седмогодишњег рата између 
Аустрије и Пруске 1756.-1763. и Банатска војна граница 
долази под Генералну команду у Темишвару.96 Темишвар 
је био један од центара територије која се на руском двору 
називала „српска земља“ и која је обухватала све пределе које 
насељавају Срби укључујући и Војну границу,97 све са циљем 
да се почев од 1723. што већи број Срба војника и официра 
у аустријској служби намами да се пресели у царску Русију, 
у Кијевску губернију, ради формирања хусарских пукова за 
одбрану јужних граница царске Русије по моделу сличном 
аустријској Војној граници.98

Први талас исељења Срба у царску Русију, под упливом 
и командом руског капетана, доцније мајора Јована (Ивана) 
Албанеза, десио се 1724. и 1725.99 Други талас исељења Срба у 
царску Русију уследио је након укидања Потиске и Поморишке 
војне крајине 1741., док су дистрикти Темишварски, Сремски 
и Доњославонски чекали на укидање, али тек након тада 
започетог Рата за аустријско наслеђе који је трајао од 1741.-
1748.100 Овај други талас исељења достигао је свој врхунац 
након одлуке од 15. августа 1750. да се развојачење Потиске и 
Поморишке војне крајине мора извршити до 1751. и био је под 
непрестаним утицајем веште и одлучне акције царске Русије 
дипломатским путем, пропагандом, слањем поузданикâ 

94 Михаило Војводић и Драгољуб Живојиновић, Историја српског народа 
IV-1, Београд, 1986, 111-122
95 Исто, 113.
96 Исто, 200.
97 Исто, 234.
98 Исто, 234, 235.
99 Нав. дело.
100 Исто, 236.
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(Срба у руској служби) међу граничаре, као и низом сасвим 
конкретних аката, не искључујући ни сасвим појединачна 
обраћања и обећања.101

Други талас исељења је трајао од јесени и зиме 1750.,102 
целе 1751,103 и још јаче 1752.104 све док није заустављен 
тзв. Казненим патентом који је 21. јула 1752. објављен у 
Темишварском Банату.105 Казнени патент „позивајући се 
на нека ранија документа којима је држави забрањено 
врбовање грађана (28. јануара 1738. и 23. јануара 1743.)... 
разрадио је целокупан поступак: од откривања емисарâ и 
њихових јатака, преко репресивних мера које би се могле 
предузети према њима, до могућих последица за оне који 
буду покушали да илегално напусте државу. Патентом се 
подстицало доушништво уз обећање да име достављача неће 
бити откривено. Према 4. параграфу Патента ‚исплаћивала 
је Камерална и Провинцијална благајна у Темишвару 
дојављивачима за сваког исељеничког агента после утврђене 
кривице 150 форинти, ако сам агент има новаца 200 форинти 
као награду. За његове јатаке и помагаче 30, односно 60 
форинти, а за пријаву сваког исељеника 18 форинти, односно 
24 форинте.‛ Уколико им се кривица докаже, окривљени 
би могли бити осуђени на све врсте казни укључујући и 
смртну, док се у сумњивим случајевима дозвољава мучење 
при истражном поступку које је иначе у Монархији укинуто. 
За лица која би се иселила без дозволе, била је предвиђена 
заплена имања и лишавање наследних права. Истовремено 
су у Бечу предузете мере дипломатског карактера како би се 
царска Русија приволела да одустане од предузете делатности 

101 Исто, 237.
102 Нав. дело.
103 Исто, 239, 240, 241.
104 Исто, 241.
105 Исто, 242.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

88

– да насељава Србе у оквирима својих државних граница. Од 
прокламованог до примене био је приличан корак, а уз то 
се при предузимању практичних мера, посебно кад је била 
реч о емисарима руским држављанима, поступало крајње 
опрезно у настојању да не дође до превелике затегнутости у 
међународним односима, што није било пробитачно обзиром 
на међународни положај Хабсбуршке монархије. Ако се 
има у виду чињеница да је руски двор на објаву Патента 
одговорио посебном промеморијом у шест основних тачака: 
у њима се готово ултимативно захтевало да се руски емисари 
не прогањају у својој акцији на придобијању Срба за сеобу 
у царску Русију. Промеморију је 21. септембра 1752. предао 
канцелар Алексеј Бестужев-Рјумин аустријском посланику 
у Петрограду Претлаку. Хабсбуршки двор је био стављен 
пред избор или да заоштри односе са царском Русијом, 
или да дозволи да се која хиљада Срба исели из државе. 
Међутим, иако је преовладало ово друго, ипак је исељенички 
талас знатно ослабио негде до половине 1753., а у неким  
‚критичним крајевима‛ готово је и пресахнуо. Заједничким 
напорима власти и Српске православне цркве, српски живаљ 
у Угарској је напокон одустао од намере да напусти безимену 
државу Хабсбурга.“106

У склопу изложених историјских околности, а сходно 
томе да је Иван Дмитријевич Шчербачев рођен у породици 
војних лица и да му је син Георгије-Григорије (Јовановић) 
Димитријевић рођен око 1755. можда можемо претпоставити 
да је Иван Дмитријевич Шчербачев био руски емисар у 
акцији на придобијању Срба за сеобу у царску Русију, који је 
након Казненог патента од 21. јула 1752., руске промеморије 
од 21. септембра 1752. и заустављања исељавања Срба у 
царску Русију 1753. године, остао код Срба у главном граду 

106 Исто, 242, 243.
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(Тамишког) Баната, Темишвару.
Да је у Темишвару било и још понеког Руса или 

пореклом Руса, односно, шире узевши, источнословенофоног 
држављанина царске Русије, који су се међусобно венчавали  
и кумовали једни другима, сведочи нам управо породица 
Димитријевић, тј. горепоменута венчаница Георгија-
Григорија (Јовановића) Димитријевића и крштеница ћерке му 
Еве Димитријевић, из којих видимо да се Георгије-Григорије 
оженио Аном-Станом-Настом, ћерком Теодора Забочина, док 
им је ћерки Еви, кума била извесна Ева „Леанова“. Забочин 
и Леанов су презимена са источнословенског говорног 
подручја! Презиме Забочин сведоче и још две умрлице, 
такође из Темишвара- Махале: МКУ 144/1782 и МКУ 
421/1785, у којима стоји да су Јовану-Јови Забочину умирле 
две кћери, Ева и потом Јованка. Такође, једна матична књига 
венчаних из Темишвара-Махале, МКВ 29.10.1772, саопштава 
да се Марко Левак оженио Петром, ћерком „Крома“. Презиме 
Кром је такође са источнословенског говорног подручја, 
премда је вероватно реч о русизираним Немцима! 

Извесног Марка Руса помињу једна крштеница и 
умрлица исто из Темишвара-Махале: МКР 4.7.1755, у којој 
стоји да су Марко и Марта добили сина Јована, док је отац 
у умрлици МКУ 21.10.1768. записан као: Марко Рус. Даљим 
истраживањем моћи ће се рећи нешто више о свему томе.
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Резиме

На основу матичарских докумената и родослова 
израђеног на основу историјских и матичарских докумената, 
проверава се породично предање почев од родоначелникa, 
прати се порекло породице Димитријевић од Београда преко 
Шенђурца и Темишвара уназад до Русије: четири генерације 
у Београду, једну генерацију у Шенђурцу, три генерације 
у Темишвару и десет генерација у Русији, где су се изворно 
презивали Шчербачев. У Русији су били велепоседници, 
дворјани и официри, а грана породице у Темишвару и 
Шенђурцу била је позната по чизмарима (чизмашима), 
кожухарима, ћурчијама и обућарима.

Једну генерацију у Шенђурцу представља Живан-
Живко Димитријевић, (*Шенђурац (данас Румунија) 
22.10.1851,† Београд, 30.5.1905.) Три генерације у Темишвару 
представљају: 1) Живков отац, Василије-Илија Димитријевић, 
(*Темишвар-Махала, 10.8.1813,† Шенђурац 15.2.1872.); његов 
брат Георгије је чизмар у Темишвару Граду, а брат Јован је 
чизмар код брата Илијe у Шенђурцу након револуције 1848. 
2) Илијин, Георгијев и Јованов отац, Петар Димитријевић, 
рођ. 27.3.1774. у Темишвару Махали, по занимању чизмар. 3) 
Петров отац, Георгије-Григорије (Јовановић) Димитријевић, 
рођен око 1755. 

То би, онда, значило да је Георгију-Григорију Јовановићу 
Димитријевићу отац извесни Јован Димитријевић, односно 
Јован или Иван по породичном предању, дакле Иван 
Димитријевић или Дмитријевич. По породичном предању 
такође, „отац и његов и још неких браће и сестара био је 
чувени руски царски војсковођа Димитрије ‚Чербашев‛ или 
‚Чербачев‛, од чијег имена потиче презиме Димитријевић. 
То би најпре могао бити потпуковник Дмитриј Алексејевич 
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Шчербачев, рођ. око 1680., умро после 1744., а „тражени“ 
Иван Дмитријевич је један од три његова сина по пуном 
имену Иван Дмитријевич Шчербачев, за кога се зна само да 
је рођен 1730.

Тако се осам генерација породице Димитријевић 
у Београду, Шенђурцу и Темишвару повезују са десет 
генерација породице у Русији, где су се изворно презивали 
Шчербачев, потичући од Дмитрија Фјодоровича, званог 
Шчербач „народни војвода“, умрлог око 1508., који је 1498. 
владао у Љубовичу „шелонском петином“ града Новгорода, 
а 1505. је послан као преводилац и преговарач на реку 
Нарву да преговара с послаником Максимилијана I, Јустом 
Гартингером.

Преостаје једино питање како је Иван Дмитријевич 
Шчербачев дошао од Калушке области до Темишвара 
и зашто баш до Темишвара. Из угла Ивану сувремених 
историјских околности можда можемо претпоставити 
да је Иван Дмитријевич Шчербачев био руски емисар у 
акцији на придобијању Срба за сеобу у Русију, који је након 
заустављања исељавања Срба у Русију 1753. године, остао 
код Срба у главноме граду (Тамишког) Баната, Темишвару. 
Даљим истраживањем моћи ће се рећи нешто више о свему 
томе.107

107 Захваљујем се госпођи Славици Јовић, експерту Збирке микрофилмова 
и микрофилмованих и матичних књига „Историјског архива Београда“, особљу 
„Архива Србије“ у Београду, матичарима и матичним службама београдских 
општина Стари Град, Палилула, Савски Венац, Врачар и Звездара; Виолети 
Обреновић, кустосу Новог гробља у Београду, ђакону Јосифу Станковићу 
и госпођи Љиљани Жикић из Српске Православне епархије у Темишвару, 
архивисткињама Аурелији Митраке (Aurelia Mitrache) и Миоари Првулеску (Mi-
oara Pîrvulescu) из Државног архива Румуније за жупанију Тимиш у Темишвару 
(Arhivele Naţionale ale României, judeţul Timiş, Timişoara), као и сарадницима Ани 
Миладиновић из Ниша и Драгани Ковач, Славиши Богичићу и Драгану Илићу 
из Београда.
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О аутору:
Жарко Вељковић, рођен 1976. у Београду, где и 

живи. Песник, класични филолог, по вокацији етимолог-
ономастичар. Објавио више етимолошких, ономастичких и 
нормативних радова у научним и другим часописима: Ко су 
Тулмаци/Талмаци и Рушани код Порфирогенита? 2005, Стара 
имена Ариља 2008, Откуд ж у Ужице? и Српско име Урош из 
далматског врела 2009, Свети Ахилије-Архилије, један светац 
с две варијанте имена 2011, репр. 2015, Четири предсловенске 
реке златиборског краја и Šta znači †Lošin, Lošinj 2012, 
Примери променљивости личног имена Срба православаца 
у матичним књигама Темишвара XVIII и XIX века 2013, 
Порфирогенитова „Лонтодокла“-данашњи Љутотук, 
неколики балканороманских топоними Бјелопавлићког краја 
и Шта значи Оуреши на Милутиновој плаштаници? 2014, 
Наводи/Критика навода о Албанцима у уџбенику Историја 
за 6. разред основне школе, Киљан – балканоромански-
старовлашки остатак на тлу Црне Горе, Хапакс легоменон 
Литоус (Супр. I, 4Б, 3), Шта ради кладионичар? и Предлог 
етимолошко-археолошко-туристичке карте општине 
Сремска Митровица 2015.
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КЊИЖЕВНОСТ - УМЕТНОСТ - 
КУЛТУРА

др Станка Стјепановић,                                                                     
редовни професор Универзитета у Источном Сарајеву 

ДОПРИНОС ПРОФЕСОРА ИЉЕ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ШЉАПКИНА ЗА 

ИЗУЧАВАЊЕ САРАЈЕВСКОГ ПРЕПИСА 
ЗАКОНОПРАВИЛА СВЕТОГ САВЕ

 
Сажетак: На последњем листу Сарајевског преписа 

Законоправила Светог Саве из XIV века  постоји тајни запис 
кога су истраживачи проучавали, ослањајући се на његов 
превод који је учинио Сима Соколовић 1862. године. У овом 
раду се анализира допринос И. А. Шљапкина, који је био 
професор три Универзитета: Петербуршког, Харковског и 
Саратовског у изучавању Законоправила. Основ за то су 
његови путописни записи из 1908. године. Он је тада као 
археограф укратко описао рукописе које је затекао у Старој 
српској цркви у Сарајеву, а касније је о томе и објавио рад под 
насловом       ,,Рукописи Сараевской старосербской Михаило-
Архангелъской церкви”. Шљапкин је  описао и садржај 
Законоправила, а посебно пажњу је обратио на тајни запис 
и ушао је у полемику са преводом Симе Соколовића, тврдећи 
да има неке нетачности. Истовремено овим тајним записом 
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бавио се и Драгутин Костић. У овом раду се упоређују њихови 
закључци до којих су дошли и даје се оцена Шљапкиновог 
доприноса.

Кључне речи: Законоправило Светог Саве, Иља 
Александрович Шљапкин, Сима Соколовић, Драгутин 
Костић, рукопис, тајни запис, превод, црква.

УВОД

На нашим просторима 
у библиотекама се не може 
наћи рад проф. Шљапкина1 
,,Рукописи Сараевской 
старосербской Михаило-
Архангелъской церкви”  у 
коме је он описао рукописе 
Старе српске Михајло-
Архангеловске цркве 
у Сарајеву. Путујући у 
Сарајево из Загреба, у 
априлу 1908. године, он нам 
је дао и кратак опис пута и 
неке историјске чињенице 
из његовог непосредног 
опажања као сапутника у 

вагонима воза. Он каже: Вагони су били препуни аустријских 
и угарских официра који су  причали да иду на турску границу 
ради спречавања, по њиховим ријечима, контрабанди 
(Шљапкин, 1915,1). Похвално се изразио о црквеним 
старешинама који су тада службовали у цркви у Сарајеву и 

1 Шляпкин Илья Александрович (1858-1918), историчар руске 
књижевности, археограф и палеограф, члан Академије наука.
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који су му омогућили да се упозна са црквеним старинама 
које су се налазиле у цркви. Своја запажања Шљапкин није 
штампао одмах после тога знајући да је после њега рукописе 
проматрао и проф. А.И. Јацимирски и очекивао је да ће их 
он објавити. Након што је прошло шест година од његовог 
боравка у Сарајеву, а видећи да се 1914. године разбуктао 
Велики рат и да је опасност да вредни рукописи Старе српске 
цркве у Сарајеву буду уништени, одлучио је да штампа 
своје кратке примедбе које је записао, сматрајући да ће тиме 
помоћи будућим славистима у ери наступајућег славенског 
ослобођења (Шљапкин 1914, 2). Шљапкину је било позната 
и књига Миленка Вукићевића, издана седам година пре него 
што је он стигао да погледа рукописе у цркви. Сарајевским  
Законоправилом2 се бавио и Драгутин Костић (*1873†1945) у 
својој књизи Тајно писање на јужнословеским рукописима, не 
улазећи у опис самог састава Законоправила.

2 Законоправило Светог Саве је збирка канонских и државних прописа, 
које је Свети Сава 1219. године однео у Никеју код Цариградског патријарха и 
византијског цара, како би издејствовао аутокефалност за Српску Православну 
Цркву, уз упутство како ће се држава и Црква владати. Зборник је настао у 13. 
веку, док се за сарајевски препис зна да је преписан 1362. године и то директно 
са књиге Дабарске епископије, од стране будимљанског епископа Теофила. 
Значај и специфичност сарајевског преписа у односу на остале преписе се 
огледа у његовој очуваности, као и у томе што се на његовим маргинама може 
прочитати и запис о историји Старе цркве у Сарајеву на Башчаршији, где 
се и данас чува.  У овом оригиналном препису се налази тајни запис, први у 
свету који је написан словенским писмом, а који је написао монах Исаија, за 
кога се зна да је био у делегацији која је била послата од стране српског кнеза 
Лазара која је ишла код Цариградског патријарха да измоли скидање анатеме са 
Српске Православне Цркве. Овај препис карактерише и то што је прво написан 
на пергаменту, а потом на јагњећој кожи, што га чини изузетно очуваним, 
тако да се и данас може користити не само у Цркви него и у лингвистици и 
истраживању обичајног и породичног права.  Сарајевски препис Законоправила 
Светог Саве из 14. вјека, фототипско издање, Дабар, издавачка кућа митрополије 
дабро-босанске, манастир Добрун 2014.
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ОПИС ЗАКОНОПРАВИЛА ПО ШЉАПКИНУ 

Шљапкин је започео свој опис Законоправила 
вреднујући рукопис бројком (I), као рукопис на пергаменту, 
у дрвеним даскама, писан уставом, киноваром (црвеном 
бојом) у два ступца на 367 листова. Писац даје почетне речи 
којим почиње текст Законоправила: Књиге сије глаголајеми 
греческим јазиком Номоканаон и сказајемие нашим језиком 
Законоуправило. Слово о свјатих и васељенских седми збор 
гдје и когда инакије кждо их сбрасе. Подобајет вједјети 
сјакому христијану јако седб јест свјатих и васељенских збор. 
Збор васељенски от Взнесенија Христова до перваго збора... 
(Законоправило 2014, 1; цит. према: Шљапкин 1915, 2 ) и затим 
прелази на лист 6 где даје само наслов написан киноваром. 
Задржава се на листу 9 само дајући наслов и стављајући знак 
да се обрати пажња на речи у том наслову: помилуј и  амин, 
јер је у питању тумачење стиха Господе Исусе Христе Боже 
наш помилуј нас, Амин. Ове две речи му нису  биле довољно 
јасне за читање па је то ставио као напомену. На листу 12 
ставио је наслов Тумачење светог изображења вјере. Лист 13 
је означио посебно да се ради о тумачењу молитве Господње 
од стране св. Јована Златоустог. Исто тако, ставио је наслов 
листа 14, пролога и почетну реченицу, а на листу 16 је запазио 
наслов киноваром и дао је почетни део прве реченице, као 
и крај, дајући у загради годину другог предисловија 883. Од 
листа 16 до листа 37, само кратку напомену, да до листа 35 
иду апостолска правила у 14 грана и саборских у 40 грана. 
Забележио је на 37 листу, тумачење изложених правила 
апостолских Алексија ђакона и законоухранитеља Аристина. 
На листу 51, ставио је само наслов правила апостола Павла, 
на листу 61 правила Анкирског сабора, на листу 68 правила 
Новокесаријског сабора, на листу 71 правила Гангријског 
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сабора, на листу 75 правила Антиохијског сабора и на листу 
81 правила Лаодикијског сабора. На листу 89 је забележио 
наслов другог Васељенског сабора али је у загради ставио 
примедбу да се погледа лист 137. На листу 92 је забележио  
наслов трећега Васељенског сабора, а на 94 само четвртог, 
а у загради је ставио Ефеског. На листу 102 Сардикијског, 
а на листу 107 Картагенског сабора. На листу 136 писање 
Кирила Александријског оцима тог сабора. У загради је 
ставио Келестину и др. На листу 138 је забележио наслов 
шестога сабора, на листу 157 седмог сабора, на листу 163 
Константинопољског другог, а на листу 165 три правила 
седмог сабора, као и посланица Василија Великог Амфилохију. 
Следећа забелешка му је на листу181 о епитимијама. Важно 
је да је на листу 192  запис одсел писа грешни Мирослав.

Шљапкин није записивао све глосе3 које се доиста 
налазе у Сарајевском препису, нити је ставио примедбу да 
су два листа означена истим бројем, као што је то 313, што 
би значило да он на то није обратио пажњу или у то време 
није била накнадно написана нумерација листова арапским 
бројевима. Највише се задржао на опису листа 196  о 
Масалијанима, где је дао опис ко су Масалијани. На листу 
236 је записао и нацртао слику крста који је на два места 
насликан на том листу, вероватно накнадно, пошто је препис 
већ учињен, али је ипак Шљапкин сматрао да је то важно 
па је то забележио. Бавио се и глосама (коментарима) из 
осамнаестог века које су започеле на листу 247, а завршавале 
се на листу 273, о смрти дабарских митрополита Мелентија 
Миленковића и Пајсија Лазаревића. 

Закон градски Леона и Константина у четрдесет грана, 
забележио је само наслов на листу 252, али је на листу 273 

3 Глосе, кратке забелешке и коментари на маргинама текста које су 
појашњавале смисао текста.
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забележио глосу вина глаголајетсе махана. На листу 364 
је записао допунски чланак Михајла синђела Изложење о 
правовјерној вјери и као запис на листу 36, таблицу сродства 
означујући је као таблицу сродства по питањима о ступању 
у брак.

ОПИС ТАЈНОГ ЗАПИСА  НА ПОСЛЕДЊЕМ ЛИСТУ

Шљапкину је био интересантан тајни запис кога је он 
најпре забележио по сваком слову и ставио је напомену да је 
учитељ сарајевски Симо Соколовић 1862. године записао и  
како се криптограм чита, наводећи да криптограм није јасан, 
а да расчитавање које је учинио Сима Соколовић није сасвим 
исправно и у доказ своје тврдње он је приложио  криптографију 
и објашњење да се требају мењати једна слова другим, не 
наводећи правило за то решење тј. бројевно правило да се 
на место постојећег слова треба ставити оно слово које би 
додато бројчано том слову давало или бројку 10, број 100 или 
1.000, већ је дао таблицу мењања слова. Тако је уместо слова 
А дао слово О , уместо Б слово Д, уместо В слово И, уместо 
Г слово Д, Е остаје непромењено, уместо З слово Ч, уместо 
К слово П, Л је исто дао као О, уместо М слово КС, уместо Р 
слово Ц, уместо С слово ОМЕГА, уместо Т слово ПС, уместо 
У слово Х, док је за слова Ш, ШЧ, ЈЕ, ЈУ, и ТВРДИ и МЕКИ 
ЗНАК одредио да то значе исто. Чудно је да је и за слово А и 
за слово Л одредио као замену слово О, а уместо слова З слово 
Ч, чиме није опет у најбољој мери остварио своју жељу да у 
целости исправи запис Симе Соколовића, тако да је добио 
реч пјеснлвац и уместо госпи добио је чошчи и са годином 
шесттисучноосмист осамдесет уместо семдидесет. 

Иза овог можемо закључити да је Шљапкину био 
интересантан само тај тајни запис више у смислу да укаже 
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да је Сима Соколовић погрешио, али изгледа да каснијим 
истраживачима није био доступан овај кратки запис 
Шљапкина из 1908. године, већ су готово сви, безрезервно 
прихватали као тачан запис Симе Соколовића. 

Интересантно је да Шљапкин није ништа записао о 
другом тајном запису Христифора Житомислића из ΧVIII 
века, што би се могло закључити да му није био познат кључ за 
решавање тог затајеног потписа Христифора Житомислића. 
Такође није уочио слова испод тајног записа у облику крста 
и што је у ствари затајен потпис записивача тајног записа 
Исаије, на што је први пут указано у пропратном тексту 
фототипског издања Сарајевског преписа Законоправила 
Светог Саве из 2014. године.

ОПИС ДРУГИХ РУКОПИСА

Шљапкин је свој приказ Сарајевског преписа 
Законоправила Светог Саве завршио управо тајним записом 
и након тога је дао кратак опис старих рукописа, пре свега 
житија Саве Српског и то преписа из 1508. године, затим 
Јеванђеља на пергаменту са тумачењем из 1379. године, 
затим Зборника из 15. века српске редакције од 418 листова, 
са напоменом да је на листу 16 запис о смрти митрополитâ 
Миленковића и Лазаревића, исти као и у Кормчој књизи 
(Законоправило), Лествица из 1564. године, Јеванђеље из 
ΧVII века, Јеванђеље из ΧVI века, писано златом и киноварем 
и оковано златом у Сарајеву. 

Описујући даље преписе Архангелске сарајевске цркве 
из ΧVIII века, нашао је један запис за који је сматрао да 
треба да запише јер је историјски важан, да је у лето 1656. 
године изгорело место Сарајево и црква Хришћанска и црква 
Латинска и да је црква обновљена 1658. године. Од књига које 
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су описане,  забележио је да је по опису било 44. 
Посебан запис је дао и на Минеју штампаном у Москви 

1645. године, а дарованог цркви 1692. године, на чијим 
корицама је запис у виду укрштених речи, које вертикално 
и хоризонтално имају речи ШАТОР, АРЕПО, ТЕПЕТ, ОЕРА, 
РОТАС, и напомену да се овај печат стави на кисео хлеб и да 
се ујутро поједе наште срца. 

Даље се бави кратким описом икона и других ствари 
и на крају укратко даје опис саме цркве, наводећи да је 
византијска са троделним олтаром и три полукружне апсиде, 
шест ступова и да је све то окружено зидом, напомињући да 
су двориште и под цркве нижи од нивоа земље на улици и да 
звонаре, наравно, нема.

КОСТИЋ О ТАЈНОМ ПИСАЊУ

Драгутин Костић је у Гласу Српске Краљевске 
Академије 1894. године објавио рад под називом Тајно 
писање у споменицима српским (Костић 1894, 138-166), 
који је наишао на похвале, али и приговоре да је врло 
кратко објаснио врсту тајног писања, коју је професор 
Остојић штампао у Јагићевом архиву, и што није довољно 
писао о тајној буквици у Руса. Приговорено му је да није 
прегледно изнеио историју и развитак тајне буквице у нашим 
споменицима. Костић је након тога не само допунио свој рад 
, већ је на скупу Академије Друштвених Наука 11. новембра 
1911. године изложио опширан реферат о тајном писању у 
јужнословенским ћириловским споменицима, а после је то 
штампано у Државној штампарији Краљевине Србије 1913. 
године. Он је детаљно анализирао тајне записе, између 
осталог и тајни запис на Сарајевском препису Законоправила 
Светог Саве. Његов закључак је да је у Сарајеву у Старој 
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српској цркви посебно негована и развијана криптографија 
и да је у ствари у остале крајеве долазила управо из овог 
простора. Посебност криптографског начина указује и на то 
да је у Старој српској цркви у Сарајеву у то време било много 
образованих монаха. Костић је поменуо тајни запис који се 
односи на Христифора Житомислића, који је он написао 
у првој половини ΧVIII века, а како га није ни поменуо 
Шљапкин у свом запису, можемо закључити да њему ни 1914. 
године, када је објављивао запис који је учинио 1908. године, 
није било познато Костићево дело. Шљапкин се у решавању 
тајног записа о деспотици Јелени не позива на просто 
бројевно правило, већ наводи своју табелу која се заснива 
на замењивању слова, из чега закључујемо да му је узор био 
Гардтхаусен. У словенској криптографији, за разлику од 
грчке, не учествују сва писмена у затајивању, зато што немају 
бројевну вредност, па је управо Костић и закључио да је цело 
име деспотице Јелене остало због тога незатајено (Костић 
1913, 43). Костић се није посебно бавио анализом превода 
тајнописа, коју је учинио Симо Соколовић.

ЗАКЉУЧАК

Велики је значај путног записа професора Шљапкина о 
рукописима Старе српске цркве у Сарајеву из 1908. године. 
Иако његова намера није била да то буде расправа, већ само 
кратак запис за изучавање будућим славистима у времену 
будућег славенског ослобођења, ипак су поменуте примедбе 
које је он записао корисне. Напомене које је у свом раду 
навео Шљапкин, указују да ће се у будућности остварити 
његова идеја, сада од пре стотину година, да ће ово користити 
свима онима који желе и могу да изучавају непресушно врело 
Сарајевског преписа Законоправила Светог Саве, посебно 
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тајног записа о деспотици Јелени о чијем идентитету још 
увек не постоји једногласни став у науци. Ратни услови 
су сигурно допринели да Шљапкин не сазна за Костићево 
дело, али су сасвим сигурно обојица знали за рад Виктора 
Гардтхаусена на кога се Костић у свом делу и позива (Костић 
1913, 16).  Шљапкинов путни запис, Костићево тајно писање 
и фототипско издање Сарајевског преписа Законоправила 
Светог Саве, које је уследило стотину година после радова 
ове двојице писаца, изнова отварају непресушни извор 
новим истраживачима.
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Ивана Филиповић

УТИЦАЈ АМБЛЕМАТИКЕ НА РАЗВОЈ СРПСКОГ 
БАРОКНОГ СЛИКАРСТВА   

(Итика Јерополитика и Амблем Вера)

Сажетак: Појава и развој амблематских зборника 
извршили су снажан утицај на формирање барокне 
поетике православног света,  подстичући алегоријски 
начин размишљања. Настали у циљу сажимања знања из 
најразличитијих области- теологије, филозофије, уметности, 
права, књижевности, географије, историје, зоологије, 
амблематски зборници су ушли у програм школства, а уједно 
су представљали значајне ликовне предлошке уметницима 
који су стварали у 16, 17. и 18. веку. Обједињавали су 
разноврсне амблеме- специфичне структуре сачињене из 
натписа, ликовне представе и сажете девизе, које посматрачу 
саопштавају одређену причу и поуку путем слике и речи. 

Нарочито значајана, за ликовне ствараоце православног 
света, била је појава Итике Јерополитике, морализаторско 
дидактичког дела, чије је прво издање штампано 1712. 
године у Кијево- печерској лаври. Као једна од комплексних 
амблематских целина, у овом зборнику нашао се и амблем 
Вера, често представљан на иконостасима барокних 
православних цркава.

Кључне речи: амблематика, Итика Јерополитика, барок, 
вера.

Настанак амблематских зборника подстакао је 
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алегоријски начин размишљања, тумачење различитих 
појава, што је образовало погодно тло за њихов даљи 
развитак. Амблематска литература сажимала је знања како 
из световног, тако и профаног домена сазнања- филозофију, 
књижевност, теологију, историју, географију, зоологију.  
Амблематски зборници су, доспевши у школски програм, као 
обједињијући универзални елемент европске културе XVII и 
ΧVIII века1, извршили снажан утицај на формирање барокне 
поетике православног света.

Године 1531. у Аусбургу је објављено дело Италијана 
Андрее Алчатија (Andrea Alciato), правника и хуманисте, 
под називом Emblematum Liber. Ова књига не великог 
формата, украшена дрворезним илустрацијама,  представља 
зачетак литерарног  жанра који ће се развити у потоњим  
раздобљима, а нарочит значај ће имати у XVII и ΧVIII веку.  
У том периоду амблем је, као сасвим  јединствена уметничка 
творевина, постао неизоставни декоративни и симболички 
део сакралних и профаних здања.

Амблем би се могао протумачити као особен спој слике 
и текстуалног дела, односно као ликовна представа путем 
које се посматрачу саопштава  поучна прича, или прича која 
се сликовно изражава. У складу са тим, амблеме одликује 
тројна структура: текст у форми натписа (inscriptio), сажета 
девиза или мото (motto), ликовна представа (imago/ pic-
ture), а неретко и  додатно текстуално појашњење (subscrip-
tion/ explicatio), које је понекада формулисано у виду стиха.  
Како је амблематска слика сама по себи била недовољно 
јасна и разумљива, неопходно је било додати јој вербалну 
елаборацију у циљу појашњења природе односа између слике 
и речи.  Тестуални део амблематске структуре уздигао је 

1 Тимотијевић, Мирослав, Српско барокно сликарство, Матица српска, 
Нови Сад, 1996, 209.
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саму слику на виши ниво, те се њихов статус изједначио. Док 
су се у средњем веку, минијатуре рукописа јављале као део 
декорације, која је била у функцији осликавања изреченог, у 
амблематској структури, слика није више подређена тексту. 
Она уз њега стоји равноправно, тако да заједно образују 
јединствену симболичку целину.  

У сржи сваког амблема налази се симбол. Ипак, 
није реч о ликовном симболу у класичном смислу, чије је 
значење увек представљено непосредно, а веза између идеје 
и знака протумачена уз помоћ појма. Амблематски симбол 
за разлику од таквог, не може опстати без текста, са којим 
је повезан појмовно, а не опажајно. Роузмери Фримен је, у 
свом делу English Emblem Books2, уобличила своје ставове 
везане за амблематику. Амблеми  су, према њеним речима, 
незадовољавајући као поетски симболи, чак и онда када  
њихов имаго јасно осликава  идеју која треба да буде изражена.

Амблематска литература се изродила из ренесансне 
културе, која је почивала на хуманистичким теоријама 
уметности, које су повезивале поезију и сликарство, 
прокламујући јединство између речи и слике. Управо је 
амблем отелотворио Хорацијеву доктрину ut pictura po-
esis, којом је изражена тежња ренесансних уметника да 
сликарство уздигну у ранг седам слободних вештина. Плутарх 
је, постанак поменуте идеје везао за грчког песника са Кеја, 
Симонида, који је живео на крају шестог и почетку петог 
века пре нове ере. Рекавши да је сликарство нема поезија, 
а поезија слика која говори, установио је природу односа 
између две уметности.3 Према Бодину Вуксану4, вредност 
амблема крије се управо у напрегнутости између два његова 

2 Rosemary Freeman, English Emblem Books, 1948.
3 Бодин Вуксан, Хуманистичке основе амблематске литературе (ΧVI- 
ΧVII век), Београд, 2008, 29-32
4 Бодин Вуксан, н.д, 42.
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чиниоца- текста и слике, која је израженија што је појмовна 
веза између њих удаљенија и посреднија.

Поред ове, у основи амблематике налази се још једна 
Хорацијева идеја- docere et delectarе, по којој би уметничко 
дело требало да има двојаку функцију- да забави и подучи, 
разоноди и васпита. Образујући неуке, а забављајући 
образоване, амблематика је постала носилац још једног 
принципа маниристичко-барокне теорије уметности- учења 
о оштрој мисли или оштроумљу.5

Истовремено, амблематика је стајала у тесној вези 
са уметношћу импреза (impresa) која се, паралелно са 
амблематиком, развијала из хијероглифике током шеснаестог 
века. Импреза је била симболична представа намере и жеље, 
коју су сачињавали слика и мото, тумачећи једно друго. 
Паоло Ђовио и Ерколе Тасо, сматрали су, да би најпогоднија 
за мото, била дужина од две, три речи, односно да би требао 
бити кратак, али истовремено довољно дуг како не би био 
двосмислен. Тасо је веровао да ће мото бити оштроумнији и 
домишљатији, што је мање речи употребљено. Овакав став 
прихватили су готово сви аутори зборника импреза.

Већ се из тесне везе чиниоца амблема, слике и мота, 
као и њиховог односа, може наслутити сличност импрезе 
са амблемом,  па су ови појмови  неретко замењивани или 
чак изједначавани. Постављање јасне границе између ова 
два појма и прецизно утврђивање разлика отежава то што 
су им извори коришћени као грађа, заједнички. За разлику 
од импреза, чији су облици формулисани на основу строго 
постављених постулата италијанских академија, амблематика 
се развијала слободно и независно. За разлику од амблема 
који, на себи својствен начин,  представљају универзалне 
појаве, импреза се јавила као израз личног циља.6

5 Бодин Вуксан, н.д,  9-11.
6 Бодин Вуксан, н. д, 43-47.
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Најважнији амблематски зборник настао крајем 
шеснаестог века била је Иконологија Ћезара Рипе, сачињена 
од такозваних голих амблема, у којима је изостављен imago.  
У наредном издању, објављеном 1603. године, у амблеме је 
био укључен и њихов сликовни део. У том тренутку, зборник 
је досегао изузетну популарност, те је превођен на више 
европских језика. Једно од издања зборника, извршило 
је снажан утицај на делатност барокног сликара Јакова 
Орфелина. 

Године 1615. објављивање зборника Ота Венијуса 
(Ота Ван Вена),  Рубенсовог учитеља из Фландрије, Amo-
ris Divini Emblemata, најавило је велику популарност 
амблематских зборника  профане,  љубавне тематике. 
Носилац амблематских представа у Венијусовом зборнику је 
Амор. Заоденут  драперијом и окружен светлосним зрацима, 
представља персонификацију божанске љубави преузету из 
профане амблематике. Популарност оваквих зборника расла 
је паралелно са поштовањем култа Исуса Христа, нарочито 
везаног за његово детињство.7

 Амблематика је била прихваћена и у барокној култури 
православног света, док се у  кругу Духовне академије у 
Кијеву, појавила већ у току XVII века. Силвестер Медведев је 
у својој библиотеци поседовао амлематски зборник Андрее 
Алчатија, а у библиотекама Теофана Прокоповича и Стефана 
Јаворског налазио се нинбершки зборник Dyodekas emblema-
tum sacrorum, објављен  1626. године.  Слична амблематска 
литература се могла наћи и у библиотекама  високе јерархије 
Карловачке митрополије.

Почетком XVIII века појавили су се први амблематски 
зборници, штампани у свету  православља. Године 1705. 
у Амстердаму је по наређењу Петра Великог одштампано 

7 Мирослав Тимотијевић, н.д, 210-212.
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прво издање амблематског  зборника Symbola et Emblemata. 
Године 1719. је објављено друго, да би у Харлему 1743. године 
било објављено и треће издање овог зборника.  Последње 
је одштампано  трудом Нестора Максимовича Амбодика у 
Петрограду 1788. године.8

Итика Јерополитика
У кругу кијевске Духовне академије, настала је, по 

угледу на западноевропску амблематску литературу, Итика 
Јерополитика, морализаторско дидактичко дело, чије је 
прво издање штампано 1712. године у Кијево- печерској 
лаври. Не постоје прецизни подаци о аутору књиге, али је 
назначено да је она састављена благословом кијево-печерског 
архимандрита Атанасија Миславског, као и да  је посвећена 
Хетману Скоропадском, чије се име везује и за амблематски 
зборник Царски пут крста, објављен три године раније. Већ 
насловом који му је наденут, сугерисано је да дело припада 
скупини етичких и политичких приручника. На почетку 
предговора, аутор истиче да је књига намењена образовању 
и  моралном напретку младих читаоца, носећи представе 
етичких кодекса и правила којих се треба придржавати.

 Бакрорезне илустрације,  у виду шездесет седам 
амблематских представа, извео је Никодим  Зубружицкиј. 
Сасвим је извесно да је књига израђена по узору на једно 
од издања веома утицајног  зборника  XVII века,  Pia Desi-
deria Emblematis,  језуитског амблематичара Хуга Хермана.  
До средине XVIII века израђено је више од педесет његових 
копија, међутим, поновљена издања нису била верна 
оригиналном делу, како су  мењана и допуњавана амблемима 
преузетим из других зборника, од којих највећи број потиче  
из Ото Венијусовог зборника Amoris Divini Emblemata.

8 Мирослав Тимотијевић, н.д, 211-212.
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До краја XVIII века, Итика Јерополитика је  у Русији 
и Украјини прештампавана  пет пута. Српско издање 
Итике Јерополитике9 одштампано је 1774.  године у бечкој 
штампарији Јосифа Курцбека, на инсистирање дворског 
цензора Атанасија Димитријевића Секироша, који је 
потписан као аутор предговора зборника.

9 Издање ове књиге се може видети на сајту Дигиталне библиотеке 
Матице српске:  http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
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Славено- српски превод са грчког језика, објавио је 1799. 
године у Будиму Димитрије Николајевић, а последњу страну 
илустровао је Каспар Вајнраух. Пре објављивања овог 
издања, постојало је интересовање за Итику Јерополитику, 
мада њена распрострањеност у Карловачкој митрополији 
није довољно истражена.

Примерак, који је средином ΧVIII века преписао монах 
Јован Дамјанов, чуван је у библиотеци манастира Кувеждин. 
Слични, познати примери указују на то да је зборник 
коришћен као ликовни предложак, познат, како сликарима, 
тако и  и наручиоцима уметничких дела. Свеприсутност 
амблематских зборника, а нарочито овог, указује на 
дубоку прожетост српске барокне културе амблематским 
схватањима.10 

Амблематика је залазила у саму структуру барокне 
слике, одређујући њен алегоријски садржај.   Многобројне 
илустрације у Итици Јерополитици, чије су представе преузете 
из Старог и Новог завета, нису ништа друго до барокни 
амблеми. На тај начин је жртва Аврамова протумачена као 
амблем Љубав Божија к нама; прича о Јониним искушењима 
као Стрпљење; прича о Лотовој жени и пропасти Содоме 
као амблем Постојаност; Христово чудо са умножавањем 
хлебова као Заједништво; парабола о трну и брвну у оку као 
Осуда; евхаристијски путир је протумачен као Покорност; 
док крст на коме је Господ Исус Христос био разапет, заједно 
са симболима страдања, изражава амблематску представу  
Издржљивост (Снага)  итд.11

10 Мирослав Тимотијевић, н.д, 213-214.
11 Итика Јерополитика, 22, 129, 133, 143, 207, 243, 305.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

111

Амблем Вера

На 15 страници зборника, нашао се амблем са 
представом још једне хришћанске врлине- вере. Преузет из 
стихова Новог завета, из јеванђеља по Матеју (Мт. 17, 1-20)  
пиктограм амблема их сликовито описује, интерпретирајући 
веру као стену (камен) која се одрања и пада у узбуркано море,  
док у непосредној близини  плови брод са подигнутим једрима. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

112

Оваква представа поткрепљена је речима јеванђелисте и 
апостола Матеја:

1. И после шест дана узе Исус  Петра и Јакова и Јована, 
брата његова,  и изведе их на гору високу саме.

2. И преобрази се пред њима, и засија се лице његово 
као сунце, а хаљине његове постадоше бијеле као светлост.

3. И гле, јавише им се Мојсеј и Илија који с њим говораху.
4. А Петар одговарајући рече Исусу: Господе, добро нам 

је овде бити; ако хоћеш да начинимо овде три сенице: теби 
једну, и Мојсију једну, и једну Илији.

5. Док он још говораше, гле, облак сјајни заклони их и, 
гле, глас из облака који говори: Ово је мој син љубљени, који 
је по мојој вољи; њега слушајте.

6. И чувши, ученици падоше ничице и уплашише се 
веома.

7. И приступивши Исус дохвати их се и рече: Устаните 
и не бојте се.

8. А они, подигнувши очи своје, никога не видеше до 
Исуса сама.

9. И када силажаху са горе, заповеди им  Исус говорећи: 
Ником не казујте што сте видели док Син Човечији из мртвих 
не васкрсне.

10. И запиташе га ученици његови говорећи: Зашто 
дакле, књижевници кажу да Илија најприје треба да дође?

11. А Исус одговарајући рече им: Илија ће заиста доћи 
најприје и уредити све.

12. Али вам кажем да је Илија већ дошао, и не познаше 
га, него учинише с њиме што хтедоше; тако ће и Син Човечији 
пострадати од њих.

13. Тада разумјеше ученици да им рече за Јована 
Крститеља.

14. И када дођоше народу, приступи му човјек и паде на 
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колена пред њим говорећи:
15. Господе, помилуј сина мојега, јер је месечар и мучи 

се љуто; јер много пута пада у ватру, и много пута у воду.
16. И доведох га ученицима твојим и не могоше га 

исцијелити.
17. А Исус одговарајући рече: О роде невјерни и 

покварени!  Докле ћу бити с вама?  Докле ћу вас трпљети? 
Доведите ми га амо.

18. И запријети му Исус; и демон изиђе из  њега; и 
оздрави момче од онога часа.

19. Тада приступише ученици Исусу и насамо му рекоше 
: Зашто га ми не могосмо изгнати?

20. А Исус им рече: За невјровање ваше. Јер заиста вам 
кажем: Ако имате вјере колико зрно горушично, рећи ћете 
гори овој: пређи одавде тамо, и прећи ће, и ништа вам неће 
бити немогуће.

Expliato амблема ослања се у највећој мери  на речи 
јеванђелиста везане за Христове проповеди о истинској вери 
и љубави према Господу. Ушавши у Јерусалим, забележио је  
апостол и јеванђелиста Марко (Мк. 11, 12- 24),  Христос се са 
дванаесторицом ученика  запутио у Витанију.

12. И сутрадан кад изиђоше из Витаније, огладње.
13. И видевши издалека смокву с лишћем, дође не би 

ли што нашао на њој; и дошавши њој ништа не нађе осим 
лишћа; јер још не бјеше вријеме смокава.

14. И проговоривши Исус рече јој: Од сад нико не јео са 
тебе рода довијека! И слушаху ученици његови.

15. И дођоше опет у Јерусалим: и ушавши Исус у храм, 
стаде изгонити оне који продаваху и куповаху у храму; и 
испремета столове оних што мијењаху новце, и сједишта 
оних што продаваху голубове.

16. И не дозвољавање да ко пронесе суд кроз храм. 
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17. И учаше говорећи им: Није ли писано: Дом мој 
назваће се дом молитве свима народима? А ви начинисте од 
њега  пећину разбојничку.

18. И чуше књижевници и првосвештеници, и тражаху 
како би га погубили; јер га се бојаху; јер се сав народ дивљаше 
науци његовој.

19. И кад би увече, изиђе изван града.
20. И ујутру пролазећи видеше смокву где се осушила 

из коријена.
21. И опоменувши се Петар рече му: Учитељу, гле, 

смоква што си је проклео осушила се.
22. И одговарајући Исус рече му: Имајте веру у Бога.
23. Јер заиста вам кажем: Ако ко рече гори овој: дигни се 

и баци се у море, а не посумња у срцу својему, него узвјерује 
да ће бити као што говори, биће му што год рече.

24. Зато вам кажем: Све што иштете у својој молитви, 
вјерујте да ћете примити; и биће вам.

Inscriptio исписан над  imagom  гласи: Вера,  док subscrip-
tio у виду стиха ближе објашњава природу односа између два 
поменута елемента амблема: 

Силна је љубав, али, силна је и вера. 
Снажна је, али и јој постоји једнака мера.
Као што на земљи ствара пут, на мору
речју једном исказује стени снагу.
Додатно појашњење,  које је аутор исписао, пружа 

тумачење слике као постојане вере, која је активни принцип у 
чину спасења; она која нас усмерава правим путем, ка Царству 
небеском. Исконска вера исказана делима и доброчинством, 
а не речима, учиниће грешно биће достојним опроштаја.  Не 
рекох ли ти, да ако вјерујеш, видећеш славу Божију? (Јн. 11, 
40)
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*
У религиозно-филозофској и етичкој функцији, 

амблематски приручници који су се залагали за развој 
маријанског култа, дали су дефиниције трактатима, поукама 
и сликама. У њима се наилази на непосредно тумачење брода 
који савлађује олујне ударе, представе која је постала  део 
сликаних програма иконостаса. Историјско праћење појаве 
ове представе  сеже до јудејско- хришћанске симболике 
брода као заједнице људи окупљених у цркви. Поред плуга,  
војничког барјака,  и јарбол брода је симбол крста. Укрштена 
катарка и разапета једра омогућавају да брод сече таласе. 
Представа једрилице изложене  опасностима  мора, ударцима 
о оштре стене и литице, садржи филозофско-етички слој 
који се односи на колебљиви живот сваког човека. Може 
се тумачити и као наговештај греха и одолевање истом, 
или прочишћење душе-постојаност у вери. У појединим 
амблематским корпусима, брод вере у спас, вођен је још 
једним атрибутом, звездом вечерњачом- Stella Maris.  Брод, 
не само да указује на спасење,  већ је и сам симбол спасења, 
дрвета ковчега Нојевог, али истовремено указујући и на нову 
еру, поновни почетак, који је наговестио пророк Јеремија 
(Јер. 31, 31-34) :  

31. Ево, иду дани, говори Господ, кад ћу учинити с 
домом Израиљевијем и с домом Јудинијем Нов завјет.

32.  Не као онај завјет који учиних с оцима њиховијем, 
кад их узех за руку да их изведем из земље Мисирске, јер онај 
завјет мој они покварише, а ја им бијах муж, говори Господ:

33. Него ово је завјет што ћу учинити с домом 
Израиљевијем послије овијех дана, говори Господ: Метнућу 
завјет свој у њих, и на срцу њихову написаћу га, и бићу им Бог 
и они ће ми бити народ.

34.  И неће више учити пријатељ пријатеља ни брат брата 
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говорећи: Познајте Господа; јер ће ме знати сви од малога 
до великога, говори Господ; јер ћу им опростити безакоња 
њихова, и гријеха њиховијех нећу више помињати.

*
Честе морализаторске представе, које се могу срести 

на барокним делима српских  сликара, а које су  преузеле 
амблематски пиктограм, понекад дефинисан inscriptio-м, 
сведоче о распрострањености и примени амблематике. 
Визуелна презентација хришћанских, али и грађанских 
врлина, добила је своју материјализовану форму на 
иконостасима православних цркава,  које су се налазиле на 
територији Хабзбуршке монархије. У зони сокла иконостаса 
цркве из села Ечка (Банат, а у то време јужна Мађарска) 
место су нашле морализаторске представе врлина, преузете 
из Итике Јерополитике,  па и Вере, која је као у поменутом 
зборнику  представљена стенама које се одрањају у узбуркано 
море, док се на пучини појављује брод са разапетим једрима.12 
Као хришћански амблем, брод на соклу српске цркве са краја 
осамнаестог века (1786. године), може  се пронаћи у низу 
извора богословске литературе, па и у делу Луке Пинелија (из 
1601. године) Meditazioni sopra quindici misteri del Rosario, које 
су барокни мајстори користили за амблематско сажимање 
појма чистоте.13

Карактеристична природа амблема, била је уткана, 
не само у дела ликовне уметности, већ и у књижевним 
делима насталим на подручју Војводине у ΧVIII веку, која 
Итика Јерополитика и друга амблематска литература ближе 
објашњавају, успостављајући тесну везу између ликовног 

12 Преузето са: arkyves. org  (Mijailović, The origin and role of the emblem in 
the Serbian orthodox churches of the eighteenth century on the territory of Habsburg 
monarchy, 2.)
13 Михаиловић, Радмила, Прва зона српског иконостаса XVIII века, у: 
Зборник Филозофског факултета 14, Београд 1979, 299.
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језика српског барокног сликарства и израза српске 
књижевности осамнаестог века. Тако се у  Венцловићевом 
тексту Слово похвално крсту, говори о катарки, као 
симболичној манифестацији крста:

Радуј се, крсте, пловећим тишино и покрове!
 Твојим знамењем  свирепо и ричуће укроћује се море.
Радуј се, крсте, крмилара хитрости!
Јер они који тобом разум примају, управљени бивају с 

малим дрветом,  и тамоносне корабље исправљају,  и у тесна 
ушћа и пристаништа  увиде и укотвљују.

Радуј се, крсте,  корабљима благодушје  и покојиште 
које си;  сваки тобом страх одбачен бива и одлази.

Велику пучину  и широту морску раздирући, тима 
надежду блиску јављаш, који у тране долазе несвоје.14

Осим што су коришћени у едукативне сврхе, ушавши 
у програм школства, амблематски зборници су служили 
и као ликовни предлошци уметницима који су поједине 
елементе преузимали,  инкорпорирајући их у сопствена 
дела барокног сликарства. Добро познати како уметницима, 
тако и наручиоцима, зборници су у великој мери утицали на 
обликовање српске визуелне сакралне уметности. Међутим, 
почетак ΧIΧ века означио је крај једног начина ликовног 
изражавања, неподобног за нову епоху.

14 Гаврил Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу: легенде, беседе, 
песме, избор, предговор и редакциjа Милорад Павић, Београд : Просвета, 1966.
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протођакон Радомир Ракић

ПОВОДОМ 170- ГОДИШЊИЦЕ ПРЕВОДА 
НОВОГА ЗАВЈЕТА ВУКА СТЕФАНОВИЋА 

КАРАЏИЋА (1847 - 2017)

Да бисмо успоставили везу од првог словенског 
ћирилометодијског превода са преводима на српски језик 
из времена Вуковог и после њега, потребно је да се повуче 
извесна нит измећу тих времена да бимо лакше схватили 
историјску позадину наше теме и боље допринели даљој 
дискусији о језику Цркве.

Свети Кирило  (827. - 14. 
фебруар 869) је пред полазак у 
Моравску превео тзв. Изборно 
јеванђеље и тиме, као што 
је случај са свима народима 
где је Свето писмо било прва 
књига, увео словенске народе 
у нови свет културе. Као што 
и данас мисионарски рад мећу 
примитивним народима често 
почиње превођењем Библије, 
тако је и у средњем веку Свето 
писмо многим народима 
отворило врата у храм светске 
културе. Тзв. допунске делове 
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за целокупно Четворојеванђеље превео је у самој Моравској.
Превод је био веома буквалан, са грчког, до те мере да 

кад би се, кажу, изгубио изворни грчки, добар познавалац 
обају језика могао би са словенског успоставити оригинал. 
Стваране су и такве нове конструкције којих није било у 
говору Словена. Остали делови Светога писма преведени су 
од Кирилових настављача.

Обзиром на то да су словенски народи, као и данас, 
захватали огромна пространства, језик се мењао у облицима, 
лексици, што се одражавало у преписима Светога писма, па су 
предузимане радње на канонском исправљању и уједначавању 
текста, од којих је најзначајнија реформа црквених књига у 
17. веку руског патријарха Никона. Врло озбиљна ревизија 
библијског текста проведена је у доба царице Јелисавете 
1751. г. Почев од 16. века, у оквиру помоћи Руске цркве 
Словенима под Турцима, руска штампана црквена књига 
слата је у балканске земље Србима и Бугарима као оригинал 
за рукописне копије, али је текст руске верзије био далеко од 
тадањег живог језика, који је у раздобљу ропства доживео 
еволуцију, којом се и морфолошки и синтаксички и лексички 
веома удаљио од старословенског основа.

Прво српско јеванђеље штампано је 1537. г. у Рујанском 
манастиру, а Мардаријево Београдско 1552. и исто у Мркшиној 
цркви 1562. И поред задржаних архаичних облика и лексике, 
ти текстови су били разумљиви за народ.

До 18. века нема међу православнима покушаја 
превођења јеванђеља на живи народни језик, па је у 18. веку 
то питање добило значај због ширења руских штампаних 
издања, а и због популаризације јеванђелске науке с 
предикаоница, у оквиру борбе православних Срба против 
унијаћења и потурања унијатских књига штампаних на 
рускословенском језику.
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Покушаји јачег прилагођавања старословенског текста 
живом народном говору започели су међу католицима 
раније него међу православнима. Приликом преласка са 
старог словенског богослужења према глагољским књигама 
на латинско, свештенство је настојало да за народ остави 
приступачним перикопе (делове јеванђеља) које се читају на 
богослужењима и обредима, али постепено редиговане према 
званичном преводу Вулгате (Корчулански лекционар из 14. 
века и Задарски из 15. века - икавски изговор, па Лекционар 
Бернадина Сплићанина објављен у Венецији 1495, која је 
прва латиницом штампана хрватска књига).

Превод целог Новога завета у глагољском и ћирилском 
издању изашао је први пут у јужнословенским земљама 
тек средином 16. века, у оквиру протестантског покрета, 
захваљујући труду Антуна Далматина (1579) и Стјепана 
Конзула Истранина (око 1570); Јеванђеље и Дела апостолска 
издата су у Тибингену 1562. (глагољско) и 1653. (ћирилско), а 
II део: 1563. (глагољско и ћирилско издање).

Уобичајено мишљење - да се на православној страни 
није појавио ниједан превод или одломак Библије, те се као 
Вуку савременици цитирају, Катанићев превод целог Светога 
писма (католички 1831) и Стојковићев (1832) славеносрпски, 
није тачно, јер је Гаврило Стефановић Венцловић (1680-1749) 
у својим проповедима оставио преведену на народном језику 
скоро целу Библију.

Што се тиче превода Новог завета Атанасија Стојковића, 
навешћемо ово: он је као професор харковског универзитета 
добио од Библијског друштва у Петрограду да прегледа 
Вуков превод и прилагоди тадашњем српском правопису, 
који је сматран меродаван. Пошто је спровео све исправке 
до почетка I Петрове посланице, и то ишаравши скоро сваку 
реченицу, Стојковић је изјавио да је посао узалудан, и да би 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

122

било боље превести то све поново, па је Библијско друштво 
тај посао њему поверило. При преводу Стојковић није имао 
Вуков текст, јер га је претходно вратио Библијском друштву. 
Стојковић се у свом преводу држао црквенословенског језика 
преносећи га у славеносрпски калуп, у складу са књижевним 
укусом свога доба, клонивши се „скаредних израза”. Његов 
превод је Даничић обележио као „велику књижевну 
срамоту”. Превод није добио одобрење митрополита Стефана 
Стратимировића.

Прво издање Вуковог превода (1847), по узору на 
црквенословенску и руску Библију, садржало је Саборне 
посланице одмах после Дела апостолских, па Стојковић 
није редиговао друге Саборне посланице, као ни посланице 
апостола Павла и Откривење Јованово.

Прво издање Стојковићевог превода из 1824. 
(Петроградско библијско друштво) било је уништено и 
имало је наслов „Новиј завјет Господа нашега Иисуса Христа. 
Напечатан на Сербском језику, иждивением Росијскаго 
Библиејскаго Обшчества, по преводу Афанасија Стојковића”, 
С. Петербург 1824, 630 стр., 8°. Мошин наводи Љ. Стојановића 
који каже: „Како ово издање није ни пуштено у промет, већ је 
уништено, значило би да му је Стратимировић био противан”, 
исто.

Насупрот овој чињеници, него закључујући по томе 
што је Стојковићев превод у кратком времену доживео 
друга два издања, оба у Лајпцигу 1830. и 1834, у издању 
Берлинског библијског друштва, професор Новога завета 
на Богословском факултету у Београду др Емилијан Чарнић 
сматрао га је доприносом преводилаштву. Потиснуо га је 
Вуков превод, а у Србију није «и увожен.
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Основни подаци о Вуковом преводу

Превод Новог завјета је урађен на подстрек Јернеја 
Копитара (у марту 1816) у Бечу од септембра 1819. до јуна 
1820. године.

Вук је преводио са црквенословенског, веома се држао 
руског превода штампаног у Петрограду 1820, који је одобрио 
Свети синод, затим „много вирио“ у Лутеров превод; „осим 
тога, пише Вук, имао сам на столу пријеводе готово свију 
европскијех језика и два јелинска оригинала” (Гризбахов 
и Шубертов, уз који је била Вулгата). Где није био сигуран, 
Копитар би гледао у грчке оригинале, па и коментаре.

„Огледе Светог Писма на српском језику” (Лајпциг, 
1824) који садрже поједине главе из јеванђеља и других 
новозаветних списа, као и целу Јаковљеву посланицу, 
штампао је у Лајпцигу 1824, без гласа X, слово Т је било 
окренуто слово Ш, а бројеви стихова са стране. Пресликало 
их је „Просветино” издање Вуковог превода Новог завјета са 
свима његовим списима (1984-1986).

Рецензент целог Новога завјета спремљеног за штампу 
био је Франц Миклошић, који је 1845. г. дао повољно 
мишљење, а бечка цензура „имприматур” исте године у 
новембру. Штампање је започето у фебруару, а завршено 29. 
јула 1847. Тираж: 2.000 примерака, стр. 607, 8°. Штампан је у 
јерменском манастиру мехитариста (јерменском унијатском 
манастиру) на вересију до краја године о Вуковом трошку.

Црквене власти нису одобриле овај превод због 
великог броја нетачности богословске природе и неких 
„скаредних” израза. Најбољу теолошку оцену у оно време дао 
је кувеждински архимандрит Никанор Грујић, од којих је Вук 
неке усвојио (Чивутима = Јеврејима, Помоз’ Бог, царе јудејски 
= Здраво, царе јудејски; Добро јутро! и др.) када је припремао 
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II издање, које је у Берлину издало Библијско друштво 1857. 
г. (Вук је вршио и две коректуре, али су му ипак промакле 
грешке).

Ђура Даничић је припремио III издање 1864, а припремио 
је и сва даља издања 1867, 1868, 1870, 1871. Саблажњива места 
нису дирана, па ни Даничић то није чинио, све до II издања 
Четворојеванђеља римског понтификалног института у Риму 
1947. (I изд., 1948. са примедбама испод текста).

Даничић је штошта мењао, немарно читао коректуру, 
па је негде и смисао покварен, па зато „ако хоћемо да имамо 
непромењен и непокварен Вуков превод, не смемо узимати 
ни једно од Даничићевих издања, већ само Вуково издање од 
г. 1857.“ (М. Решетар). Чарнић тврди да овај превод није био 
забрањен од јерархије и да је био примљен од свештенства, 
„што значи да је задовољавао потребе теолога и Цркве” 
(„Традиционални и нетрадиционални фактори у превођењу 
Светог писма”, Богословље, св. 1. и 2, 1972, 34).

Мећутим, др Димитрије Богдановић, приказујући 
управо превод др Емилијана Чарнића из 1972.г. овако вреднује 
Вуков превод: „Неуспели превод Атанасија Стојковића 
показао је све немоћи једне вештачке језичке конструкције да 
мисао Светог писма учини доступним народу.”

Истичемо да је III издање Вуковог превода Новога завјета 
у редакцији Ђуре Даничића било ћирилично и латинично, с 
тим што је дошло и до малих измена у латиничном издању, 
рецимо, четврто јеванђеље има наслов „Јеванђеље по Ивану”.

Најстудиознији теолошки, па и лингвистички, приказ 
Вуковог превода је дао ондашњи архимандрит кувеждински 
Никанор Грујић, који је штампан у Земуну 1852, само пет 
година после излажења Вуковог превода, под насловом 
,,Примјетве Никанора Грујића, архимандрита Кувеждинского 
на превод Нового Завјета кои е С. Караџић писао, и у Бечу 
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у штампарии јерменскога монастира печатао 1847”, на 138 
страна.

Најпозитивнију критику Вуковог превода Новога 
завјета дао је већ 1862. г. његов следбеник Ђура Даничић, 
филолог, а не теолог. Он пише оне чувене редове: „Тијем је 
Вук у историји хришћанске књижевности подигао српском 
језику споменик каквим се ријетко који народ може дичити, 
споменик који ће свагда верно јављати ученом свијету живи 
језик онога народа за који је писан. А ради важности који у 
животу свакога народа има Свето писмо на његовом језику, 
мислим да се нећу огријешити о човјека који је основао нову 
српску књижевност ако те важности кажем да колика је сва 
књижевна радња Вукова, опет јој је цијелој ово дело круна.”

Овде се не бисмо могли даље упуштати у огромну 
и дугу битку која је вођена за и против Вуковог превода, и 
уопште правописа и језика, јер полемика није вођена само по 
питању тачности превода са богословског становишта, него 
и лексичког, морфолошког, синтаксичког и других гледишта.

Ипак, др Веселин Чајкановић примећује да „без обзира 
на то што је то један од најлепших споменика српске прозе, 
није био довољан ни богословима ни лаицима”.

Ирена Грицкат: „Тачно је да је Вук у највећем делу свога 
превода постигао своје савршенство, али је тачно и то да му 
садржина и стил Библије углавном нису блиски. Вукове су 
мисли и речи увек живе и сочне, активне и непосредне, тако 
да се у овом делу, нарочито на местима спиритуалним, не 
ретко и тачних апстракција његов стил у суштини показао 
неисправан... На неким местима Вуков израз нам изгледа 
тачан, али сувише народски, односно упрошћен, сиромашан; 
2. другде, због измењеног језичког осећања за поједине 
речи и обрте Вуков стил постао је неприкладно буквалан, 
незграпан; 3. синтакса је понегде или невешта, још у фази 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

126

борбе и неодређености кад је у питању тежа конструкција, 
или страна данашњем књижевном језику; 4. неке појединости 
у морфологији развиле су се правцем другачијих алтернатива 
него што су биле Вукове; 5. у лексици се такоће могу срести 
случајеви застаревања или потискивања у дијалектизам.”

Др Емилијан Чарнић, својевремено професор 
Богословског факултета, у своме негативном расположењу 
према Вуковом преводу цитира и Петра Ђорђића који каже 
да „строго узевши, тако се није говорило ни на једном месту, 
ни писало ни у једној другој књизи”. Професор Чарнић се с 
правом слаже с чињеницом да Црква није званично признала 
овај Вуков превод, али остаје и то да он не узима у обзир и 
све шта су други (Меша Селимовић, А. Белић, А. Стевановић 
и други филолози, као и Скерлић) по овоме рекли, а што 
сажето презентира др Владимир Мошин у својој изванредној 
студији Вуков Нови завјет (Београд, Просвета 1974), у којој 
су изнети и они најпозитивнији аспекти овог подухвата, 
него се задовољава са мишљењем двојице филолога. Чарнић 
даље каже у својој студији да „преводилачка традиција 
А. Стојковић (!) - епископ Платон - епископ Иларион - Д. 
Стефановић, занемаривана свесно или несвесно, може и 
данас да буде један традиционални фактор приликом израде 
нових превода”, док „Вуков превод никада није био признат 
као црквени превод, иако је читан и прихватан захваљујући 
Британском библијском друштву, које га непрестано штампа.”

Мора се приметити да Вук (као ни Даничић Стари завјет, 
1865) није преводио за богослужбену употребу, у цркви, или 
за рад по њему у богословијама (и после Другог светског 
рата у нашим богословијама предавала се Догматика по 
уџбеницима преведеним са руског, у којима су сви цитати из 
Светога писма били на црквенословенском језику), него да би 
реч Божју учинио приступачнијом народу, за његово духовно 
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назидавање у породици, и на богомољним скуповима. Друго, 
Вук је био свестан да он није теолошки образован, није позван 
да се лати овог подухвата, него га је обавио по наговору 
Копитара. И треће, Британско и инострано библијско 
друштво штампало је у својој историји на српском језику и 
преводе Светога писма других преводилаца, али их, бар до 
сада, није издавало други пут.

Морамо се у потпуности сложити са констатацијом др 
Димитрија Богдановића да „Вуков превод Новог завета на 
народни језик није могао да обави овај задатак (мисао Светог 
писма учини доступном народу), макар и добио одличну 
и трајну позитивну оцену филолога због свога доприноса 
формирању српског књижевног језика и стила, пошто 
су теолошке и филолошке мањкавости Вуковог превода 
(поготово када се пошло у подробну анализу превода у односу 
на црквенословенски и грчки оригинал) биле очигледне 
већ Вуковим ученим савременицима и првим критичарима 
(Никанор Грујић).”

Најбољу концизну студију о Вуковом преводу Новога 
завета дао је протојереј-ставрофор др Владимир Мошин, 
Вуков Нови завјет (Београд, Просвета 1974),  чији наслови 
поглавља говоре са које стране је овај научник пришао 
Вуковом делу: I Вукови претходници, II Историја превода, 
III Критика од 1847. до 1863. године, IV Еволуција Вуковог 
превода, V Студиј Вуковог превода - историјске реалије и 
догматика, VI Студиј Вуковог превода - језик и стил.

Уз споменуто „Просветино” издање Новог завета, поред 
Мошинове студије донет је Вуков Предговор, Где је што, Текст 
Новога завета, „Огледи Светога писма” (1824) - фототипски 
- и Напомене и објашњења Димитрија Богдановића, Индекс 
речи тј. целокупни језички фонд Новог завета, Регистар 
личних имена и Регистар географских имена које је 
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припремила Соња Богдановић, као и поједине факсимиле, 
све заједно на 1.202 стране.

Приказујући ово капитално дело, библиста Чарнић 
одлично запажа: „У Напоменама и објашњењима Д. Богдановић 
је дао коментар у виду текстолошко-филолошких напомена 
и објашњења уз одрећена места у тексту Вуковог Новог 
завета, укључујући све лексичке и морфолошке варијанте, 
као и варијанте синтаксичке. Сам коментар у ужем смислу 
полази од упоређења Вуковог превода са црквенословенским 
текстом, синодалним руским и Лутеровим преводом, и са 
критичким издањем грчког оригинала у издању Е. Нестле-а 
(1950)...

Опширнија филолошка објашњења замењена су у 
случајевима погрешног или недовољно тачног превода, 
навођењем тачнијих верзија Д. Стефановића и Е. Чарнића, 
као и предлогом сопственог превода, уколико су све постојеће 
верзије оцењене као незадовољавајуће. Овим и јединственим 
радом код нас Богдановић је дао свој веома значајан прилог 
српском преводу Новог завета и његовом перфектном 
формирању.”

Преводи после Вука Караџића

Платон Атанацковић (+ 1867), епископ бачки, превео 
је са црквенословенског на српски празнична и недељна 
јеванђеља и апостолска чтенија (Нови Сад, 1860. г.; II 
поправљено издање у редакцији Бољарића у Панчеву 1894). 
Проф. Чарнић каже да му је „превод тачнији и течнији од 
Вуковог, али ближи црквенословснском преводу, са кога је 
извршен него оригиналу грчком”. Међутим, овај превод је 
непознат, па ни у богословској јавности, осим библистима.
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Иларион Зеремски (†1931), проф. Богословског 
факултета и епископ горњокарловачки, почео је да преводи 
са грчког оригинала и тумачи поједине одељке јеванђеља и да 
их објављује у „Богословском гласнику” и уз своје скрипте. 
Није дао потпун превод Новога завета, али је, каже Чарнић, 
„својим радом поставио нове и здраве темеље нашој науци, 
те указао на пут којим треба ићи”.

О преводу Светог Јеванђеља по Јовану Војислава 
М. Петровића (Београд 1927) негативно мишљење је дао 
Димитрије Стефановић, питајући се како се они усуђују 
за такав рад, јер ,,није довољно само знати грчки и српски 
језик” да би се преводило. Замера им зашто пише Бетанија 
уместо Витанија, Бетсаида - Витсаида, Кефас уместо Кифа, 
а правилно је задржао Илија, Јован, Јерусалим, Аврам, 
Натанаило. Међутим, приказивач овде замера, као касније 
Бакотићу, што је Јн 1,1 „погрешно” преведено: „и Реч беше 
Бог”, па сматра да је боље Вуково: „и Бог бјеше Ријеч”, те се 
овога касније држи и Чарнић, док превод Комисије Светог 
архијерејског синода исправно преводи: „и Логос бјеше Бог”, 
на шта је Мошин исправно указао.

Исте године Библијско и инострано библијско друштво 
у Београду објавило је превод Новог завета Луја Бакотића, 
латиницом и екавским наречјем. Исто Друштво штампа 
Бакотићев превод „Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta“ 
(Стари завет 640 страна, а Нови завет 179, вел. октава, Београд 
1933), са кратким садржајем поглавља, понегде и упоредним 
местима на почетку одговарајућег одељка, двостубачно. 
Бакотић је био у служби Министарства спољних послова, па 
и у Риму, где је вероватно дошао на идеју о превођењу. Он 
је Далматинац, преводио је са латинског, па је тако задржао 
већину географских назива и личних имена у латинском 
читању, као: Самуел, Нехемија, Естер, Езекијел, Осеа, Абакук, 
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Бетлехем, Бетсаида, али друге оставио у грчком читању: 
Јерусалим, Јован... Овде треба посебно истаћи да је то једини 
преводилац који је сву јеврејску поезију (Псалме, Песму над 
песмама, делове из Јова, из пророка и сва друга песничка 
места разасута по Старом завету, превео песнички, ритмички, 
метрички, и то веома успело, а не тек графичким издвајањем 
таквих места као код појединих преводилаца касније.

Професор Богословског факултета протопрезвитер др 
Димитрије Стефановић († 1945) превео је неколико књига 
Новога завета уз њихов коментар, од којих се одликују: 
„Јевађелије по Матеју” (II изд. Бгд. 1924), „Живот и рад 
Ап. Павла са тумачењем његових посланица Галатима, (2) 
Тимотеју, Титу и Филимону” (1926); „Св. Апостола Павла две 
посланице Солуњанима” (1919): објавио је превод Четири 
Еванђелија (1929), Дела апостолска (1930), да би му најзад 
Библијско друштво штампало „Свето писмо Новога завета“ 
(Београд, 1934). Превод је сачињен са грчког. Поглавља су 
издвојена пасусима, али нема садржаја глава, или самих 
поглавља, као касније код проф. Чарнића.

Професор класичне филологије на Београдском 
универзитету др Веселин Чајкановић је приликом рецензије 
Четворојеванђеља нагласио „да се на његовом преводу види да 
га је радио доиста стручњак”. „Стефановић је мајстор у своме 
послу и дао је превод који је на висини модерне науке. Поред 
те унутрашње вредности, превод је читак, јер је у погледу 
језика савременији, речник и граматички облици модернији 
су. Тиме превод добија у јасноћи.” Мећутим, исти зналац 
грчког језика није дао приказ Стефановићевог превода целог 
Новог завета, а, с друге стране, његово мишљење не мора 
бити у свему меродавно јер није био теолог.

Петар Ђорђић, приказујући превод Д. Стефановића и 
поздрављајући његову појаву, констатује: „Већ сам тај факт 
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показује, с једне стране, да се код нас осећа потреба за речју 
Божјом, а с друге, да Вуков превод, односно Даничићев, више 
не задовољава.”

Наводећи напред цитирана мишљења о Стефановићевом 
раду, у својем раду „Традиционални и нетрадиционални 
фактори у превођењу Светог писма”, проф. Чарнић ипак 
допушта да је ,,као и сваки нови превод код нас, Стефановићев 
превод стекао извесан број противника који су га нападали, 
али ипак читали”, наводећи за утеху речи блаженог Јеронима: 
„У јавности они нападају моје дело, а тајно га читају.”

За Стефановићев превод Новога завета Димитрије 
Богдановић пише да „нијс био добро примљен, али у 
довољној мери ни запажен; мада теолошки учен и добро 
оцењиван у стручној критици (В. Чајкановић, П. Борћић), 
тај превод је наишао на отпор управо у теолошкој средини 
Српске Православне Цркве, која се, парадоксално, повела за 
глорификацијом Вуковог превода и подлегла култу који је 
Вуковом Новом завјету створен у нашој филолошкој школи 
средином овог века (Александар Белић, 1947). Стефановићу 
се замерало слабо познавање језика и „западњачко” 
нарушавање православне традиције у критичком прилазу 
тексту Новог завета, па и у тумачењу неких важних места.”

Доскорашњи професор Новога завета на Богословском 
факултету и изванредни зналац грчког и српског језика, уз 
то велики богослов који је израстао из литургијске - а не 
кабинетске традиције Православља, епископ бачки др Иринеј 
Буловић мисли да је Стефановић „потпуно заслужно стекао 
себи име као аутор првог заиста стручно и зналачки урађеног 
превода са грчког изворника на модерни српски језик”.

Критичари су се, између безброј других примедби које 
су показале Стефановићево непознавање српског језика, што 
повлачи и догматске импликације, посебно устремили на 
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оно класично место код Јована 1,14, које он преводи: „И Реч 
постаде месо“, затим на употребу неких провинцијализама 
(нпр. салаш за имање) и др. Држећи се протестантског 
критичког изворника, као и доцније Емилијан Чарнић 
римокатоличког критичког издања А. Мерка (Рим, 1957), 
он избацује тзв. интерполације, као крај Молитве Господње: 
,,Јер је твоје Царство, и сила и слава у векове. Амин” (Мат. 
6,13), док 21. стих 17. гл. по Матеју ставља у заграде и преводи 
гломазно: „А овај род не излази осим помоћу молитве и поста”, 
док у преводу Синодалне комисије (1934) овај стих звучи 
пословично и има далекосежни догматски значај: „А овај се 
род изгони само молитвом и постом”. Оваквих примера има 
веома много, а сврха овог рада је углавном одређена његовим 
насловом, тј. има карактер саопштења, обавештења.

На шта се све своди и какве последице по богослужбену 
праксу и догматску заснованост православне теологије 
може имати превођење са једног, па и најбољег, „критичког” 
издања Новог завета изложићемо навођењем мишљења, 
овде незаобилазног, др Димитрија Богдановића новодом 
превода Новог завета др Емилијана Чарнића (†1995), 
редовног професора Богословског факултета, који је објавило 
Библијско друштво у Београду 1973. године.

Овај вредни теолог, који је објавио коментаре 
на више новозаветних књига, написао многе стручне 
уџбенике за студенте Богословског факултета, превео 
више богослужбених књига, па и Псалтир са Сепгугинте 
(Крагујевац, 1979) и Паримије (Краљево, 1980). најпре је 
о своме трошку објавио појединачно Еванђеље по Марку 
(1963), по Јовану (1964), по Матеју (1965), по Луки (1968) и 
Дела апостолска (1969).

На крају Новог завета Чарнић је дао сажете уводе у 
новозаветне списе, као и објашњење најважнијих појмова, 
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назива и имена (преведених са немачког тзв. „динамичког” 
издања Новог завета под насловом Die Gute Nachricht, 
Штутгарт 1971, издање Сједињених библијских друштава), 
три географске карте и план Иродовог храма у Јерусалиму.

Прву повољну оцену дао је епископ Сава Вуковић, да 
би др Ксенија Атанасијевић написала: „Најбољи превод на 
наш језик добили смо захваљујући савесном удубљивању 
у оригиналне текстове и одличном познавању нашег 
савременог књижевног језика” проф. Чарнића. Навевши 
неколико пробраних одељака упоредо како су преведени код 
Вука, Стефановића и Чарнића, она закључује да је „Чарнићев 
превод најбољи и најуспелији” и да он није нигде повредио 
чистоту нашег језика непотребним кованицама. „Цео превод  
Чарнића одликује се изузетним познавањем грчког и нашег 
књижевног језика, чистотом стила, тачношћу и лепотом.” 
Др Атанасијевић је без сумње била позвана да процењује 
познавање грчког језика преводиочевог, али сматрамо да би 
књижевни критичари требало да кажу своју реч о његовом и 
Стефановићевом познавању језика на који преводе, пошто се 
у богословским круговима држи да су оба превода урађена 
кабинетски, а у књижевним круговима нису ни запажени.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

134

Оливера Брдарић, сликар конзерватор
Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА 
ИКОНЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ СА 

БОГОРОДИЧИНОГ ТРОНА
 У ТЕМИШВАРУ-МЕХАЛИ

Икона Пресвете Богородице са Богородичиног трона 
из Српске православне цркве Преноса моштију светог оца 
Николаја мирликијског у Темишвару-Мехали, затечена је у 
току 2017. године у доста лошем стању: дашчани носилац, 
лепљен из три дела и са два попречна кушака, пукао је на 
саставу; свака даска је добила деформацију у виду испупчења 
- гледано са лица иконе. Рубни делови даске су били захваћени 
црвоточином. Икона има интегрисан украсни рам.

Сликани слој са подлогом је био оштећен у доњој 
половини (са тенденцијом даљег љуспања и одвајања)  и на 
тим местима се видела гола даска. Површина иконе је била 
прекривена дебелим слојем прљавштине и потамнелих 
лакова, тако да су се ликови  Пресвете Богородице и малог 
Христа једва назирали (слике 1 и 2).
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Изведени конзерваторско -рестаураторски радови

У циљу осигурања 
од евентуалног даљег 
оштећивања сликаног 
слоја, привремено су 
прелепљени папирићи 
јапанске хартије 
преко свих постојећих 
оштећења. Даска је са 
полеђине натопљена 
консолидантом у циљу 
обезбеђења и враћања 
потребних механичких 

Сл. 2 - полеђина - 
затечено стање

Сл. 1- лице - 
затечено стање

Сл. 3 - консолидација 
црвоточног носиоца
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својстава, а потом су 
сви делови наново 
слепљени. У циљу 
превенције поновног 
пуцања на месту 
састава постављени 
су тзв. “лептири” 
који доприносе 
с т а б и л и з а ц и ј и 
носиоца (слике 3 и 4).

Након обављених 
радова на санацији 
дашчаног носиоца, 
отворене су сонде на 
површини сликаног слоја ради утврђивања најподеснијих 
средстава за уклањање наталожених нечистоћа и потамнелих 
лакова. Током процеса рада у подножју иконе је откривен 
запис, срочен у стиху, на црквено-словенском језику: ,,O 
Пресвјатаја Дјево Христа Бога Мати, моли Сина твојего 
благодат нам дати. Тој бо Творец наш К њему прибегајем. 
Моленије теплоје во вишњих возсилајем.“ Такође, откривен је 
потпис аутора и датум настанка: Сава Петровић живописац, 
1811. 

Испоставило се да је аутор за израду ореола и круна 
код Богородице и малог Христа, користио листиће правог 
злата, а за сликарску технику - уљане боје.  Сликани слој је од 
последица механичког трења био прилично оштећен. У некој 
од ранијих обнова икона је била премазана дебелим слојем 
готово непрозирног шелака, вероватно да би се прикрила 
оштећења сликаног слоја. По свему судећи, аутор Сава 
Петровић се прво окушао на изради копије чувене и култне 
иконе Богородице Бездинске, додуше овде кроз ,,лични 

Сл. 4 - санација и паркетажа 
носиоца
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доживљај“, а само пар година потом му је поверено да ослика 
и иконостас у истој мехалској цркви. 

Након чишћења икона је ретуширана, а запис је у 
целини реконструисан. На крају је сликани слој заштићен 
специјалним заштитним лаком који ће задржати свежину 
оригиналног колорита (слике 5 и 6).

Надамо се да је рестаурација ове иконе, почетак и 
припрема будућих обимних радова на даљој рестаутацији 
осталог уметничког блага ове прелепе темишварске цркве.

Сл. 6 -  изглед иконе  
након завршетка                                            

конзерваторских  радова

Сл. 5 -  стање након 
чишћења
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МАНАСТИР БЕЗДИН 
(МОЈЕ ПОКЛОЊЕЊЕ ДРЕВНОЈ СВЕТИЊИ) 

I. ДУЖНИ СМО 

Запамтила сам да је на једном псалтиру штампаном у 
Венецији записана година, када је утемељен манастир Бездин: 
1539!

Скоро пола миленијума манастир одолева зубу времена.
Смењивали су се многи дани и ноћи над Моришем, 

раздобља славе и опадања, али бездински торњеви се 
непрестано беле свом својом чиситином и смело извиру из 
мочварног рита.

Слични су тај манастир и наш српски народ. 
Још као дете доживљавала сам тај манастир као светињу. 

Велика Госпојина, 28. август, највеће манастирско славље и 
ходочашће. Већ с’ половине августа, сви чекају баш ту славу и 
пут до намастира...

Кола се спремају, коњи, звречке, беле се пешкири, све 
се цакли од чистоће, а ми, млади треперимо од радости и 
ишчекивања.

Рано, сасвим се рано полази, јер се ваља превалити 
до манастира 17 километара преко поља као длан равног, 
преко насипа, па дуж моришке храстове шуме и најзад – рит 
и мочвара с леве стране, а испред нас манастирска порта и 
огроман бунар са ђермом.

Биле су године, када су нас наше баке и дедови за руку 
водили у кетфељску цркву на раније вечерње, те смо после 
тога са завежљајима у рукама ишли за крстом пешице до 
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манастира. Испред свих, корачао је прав и неуморан, иако је 
прешао седму деценију, наш чувени прота Милан Николић.

Путем до манастира нити је седао, нити застајао.
Уморни али бодри стизали смо у манастир, где смо у 

манастирској цркви, у молитви проводили целу ноћ.
Да ли је Бездин тада означавао место једнодневне 

молитве, да ли је био знамење вере или народа овог ?
Знам и убеђена сам да смо сви ишли манастиру као 

православни хришћани и као Срби. Знам да смо се баш тамо 
напајали славом Саве Текелије, Пере Сегединца, Стевана 
Тенецког и осталих наших великана. Тамо смо доживљавали 
и године опадања, када су опустошене околне зграде и 
испражњене ћелије, оронула капела према гробљу, молећиво 
призивале у помоћ већ остарелог и онемоћалог последњег 
манастирског игумана, оца Пантелејмона Дошена.

Не могу и не желим да верујем да се у новије време  на 
Бездин гледа као на излетничко место, у окружењу бујне 
природе, где се крај Мориша пече роштиљ и весели од јутра 
до мрака.  

Дужни смо да Бездину прионемо као хришћани, да 
идемо у походе дуж целе Моришке границе  (од Јенопоља, 
Шољмоша, Липова, па све до печканске и арадске тврђаве) 
јер су нам ту уграђени корени, јер су нам тамо закопане кости 
и историја рода, јер у нашим телима и уму носимо њихову 
крв и здрави разум...

Бездин је свакако савршена метафора за нешег човека 
са Поморишја.
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II. СЕЋАЊА НА ЈЕДНУ ПРОШЛУ ЈЕСЕН

И доношаху ( Исусу) децу да их се дотакне, а ученици 
забрањиваху онима што их доношаху. А видевши Исус 

узнегодова и рече им: Пустите   децу нека долазе  мени, и не 
браните им; јер  је такви х Царство Божије   

                                       (Јеванђеље по Марку, гл.10, 13-14) 

Касна, сетна јесен. Човек се осамљује у ишчекивању 
зиме, надасве дугог, хладног и тако белог доба године. Жеља 
за савршенством и људским праштањем свеобухватна је.

Ближи смо људима и небу. Умом и делима.
Из најдаље прошлости дозивамо сећања. Наша и туђа, 

али племенита, примерна, незаборвна...
Манастир Бездин, наш и наших прадедова, отворен и 

обасјан чека. Отворен је за све нас, обасјава га стара слава, 
моћ Оца нашег са небеса, обасјава га искра монахиње, која 
нам га чува.

Затварам очи и виђам девојчицу и оца у санкама, 
снег је разапео пахуље свом овом степом, а отац мота 
коње до манастира. Манастир је завејан, његове зграде 
трошне. Девојчицу за руку уводи стари калуђер, отац Панта 
(Пантелејмон Дошен), палимо свеће и Богу се молимо. 

Савршено, узвишено је, срце брже куца, осећам се 
толико храбром. Имам као путеводитеље Бога, претке, и 
наравно оца.

Вече се полако спушта. Изнад храстове шуме пале се 
луче небеске, а ја  завијена великим овчијим кожухом спавам.

Преко поља, на пречац, ленијама стижемо кући озарени 
неким унутрашњим жаром.

Прошло је од тада много, много година...
Путујем сама, овог пута оца ми нема, али истим путем 
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ја носим са собом и сећања.
На том путу упознајем девојчицу, која је са оцем желела 

да дође у манастир.
Сада манастир није пуст, није запуштен, беле се његови 

торњеви и конаци које видимо још од Мунаре.
У Манастиру се осећа живот и чују се звона. 

Богобојажљиво отварамо врата цркве и чујемо речи и 
песму вечерње службе, коју је служио отац Атанасије са још 
двојицом свештеника.

Толико је мира, осећајности и места за молитву, да 
обавезно осећаш да си човек, верник и хришћанин. Желиш 
да ти душа буде чиста, осећаш да си зрнце песка телом, а да је 
моћ молитве, наше узношење ка Богу.

До мене је девојчица, Данка, моли се Богу и види се, 
присуствује душом вечерњој служби. То дете носи ону исту, 
велику словенску, православну душу, која се губи некуд у 
нашим коренима. Сумрак је. Одлазимо из манастира. 

Мочвара и рит, околне ливаде, исплетене у легендама 
славних племића Јакшића, остају иза нас. Тихи шум Мориша 
прекрива столетна шума, обучена у сетно, сиво руво.

Девојчица, повремено се окрећући према манастиру, 
гледа са дивљењем и поносом, пита ме много и чека одговоре. 
Последње пита: Шта је то Мунара ? Манастирски прњавор ? 
И дете у удобности аутомобила заспа.

- А сутра ? Сутра ће засигурно оно што је у души понела,  
пренети и на даља поколења.

Тонем у мислима, а мислим на наше овдашње трајање и 
даљи опстанак.

Наш... Овде...
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III. ЧАРНА ГОРО, НЕ ЗАЗЕЛЕНИЛА...

Четврти децембар, празник Ваведења (Увођења у храм) 
Пресвете Богородице, слава манастира Бездина.

Јесен је дубоко зашла у зиму. Осећа се бели мирис наше 
поморишке зиме, али бакарно лишће још бојадише у топле 
нијансе шумарски пут. 

Шумарски пут – шта је то ?! Пут је то каменити, стари 
пут којим се ишло за Бездин, а ишло се из Моноштора, 
Кетфеља, Варјаша, Наћфале, Мунаре...

Овог празничног дана, манастир чека своје поклонике. 
Тешка дрвена капија широм отворена као да благосиља 
Српчиће: Мају, Ненада, Рајку, Дарка и Дајану. Они долазе 
из Кетфеља, долазе да се уче, да памте, да другима после 
преносе...

Застајем за децом и затворених очију доживљавам своје 
детињство и присећам се свега онога што ме је мајка учила и 
отац показивао.

Беле се зидови и моле за обнову, прозори су ишарани 
сребрним мразем, али у души је тако благо, тако топло. 
Присуствујемо празничном богослужењу. Владика Лукијан 
благосиља присутне. Екипа Новосадске телевизија снима...
снима то што је остало од бивше славе нашег некад 
најбогатијег манастира...

Са децом обилазим манастир; не заборављамо гробове, 
манастирско гробље. Палимо свеће за покој душа знаних и 
незнаних калуђера. 

Док деца гласно читају имена на надгробним плочама 
и крстовима, ја поново тонем у прошлост и сећам се једног 
имена: Корнилије Живковић. Пред мојим очима се стварају 
драги ликови мога детињства, који су тако лепо и зналачки 
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српски причали: мој отац, Радивој, баба Ракила...
Одједном се пренем и чујем свој глас и причу... Сва су 

деца уз мене, осећам топлу Мајину ручицу, која ме плавим 
очима гледа нетремице. Ја причам и застајем, али доживљавам 
неку своју годину детињства, када је поред тог крста баба 
Милина Јоргован (рођена Тодоров) мојој баби причала: 
,,Године 1887., оближњи манастир Ходош-Бодрог је потпао 
под ингеренцију Румунске православне цркве. Последњи 
игуман и архимандрит је био Србин, Корнилије Живковић 
(1853.-1887.). Те се године у Бодрогу нашао као мали ђак и 
искушенк, Тодор Тодоров, родом из мога Кетфеља. Лепо је 
певао, био је тих, послушан, те су га родитељи, по његовој 
жељи и одвели на учење (али он није постао калуђер, нити 
свештеник. Касније се вратио у родно село и често учио и 
певао са младима оно што је био научио у манастиру). Иако 
је, након што је Бодрог припао под ингеренцију Румунске 
православне цркве, могао и даље да остане у манастиру, 
архимандрит Корнилије је једног јутра, још зарана, а оне лепе 
јесени 1887. године узео Тодора за руку и рекао му: Идемо, 
дете!  

Са неколико књига под пазухом, идући пешице долмом 
дуж Мориша, стигли су пред подне у Бездин и придружили 
се овом братству. Овде у Бездину је архимандрит Корнилије 
умро и сахрањен на монашком гробљу.“

Од тог Тодора, а преко лепог гласа моје бабе, запамтила 
сам једну епску народну песму, коју иначе никад и нигде 
нисам чула нити прочитала. Она гласи:

Чарна горо, не зазеленила
Кад у теби хладне воде нема
Морам јунак да сагрешим душу
Да попијем коњу очи чарне.
Ал повика из горице вила:
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Не пиј, Марко, не греш’ своју душу,
Већ ти иди мало у напредак,
Ти ћеш наћи дебелога хлада
Испод хлада бунар хладне воде
Оде Марко мало у напредак
Те он нађе дебелога хлада
Испод хлада, бунар хладне воде.
Ал повика чобан од оваца:
Не пиј, Марко, не греш’своју душу,
Ту је вила чедо окупала
Некрштено и незнамењено!
Цикну, викну из горице вила:
Имаш срећу, чобан од оваца,
Што сам русу косу расплетала,
Мушко чедо на крилу држала,
Таким би ти хиљадила овце
Да се не би главе наносио
И млађане дане проводио!
   
Гледамо упаљене свеће, које се полако на ветру гасе. 

Тихо затварамо манастирску капију. Прати нас језива 
тишина. Храстово лишће шушти, котрља се на бесном ветру, 
једна црвена јабука испала је из нечијих руку.

Хладно је, али смо сви испуњени неком непоновљивом 
радошћу. Благи поглед мајке Ангелине прати нас докле год 
нас нису заклонили рит, храстова шума и глогово жбуње.

Далеко се чује шум Мориша.
Вратићемо се опет овде !

Јаворка Марков Јоргован
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ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈЕ

ТРИНАЕСТИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У 
САБОРНОЈ ЦРКВИ

У Темишвару су се хорски концерти и беседе почели 
одржавати још крајем 19. века, о већим празницима и 
светковинама, свакако и о Божићу.

Између два светска рата малтене је у сваком нашем 
месту одржавана мања или већа свечаност уз обавезно 
учешће неког певачког друштва. Mожда се старији 
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присећају да је некадашњи мушки хор Саборне цркве, у тешко 
доба комунизма, одржао неколико концерата на Бадње вече, 
скромно, али ипак из срца, на радост свих тада присутних.

Данас је стање, свакако, другачије у сваком погледу. 
Срби у Темишвару су већ тринаесту годину заредом навикли 
да себи на дан Божића приуште уживање у духовној хорској 
музици. Тако је било и ове године, 7. јануара, с почетком у 
19.00 часова, када је у Саборном храму Вазнесења Господњег 
у Темишвару Граду, одржан свечани Божићни концерт.

Као и ранијих година, Саборна црква је била испуњена 
до последњег места. Када су се светла угасила, Дејан Попов, 
водитељ програма, поздравио је све присутне, свештенике, 
званичнике и остале госте, пожелевши им срећне празнике, 
после чега је представио учеснике на концерту и прве да се 
представе позвао: Хор “Teofora Dacica Timisiensis”, православне 
румунске парохије Темишвар-Дачија, који је под управом 
диригента о. Флорина Јонуца Филипа извео композиције: N. 
Belean „Gazde mari“, F. Filip „Domn, Domn, să-nălţăm”, T. Popo-
vici „Lan poartă la Ştefan Vodă“, I. Brie „În seara de Moş Ajun“, D. 
G. Kiriak „Plecarea magilor“, (Народно коледо) „Dimineaţa lui 
Ajunu“.

Најлепши тренутак концерта био је када су наступила 
деца, односно група српских коледара из Темишвара: Гордана 
Аћимов, Саша Марков, Тања Момир, Нада Попов, Богдан 
Рајков, Лука Стојков, Софија Стојков, Дарко Тодоровић, 
Ивана Тодоровић и Игор Фењац под управом Милице 
Пантин. Они су одушевили публику извевши коледа и 
божићне песме: „Коледарска песма“, „Божић, Божић благи 
дан“, „Мали коринђаш“ и „Божић Бата“.

Последњи je наступиo, као домаћин и као организатор 
концерта, Хор Српске саборне цркве у Темишвару под 
диригентском палицом професора Јоце Бугарског. Они су 
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извели композиције: Ј. Бугарског „Отче наш“ (семартонски 
напев), Ст. Ст. Мокрањца „Рождество Твоје“ (Tропар 
Рождества Христова, глас 4), И. Бајића/Т. Петијевића „Дјева 
днес“ (Kондак Рождества Христова, глас 3.), Т. Петијевића 
„Слава во вишњих“, К. Станковића „Господи возвах / Да 
исправитсја“ (глас 2.), „Свјете тихиј“, П. И. Чајковског 
„Иже херувими / Легенда“, Н. Лунгуа „Mărire-ntru cele-nal-
te“, Ф. Грубера „Спокојна ноћ“, М. Марковина „Божић зове 
с оне стране“, В. Илића „Вси јазици“ и В. Милосављевића 
„Покајничка молитва“ (псалам 6) са солистом професором 
Овидијем Ђулвезаном, који је био посебан гост те вечери.

Присутни у Саборној цркви Вазнесења Господњег 
у Темишвару-Граду су са одушевљењем испратили овај 
догађај. Старешина цркве, протојереј Јоца Несторовић је 
у закључку пренео поздрав и благослов нашег архијереја, 
Његовог Преосвештенства Епископа Лукијана и изабраним 
речима захвалио свима на присуству и учесницима на труду, 
пожелевши им срећне божићне празнике.

Горан Гога Пантин
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БОГОЈАВЉЕЊЕ НА НЕРИ
(ДВЕ ДРЖАВЕ, JЕДАН КРСТ)

Скочили су у ледену реку и запливали као да је напољу 
+40°. Настало је ишчекивање и стрепња: да ли ће све протећи 
у најбољем реду? Зачуо се жамор, ускомешали су се верници 
и примакли до самих ивица одроњених обала. Надносили су 
се и нагињали над реком како им ни најмањи детаљ не би 
промакао. Све је трајало десетак секунди, док срећна рука 
најбржег младића није подигла из модрозелене воде Часни 
крст. Уследили су аплаузи присутних, ушушканих у дебелим, 
зимским оделима и повици радости. Потом су, на неколико 
степени испод нуле, храбри младићи закорачили босим 
ногама на мокро бетонско степениште, на левој обали Нере и 
поносни, предали крст владики Лукијану.
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Овако је о Богојављењу, 19. јануара 2017. године у 
Соколовцу протекао узбудљив догађај који с нестрпљењем 
и радошћу, сваке зиме, још од почетка деведесетих година, 
ишчекују Срби из Пољадије и Дунавске клисуре. Колика 
љубав или какав пламен греје ове људе и подстиче да се 
голим прсима супротставе мразу и одоле зими? Одговор на 
ово питање једнима је већ познат, док ће другима, заувек, 
можда, то остати тајна. Српска православна црква на дан 
Богојављења празнује успомену на крштење Христово у реци 
Јордану, али и јављање Бога у виду голуба и гласа: „Ово је Син 
мој љубљени који је по мојој вољи“(Мт. 3, 17).

Свету архијерејску литургију у месној соколовачкој 
светоникојалевској цркви је служио Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и адмнистратор темишварски Г. Лукијан, 
коме су саслуживали: протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, архијерејски заменик, игумани Јустин (Стојановић) 
и Герасим (Милић), протонамесник Перица Живановић, 
месни парох соколовачки и епархијски ђакон Миодраг 
Јовановић. Служби је присуствовала и базјашка игуманија 
Теофанија (Ковачевић), а певали су епархијски теолози Васа 
Моза, Снежан Михај и Миодраг Јанковић, као и  ученици 
месне, осмогодишње школе, осокољени благим осмехом 
самог владике који их је позвао, на почетку богослужења, да 
изађу насред цркве, испред осталих верника. Месни парох 
о. Перица Живановић је нагласио у својој беседи, поред 
осталог и следеће: „Адам је гордошћу сагрешио када је хтео 
да се узвиси, да постане попут Бога, а Христос долази да 
грех гордости Адамове поправи смиреношћу. Адам је желео 
да се узвиси, а Бог се унизио пред човеком.“ У цркви, лево 
од улазних врата, стајале су три повеће, пластичне посуде 
пуне воде. После отпуста свете литургије, вода је освећена и 
раздељена верницима. „Вода се носи кући и пије ради здравља 
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и просвећења душе и тела. Богојављенска вода никада се не 
квари, јер у њој пребива сила Духа Сетога.“

Литургији је присуствовао и Славољуб Аднађ, српски 
посланик у Парламенту Румуније, Радован Стефановић 
председник МО ССР у Соколовцу, а такође и представници 
локалних власти.

Након богослужења, у 13 ч. верници су, предвођени 
свештенством, кренули према реци Нери, која је уједно и 
граница између Србије и Румуније. То је заправо граница 
која скоро читав век, дели две државе и један народ, а која је 
постала место братског састајања и окупљања. Већ више од 
двадесет година, на овом месту, на свега неколико десетина 
корака од последњих кућа, окупљају се о Богојављењу Срби 
из Соколовца, на једној и они из Врачев Гаја на другој страни 
да свечано и симболично, као нигде у свету, обележе овај 
велики празник.

Врачевгајци су већ били стигли. На румунској обали 
стајало је паркирано теренско возило пограничне полиције, 
а присутна је била и екипа спасилаца на води из Беле Цркве 
- злу не требало. Било је постављено и озвучење на обе 
стране (мада и без њега једни друге врло добро чују и још 
боље разумеју). Убрзо је мирним пољем прекривеним снегом 
одјекнуо поздрав двојице владика: „Бог се јави!“, „Ваистину 
се јави!“. Да ти се кожа најежи! Након водоосвећења, уследило 
је оно што су сви са нестрпљењем очекивали. Часни крст је 
у реку Неру бацио свештеник Перица Живановић, а у ледену 
реку су ускочила шесторица пливача, сви из Србије. Људи 
су се на обали гуркали лактовима да би се пробили до прве 
линије, очеви су децу држали на раменима, а голе врбове гране 
повиле су се до саме површине воде. Први је до Часног крста 
допливао Милан Перашевић. Подигао га је увис, учинило нам 
се до неба или до оне тачке где се једна и друга обала додирују, 
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затим га је целивао и изнео на румунску страну. „У трци за 
Часни крст учествујем од 2009. а ове године сам први пут 
победио. Ово је иначе породична традиција, тата је започео, 
а брат и ја смо наставили“ - изјавио је двадесетдвогодишњак 
из Беле Цркве. Уследило је честитање, фотографисање и 
свеопште радовање.

Бираним речима, присутнима се потом обратио 
Епископ банатски Г. Никанор: „Сусрећемо се на овој реци 
која за наше две епархије, за нашу Српску православну цркву 
наш Јордан, која спаја наше Србе са једне и са друге стране ње. 
Честитајући вам... поздрављамо вас радосним поздравом Бог 
се јави, са жељом да ову традицију наше две епархије, наши 
епископи, свештеници и народ Божији то никад не прекину, 
него да нам остане као аманет, како нама, тако и онима после 
нас.“ Узвратио је Епископ Лукијан речима: „Ово је велики 
догађај за живот наше цркве, не само Епархије темишварске 
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и банатске, него за цело православље...“ и позвао г. Славољуба 
Аднађа да се обрати у својству посланика: „Хвала Богу што 
даје снагу српском, тешко испробаном народу да очува и да 
негује веру, традицију и све оне врлине које красе српски 
народ. Хвала свима што сте данас били овде и тако увеличали 
овај чин. Нека Бог чува Србе!“ - рекао је посланик у свом 
првом обраћању крај Нере.

Међу присутнима било је доста оних којима је ово први 
пут како долазе: „Први пут сам овде, изванредно је, немам 
речи.“ - изјавио је Борко Јоргован из Темишвара. Дошли су и 
Румуни. Једна од њих је Марчела Жеберјан из Сушке: „Први 
пут присуствујем Богојављењу у једној српској цркви и овде 
на Нери. Било је импресивно и надам се да ћу и убудуће бити 
у могућности да дођем.“

Као и претходних година, Савез Срба у Румунији 
помогао је и подржао овај јединствени догађај у целокупном 
српском расејању који подсећа, опомиње и указује на 
заједничке вредности два народа у једној земљи, али и на жал 
једног народа у две земље.

протонамесник Перица Живановић
Предраг Деспотовић
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ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ ПРАВОСЛАВЉА И 
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ,,РАСПЕТО КОСОВО“

У богатој Светоотачкој литератури период Свете 
Четрдесетнице се често назива путешествијем. Као што 
смо кроз припремне недеље, пролазећи одређене врлинске 
ступњеве, хитали ка узвишеном и светом периоду у коме 
се сада налазимо, тако се и кроз недеље Великог поста, 
погружени у молитви и покајању и пролазећи кроз нове 
духовне ступњеве, савршеном припремом крећемо ка 
Васкрсу-Празнику над празницима који и јесте извор наше 
Православне вере.

Прва недеља Великог поста посвећена је спомену победе 
Православља над иконоборством. Прослава овог молитвеног 
спомена потиче из времена Византије (IX века), а настала је у 
знак сећања на коначну победу Православне Цркве над свим 
јеретичким учењима, особито над иконоборачким учењем, 
које је осуђено на Седмом Васељенском Сабору (787. године). 
У овај недељни дан сећамо се и званичног враћања икона у 
свете храмове за време благоверне и христољубиве царице 
Теодоре и цариградског патријарха Методија, 843. године. 
Ове 843. године састављен је познати спис под називом 
Саборник или Синодик Православља, који се у овај дан од тада 
до данас чита у свим Саборним храмовима. 

У недељу Православља, 5. марта 2017. године, Његово 
Преосвештенствно Епископ адм. темишварски г. Лукијан 
служио је свету Литугрију у Саборном храму у Темишвару, 
уз саслужење протојереја-ставрофорâ: Маринка Маркова, 
Мирослава Стојковог, Мирослава Драгана; игумана 
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Јустина (Стојановића); протојереја Јоце Несторовића, 
протонамесника др Саше Јашина, ђакона Миодрага 
Јовановића и јерођаконâ Инокентија (Лукина) и Варнаве 
(Кнежевића). Посебно благољепије величини празника је 
допринело и појање Хора Саборног храма. 

На светој Литургији су поред верног народа, који 
је у великом броју приступио Светој тајни причешћа, 
присуствовали и конзул Републике Србије у Темишвару 
г. Ирена Радојчић, председник Савеза Срба у Румунији г. 
Огњан Крстић и српски посланик у Парламенту Румуније 
г. Славољуб Аднађ. После отпуста, отслужен је и ,,Чин 
православља“.

 У 13.00 часова, у свечаној сали Епископске резиденције 
, уприличена је изложба фотографија ,,Распето Косово“ ове 
године посебно посвећена страдању ондашњих српских 
светиња (манастира, цркава, гробаља , кућа ...) у последњим 
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стрдањима и скрнављењу од стране албанских екстремиста 
1999-те године.

Посетиоци су могли да виде и прелепе дечије радове 
са истом тематиком, а које су нам уступљење добротом 
Уредништва патријаршијског гласила за децу ,,Светосавско 
звонце”. Истом приликом приказана су и два документарна 
филма: ,,Ретроспектива Епархије темишварске“ (преглед 
битнијих духовних и грађевинских активности и делатности 
Епархије темишварске у минулој 2016. години) припремљена 
добротом и старањем г. др Рајка Корње и Горана Пантина, као 
и филм Рајка Корње ,,Анђели поломљених крила“ о страдању 
српских светиња на Косову и Метохији.

Уводна реч припала је о. Саши Јашину, који је после 
пројекције документарног филма представио изложбу 
.Архијерејски заменик о. Маринко Марков је поздравио све 
присутне.
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 Овом догађају поред поменутих гостију и темишварског 
свештенства, присуствовали су и представници медија. На 
отварању изложбе присутнима је се обратио и саветник за 
културу банатске митрополије о. Захарија Переш који је пренео 
благослове и поздраве Његовог Високопреосвештенства  
митрополита банатског г. Јована (РПЦ). 

Част да званично отвори овогодишњу изложбу поводом 
Недеље православља припала је Епископу г. Лукијану.

ђакон мр Миодраг Јовановић
Горан Гога Пантин
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ИСПОВЕСТ, ПРЕЂЕОСВЕЋЕНА ЛИТУРГИЈА 
И БРАТСКИ САСТАНАК ЕПАРХИЈСКОГ 

СВЕШТЕНСТВА И МОНАШТВА

У понедељак друге недеље Часног поста, 6. марта о.г. 
у Саборној цркви, сакулило је се са својим Епископом сво 
епархијско свештенство и монаштво на још једно брацко 
сабрање.

У 9:45 часова, игуман златички Герасим (Милић) 
и свештеници Мирослав Ђурковић и Небојша Попов, 
прочитали су молитве св. тајне покајања и исповести, после 
којих су  свештеници по распореду приступили овој светој 
тајни. Часове је служио игуман Јустин (Стојановић).

Литургију Пређеосвећених часних дарова је служио 
Његово Преосвештенство Епископ Лукијан, уз саслуживање: 
протојереја-стафрофора Маринка Марков, игумана Никона 
(Корићанца) и ђакона Миодрага Јовановића.

После заједничког светог причешћа и групног 
фотографисања, уследио је брацки састанак и ручак у 
свечаној сали Епископског двора. Радни део седнице су биле 
уобичајене теме из црквено-парохијског и манастирског 
живота наше епархије.

ђакон мр Миодраг Јовановић
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Епископ Лукијан са свештенством и монаштвом
Епархије темишварске
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ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА ГОСПОДА ИСУСА 
ХРИСТА У САБОРНОЈ ЦРКВИ

Христос и Бог наш, пошто беше подигнут на крст, 
приковавши на њега грех света и окусивши смрт, сишао је 
у дубину ада. И као што је, када је поново устао из ада, ушао 
у Своје непорочно тело од кога се, сишавши доле, нипошто 
није одвојио, и одмах васкрсао из мртвих, а после тога са 
великом славом и силом узишао на небеса, тако и сада, када 
ми излазимо из света и уподобљењем страстима Господњим 
улазимо у гроб покајања и смирења. Он сам, силазећи са 
небеса, као у гроб улази у наше тело и сједињујући се са нашим 
душама, васкрсава их несумњиво мртве, а затим, ономе ко 
је тако васкрсао са Христом, даје да гледа славу његовога 
тајанственог васкрсења.

У васкрсење Христово већина људи, додуше верује, али 
мало је оних који га јасно виде, а они који га нису видели не 
могу ни да се поклоне Христу Исусу као светом и Господу. 
Јер речено је: „Нико не може да каже да је Господ Исус, осим 
Духом Светим“ (1 Кор 12, 3). А на другом месту: „Дух је Бог 
и они који му се клањају у духу и истини треба да се клањају“ 
(Јн 4, 24). Ни свештене речи које свакодневно устима 
произносимо не кажу: „У васкрсење Христово повероваше“, 
него: „Васкрсење Христово видевши, поклонисмо се Светом 
Господу Исусу, једином безгрешном“. Како то да нас сада Дух 
Свети подстиче да говоримо (као да смо га видели, а нисмо), 
„васкрсење Христово видевши“, иако је Христос васкрсао 
једанпут , а ни тада Га нико није видео док је васкрсавао? Зар 
Божанско Писмо хоће да нас наведе на лаж? Далеко било. 
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Оно, штавише, заповеда да говоримо истину како Васкрсење 
Христово бива у сваком од нас верних и то не једном, него, 
могло би се рећи, свакога часа сам Владика Христос у нама 
васкрсава, блистајући и сијајући зрацима непропадљивости 
и Божанства. Јер светлосно присуство Духа показује нам 
васкрсење Владичино које се догодило ујутро, а тачније 
је рећи да нам даје да гледамо самог васкрслог. Зато ми 
и кажемо: „Бог је Господ и јавио нам се“ (Пс. 117, 27), а 
наговештавајући његов други долазак додајемо и говоримо: 
„Благословен је Који ће доћи у име Господње“ (Пс. 117, 27). 
Дакле, онима којима се јави, васкрсли Христос свакако се 
објављује духовно самим духовним очима. Јер када се Духом 
јави у нама, Он нас васкрсава и оживљује из мртвих и даје 
нам да Га у себи видимо читавог и живог, бесмртног и вечног, 
и не само то, него нам јасно даје да знамо како нас са Собом 
саваскрсава и сапрославља, како и читаво Божанско Писмо 
сведочи.

Поводом највећег хришћанског празника, Васкрсења 
Христовог, у суботу 15.априла бројни наши Срби су се 
пред поноћ окупили у Саборној цркви у Темишвару, да 
присуствују богослужењу. Окупило се око храма и старо 
и младо, да заједно сви у истој љубави, исто као и њихови 
преци, прославе  један од највећих хришћанских празника - 
Васкрсење Господа Исуса Христа.

Тачно у поноћ, традиционално је кренула  дуга и 
величанствена литија, на челу са барјацима, децом која су 
носила иконе, свештеницима и верницима са запаљеним 
свећама у рукама, који су трократно обишли цркву и зграде 
црквене општине и Епархије. Била је ово дуга поворка, са 
стотинама верника и стотинама упаљених свећа, које су у 
лепој пролећној ноћи најављивале диван дан који славе сви 
православни хришћани.
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По окончању опхода, поворка се зауставила пред 
црквеним вратима, а након што су свештеници уз појање 
васкршњег тропара, отворили црквена врата, сви су ушли у 
цркву, као у отворени гроб Господњи са кога је одваљен камен, 
да би присуствовали поноћном богослужењу-васкршњем 
јутрењу. 

Свето Васкршње јутрење, прво после дана хришћанске 
жалости, Великог петка и Велике суботе у присуству 
многобројних верника служили су архијерејски заменик, 
протојереј-ставрофор Маринко Марков, протојереј-
ставрофор Мирослав Стојков, протојереј-ставрофор 
Мирослав Драган,  протојереј Јоца Несторовић и јерођакон 
Инокентије (Лукин) уз складно појање и одговарање Хора 
саборне цркве у Tемишвару под руководством професора 
Јоце Бугарског. „Христос воскресе из мертвих, смертију 
смерт поправ, и сушчим во гробјех живот даровав” чуло се 
небројано пута те ноћи у порти и цркви на Тргу уједињења, 
као уосталом и у свим српским црквама и храмовима широм 
света. 
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Након јутарњег Богослужења, верници су се међусобно 
поздравили речима: Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! 
И пожелели једни другима срећне Васкршње празнике, а 
светлост понели својим домовима, чиме је најављиван нови 
дан, када су многи верници поново дошли у свети храм на 
Васкршњу литургију, да би затим са својим најмилијима, у 
кругу породице, прославили овај велики празник.

Васкрсење Христово, празник над празницима, 
радост над радостима и светлост над светлостима, свечано 
и молитвено је прослављено у Епархији темишварској. 
У парохијским храмовима испуњеним верницима у току 
Свете литургије прочитана је Васкршња посланица Његове 
Светости Патријарха српског г. Иринеја и свих епископа 
Српске православне цркве. 

У Саборном храму Вазнесења Господњег у Темишвару 
Граду, православни Срби 
су присуствовали светој 
архијерејској литургији, коју је 
служио Његово Преосвештенство 
Епископ адм. темишварски 
Г. Лукијан,  уз саслужење 
п р о т о ј е р е ј а - с т а в р о ф о р а : 
Маринка Маркова, Мирослава 
Стојкова и Мирослава Драгана, 
игумана Јустина (Стојановића), 
протојереја Јоце Несторовића, 
јерођакона Инокентија (Лукиног) 
и Варнаве (Кнежевића) и 
епархијског ђакона Миодрага 

Јовановића, уз садејство Хора  саборне цркве у Tемишвару. 

игуман Јустин (Стојановишћ)
Горан Пантин
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КРСТ ДЕЦЕ  ЛУГОВЕТА

Иако и у Луговету, као и у осталим местима Дунавске 
клисуре и Пољадије, статистички подаци нису баш наклоњени 
нашем живљу, поређења ради, године 1905. у овом селу 
живело је 1009 Срба (Александар Станојловић, Монографија 
Банатске клисуре, 1938.), а према попису из 2012. тај број је 
сведен на 286, јединствен обичај, везан за немиле догађаје с 
почетка деветнаестог века, очуван је до данас.

Наиме, према предању, пре, отприлике, двестотине 
година, у овом пољадијском селу догодио се незапамћен 
помор деце (више од 60 малишана умрло је само у једној 
години), и као да, само по себи, одумирање потомства 
једног села није довољна страхота, чак ни поље, неколико 
година за редом, није давало рода. Затечени оваквим 
стањем ствари,  страхујући од потпуног уништења, преци  
Ланговаца  су учинили оно што им је у тим околностима и 
у том времену једино и преостало. Оно што и данас многи 
чине кад им је најтеже, кад наука и савремена достигнућа не 
помажу, потражили су спас и избављење у молитви Богу. Уз 
литију, износећи иконе, молећи се заједничким молитвама, 
предвођени тадашњим свештеником, обишли су село и 
читав атар у нади да ће им молитва бити услишена. И све 
су то учинили на Источни петак, први петак после Васкрса. 
Заједнички молебан, услед поменутих  недаћа, донео је, каже 
предање, очекивану помоћ. Престао је помор најмлађих, а 
поље је вредне мештане даровало опет својим плодовима. 
Иако су се немили догађаји одвијали пре два века, остали су 
дубоко урезани у колективном памћењу.
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Тако је и ове 2017. године, на Иисточни  петак, 21. 
априла, у Луговету  молитвено и свечано обележена Дечија 
слава и одржана традиционална манифестација „Крст деце 
Луговета“. 

На овај дан, пређашњих година, житељи Луговета би уз 
литију одлазили до краја села (према Златици), до спомен- 
крста који је 2009. године подигла породица Бушатовић, где 
би, након молитве и освећења кољива, деца певала духовне 
песме и рецитовала. Ове године, то је, након трократног 
опхода, учињено у цркви. „Узалуд  је наш труд, узалуд  је 
наше старање, ако Ти, Господе Боже, не благословиш наше 
сејање...“- читао је молитву након литургије и опхода месни 
парох протојереј Јоца Живановић у присуству великог 
броја верника.  Уследило је певање и рецитовање ђака (уз 
помало треме) четворогодишње школе у Луговету, након 
чега је програм настављен на платоу поред  школе. Тамо су 
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у народним ношњама гости из Соколовца, млади играчи, 
чланови културно-уметничког друштва „Соко“, извели 4 
сплета српских народних игара уз музичку пратњу Маре 
Горун (која је уједно и аутор кореографија), Дарка Илића, 
једанаестогодишњег Марка Ћиорика и Горана Стефановића.

Поред  руководства Месне организације ССР, 
богослужењу и програму је присуствовао и Богдан 
Чизмаш, потпредседник општине Соколовц којој Луговет 
административно припада, а такође и гости из Србије, 
Никола Мирчов  директор ОШ „Сава Мунћан“ у Крушчици 
и учитељица Анђелија Станимиров. Две школске установе, (у 
Луговету и Крушчици) одржавају сарадњу већ више година, 
а  учитељи из Луговета, 6-ог јуна (на дан школе у Крушчици), 
узвраћају посету.
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Након пригодне представе уследило је вишечасовно 
дружење младих, а за све присутне било је припремљено 
послужење. 

Дирљиво подсећање на немила и трагична догађања 
од пре 200 година заједнички су организовали Српска 
православна парохија у Луговету, МО ССР и школа, а подржали 
су и својим прилозима помогли бројни мештани  Луговета 
(први међу њима и повећом сумом  Арса Радосављевић), а 
такође и председник Савеза Срба у Румунији Огњан Крстић 
и српски посланик у Парламенту Румуније Славољуб Аднађ.

протојереј Јоца Живановић
Предраг Деспотовић
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СПАСОВДАН – ХРАМОВНА СЛАВА 
САБОРНЕ ЦРКВЕ У ТЕМИШВАРУ

Вазнесење Господње је празник у коме бивају испуњени и 
употпуњени сви празници домостроја нашега спасења, почев 
од рождества Христовог, па до распећа и Христовог славног 
Васкрсења. Христос је своје ученике усрдно у надахнуто 
поучавао о Царству Божјем од свог Васкрсења, па све до 
дана када се са јелеонске горе Вазнео на небо и сео са десне 
стране Оца. У нашем народу празник Вазнесења не називамо 
случајно Спасовдан. Име Спасовдан указује да је празником 
Вазнесења Господњег испуњено и употпуњено дело Спасења, 
све што је Господ имао у свом превечном плану, испуњено је 
овим великим Господњим празником. 

Празник Вазнесења Господњег није се одувек празновао 
у четрдесети дан по Пасхи, већ је педесетница као благословени 
период, била време савршавања богослужбених спомена 
великих празника. Неки Оци пак спомињу да је Вазнесење 
у једном периоду празновано заједно са празником силаска 
Светога Духа на Апостоле, али ово двоједино празновање није 
дуго потрајало, јер већ од Светог Јована Златоустог имамо 
прве омилије на празник Вазнесења као засебног празника. 
Ово засебно место прослављања Вазнесења у четрдесети 
дан по Пасхи довело је и до тога да Вазнесење добије своје 
претпразништво и попразништво. Место са кога се Господ 
наш вазнео на небо посебно је поштовано од самих почетака, 
а као што знамо уз црквене историје на том месту велелепни 
храм саградила је Света Царица Јелена, али тај храм је до 
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темеља разорен од сарацена.
Химнографија овог дивног празника има двојаки 

карактер, пре свега радосни, али у неким моментима уочавају 
се моменти туге апостола који су невесели због узласка 
Спаситељевог на небо. У служби Вазнесења сачувана је и једна 
стихира која сведочи о двоједином празновању Вазнесења и 
Педесетнице, а то је једна од стиховњих стихира на вечерњем. 
Као и остали велики Господњи празници, Вазнесење има 
своје посебне антифоне на Литургији, входни стих, као и 
причастен. 

Узнео си се у слави, Христе Боже наш, који си обрадовао 
ученике обећањем Светога Духа, пошто су били утврђени 

благословом, да си Ти Син Божији, Избавитељ света. 
(тропар)

Испунивши Божје промишљање о нама и ујединивши 
земаљско са небеским, вазнео си се у слави Христе Боже наш, 
не одвајајући се никако, већ остајући присутан, Ти говориш 
онима који Те љубе: Ја сам с вама и нико не може против вас. 

(кондак)
Оваквим предпразничним мислима и богослужењем 

у Темишварској саборној цркви отпочело је овогодишње 
празновање храмовне славе. Свечани звук  звона у среду 24. 
маја у 17. часова, означили су почетак празничног бденија 
које је служио Његово Преосвештенство Епископ Г. Лукијан 
уз саслужење свештенства. За певницом су одговарали, 
братство Саборног храма као и појци. 

На сам дан празника у 10 часова, почела је 
Света Архијерејска Литургија коју је служио   Његово 
Преосвештенство Епископ Г. Лукијан уз саслужење: 
протојереја-ставрофора: Маринка Маркова, Бранислава 
Станковића, Стојана Петровића,  Мирослава Стојковог 
и Мирослава Драгана; игумана Јустина (Стојановића); 
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протојереја Јоце Несторовића, јереја Зорана Мајкића као и  
јерођакона Инокентија (Лукин) и ђаконâ Јосифа Станковића 
и Миодрага Јовановића. Посебно благољепије величини 
празника је допринело и појање Хора Саборног храма. 

После отпуста Свете Литургије, извршен је литијски 
опход око светог храма, уз читање светог јеванђеља, кропљење, 
и извршен је мали помен упокојеним оснивачима, ктиторима, 
приложницима и свештенослужитењима храма, након чега је 
Епископ Лукијан извршио освећење мале капеле-параклиса 
светог архангела Михаила, која је саграђена у западном делу 
порте, а за потребе прислуживања свећа. 

Додела Епархијског ордена г. Тихомиру Петкову  
                   
У току ове славске Свете Литургије, после заамвоне 

молитве, окупљени народ је присуствовао свечаном уручењу 
високог епархијског одликовања г. Тихомиру Петкову, 
дугогодишњем председнику црквене општине Темишвар-
Град. 

Епархијски секретар и старешина Саборне цркве, 
протојереј Јоца Несторовић је прочитао епархијску одлуку и 
грамату: ,, На основу одлуке Епархијског савета и на предлог 
Управе Српске православне парохије Темишвар-Град, Српска 
православна епархија темишварска доделила је Високо 
Епархијско одликовање, Орден II реда г. Тихомиру Петкову. 
Ово високо црквено одликовање наше Епархије именовани 
је вишеструко заслужио, а првенствено својим трудом и 
залагањем као дугогодишњи председник црквене општине 
Темишвар-Град и члан савета Епархије темишварске. Осим 
тога своју искрену љубав према Цркви Божијој посведочио 
је својим добротворством при Саборној цркви, саградивши 
и опремивши параклис за паљење свећа, али и приликом 
обнове манастира Бездина.
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Епископ Лукијан је уз здушну од свих потврду: Аксиос ! 
Достојан ! уручио орден примаоцу.

Добитник високог Епархијског одликовања 
г. Тихомир Петков са Епископом Лукијаном и 

архијерејским замеником о. Маринком 
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Славско вечерње

У 17.часова су по устаљеној банатској традицији, 
свештеници гости: протојереј-ставрофор Огњан Плавшић, 
архијерејски намесник и парох арадски; протојереји 
Душан Кључар, парох варјашки и Миланко Стојановић, 
парох неметски; протонамесници Благоје Чоботин, парох 
кетфељски, Иван Попов, парох улбечански  и др Саша Јашин, 
парох дежански и јереј Борислав Макавеј, парох ченејски, 
јерођакон Инокентије (Лукин) и ђакон Јосиф Станковић, 
служили вечерње, после кога је уследило благосиљање 
славског колача и кољива.

Благосиљање славских дарова

Уз хорско певање тропара, свештеници су са кумовима 
и домаћинима овогодишње славе г. Миодрагом Павловим са 
супругом Радојком, ћерком Душицом и зетом Александром, 
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преломили славски колач и предали славску ружу и кумство 
за идућу г. Кајки Стојковић и њеној ћерки Биљани. 

Беседом је се обратио бројном присутном народу о. Јоца 
Несторовић, још једном подсетивши на значај и величину 
празника Вазнесења Господњег и свима честитао славу.

Присутниом народу је подељено славско жито и колач, 
после чега је уз пригодно послужење у порти уследило 
народно весеље. Оркестар Марка Табана са солисткињом 
Мирјаном Јовичин је у наставку свирао за окупљени народ. 
За званице је приређена свечана вечера са узајамним добрим 
жељама и здравицама. 

На страницама летописа Саборног храма додајемо 
још један запис као потврду и сведочанство мисије Цркве 
Христове, нераскидиве заједнице љубави Бога и људи.

                                            игуман Јустин (Стојановић) 
Горан Пантин
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66 ГОДИНА ОД БАРАГАНСКЕ ГОЛГОТЕ

Све мање је оних који су доживели и преживели догађаје 
на други дан Духова 1951. године и сав онај период који је 
уследио. Кажу да време лечи ране, али како заборавити тај 
период, тај бол и тугу које људско срце тешко може издржати? 

Овогодишње обележавање дана депортације у Бараган 
започело је у преподневним суботњим часовима, 17. јуна, 
полагањем венаца и служењем парастоса у темишварском 
Парку правосуђа код споменика који је  подигнут у знак 
сећања на жртве комунизма, депортоване у бараганску 
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пустињу и на њихова дугогодишња страдања далеко од 
родног краја и од својих огњишта.

Молитвеном скупу је присуствовало мноштво народа, 
где је више од половине било наших Срба. Присуствовали 
су страдалници бараганске Голготе, Банаћани разних 
националности од Мориша до Дунава, заједно са члановима 
њихових породица. 

Парастос је служио високопреосвећени архиепископ 
темишварски и митрополит банатски Г. Јован (Сележан) уз 
саслужење свештеника, међу којима и наш српски свештеник, 
протонамесник др Саша Јашин.

Присутнима су се након парастоса преминулим 
Бараганцима, обратили Петар Мирчов, председник Удружења 
бивших депортованих у Бараган, Октав Бжоза, председник 
Удружења бивших политичких затвореника у Румунији, 
Игнац Бернхард Фишер, председник Удружења бивших 
депортованих Немаца у Совјетски Савез, Корнелија Фетеа, 
председник Удружења бивших политичких затвореника и 
бивших депортованих у Бараган из жупаније Караш Северин 
и српски посланик у Румунском парламенту, Славољуб Аднађ, 
који је између осталог истакао да немамо право да заборавимо 
страшне патње ових људи у периоду комунистичког режима, 
који су депортовани, остављени са опустошеним кућама и 
имањима и упропашћеним животима. „Трагедија депортираца 
у Бараган остаје ружна мрља на образу наше земље, али и на 
образу сваког од нас. Као посланик Парламента Румуније, а и 
као унук бивших прогнаника у Бараган, одајем дубоку пошту 
свима који су у периоду педесетих година страдали, уверен 
да немамо право да заборавимо овакву трагедију како се она 
ником не би поновила у нашој земљи.“

У недељу, 18. јуна, у преподневним часовима у Српској 
православној цркви у Великом Семиклушу, отслужен је 
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молитвени помен свим жртвама насилног прогона у Бараган. 
Након тога у свечаној сали дворца Нако (Каштел), уследила је 
презентација књиге Миодрага Милина, Цветка Михајлова и 
Андреја Милина „Срби у Бараганској Голготи. Нови прилози“. 
Истом приликом представљена је и архивска изложба „Срби 
у Бараганској голготи“.

На манифестацији посвећеној успомени на масовно 
депортовање у Бараган, одржаној у Великом Семиклушу, 
поред семиклушких бивших „Бараганаца“, присуствовали 
су и бивши барагански прогнаници из Кетфеља, Варјаша, 
Великог Сенпетра, Сараволе и Чанада, као и њихови потомци 
и рођаци, као и председник Савеза Срба у Румунији, Огњан 
Крстић, посланик ССР у Парламенту Румуније, Славољуб 
Аднађ, потпредсеници Савеза Срба у Румунији, Дејан Попов 
и Борко Јоргован, месни парох Дина Чоков, као и председници 
Месних организација ССР из региона, а у својству домаћина 
председник МО ССР Драган Јовановић и потпредседник 
Далибор Божин.
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На промоцији, о трагичном историјском феномену 
бараганског прогона педесетих година прошлог века 
говорио је коаутор књиге „Срби у Бараганској Голготи. Нови 
прилози“, бивши депортован у Бараган, Цветко Михајлов, 
као и посебан гост  догађаја Валентин Жапалауа, бивши 
депортирац из Готлоба, који је остао да живи у Дудешту-
Бумбакари (жупанија Браила).

Ко зна колико ће „Бараганаца“ доживети следеће 
манифестације сличне природе. Време чини своје, а они који 
су у животу, па и потомци „Бараганаца“, учинили су оно што 
је ваљало учинити. Обележити на најбољи начин те догађаје.

Горан Гога Пантин
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СРПСКИ ВЕРОНАУЧНИ КАМПОВИ 
ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ У СВОЈОЈ 

ΧΧ ГОДИНИ ТРАЈАЊА

ПРВА ГРУПА (18-24. јун)

Благословом Његовог Преосвештенства Епископа 
будимског и администратора темишварског Г. Лукијана и 
ове 2017. године, почетком школског летњег распуста, већ 
двадесете године за редом, у манастиру Светог Георгија на 
Брзави, отпочели су са радом и Дечији духовни  кампови, чији 
је организатор  Српска православна епархија темишварска и 
Савеза Срба у Румунији.
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Полазници прве групе Духовног кампа била су 
деца пристигла из парохија архијерејског намесништва 
темишварског. У недељу поподне 18. јуна, протојереј-
ставрофор мр Маринко Марков, архијерејски заменик, 
дочекао је децу у Манастиру, и после вечерњег богослужења, 
отворио рад овогодишњег Духовног кампа и пожелео 
успех у раду, како полазницима, тако и наставном кадру и 
васпитачима. 

За време боравка у манастиру Светог Георгија о 
нашој деци су у сменама бринули свештеници:  Бранислав 
Станковић, Стојан Петровић, Јоца Несторовић, Миланко 
Стојановић, Славољуб Везелић, Иван Попов, Љубодраг 
Богичевић, Живојин Малетић, Зоран Мајкић, Милан 
Миоковић, Борислав Макавеј, Миливоје Горник,  Драгослав 
Везелић, ђакон Јосиф Станковић и богословац Предраг 
Новичић. О деци су бринуле и наши наставници:  Славена 
Пејанов, Оливера Рака, Јасмина Петров, Дана Петков, Ксенија 
Глишић, Миодраг Грубачки и вероучитељи Лазар Станковић 
и Снежан Михај.

У Духовном кампу деца су поред редовног богослужења 
(свакодневне свете литургије и вечерње на којима су певала), 
присуствовала  часовима веронауке, ликовне и музичке 
културе, на којима су учила појање и разне духовне песме. 
Научила су и неколико духовних песама и молитава на 
српском језику. Слободно време проводили су шетајући 
прелепом околином, а у хладу ораха организовали су 
занимљиве дечије друштвене игре прилагођене њиховом 
узрасту. Провели су заједно незаборавне тренутке на Брзави, 
када су временски услови дозвољавали. Могли су уживати 
и у другим активностима, као што су игре на травнатом 
игралишту и учешће на разним радионицама. Храну и укусне 
колаче је за наше малишане припремала куварица Радосна 
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Сеја Лукач из Темишвара, а помагала је девојчицама и око 
плетења косе. 

Како то обичај и налаже на крају боравка, у овом 
духовном центру, деца су се причестила на суботњој светој 
литургији и поклонила моштима светог великомученика 
Георгија и провукла кроз часне вериге. Слободно време 
проводила су шетајући по оближњој околини, а у пријатном 
хладу ораха организоване су и занимљиве друштвене игре.

Да је деци у овом духовном кампу и поучно и пријатно, 
сведочи сваке године велики одзив наше српске деце. 

И док за време боравка у Духовном дечијем кампу 
заједно уче и стичу нова знања и појмове, мали кампери 
се боље упознају, и што је свакако најважније, стичу нове 
другаре, па већина њих вероватно са нестрпљењем чека 
следећи сусрет.

Горан Гога Пантин

ДРУГА ГРУПА (25. јун-1. јул)

Долазак Царства Божијег и спасење човеково налази се 
у духу светог богослужења. На духовној вертикали успињу 
се ових дана деца из соколовачког намесништва у манастиру 
Шенђурац. У уторак, 27. јуна, духовни камп у манастиру су 
посетили су епископ Лукијан, генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару Владан Тадић и председник Савеза Срба 
у Румунији Огњан Крстић.

Ово тројство, уз дар Светог Духа, зајемчило је чување 
српске идеје у богомољству и индивидуалности српског 
народа. Почев од Немањића, деспота, кнежева и других који 
су се потписивали као „раби Христа Бога“, слуге Божије, 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

180

такође и на заједничком сусрету владике, Његове екселенције 
и лидера Срба у Румунији, учвршћен је завет да се једини пут 
и сврха Цркве и државе налазе у служењу вери и народу. У 
таквој триархичној симфонији између државе Србије, Српске 
православне цркве и Савеза Срба, неизоставно је да се мора 
појавити дух који обједињује васколики српски народ.

Заједничким снагама творити сарадњу, која ће 
присуством државе Србије донети благодети за српски род у 
Румунији, порука је генералног конзула Владана Тадића, који 
је нарочито нагласио постојаност одређених идеја Генералног 
конзулата Републике Србије усмерене ка ревитализацији 
српског елемента. Наиме, намера српске државе у чувању 
српства на просторима румунског Баната је да у наредном 
периоду генерише масовније подношење захтева за српско 
држављанство, при чему је овај најављени правац и заокрет 
наишао на опште одушевљење владике и осталих присутних. 
Обишавши духовни камп у манастиру, генерални конзул 
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је изразио задовољство због уочених напора вероучитеља, 
учитељице Анке Поповић и српске деце из жупаније Караш 
Северин, Свинице и Решице, на очувању српске традиције и 
језика.

Огњан Крстић, испред Савеза Срба у Румунији, чији 
су духовни кампови програмска активност у заједништву са 
Епархијом темишварском, оценио је њихово постојање као 
добру прилику да се младе генерације уз духовну компоненту 
приближе српском језику и очувају тиме на вредносан начин 
српску традицију.

Владика Лукијан је замисао кампова у духовном и 
интелектуалном стасању деце објаснио дужношћу да се 
теорија и катихизис морају провести у пракси, како би, 
наиме, деца ушла на здрав начин у социјалну димензију. Иако 
Црква акценат ставља на духовни пут трагања за свеопштом 
љубави кроз Господа Бога, утврђивање матерњег језика је, 
према речима владике Лукијана, подједнако важна обавеза, 
јер је Црква истовремено и национална.

 Деца ће на крају своје групе да се исповеде, то ће бити 
откровење за њих, посредством којег ће натчулно осетити 
моралну димензију хришћанства. Деца ће једноставно, 
спознати и научити шта је дозвољено и забрањено, односно 
шта је грех. Круна свега је причешће, телом и крвљу 
Христовом. Тако је владика Лукијан напослетку описно 
приближио духовну благодет кампова за младе и свеукупну 
заједницу.

Манастир Светог Георгија (у овом крају познат као 
Шенђурац), којег је у 15. веку изградила династијска породица 
Бранковић, јединствен је јер као највећу светињу  чува део 
моштију и верига Светог великомученика и победоносца 
Георгија (Ђорђа 275/281-303), а издиже се изнад свега као 
духовно место где букти вечна истина. Пре свега, кампови 
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за децу у Шенђурцу представљају неисцрпно духовно благо 
које даје шансу младима да привикавају ум изнад пролазног 
живота, понајвише да се смерно уче одбијању угађања 
страсти и лоших навика. Попут манастира који се вековима 
бранио од корозивне моћи времена, данас у њему истом 
снагом духовни кампови припремају децу да се заштите од 
социјалне декаденције и аномалије. 

ТРЕЋА ГРУПА (2-8. јул)

У ово „гнојаво време“, како би рекао Шекспир, доба 
стреса и умне изопачености, духовни камп у средњовековном 
манастиру Шенђурац попут тврђаве служи одбрани младих 
и невиних душа од разноликих и безличних сила које вребају. 
Пред претњом изградње аморфне и бездушне друштвене 
смеше савременог света, религија је позвана да пружи 
духовни отпор и изгради заједницу љубави и слоге. Вера је, 
штавише, добродошла да изоштри своја чула и пружи снагу за 
преображење човека у опасној и наказној породи савремене 
културе.

Деца из арадског намесништва, њих четрнаест, највише 
из Великог Семиклуша, потом Кетфеља, Чанада и Арада, под 
бригом учитељице Славице Божин из Великог Семиклуша, 
последња су група из треће серије која је прошле недеље 
боравила у богоугодној средини манастира Шенђурац, и 
уз присуство Божанских енергија осетили све благодети 
Тројичног Бога.

Дисање „у Бога“, промишљање о великим хришћанским 
тајнама, молитвени дијалог са Богом, непрестано подсећање 
на центар универзума, на Бога, искуства су, која су деца 
доживела.
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Свештеници Благоје Чоботин, Дина Чоков, Пера 
Илијевић, Радослав Стојков, Душан Кључар, Рада Арсин, 
Верољуб Брнзеј, Огњан Плавшић, Шаца Милојевић, Милован 
Милин и Небојша Попов, као и богослови Васа Моза и 
Антоније Бохак, заједнички су приближили вертикалну 
димензију живота, која за разлику од хоризонталне 
„овоземаљске“ димензије, у којој је заробљен човек, поседује 
дубину и висину.

На часовима појења, учене су причасне песме. Часови 
веронауке, где је отац Јосиф методама укрштених речи и 
ребуса подучавао децу хришћанству, приближила су деци на 
инвентиван начин присуство Божије. Поред тога, истицала се 
и активност учења цртања икона, што уз веронауку, успиње 
душе младих ка духовним висинама.

Молитва, обраћање Богу, није без разлога у манастиру 
била заједничка. Тиме се желео оживети дух солидарности 
и саборности међу децом, који је камп желео да учини 
стално присутним међу њима. Тај пелцер се већ припрема. 
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У шетњама ван манастира није било потребе да предавачи 
или учитељица воде бригу и интервенишу. Деца су се сама 
чувала међусобно, и један другог пазила. То је већ јак корен 
заједнице.

– Камп учи децу да буду и добри Срби. Наша душа и 
наша српска свест су неодвојиве. Немогуће је одвојити једно 
од другог. Ми их учимо да буду добри људи. Да воле своју 
Цркву и своју нацију – објашњама отац Јосиф, у тврдњи да 
у православљу не постоји себични пут самоспасавања, него 
саборно помагање браћи.

Јован, који је у реци Јордан крстио Исуса Христа, у 
народу познатији као свети Јован Крститељ, код Срба се 
7. јула, слави његово рођење, који се празник обележава 
прављењем венаца од ивањског цвећа. Децу у кампу је 
управо задесио овај велики хришћански празник. Они 
су брањем цвећа и учењем вештине прављења венаца од 
мати Евгеније, показали да је могуће живети у јединству са 
природом и Смислом. Плетењем венаца од ивањског цвећа, 
према народном веровању, показује се и да је природа дошла 
до зенита. Такође, показало се да се и деца исправно крећу ка 
духовном развоју.

Деца су на крају припремана за примање светих 
тајни упућивањем на причешће и исповедање. У духовном 
стасавању деце, духовни камп неисцрпно је подучио децу да 
маре за своју бесмртну душу.

Снага и издржљивост вере, као и смисао трајања, 
стварали су се протекле три седмице у духовном кампу 
манастира Шенђурац. У вери која постоји у манастиру, 
садржано је све што је неопходно за трајање појединца и 
народа. Видели су се јака воља и посвећеност, свест о потреби 
сведочења своје вере и љубав према људском постојању. У 
светлости из манастира, откривен је деци из намесништва 
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темишварског, арадског и соколовачког драгоцени пут 
спасења и постајања истинским човеком.

Никола Лакић
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ВИДОВДАНСКИ САБОР 
У МАНАСТИРУ ЗЛАТИЦИ

У манастиру Златица који је „по народном предању 
и казивању манастирске браће, задужбина првог српског 
архиепископа, светитеља и просветитеља Саве Немањића“, 
свечано је 28. јуна обележен и прослављен Видовдан. Поводом 
овог, поред Савиндана, најзначајнијег празника и за српски 
народ, који живи и војује своју битку опстанка у расејању (па 
и у Румунији), у непосредној близини матице, на самој (левој) 
обали Дунава и Нере, одржан је и ове године  манастирски 
сабор. 
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Света литургија, литија, резање славског колача и 
помен мученицима погинулим на Косову, представљају 
централна дешавања видовданске прославе овдашњих Срба у 
древном манастиру, које од Србије, реално гледајући, не деле 
две реке, већ добропознати мировни уговор склопљен по 
завршетку Великог рата. Још један у предугом низу толиких 
ратова и страдања у којима је и немали број добровољаца 
из ових крајева изабрао да се бори и страда,  баш као и 
косовски страдалници за царство небеско, бранећи свој 
национални идентитет и веру. Као да су на уму и они имали 
само некадашњу мисао кнеза Лазара: Умримо да вечно живи 
будемо!

„Мука каже цену јунаку“, записао је пре 170 година 
и црногорски владика Петар, а колика је цена невиних 
косовских жртава говори и чињеница да им се и данас, после 
628 Видовдана, свуда где живе Срби, чини помен и прославља 
име.

Овакво празнично расположење је било у манастиру 
Златица, који је недавно обновљен, а чији је старешина 
игуман Герасим (Милић). За све житеље Дунавске клисуре 
и Пољадије, за све вернике који су желели да присуствују 
обележавању Видовдана, Савез Срба у Румунији обезбедио 
је бесплатан превоз аутобусом који је у 8 часова кренуо 
из Старе Молдаве. Многи су допутовали својим колима, 
а владику Лукијана, који је у манастир дошао око пола 
десет, дочекали су свештеници соколовачког намесништва 
и председник општине Соколовац Олгица Гица. Свету 
архијерејску литургију, која по обичају почиње у 10 часова, 
у манастирској цркви испуњеној народом, служио је Његово 
Преосвештенство епископ адм. темишварски Г. Лукијан 
уз саслужење протојереја-ставрофора Маринка Маркова, 
архијерејског заменика Епархије темишварске, игумана 
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Јустина (Стојановића), протојереја Јоце Живановића, јереја 
Верољуба Гвозденовића, јерођакона Инокентија (Лукина) 
и ђакона Миодрага Јовановића. Пригодну беседу одржао је 
радимски свештеник Верољуб Гвозденовић, након чега су 
верници и свештенство уз литију сишли до камених темеља 
старе цркве и до манастирског извора чија вода, према 
народном веровању, поседује исцелитељску моћ.

Уследило је резање славског колача на платоу испред 
цркве, а овогодишњи кум био је Бранко Исак из Прњавора. 
Славску ружу, уједно и кумство за наредну годину, преузео је 
Славко Жијан из истог места. Јереји Душко Кључар и Данило 
Божин, поред епископа Лукијана и игумана Јустина, служили 
су обред благосиљања кољива и резања славског колача, као и 
помен војсковођама и војницима који су пострадали „за веру 
православну и име српско“. Након поздравне речи Олгице 
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Гице, председника општине, присутнима су се представили 
народним играма чланови културно-уметничког друштва 
„Соко“ из Соколовца.

„Косово освањује сваког јутра. Сваки дан је једна 
годишњица и једна задушница“. 

Предраг Деспотовић



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

190

ИВАНДАН- ХРАМОВНА СЛАВА 
У СТАРОJ МОЛДАВИ

На празник рођења светог Јована Претече- Ивањда, 7. 
јула, Старомолдавци су прославили своју храмовну славу. 
Ове године Господње се навршава 240 лета од оснивања 
парохијског звања у највећем српском селу Дунавске клисуре, 
Старој Молдави, о чему сведочи Александар Станојловић 
у својој монографији Банатске клисуре, објављеној 1938. 
године: „Парохијско звање основано је 1777., а (садашња) 
црква саграђена, т.ј. из темеља поправљена 1853-1855. године 
за време патријарха Јосифа Рајачића и епископа вршачког 
Емилијана Канђелца“.

Вечерње је отпочело у 17 часова и 30 минута, а служио 
је архијерејски заменик Епархије темишварске, протојереј- 
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ставрофор Маринко Марков уз саслужење свештеника 
архијерејског намесништва соколовачког.

Непосредно пре почетка богослужења, месни парох 
протојереј-ставрофор Василије Плестић, који је уједно и 
архијерејски намесник соколовачки, дочекао је и пожелео 
добродошлицу генералном конзулу Републике Србије у 
Темишвару др Владану Тадићу показавши, притом, уваженом 
госту спомен-обележје које је протекле године постављено на 
стубовима улазне капије црквене порте и освећено, а у знак 
сећања на Емилијана Јосимовића, првог урбанисте Краљевине 
Србије, ректора Велике школе у Београду и почасног члана 
Српске краљевске академије, које је  рођен у Старој Молдави 
1823. године. Поред осталог,  овај знаменити Старомолдавац 
је пројектовао и Кнез Михајлову улицу у Београду. Хлебом и 
сољу, код спомен – плоче и самог улаза у порту чија је ограда 
била украшена ћилимима, Његову екселенцију дочекала су и 
четири члана културно-уметничког друштва, три мушкарца 
и једна девојка, у старомолдавским народним ношњама.
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Након вечерњег богослужења, којем су поред бројног 
народа присуствовали и градоначелник Нове Молдаве г. 
Адријан Торма са пратњом, у црквеној порти је обављен 
свечани чин резања славског колача и благослиљања кољива. 
Овогодишњи кум је био  Маријус Симић са породицом, док 
је кумство за наредну годину преузео Ива Ђурић. Пригодним 
беседама присутнима су се обратили архијерејски заменик 
о. Маринко Марков и парох старомолдавски о. Василије 
Плестић. Високе температуре тог поподнева нису засметале 
Старомолдавцима да испред цркве, потом, поведу коло.

протојереј-ставрофор Василије Плестић 
Предраг Деспотовић
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XIX ШКОЛА ПОЈАЊА 
ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ

-МОЋ СИЛЕ ПОJАЊА-

Појањем се у неизрецивој слави Господњој небо земљи 
приближава. У њему се невидљиво сусрећу. „Земља и небо, 
анђели и људи, живи и упокојени се спајају у једно“, како 
веле духовни оци. Човек се у истинском појању уздиже 
изнад простора и времена. Црквено појање има додир са 
нематеријалним и људи тако могу да буду део невидљивог 
анђеоског хора који је основан у слави Божијој. Појању је 
својствен присни однос са Богом.

Светлост и тајна појања се уче од 9. до 22. јула, у 
средњовековном манастиру Светог Георгија, покрај Брзаве. 
Настала као насушна потреба Цркве, на иницијативу 
владике Лукијана, школа појања у манастиру постоји већ 
скоро двадесет година (од 1999. године) и траје као ризница 
богословља. У хармоничној природи која окружује манастир, 
предавачи, протојереј Јоца Несторовић, протонамесници 
Бошко Тикартић и Иван Попов и дипломирани студенти 
теологије Васа Моза и Снежан Михај, своју спознају благодети 
појања вешто преносе на овогодишње полазнике школе 
појања из Епархије темишварске, банатске и аустријско-
швајцарске. 

У надасве атмосфери непосредности и сагласја, где је 
трпеза заједничка, братство нераскидиво, различите душе 
током упражњавања појања постају једна божанска хармонија. 
Заправо, према речима протојереја Јоце Несторовића, 
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јединственост учења црквеног појења је дубоки молитвени 
однос са Богом и непрестано откривање светлости присутне 
у човеку, односно реалности да смо сви иконе и подобије 
Божије.

Кандидати су подељени у неколико групе на основу 
претходног знања црквеног појања. Почетном нивоу припадају 
полазници који познају основно појање  (одговарање на 
Литургији), затим група оних који уче певање по гласовима, 
као што су тропари, кондаци, блажена и остало што се пева 
на свакодневним богослужењима. У најнапреднијој групи 
кандидати уче велико појање које се пева на богослужењима 
у периоду Великог часног поста. Међутим, сваком кандидату 
је остављена и слобода избора предмета учења.

Владимир Михајловић, студент Теолошког факултета 
у Минхену, импресиониран лепотом манастира, природним 
окружењем и топлином људи у његовој непосредности, 
истакао је као предност ове школе слободу кандидата да 
бирају начин усавршавања појања и гајење методе директне 
интеракције учитеља и кандидата.

На празник светих првоврховних апостола Петра 
и Павла, 12. јула, полазници ове школе су одговарали на 
Литургији у селу Дежану, где је била храмовна слава.

Полазнике Школе је 21. јула посетио и Његово 
Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. Лукијан, 
који је служио свету архијерејску Литургију. Епископу 
су саслуживали архимандрит Авељ (Константинидис, из 
Превезе, Атинска архиепископија), игуман светођурађки 
Никон (Корићанац), протојереј Јоца Несторовић, јереј 
Михаило Гавриловић (Аустијско-швајцарска еп.) и ђакони 
Миљан Антић (епархија Аустијско-швајцарска ) и Миодраг 
Јовановић.

За сваку је похвалу да кандидати показују све веће 
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интересовање за црквено појање, те и задовољавајуће 
савлађују градиво. То се најбоље могло констатовати приликом 
испитивања сваког кандидата понаособ пред испитном 
Комисијом која је радила у саставу: протојереј-ставрофор 
Маринко Марков, архијерејски заменик, протојереј др Васа 
Лупуловић, директора Школе појања и предавачи. Испит је 
одржан 21. јула у просторијама манастирског конака. Сви 
испитани кандидати су успешно положили испит, а трочлана 
Комисија је у свом записнику, кога је проследила Управи 
Епархије темишварске, детаљније образложила о испитивању 
сваког кандидата понаособ. 

22.7.2017- После Свете архијерејске Литургије 
у манастиру Светог Георгија – Епископи Лукијан и 
Никанор са предавачима и полазницима ΧIΧ Школе 

појања Епархије темишварске



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

196

У суботу, 22. јула као круна завршнице ове Школе 
одслужена је Архијерејска Литургија, којом је началствовао 
високи гост, Његово Преосвештенство Епископ   
банатски Г. Никанор уз саслужење архимандрита Авеља 
(Константинидиса, из Превезе, Атинска архиепископија), 
протојереја Јоце Несторовића, протонамесника Бошка 
Тикартића и Ивана Попова и протођакона Игора Станковића. 
Након литурије, у присуству видљиво узбуђених родитеља и 
пријатеља, Епископи су се обратили својим беседама, после 
којих су  полазницима  подељене дипломе о овогодишњем 
положеном течају.

Предавачи и полазници XIX  Школе појања, благодаре 
Управи Темишварске епархије, Савезу Срба у Румунији, на 
финансијској подршци, као и свима који су на било који 
начин допринели да се ова још једна у низу активности 
Епархије темишварске успешно доврши. 

Никола Лакић
Васа Моза



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

197

ПЕТРОВДАН – 
ХРАМОВНА СЛАВА У АРАДУ

На празник Светих првоврховних апостола Петра 
и Павла, Арађани прослављају своју храмовну славу. 
Текелијина црква је још у раним јутарњим сатима, 12. јула, 
била испуњена народом који је долазио на славску литургију, 
коју су служили: протојереји- ставрофори Мирослав Стојков, 
Огњан Плавшић,  Небојша Попов и Штефан Пакурар, 
румунски парох из Надлака, протонамесник Иван Попов и 
јереј Миливој Горник.

На вечерњем богослужењу, у 17 часова, тог 12. 
јула, свештеницима који су служили јутарњу литургију, 
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придружили су се и остали свештеници архијерејског 
намесништва арадског.  Са овогодишњим кумовима, 
породицом Ђуре Арсенова, свештеници су благословили 
славске дарове, колач и кољиво. Кумство за наредну годину је 
преузео  Роберт Ружи са супругом Данком и маленим сином 
Филипом.

Након свечаног обреда резања славског колача, Арађани 
су заједно са својим гостима присуствовали народном весељу 
које је одржано у црквеној порти.

Горан Гога Пантин
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ПЕТРОВДАН- 
ХРАМОВНА СЛАВА У ДЕЖАНУ

Не предају се лако Дежанчани, онолико колико 
их је остало у српској заједници, посебно када се ради о 
Хришћанским и Православним празницима. Дан светих 
апостола Петра и Павла, празник у народу познат под именом 
Петровдан је храмовна слава у Дежану. Црква је грађена 
између 1790-1793, а освећена 1805. године.

Поводом храмовне славе, свету литургију су служили 
гости из епархије aустијско-швајцарске, јереј Михаило 
Гавриловић и ђакон Миљан Антић из Беча, а за певницом 
су  појали полазници Школе појања Епархије темишварске 
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при манастиру Светог Георгија, предвођени предавачима 
протојерејем Јоцом Несторовићем, студентом Снежаном 
Михајем и месним парохом протонамесником др Сашом 
Јашин. Освећење и благосиљање кољива и резање славског 
колача је извршено након свете литургије. Овогодишња кума 
је била Мариоара Милић, родом из Дежана, а часну дужност 
кумства за следећу годину је преузео Дежанчанин, Браца 
Чолак са породицом. На крају овог свечаног чина, месни 
парох, протонамесник др Саша Јашин, се обратио свима, 
заблагодарио Богу и захвалио се присутнима за заједничку 
молитву и допринос прослављању дежанске храмовне славе.

Горан Гога Пантин
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САБОР СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА- 
ХРАМОВНА СЛАВА У ЧЕНЕЈУ

Од када је изграђен садашњи велелепни храм (пре 1848. 
године) посвећен Сабору Светог архангела Гаврила у Ченеју, 
његови мештани,  без прекида славе своју храмовну славу, 
окупљају се око њега да би дочекали драге госте и заједно са 
њима испоштовали вековну традицију.

Свечано и празнично је било у Ченеју 26. јула, на дан 
када Српска православна црква слави празник Сабора 
Светог архангела Гаврила. У јутарњим часовима, свету 
литургију су служили свештеници: протојереј-ставрофор др 
Бранислав Станковић, архијерејски намесник темишварски, 
протојереј-ставрофор Живко Велимировић, протонамесник 
Слободан Вујић, парох парачки, о. Михај Јустин Јерима, 
ченејски румунски парох и јереј Борислав Разван Макавеј, 
месни парох. Литургијско сабрање су увеличале, појући за 
певницом умилним и надасве богоугодним гласом, Тања и 
Сања Тодоров и Милица Пантин. Присутним верницима се 
пригодном беседом обратио  високопречасни о. Бранислав 
Станковић, који је том приликом честитао храмовну славу 
и пренео благослов и поздрав Преосвећеног Епископа 
Лукијана.

По устаљеном обичају, у продужетку Свете литургије, 
одржан је трократни литијски опход око светог храма, као 
и и помен свим упокојеним ктиторима, приложницима, 
доброчинитељима, свештенослужитељима, парохијанима и 
палим борцима који су живот положили за Отаџбину у оба 
светска рата, као и жртвама насилног прогона у Бараган.
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У поподневним часовима, с почетком од 17 часова, 
у присуству великог броја верника и гостију, служено је 
вечерње са резањем славског колача и благосиљањем кољива. 
Чинодејствовали су протојереј-ставрофор Мирослав 
Стојков, умировљени парох темишварско-градски и ранији 
дугогодишњи парох ченејски, протојереј-ставрофор Стојан 
Петровић, парох мехалски и месни румунски парох, јереј 
Михај Јустин Јерима.  За певницом су били протојереј 
Миланко Стојановић, парох немећански, протонамесник 
Иван Попов, парох улбечански и ченејски појци.

Надахнуту беседу о овом великом празнику, изговорио 
је протојереј-ставрофор Стојан Петровић, а затим се месни 
парох, јереј Борислав Разван Макавеј, који је у свом кратком 
обраћању пред присутним народом, изабраним речима 
захвалио кумовима, парохијанима, гостима и онима који су 
уприличили ову светковину.

Овогодишњи кумови храмовне славе су били млади 
ченејски пар, Флорин Раецу и Биљана Прекуп, који су се 
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побринули да све буде како то наша српска традиција налаже 
приликом одржавања храмовне славе, а славску ружу и 
кумство за следећу годину преузео је у име црквеног одбора, 
њихов председник г. Бранислав Плавошин.

Празновање је настављено у црквеној у порти, у хладу 
старих кестенова, уз пригодно послужење и уз наступ 
малишана месне Основне школе и српског одсека ченејског 
забавишта, који су представили лепоту српског фолклора 
из Баната, уз помоћ њихове васпитачице Љиљане Милован 
и учитељица Богдане Субин и Ђенђи Петровић. За добро 
расположење свих присутних се побринуо оркестар Лазе 
Весића и вокална солисткиња Мирјана Јовичин. Добро 
расположење и славска атмосфера су опустили домаћине и 
званице, тако да се певало и играло до у касне сате.

јереј Борислав Макавеј
Горан Гога Пантин
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САБОР СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА- 
ХРАМОВНА СЛАВА У ИВАНДИ

Иванћани су поносни на своју храмовну славу, на своје 
обичаје и на углед које ово славље ужива у месту и околини, 
па и шире. Зато се за храмовну славу  припремају данима, да у 
сваком домаћинству, буде свега и свачега, да се народ весели 
и ужива, како су то чинили и њихови преци.

Свечано и празнично је било у Иванди 26. јула, на дан 
када Српска православна црква слави празник Сабора Светог 
архангела Гаврила. У јутарњим часовима, свету литургију 
су служили свештеници: протојереј Васа Жупунски, 
умировљени парох рудњански, протонамесник Иван Попов, 
парох улбечански, протонамесник др Саша Јашин, парох 
дежански и јереј Миливоје Горник, парох семартонски и 
администратор иванђански. На литургији су одговарали 
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чланови парохијског певачког друштва и дипломирани 
теолог Васа Моза. Након свете литургије, благочестиви народ, 
предвођен свештенством, кренуо је у трократни литијски 
опход око светог храма, где је отслужен и помен свим 
упокојеним ктиторима, приложницима, доброчинитељима, 
свештенослужитељима, парохијанима и палим борцима који 
су живот положили за Отаџбину у оба светска рата.

Истог дана, у поподневним часовима, с почетком у 17.00 
часова, мештани су заједно са великим бројем пристиглих 
гостију из околних места, Темишвара и иностранства, 
присуствовали вечерњу са резањем славског колача и 
благосиљањем кољива, које су чинодејствовали протојереј-
ставрофор др Бранислав Станковић, архијерејски намесник 
темишварски, протонамесник Ђорђе Андрејић, парох 
фењски,  Тибериу Бенеску, румунски свештеник из Улбеча и 
јереј Миливој Горник.

Надахнуту беседу о значају архангела Гаврила у 
домостроју људског спасења пред верницима у иванђанском 
Српском православном храму одржао је високопречасни 
о. Бранислав Станковић, а затим је месни свештеник, јереј 
Миливој Горник, изабраним речима захвалио кумовима, 
парохијанима, гостима и онима који су уприличили ову 
светковину. Овогодишњи кумови храмовне славе, Далибор 
и Данијела Комненов са синовима Драганом и Гораном, 
побринули се да све буде како то наша српска традиција 
налаже приликом одржавања храмовне светковине. Кумство 
за наредну годину и славску ружу прихватила је породица 
Аурела и Љиљане Апопеј.

После резања славског колача, почело је народно весеље 
у црквеној порти. Пред окупљеним народом наступили су 
чланови културно-уметничког друштава „Круна“ из Српског 
Семартома, који су представили лепоту српског фолклора, а 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

206

добро расположење свих присутних подигли су са пар песама, 
Иванђани Радосавка Лалић и Лазар Благојев. Домаћине и 
госте је забављао оркестар Себастијана Струце Чолаковића и 
солиста Милутин Нешин, а присутни су уживали у старим и 
новим хитовима народне музике и добро одабраним српским 
колима.

јереј Миливоје Горник
Горан Гога Пантин
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ОБНОВА СЕВЕРНОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ 
СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

Благословом Његовог Преосвештенство Епископа 
адм. темишварског Г. Лукијана, захваљујући финансијској 
подршци парохија архијерејског намесништва темишварског, 
почетком месеца августа 2016. године, започети су обимни 
радови на обнови руинираног северног крила конака у 
манастиру светог великомученика Георгија (на Брзави).

Радови на рушењу старог конака
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Прва фаза грађевинских радова је подразумевала: 
демонтирање кровног покривача, копање испод темеља 
зграде, изливање бетонског армираног прстена ради 
ојачавања статички угрожене грађевине, подупирање и 
ојачавање подрума са подзиђивањем одређених делова 
оштећених лучних делова истог, уклањање (рушење) првог 
спрата објекта као и помоћног- прислоњеног објекта. 

Током лета 2017. године, на основу расположивих 
финансијских могућности, извршена је друга фаза 
грађевинских радова, изливање армиране бетонске плоче, 
зидање спрата и покривање кровне конструкције.

Радови у току лета 2017. године
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У обновљеном крилу конака, ће после завршетка 
радова, који ће се према финансијским могућностима 
одвијати у неколико фаза, бити концепирана, у подруму 
велика манастирска трпезарија и на спрату библиотека и 
музејска поставка, посвећена животу, делу и раду једног од 
најзначајнијих манастирских старешина, великом научнику 
и природњаку Архимандриту Павлу (Кенгелцу, 1766-1834. 
година). 

Дај Господе да се ово започето дело и доврши!

игуман Никон (Корићанац)



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

210

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА-
ЗАВЕТНА СЛАВА У СОКОЛОВЦУ

Другог дана месеца августа, Соколовчани су свечано 
прославили Светог пророка Илију, своју заветну сеоску 
славу. 

Епископа Лукијана су у црквеној порти, око пола десет, 
дочекали председница општине Соколовац Олгица Гица и 
чланови Културно-уметничког друштва „Соко“ одевени у 
народне ношње.

Свету литургију је овог празничног дана служио  Његово 
Преосвештенство епископ адм. темишварски Г. Лукијан уз 
саслужење свештенства: протојереја-ставрофора Маринка 
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Маркова, архијерејског заменика Епархије темишварске, 
златичког игумана Герасима (Милића), протојереја Јоце 
Живановића, протонамесника Перице Живановића и 
ђакона Миодрага Јовановића. Литургији је поред парохијана 
присуствовао и најпознатији Соколовчанин Миодраг 
Белодедић.

Након свете архијерејске литургије, пререзан је славски 
колач и благословљено кољиво. Кумовала је општина 
Соколовац, сви запослени у овој институцији, Након резања 
славског колача, Епископа Лукијана, свештенство и присутне 
је поздравио месни парох о. Перица Живановић. Епископ 
Лукијан је у свом обраћању између осталог рекао: „Радујем се 
што сам данас могао да дођем, посебно што је Општина кум 
славе, чиме је повезала и додала своју карику између неба и 
земље. Знамо како је Свети Илија ревновао за веру... Данас, 
хвала Богу, видим овде и старе и младе, сви су се скупили да 
прославимо Божијег угодника“. 

Владика је после завршетка службе позвао Миодрага 
Белодедића и кумове на заједничко фотографисање уз речи: 
„Где год одем, нико не зна за Лукијана, а за Белодедића сви 
знају. Волим што је остао верни син своје мајке Цркве, што 
воли своје село и што долази овде где је први пут шутнуо 
лопту, која је потом отишла на све континенте.“

Предраг Деспотовић
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ТРИ ВЕКА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
У ЛЕСКОВИЦИ

У архијерејском намесништву соколовачком, у парохији 
Лесковица је 3. августа обележен несвакидашњи јубилеј, 300. 
годишњица од изградње садашње Српске православне цркве 
која је посвећена светом пророку Илији.

Још на самом улазу у ово пољадијско село осећала се, 
овог дана празнична атмосфера. Ћилимима живописних боја 
били су украшени прозори кућа, клупе и црквена ограда, а 
код улаза у цркву Лесковчанке су прострле бело платно.

Овом значајном догађају су присуствовали, поред 
свештенства и великог броја верника, председник Савеза 
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Срба у Румунији Огњан Крстић, председник општине Најдаш, 
којој Лесковица административно припада, Тиберију Винку, 
одборник од стране ССР Живота Кокар и други. Истог дана, 
откривене су и освећене две спомен-плоче постављене са 
једне и друге стране капије. Текст је на једној плочи исписан 
српским, а на другој румунским словима и на њему стоји: 
„Три стотине година садашње Српске Православне Цркве у 
Лесковици 1717-2017.“

Свету архијерејску Литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и адм. темишварски 
Г.  Лукијан, уз саслужење протојереја- ставрофора Маринка 
Марковог, архијерејског заменика и осталог свештенства 
и монаштва архијерејског намесништва соколовалког и 
ђакона. Епископ Лукијан је у току службе, за вишегодишњи 
предани рад на духовном и материјалном унапређењу 
поверене му парохије, месног пароха о. Борислава Ђорђевића 
рукопроизвео у чин протојереја. 
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Владика се обратио пастирском беседом и поздравио 
све присутне: „Ово је велики догађај, историјски, не само за 
ову заједницу и парохију Лесковицу и општину Најдаш. Само 
Бог зна кроз какве су муке и тешкоће прошли хришћани док 
су стигли довде. Зато, пазите и чувајте своју православну 
веру као зеницу ока“.

У име Српске православне парохије у Лесковици парох 
о. Борислав Ђорђевић је уручио захвалнице: „За материјалну 
помоћ коју је пружио нашој парохији, а и за сву љубав коју 
је показао према Цркви Божијој и Српском роду“ - Живи 
Кокару, Животи Кокару, председнику општине Најдаш 
Тиберију Винку, Сими Брумару, Милану Брумару, Иванку 
Стоичевићу и Душану Олару.

Због велике суше која је задесила читаву област, владика 
Лукијан се, на коленима, уз свештенство и вернике, помолио 
Господу за кишу. Уследило је резање славског колача у порти, 
а кум је био Сима Радосављевић. Славску ружу и кумство за 
наредну годину је преузела Јелица Черчел. 
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На страницама летописа лесковчанске светоилинске 
светиње, која улази у четврти век свог постојања, додајемо 
још један запис, као потврду и сведочанство мисије Цркве 
Христове, нераскидиве заједнице љубави Бога и људи.

протојереј Борислав Ђорђевић
Предраг Деспотовић
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МОЛИТВЕНИ ПОМЕН ЖРТВАМА ПОГРОМА 
СРБА  У ВОЈНОЈ АКЦИЈИ ,,ОЛУЈА“

Операција ,,Олуја“  је била војна акција  Републике 
Хрватске у августу 1995. године. Убраја се у једно од 
најсуровијих етничких чишћења на подручју бивше 
Југославије. Тада су хрватска војска, полиција и Хрватско 
вијеће одбране (ХВО) напали подручја Баније, Лике, Кордуна 
и Северне Далмације и приморали на егзодус из тих крајева 
готово читаву српску популацију. Само у периоду од 4. до 9. 
августа 1995. из Крајине је протерано преко 220.000  српских 
цивила. Убијено је, или се воде као нестали, око 2.000 Срба, од 
којих више од 500 жена и 12 детета. Тада је уништено, спаљено 
и опљачкано око 40 хиљада кућа, стамбених и привредних 
зграда. Циљ ове операције је био заузимање највећег дела 
територије Републике Српске Крајине. Операција је званично 
трајала 4 дана, завршила се падом Републике Српске Крајине 
и успостављањем контроле Републике Хрватске над том 
територијом.

Међународни кривични трибунал за бившу Југославију 
је операцију „Олуја“ у првостепеној пресуди хрватским 
генералима Анти Готовини и Младену Маркачу окарактерисао 
као удружени злочиначки подухват, са циљем трајног и 
присилног протеривања највећег дела Срба са простора 
бивше Републике Српске Крајине у Хрватској. Међутим у 
другостепеној пресуди су такве тврдње одбачене и генерали 
су услед политичких притисака на пороту ослобођени 
одговорности, чиме је направљен међународни преседан и 
изгругивање правди и жртвама. У Хрватској, западном делу 
Босне и Херцеговине и хрватској дијаспори, ова одлука је 
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дочекана са неописивим слављем. Хрватске оптуженике у 
Хашком Трибуналу су током суђења подржавали хрватски 
државни и војни врх и Римокатоличка црква у Хрватској.

Са територије РСК коју је заузела хрватска војска избегло 
је око 200.000 Срба. Међународни суд правде је фебруара 
2015. године одбацио међусобне тужбе Хрватске и Србије за 
геноцид, утврдивши да су се током и након операције „Олуја“ 
догодили злочини који би могли бити елементи геноцида, 
али да није доказана специфична геноцидна намера. Дан 4. 
август се у Хрватској сваке године  слави као “Дан побједе 
и домовинске захвалности” док је у Србији и Републици 
Српској, ово дан жалости.

Поводом дана сећања на жртве ,,Олује“, Његово 
Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. Лукијан уз 
саслужење темишварског свештенства, служио је у Саборној 
цркви молитвени помен поводом обележавања дана сећања на 
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страдале Србе у војно-полицијској акцији Хрватске “Олуја”, 
после кога се (и као учесник у истом народном страдању 
као ондашњи епископ славонскио) обратио пригодном 
дирљивом беседом.

„ОЛУЈА“ JЕ БИЛА ПОГРОМ!

У наставку је у свечаној сали Владичанског двора, у 
организацији Конзулата Републике Србије у Темишвару 
одржан пригодан програм. У својству домаћина, скупу се 
обратио Његова екселенција др Владан Тадић, генерални 
конзул Србије у Темишвару, који је рекао да је егзодус Срба 
из Хрватске више од трагедије, јер никада нећемо сазнати 
тачан број уништених породица. Данас, 22 године после 
прогона, док гледамо потресне слике избегличких колона, 
веома је тешко говорити о повратку Срба на њихова огњишта 
у Хрватској, јер и онај мали број њих што су покушали да 
се врате, и сада се суочавају са дискриминацијом, етнички 
мотивисаним нападима, а почињена злодела над Србима у 
Хрватској још увек нису кажњена.

  Присутнима је приказана скраћена верзија 
документарног филма „Олуја је погром“ у реализацији 
Документационо-информационог центра „Веритас“; верзију 
коју су за ову прилику превели на румунски језик и титловали 
Јованка Шољмошан и Рајко Корња. Потресан филм говори о 
патњама, страдању и прогону Срба из Крајине и злочинима 
над цивилном становништвом пре и током операције „Олуја“.

Након пројекције филма, уследило је веома занимљиво 
кратко представљање медијске манипулације за време рата 
у бившој Југославији, чији је аутор др Рајко Корња. Он је 
приказао најзначајније фазе и начине медијске манипулације 
током распада СФРЈ као и кључне моменте активности у 
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стварању искривљене слике о Србима у светским медијима, 
тему коју је опширно обрадио у својој недавно објављеној 
докторској тези.

Потом се скупу обратио проф. др Николаје Царан, који 
је рекао да саосећа са Србима и да су њихова трагедија и 
борба за сазнање истине донекле познате румунској јавности. 
Он је истакао и чињеницу да су Срби страдали и зато што 
су бранили принципе без којих нема напретка цивилизације 
и да су они, упркос свему, и даље снажан бедем у одбрани 
православља и хришћанских вредности.

Председник ССР, Огњан Крстић је назначио да је веома 
важно да и ми као део српског народа у расејању будемо уз 
сву нашу браћу ма где они живели и да негујемо и развијамо 
братску сарадњу. На крају је архијерејски заменик о. Маринко 
Марков подсетио да је и имовина СПЦ у Хрватској тешко 
страдала, да је само након прогона Срба уништено преко 
80 српских православних цркава и 45 парохијских домова, а 
оштећено је више од 150 српских храмова и 50 парохијских 
домова, укључујући и резиденцију митрополита у Загребу и 
Епархијско седиште у Пакрацу.

игуман Јустин (Стојановић)
Горан Гога Пантин
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ПРЕОБРАЖЕЊСКИ САБОР У МАНАСТИРУ 
БАЗИЈАШУ

Уочи Преображења

Преображење Господње је један од највећих догађаја у 
историји, али оно сведочи и о томе какви ми треба да будемо, 
данас у ово време. Није то само неки догађај који се десио у 
прошлости, јер он није био важан само за тај тренутак, него и 
данас преноси поруку, али и будућим поколењима. Господ је 
узео своја три Ученика и преобразио се пред њима, по речима 
Јеванђелиста Матеја, када је Његово лице постало светло као 
сунце и хаљине светле као снег. Ученици су тада доживели 
божанску енергију и видели силу Божју. Уз Христа су била и 
два пророка, Мојсије и Илија, који су имали богопознање на 
гори, Мојсије на Синају, а Илија на Кармилу; њих двојица су 
ту да посведоче божанску природу Христову. Овом догађају 
претходило је исповедање апостола Петра коме је дано одозго 
да је Христос Син Бога Живога. Преображење је својеврсна 
утеха апостолима пред Христово страдање и потврда да је 
он Син Божји. Преображење треба да буде у животу свакога 
од нас, не само на етичком нивоу, него да буде црквено, 
покајничко. Литургија је та којом се ми преображавамо из 
смртиних и пролазних у вечне и непролазне.

Сваке године се уочи и на дан празника Преображења 
Господњег у порти манастира Базијаша окупља наш српски 
православни народ. Инако малобројни Срби не заборављају 
своје светиње. Захваљујући залагању српског посланика 
у Парламенту Румуније, г. Славољуба Аднађа, манастиру 
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Базијашу су ове године додељена одређена новчана 
средства којима је отпочела давно очекивана  рестаурацију 
манастирске цркве. 

Прослава овог великог празника је почела у петак 
18. августа 2017. године, служењем празничног бдедија 
испред манастирске цркве, којим је началствовао Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и администратор 
темишварски  г. Лукијан,  уз саслужење и појање клира и хора 
цркве у Белобрешки .

Додељивање Велике Базијашке повеље 
г. Радомиру Уљаревићу

Након богослужења, уследио је пригодан културно-
уметнички програм, у склопу обележавања 24. Дана 
преображења Срба у Румунији, на коме је, ранијом  
једногласном одлуком петочлане комисије ССР, овогодишња 
Велика базијашка повеља додељена г. Радомиру Уљаревићу, 
једном од значајнијих српских песника из Црне Горе.

Радомир Уљаревић је својом поезијом годинама 
богатио ризницу српске културе у Црној Гори и на читавом 
српском језичком простору. Својим књигама Радомир 
Уљаревић је заслужио и добио и друга књижевна признања, 
(недавно у Бугарској и Републици Српској). Он важи за 
песника критичко-иронијског лирског одговора на изазове 
стварности, искривљеног света и човечанства. Песник 
сматра да је све везано за поезију скровито и да је “поезија 
осјетљивија од вина, и потребује посебне сасуде за чување, а 
те сасуде су ум, срце и душа, све оне тајне и дубоке ризнице 
у којима се одржава у стању вјечитог врења“. Он зна да је 
поезија “тајни живот”, а он је доживљава као свету тајну која 
скида вео са тајни и враћа га на ствари које нису тајне.
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Радомир Уљаревић (63) је објавио десетину књига 
песама. Добитник је више домаћих и међународних награда 
за поезију. Овог августа стаје уз најзначајније српске песнике, 
који су током претходних година добили Велику базјашку 
повељу. 

Стихове песме „Срби“ једног од најзначајнијих 
румунских песника Никите Станескуа, изговорио је 
овогодишњи добитник. „Песма је чисто сведочанство о 
љубави наших народа, којој речи као да силазе са горе 
Тавора. (...). У оно доба кад су једине играчке биле речи, као 
деца смо се играли речима које светле, преображавали смо 
их мењајући њихова значења и обасјања. Ваљда због тога 
овај преображењски празник, у мом лаичком доживљају, 
значи преображење речи, мада се према народном знању 
преображавају и вода и гора. Поезија и јесте преображење 
речи. Преображене речи оживљавају и, попут свитаца, 
одлећу у живот. И оне самостално опстају, горе као свеће. 
Тако сажежене трају као жива бића. Песме, одиста, јесу жива 
бића, зато је игра речима неупоредива и бескрајно узбудљива 
за писце, за читаоце. Посведочиће то и једни и други“ – 
рекао је, између осталог, Радомир Уљаревић и захвалио: „Са 
радошћу захваљујем на части која је указана поезији коју 
потписујем. Овде примити награду, која се даје у славу, у част 
поезије, сећајући се догађаја на гори Тавору, то подразумева 
неупоредиву одговорност и оданост оној речи из које је све 
настало.“

У повељи Савеза Срба у Румунији, коју потписује 
председник Огњан Крстић, а коју је песнику Радомиру 
Уљаревићу, након вечерњег богослужења, уручио др 
Славомир Гвозденовић, стоји записано: „Српском песнику 
из Црне Горе, за књижевно дело којим је допринео богаћењу 
српске културе и очувању српског националног бића и 
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промовисању српско-румунских културних и књижевних 
односа“.

Свечаном уручивању овог признања, једног од 
најзначајнијих књижевних признања које додељује 
дијаспора, присуствовали су, поред великог броја житеља 
Дунавске клисуре и Пољадије, Његово Преосвештенство 
епископ адм. Темишварски Г. Лукијан, архијерејски заменик 
протојереј-ставрофор Маринко Марков, свештеници и 
монаси архијерејског намесништва соколовачког, Његова 
екселенција др Владан Тадић, генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару, Славољуб Аднађ, посланик српске 
мањине у Парламенту Румуније, Александар Чотрић, народни 
посланик Републике Србије и члан Одбора за дијаспору и 
Србе у региону, председник Удружења књижевника Србије 
Радомир Андрић, песници из десетак земаља Европе и света 
и др.
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„Велика ми је част да вас на овом светом месту 
поздравим у име Генералног конзулата Републике Србије и 
да својим присуством још једном докажем да све акције које 
Савез Срба спроводи у Румунији, које су у циљу очувања 
српског идентитета, Генерални конзулат и Република Србија 
безрезервно подржавају. На овом месту, где постоји доказ 
постојања Срба већ више од 800 година, имамо велику обавезу 
и задатак да постојање Срба очувамо и у будућности“ – 
истакао је у свом обраћању Његова екселенција Владан Тадић 
и честитао организаторима и славодобитнику: „Драго ми је 
да вас данас видим у овако великом броју, а организаторе 
манифестације »Дани преображења Срба у Румунији« 
поздрављам још једном, честитам им на уложеном труду и 
напору да се ова манифестација, једна од најзначајнијих 
књижевних манифестација у српској дијаспори, одржи и 
сачува, а честитам и овогодишњем лауерату награде.“

„Дозволите да вас поздравим у име Савеза Срба и да вам 
пренесем и поздрав председника Савеза господина Огњана 
Крстића који, нажалост, није могао да дође данас. Допустите 
да поред поздрава изразим своје задовољство што, иако 
смо делић српске дијаспоре и нема нас много, успевамо да 
уз помоћ православне цркве, већ 24 године, додељујемо ово 
признање“ – рекао је у свом обраћању посланик Славољуб 
Аднађ и честитао награђеном песнику.

У име Народне скупштине Републике Србије и у име 
Одбора за дијаспору и Србе у региону присутне је поздравио 
и посланик Александар Чотрић: „Најављено је да ће у 
Српском парламенту, на јесен, бити усвојена Декларација о 
положају српског народа у региону и ја верујем да ће у њу 
бити уграђена сва она добра искуства о томе како је уређен 
статус Срба у Румунији. Готово сви наши званичници истичу, 
као пример за све друге земље у региону, како би требало да 
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се угледају на Румунију, али пре свега на Србе у Румунији 
када је реч о правима, о статусу, о чувању идентитета. Нека 
тако и буде. Имате јединствену организацију и то је једини 
случај у региону. Нека тако остане и останите пример 
другима и да у том документу који ћемо усвојити ви будете 
истакнути као пример за све остале и да у другим земљама 
теже таквом положају. Хвала Румунији која је то омогућила 
својим законима и финансијском и сваком другом помоћи. 
Али то је, пре свега, заслуга вас који живите у овој држави, а 
Србију доживљавате као своју отаџбину. Хвала вам на томе.“

Део размишљања књижевног критичара Гојка Божовића 
о стваралаштву награђеног песника прочитао је др Славомир 
Гвозденовић, док је госпођа Наташа Маљковић уручила 
Радомиру Уљаревићу одлуку градске управе општине 
Вршац о новчаном делу награде: „Задовољство ми је да вас 
поздравим испред града Вршца, Градског већа и у своје лично 
име. Град Вршац традиционално уручује ову награду. Од 
великог значаја нам је ова манифестација, у смислу културне 
сарадње, а мени је припала част да славодобитнику уручим 
одлуку о новчаном делу награде. Желим му пуно успеха у 
даљем раду.“

Централно дешавање 24. издања манифестације „Дани 
преображења Срба у Румунији“ приведено је крају обраћањем 
председника Удружења књижевника Радомира Андрића 
који је говорио о значају награде Велика базијашка повеља: 
„Могу рећи да ову награду, ово признање, ми у матици и 
уопште српски писци са великим поштовањем примамо и 
сматрамо ово признање једним од најзначајнијих. Ако су 
наша дела, наша поезија, створена као дела љубави, онда су 
то велика дела. То су дела која проистичу из Божије речи и, 
ако се држимо тога, створићемо значајно дело које ће постати 
својина других људи и указати на пут ка Богу“ – поручио је 
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Радомир Андрић.
Песници из десетак земаља и њихови домаћини из 

Румуније, наставили су дружење у Српском културном 
центру „Свети Сава“, преко пута манастира Базјаш, онако 
како они најбоље умеју, читајући и говорећи своје стихове.

Преображење Господње уз молитву и грожђе

На сам дан празника Преображења Господњег, у 
суботу, 19. августа, Свету архијерејску Литургију је служио 
Његово Преосвештенство Епископ Г. Лукијан уз саслужење 
протонамесника Саве Станковића, јереја Душка Кључара 
и епархијског  ђакона Миодрага Јовановића. Појало је 
свештенство архијерејског намесништва соколовачког, 
као и чланови три Хора: при цркви светог пророка Илије 
из београдскг насеља Миријево, затим чланови хора при 
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цркви светог великомученика краља Стефана дечанског 
из београдског насеља Железник као и црквени хор из 
парохије Белобрешка, под диригентском палицом Војислава 
Деспотовића, музичара и хоровође.

После отпуста свете литургије, на платоу испред 
манастирске цркве, архијерејски заменик протојереј-
ставрофор Маринко Марков и архијерејски намесник 
соколовачки о. Васа Плестић су извршили  благосиљање 
колача и кољива као и грожђа. Овогодишњи кумови 
манастирског сабора су били, Савез Срба у Румунији, чији 
су представници тога дана били посланик Славољуб Аднађ, 
почасни председник Славомир Гвозденовић, потпредседник 
Адријан Мојсеш и секретар ССР Златиборка Марков. Кумови 
су манастиру поклонили  прелепо Јеванђеље, укоричено у 
Србији, са утиснутом посветом Савеза Срба у Румунији. 
Кумство за наредну годину су преузели чланови породице 
Трујкић из Мачевића.

Литургији су поред мноштва народа присуствовали 
и Владан Тадић, генерални конзул са супругом и Ирена 
Радојичић, конзул Генералног конзулата Србије у Темишвару.

У манастирској порти је припремљено послужење за 
све присутне.

Предраг Деспотовић
Љубинка Перинац Станков
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230 ГОДИНА СРПСКЕ ЦРКВЕ У ВЕЛИКОМ 
СЕМИКЛУШУ

У понедељак, 28. августа 2017. године, на празник Успења 
Пресвете Богородице, славе Семиклушана, обележено је 230 
година од подизања Српске цркве у Великом Семиклушу, 
која својом истрајношћу према времену, нераскидиво чува 
заједницу Бога и човека. Црквy, коју краси архитектонскa и 
иконографскa лепотa, градили су православни Срби, Румуни 
и Грци, од 1783. до 1787. године, уз помоћ племићке породице 
Нако.

Xрам у Великом Семиклушу посвећен је Успењу 
Богородице, једном од највећих хришћанских празника, као 
успомена на уснуће Богородице и њено ycпење ка небу. 

Празнична света литургија је почела у 10 часова уз 
присуство многобројних верника из Великог Семиклуша. 
Празник су увеличали протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, архијерејски заменик Епархије темишварске, 
протонамесник Слободан Вујић, парох у Парцу и епархијски 
ђакон Миодраг Јовановић. Чтецирали су Давид Аднађ 
и Марко Радић, а апостол читали Давид Аднађ, Алесија 
Лавренски и Наташа Рајчић. Својим милозвучним гласовима 
за певницом је појао парохијски хор, који чине Славка Божин, 
Душица Рошу, Еуђенија Радић, Наталија Мандран, Ина 
Аднађ, Родика Петров, Босиљка Јанош, Зоран Радић, Милан 
Бајски, Љубомир Петров и Радика Рајчић. На литургији су 
били присутни и гости Јован Киш из Великог Сенпетра, 
Зоран Мутавски из Арада и деца Милица Чоков, Алесија 
Лавренски, Маја Јовановић и Тијана Колпош.
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Отац Маринко Марков је својом беседом пренео 
молитвени поздрав Епископа Лукијана, позвавши вернике на 
саборност и слогу, истакавши том приликом добар пример 
који пружају верници из Великог Семиклуша и њихов 
парох протонамесник Дина Чоков. После заамвоне молитве, 
обављен је трократни  литијски опход око храма уз читање 
јеванђеља и молитви.

У 17 часова је почело вечерње богослужење и чин 
резања славског колача, које су служили протојереј- 
ставрофор Огњан Плавшић, румунски прота семиклушког 
намесништва Маријан Подереу, протојереј Васа Жупунски, 
протонамесник Милорад Остојин, јереј Радослав Стојковић, 
и месни парох протонамесник Дина Чоков, уз присуство 
многобројних верника из Великог Семиклуша и околине. 
У име Семиклушана, који су у овој јубиларној години 
сви били кумови, колач су резали председник Црквеног 
одбора Драган Јовановић, српски посланик Славољуб 
Аднађ и чтеци Давид Аднађ и Марко Радић. Кумство које је 
припадало свим Србима из Великог Семиклуша, преузела је 
вокална група „Бисери“. Овим чином је уследила је и једна 
смена генерације. Дугогодишњи председник Црквеног 
одбора Драган Јовановић, по договору је дужност пренео 
на млађег члана Михајла Рајчића. Присутнима се беседом 
обратио протонамесник Милорад Остојин, парох у Дињашу, 
упутивши поруку благословеним речимa „да није било Мајке, 
не би било Сина, и да није било Сина, не би било спасења“.

Потом је уследила додела захвалница за допринос. 
Надлежни парох, протонамесник Дина Чоков је прво 
истакао трудбеништво посланика у Румунском парламенту г. 
Славољуба Аднађа око цркве и парохије и његову преданост 
нашем српском православљу. Приликом уручења, посланик 
Савеза Срба у Румунији Славољуб Аднађ је истакао „да није 
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ништа више урадио него своју хришћанску дужност“, након 
чега је поручио да је дужност сваког хришћанина да гради 
најпре Цркву Христову у својој души, потом да је зида за 
своју заједницу. Да би били добри верници, према речима 
Аднађа, потребна је јака вера и здрава породица и Црква као 
институција.

Захвалнице су потом уручене дугогодишњем 
председнику Црквеног одбора Драгану Јовановићу, 
Црквеном хору, Зорану Петрову и постхумно дугогодишњем 
тутору и стубу српске заједнице Велимиру Перину, коју је 
примио његов син Зоран Перин. Захвалница је насловљена 
и на председника општине Велики Семиклуш Дануца Грозеу, 
у чије име је преузео потпредседник општине Раду Асафтеи. 
Отац Дина је посебне и биране речи упутио присутном 
председнику Савеза Срба у Румунији Огњану Крстићу, чија 
разборитост и слух за потребе и захтеве Срба омогућава 
несметано функционисање српског живота у Румунији.

Завршетак свечаности су означили звуци музичких 
инструмената и вокала. У порти је први засвирао Народни 
оркестар КУД-а „Свети Сава“. Оркестар је потом пратио 
вокална извођења Тање Влашчић, Душице Рошу и мале 
музичке звезде Наде Лукин. Радост и весеље је наставио да 
ствара КУД „Свети Сава“, играма из Баната и Шумадије, 
под уметничким руководством Адријане Лукин и Наталије 
Мандран. За звуке тамбурице био је задужен оркестар „Батини 
бећари“, под уметничким руководством Марка Бугарина. Уз 
пратњу тамбурашког оркестра, гости су уживали и у вокалу 
Љубе Петрова. Народно весеље у пуном јеку настављено је у 
Регионалном културном центру.      

                                                      
  протонамесник Дина Чоков 

Никола Лакић
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УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
ХРАМОВНА СЛАВА У ДЕНТИ

На празник Успења Пресвете Богородице, 28. августа, 
односно на Велику Госпојину, Срби у Денти славе своју 
храмовну славу већ више од два столећа. Иако је данас српска 
заједница у овом нашем пограничном селу, много мања него, 
рецимо, пре педесетак година, храмовна слава не губи на 
значају, а још мање на масовности. 

Тако је било и ове године, када су се у Светом храму 
посвећеном Успењу Богородице окупили бројни верници 
из места и њихови гости да би у преподневним часовима 
присуствовали Светој литургији са славском литијом коју су 
служили игуман Никон (Корићанац), старешина манастира 
Светог Георгија, јереј Зоран Милованов, румунски парох 
у Берекуци, јереј Зоран Мајкић, парох у Гаду и месни 
парох јереј Живоине Малетић. После Свете литургије, 
одржан је трократни литијски опход око светог храма, као 
и и помен свим упокојеним ктиторима, приложницима,  
свештенослужитељима и парохијанима.

У поподневним сатима, у присуству великог броја 
верника и гостију, вечерње са резањем славског колача и 
благосиљање кољива служио је јереј Љубодраг Богичевић, 
парох у Дети, о. Сабин Николи, румунски парох из Моравице, 
о. Зоран Милованов, румунски парох из Берекуце и месни 
парох јереј Живоине Малетић. Свечану славску беседу 
одржао је јереј Љубодраг Богичевић, који је указао на значај 
празновања Успења Пресвете Богородице, а затим је јереј 
Живоине Малетић,  захвалио кумовима, парохијанима, 
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гостима и онима који су уприличили ову светковину. 
Овогодишњи кумови храмовне славе Думитру Менгеш и 
Горица Рајков побринули се да све буде како то наша српска 
традиција налаже приликом одржавања храмовне славе, а на 
дар су месној цркви поклонили свећњак. Кумство за наредну 
годину и славску ружу прихватио је Адријан Силвију Салажан 
са супругом Михаелом и ћерком Јованом.

Празновање у Денти настављено је у порти српског 
храма пригодним послужењем и народним весељем. Развила 
су се српска народна кола а Денћани су једва дочекали да се 
и у томе искажу и покажу, док су остали ћаскали о свему и 
свачему и присећали се, они старији, како је некада било на 
храмовним славама.

јереј Живојине Малетић
Горан Гога Пантин
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УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
ХРАМОВНА СЛАВА У ФЕЊУ

Обичај и традиција је да се на дан када Српска 
православна црква прославља Успеније Пресвете Богородице, 
у нашем народу познатије као Велика Госпојина, у Фењу Срби 
окупе за храмовну славу у великом броју.

У понедељак, 28. августа, када су звона са цркве, која је пре 
130 година изграђена доброчинством Лауре Мочоњи, ћерке 
Петра Чарнојевића, позвала православне вернике, парохијане 
и њихове госте да присуствују славској Светој литургији 
са литијом коју је служио месни парох протонамесник 
Ђорђе Андрејић у саслужењу појца Славољуба Попадића. У 
продужетку Свете литургије, одржан је опход са празничном 
литијом и одслужен помен ктиторима, приложницима и 
парохијанима, уз присуство овогодишњег кума, мештана и 
њихових гостију.

У поподневним часовима служено је вечерње са 
резањем славског колача и благосиљањем кољива. Служио је 
протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, архијерејски 
намесник темишварски и парох фабрички, уз саслужење 
протонамесника Миладина Јовића, пароха из Јаше Томића, 
Светозара Младенова, румунског свештеника из Песка, 
који је рођен у Фењу, јереја Миливоја Горника, пароха у 
Српском Семартону и месног пароха протонамесника Ђорђа 
Андрејића. За певницом је појао протонамесник Иван Попов, 
парох у Улбечу.

Надахнуту беседу о личности Богоматере и њеном 
успењу, и при том истакао важне детаље из њеног живота, 
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одржао је прота Бранислав Станковић, који је том приликом 
пренео благослов и поздрав Преосвећеног владике Г. Лукијана, 
а затим је протонамесник Ђорђе Андрејић изабраним речима 
захвалио кумовима, парохијанима, гостима и онима који 
су уприличили ову светковину. Славско весеље увеличали 
су својим присуством и кнез општине Миомир Добромир 
Чизмаш и гост из Србије, Новак Зубац од стране Општине 
Сечањ. Овогодишња кума храмовне славе је била млађана 
Ивана, унука Славка Царана, а славску ружу и кумство за 
наредну годину преузео је Мирослав Лолић са вереницом 
Андрејом.

Славље се затим наставило у црквеној порти. Да би 
народно весеље било „по мери“ побринуо се оркестар Борка 
Стојанова у чијем су саставу још били и Бобан Стојковић, 
Драгослав Станојевић и солиста Дарко Миленовић, који су 
опустили домаћине и званице, тако да се певало и играло до 
у касне сате.

протонамесник Ђорђе Андрејић
Горан Гога Пантин
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УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
ХРАМОВНА СЛАВА У ЧАКОВУ

Једна од највећих и најлепших српских цркава у 
румунском Банату, у Чакову, чији је храм посвећен Успењу 
Пресвете Богородице, у народу познатом као Велика 
Госпојина, прославила је 28. августа, своју храмовну, како 
то чини одвајкада. Наравно, велики удео у томе има Српска 
православна црква и појединци, којима је стало до свог 
језика, своје вере, својих традиција.

Са почетком у 10 часова, славску литургију су служили 
јереј Љубодраг Богичевић, парох у Дети и месни парох 
протојереј Љубомир Матић. Приликом богослужења, 
присутном народу беседом се обратио о.  Љубодраг 
Богичевић, који је указао на значај празника Успења 
Пресвете Богородице. После отпуста свете литургије, по 
устаљеном обичају, извршен је трократни литијски опход 
око светог храма, као и и помен свим упокојеним ктиторима, 
приложницима, доброчинитељима, свештенослужитељима и 
парохијанима. 

У поподневним сатима, у присуству великог броја 
српских и румунских верника и гостију, вечерње са резањем 
славског колача и благосиљањем кољива су служили: 
протојереј-ставрофор Петру Бербентија, архијерејски 
намесник решичке Румунске православне цркве, 
протонамесник Слободан Вујић, парох у Парцу, јереј Зоран 
Мајкић, парох у Гаду и месни румунски парох чаковачки 
о. Тибериу Николи, а за певницом су били игуман Јустин 
(Стојановић), егзарх манастира Епархије темишварске 
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и протојереј Љубомир Матић, месни парох чаковачки. 
Надахнутом беседом о овом великом празнику  обратио се 
прота Петру Бербентија, а протојереј Љубомир  Матић, је 
захвалио кумовима, парохијанима, гостима и свима онима 
који су уприличили ову светковину. 

Овогодишњи кум храмовне славе је био млади 
чаковљанин Здравко Јордак са породицом, који се побринуо 
да све буде како то наша српска традиција налаже приликом 
одржавања храмовне славе, а на дар су и за свој спомен 
цркви поклонили комплетну свештеничку одежду. Кумство 
за наредну годину и славску ружу прихватио је Драган 
Маргановић са породицом.

Празновање у Чакову је настављено у црквеној  порти, 
а затим се преместило на платоу централног трга, где се за 
добро расположење свих присутних побринуо нама познати 
„Кеба бенд“, који је дочарао лепоту српских кола и песама.

протојереј Љубомир Матић
Горан Гога Пантин
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ВЕЛИКО ОСВЕЋЕЊЕ ОБНОВЉЕНЕ ЦРКВЕ
У КЕЧИ

За малу српску заједницу у селу Кеча, надомак 
Жомбоља, која сада броји свега око 40 српских душа,  дани 1. 
и 2. септембар ове 2017. године, су били једни од свечанијих и 
значајнијих историјских дана за ово питомо банатско место. 

Благословом Његовог Преосвештенства Епископа адм. 
темишварског Г. Лукијана, у петак 1. септембра, служено је 
вечерње богослужење уочи  великог освећења генерално 
обновљене цркве Светог великомученика Георгија (из 1895. 
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године). Вечерњом службом је началствовао архијерејски 
заменик протојереј-ставрофор Маринко Марков, уз 
саслужење игумана Јустина (Стојановића) и ђакона Миодрага 
Јовановића. 

У суботу 2. септембра, Епископ Лукијан је уз 
саслужење: протојереја-ставрофора др Бранислава 
Станковича, архијерејског намесника темишварског, игумана 
Јустина (Стојановића) и Никона (Корићанца), протојереја 
Миланка Стојановића и  ђакона Миодрага Јовановића,  
извршио велико освећење  генерално обновљене цркве 
Светог великомученика Георгија, а затим је служио Свету 
архијерејску Литургију. У свету трпезу су положење мошти 
светог великомученика кнеза Лазара. Ово је уједно било и 
молитвено обележавање преподобног Рафаила банатског, 
славе свештенства архијерејског намесништва темишварског. 
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Славу за наредну годину је преузео о. Стојан Петровић, парох 
у Темишвару-Мехали. 

После отпуста Свете Литургије, извршен је чин 
благосиљања славског колача и кољива.  Славу за наредну 
годину је у име парохије Темишвар-Мехала преузео о. Стојан 
Петровић. Администратор кечанске парохије, протојереј 
Миланко Стојановић је поздравио Епископа Лукијана, 
сво присутно свештенство, парохијане и госте, свима се 
захваливши за ову молитвену свечаност и уједно у име 
кечанске Црквене општине поделивши пригодне захвалнице, 
свима онима који су допринели да се овај свети храм 
генерално обнови и на овај дан освети. У оближњем Дому 
културе је приређен ручак за све присутне.

протојереј Миланко Стојановић
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ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ САБОР У 
МАНАСТИРУ  БЕЗДИНУ

У манастиру Бездину, средњовековној задужбини 
племићке породице Јакшић, у недељу, 3. септембра, одржан 
је летњи црквено-народни манастирски сабор, у славу и част 
празника Успења Пресвете Богородице. Света архијерејска 
литургија у овој Божијој палати, осликаној древним фрескама, 
служена је у 9 часова. Пристигли верници из многих околних 
места и парохија су се у манастирском храму, са молитвама на 
уснама, поклањали манастирским светињама: копији иконе 
Богородице бездинске и целебним моштима исповедника 
православља Кирила (Цветковића), грејући се божанском 
топлотом која је попут огња извирала у прохладној недељи.
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Свету архијерејску литургију су служили: високи гост, 
Његово Високопреосвештенство Архиепископ арадски 
Румунске Православне Цркве Г. Тимотеј (Севић), Епископ 
Лукијан, уз саслужење: протојереја-ставрофора Огњана 
Плавшића, архијерејског намесника арадског, игумана 
Јустина (Стојановића), Никона (Корићанца), јереја Радослава 
Стојковог, архиђакона Тиберија Aрдељана, ђакона Миодрага 
Јовановића и јерођакона Инокентија (Лукин). Појао је хор 
парохије из Великог  Семиклуша. 

Отац Радослав Стојков је изговорио пригодну беседу, 
поручивши да је прва особа коју је узео са земље и одвео у 
Небески стан, Син Њен и наш спаситељ Господ Исус Христос, 
била пречиста мајка Његова Пресвета Богородица. Са овим 
догађајем нестаје сумња да смрт може победити живот. Од 
тада Богомајка  и нама показује пут који води људе ка небу 
и бива моћна молитвена заступница за цео род љуцки пред 
сином својим и Створитељем. Због посредовања између Бога 
и људи, наша Црква је назива Царицом Небеском, казивао је 
отац Радослав.
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После отпуста Свете Литургије, извршен је литијски 
опход око манастирске цркве као и помен свим упокојеним  
ктиторима, приложницима и свим уснулим монасима и 
житељима ове свете обитељи. Резање славског колача и 
благосиљање кољива је извршено у манастирској потри. 
Домаћини овогодишњег манастирског сабора су били 
чланови парохије из Наћфале, а кумство за наредну годину је 
преузела парохија из Великог Семиклуша.  

 Поздравну реч је присутнима упутио о. Огњан 
Плавшић, рекавши да бездинска лавра прослављајући 
Пресвету Богородицу доказује да постоје још увек Срби, 
који православно величају овај празник. „Сав народ који 
је дошао овде по благослов, дошао је да би заједно са нама 
увеличао овај празник, а и истовремено да би исповедао 
своју прадедовску веру“, биле су речи којима се обратио 
многобројним верницима прота Огњан Плавшић. 

Поред мноштва ходочасника Срба и Румуна из многих 
наших места и парохија, свечаности је присуствовао и 
др Владан Тадић, генерални конзул Републике Србије у 
Темишвару са својом пратњом. 
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Након поделе нафоре, уследио је културно-уметнички 
програм, који је отиснуо свечану боју и угодан тон на овај 
велики празник и сабрање. Милозвучним гласовима чула 
присутних су храниле вокалне групе „Извор“ из Варјаша и 
„Бисери“ из Великог Семиклуша. Радост игре су у идиличном 
и пространом манастирском дворишту донели КУД „Слога“ 
из Фенлака, КУД „Свети Никола“ из Варјаша и предизвођачки 
ансамбл КУД „Свети Сава“ из Великог Семиклуша. 
Фенлачани су се под уметничким руководством Дарка 
Воштинара представили играма из Шумадије, а Варјашани 
под уметничким руководством о. Душана Кључара извели 
су игре из Лесковца и Врањског поља, док су Семиклушани 
под уметничким руководством Адријане Лукин, Георгеа и 
Наталије Мандран показали игре из Баната и Шумадије.

Присутни су могли да виде и ток радова на обнови 
половине северног крила манастирских конака, у којима су 
у току опсежни радови на обнови и уређењу будуће сталне 
манастирске ризнице-музеја. У манастирској трпезарији је 
приређен славски обед за госте.

јерођакон Инокентије (Лукин)
Никола Лакић
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ПРВА СЛАВА И ,,МАЛО“ ОСВЕЋЕЊЕ НОВЕ 
ЦРКВЕ У ДЕТИ

Српска православна парохија у Дети, живописном и 
првом граду, на који се после 18 км наилази, после уласка 
у Румунију, после граничног прелаза Ватин-Моравица, 
је основана благословом блаженопочившег Епископа 
шумадијског и администратора темишварског Саве 1982. 
године. Богослужења су првобитно обављана у лутеранској 
цркви, а затим у откупљеној згради садашњег парохијског 
дома, у импровизованој капели. Новоизграђена црква 
се налази у самом центру града и у непосредној близини 
парохијске римокатоличке и румунске православне цркве. 
Парохија данас броји око стотину породица или око 
тристотине чланова. 

Иницијатор овог духовног подухвата, изградње нове 
српске православне цркве у Дети је протојереј-ставрофор др 
Бранислав Станковић, архијерејски намесник темишварски. 
Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа 
Лукијана, парохија Темишвар-Фабрика  је финансијски 
помогла откуп зграде садашњег парохијског дома као и 
плаца где је изграђена нова црква. Радови су започети у 
јесен 2013. године. Због специфичне фигурације откупљеног 
терена, пројектом је предвиђена изградња и сутерена, где је 
управо оспособљена и сада освећена капела за богослужење 
у зимске дане. Радови на изградњи цркве се изводе из 
средстава  Министарства културе Румуније (секретаријата 
за вере), Епархије темишварске, Општине Дета, као  и  
добровољних прилога парохијана. Заједничким трудом, храм 
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је данас део духовног комплекса у Дети. Фасада је довршена, 
ограда урађена, опремљена зимска црква, а Божијом вољом 
и добротом народа, надамо се скором завршетку свих 
преосталих радова на унутрашњем уређењу и припремама за 
будуће велико освећење дећанске богомоље.

,,МАЛО“ ОСВЕЋЕЊЕ НОВЕ ЦРКВЕ

У 14. недељу по Духовима, 10. септембра 2017. године, 
и на дан молитвене прославе Сабора српских светитеља, са 

Новоизграђена Српска православна црква 
Сабора српских светитеља у Дети 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

246

благословом Његовог Преосвештенства Епископа будимског 
и администратора темишварског Г. Лукијана, извршено је 
,,мало-јерејско” освећење ,,доње“ цркве која је посвећена 
празнику Живоносног Источника Пресвете Богородице 
(Источном петку).

Уз молитвено учешће великог броја окупљених 
парохијана као и гостију, чин освећења су обавили изасланици 
Епископа Лукијана, игуман Јустин (Стојановић) егзарх 
манастира Епархије темишварске, протојереј-ставрофор др 
Бранислав Станковић, архијерејски намесник темишварски 
и месни парох јереј Љубодраг Богичевић. Овим освећењем 
и служењем Свете Литургије у наставку, означен је почетак 
богослужења у новосаграђеној цркви и уједно прва слава 
,,горње“ цркве, која ће после великог освећења бити посвећена 
празнику Сабора Српских Светитеља. 
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По устањеној банатској традицији, у 17. часова је 
служено вечерње богослужење, после кога је порти уследио 
чин  резања славског колача и благосиљања славског жита. 
Поред петорице српских свештеника, богослужила су и 
двојица месних румунских као и један свештеник украјинске 
парохије из оближњег села Соке. У порти је приређен 
културно-уметнички програм као и пригодно послужење 
за све присутне које је припремила парохијска управа и кум 
славе.

ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА И СРПСКА СЛАВА

Дан леп, осунчан, а народа пуно. Да виде прво 
богослужење у нашој цркви дошли су и Срби, али и румунски 
и украјински верници, а улепшали су им пријем чланови 
КУД-а „Свети Никола“ из Дете обучени у банаћанске народне 
ношње. Како то ред налаже кад је слава у месту, вечерње је у 
поподневним сатима служено у доњој, новоосвећеној цркви, 
а затим је у порти извршен чин благосиљања славских дарова, 
колача и кољива. Служили су: протојереји-ставрофори 
Бранислав Станковић и Јоан Прислочеан, окружни румунски 
архијерејски намесник, протојереј Љубомир Матић, парох 
у Чакову, јереј Љубодраг Богичевић, месни парох, јереј 
Зоран Мајкић, парох у Гаду, јереј Живојин Малетић, парох у 
Денти, Чипријан Благоје, румунски свештеник и Кристијан 
Ердељан, украјински свештеник у Соки. Богослужењу су 
присуствовали и игуман Никон (Корићанац) и монахиња 
Евгенија (Станковић) из манастира Светог Георгија.

 Свештеницу су пресекли славски колач са овогодишњим 
кумовима, члановима породице Ротару. Кумство за наредну 
годину су преузели чланови породице Ене.
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Народно весеље је почело у порти цркве уз послужење 
за које су се побринули кумови Сорин и Кармен Ротару. И 
мали и велики чланови КУД-а „Свети Никола“, под вођством 
Дијане Татарушану, повели су у порти цркве коло, свечано 
обучени у српске народне ношње. Пратио их је Тамбурашки 
оркестар „Стари знанци“ из Србије.

Мајка Евгенија, која је са стране стајала и гледала 
децу, изговорила је нешто што је тог тренутак описало цео 
доживљај у Дети: ,,Види Дијану у колу. Три срца има, нема 
једно као остали људи“.

И баш тако, Дијана Татарушану, упућивач КУД-а 
„Свети Никола“ снагом она три срца пуна љубави према 
своме роду, приредила је са члановима друштва КУД „Свети 
Никола“ прави спектакл за Дећане. Коло се играло и у порти, 
па испред цркве на раскрсници, а затим је поворка кренула 
улицама градића, праћена свештенством, званичницима и 
народом.

У свечаној сали Градског парка приређен је културно- 
уметнички програм.
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Од најмањих до највећих ређали су се чланови КУД-а 
„Свети Никола“ у народним ношњама, изводећи српске игре 
из Шумадије и Баната.

Ове славске вечери је наступио и Дејан Ђурђев, соло 
тачкама на хармоници, а вече је закључено балом и пријатном 
атмосфером, за коју су се побринули чланови ТО „Стари 
знанци“ из Велике Греде код Пландишта.

јереј Љубодраг Богичевић 
Љубинка Перинац Станков
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ВЕЛИКО НЕВРЕМЕ
(17. септембар 2018.)

У поподневним сатима 17. септембра предео румунског 
Баната су захватиле велике временске непогоде, праћене 
обимним падавинама и ветром олујне јачине. Последице 
истог су велики број страдалих и  повређених људи, као и 
велика материјална штета изазвана на многим: црквама,  
стамбеним и индустријским објектима, инфраструктури, 
елеткро мрежама као и многобројним парковима и засадима 
дрвећа. 

У овом невремену оштећено је мањим или већим делом 
и 12 храмова темишварске епархије. Највише су страдале 
цркве у Соки и Краљевцу на којима је јак ветар срушио 
лимене делове звоника. Било је и мање штете (лимени делови 
кровног покривача или звоника као и рушење црепова) на 
црквама у: Парцу, Ђиру, Денти, Толвадији, Темишвару-
Мехали , Темишвару-Фабрици ...

Мања оштећења су претрпела и здања: Саборне цркве, 
епископске резиденције и црквено-опшинске зграде (мања 
оштећења крова) која су санирана у најкраћем могућем року.

ПОСЕТА ПАРОХИЈИ У СОКИ

Његово Преосвештенство Епископ адм. темишварски 
Г. Лукијан, посетио је 25. септембра парохију у Соки 
(архијерејско намесништво темишварско) и цркву светог 
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великомученика Димитрија (освећена 1903. године), која је 
претрпела велика оштећења у временским непогодама које 
су захватиле предео Баната 17.9. о.г. На овој цркви је ветар 
олујне јачине потпуно оштетио лимени део звоника.

  

Захваљујући донацији канцеларије за сарадњу 
са Црквама и верским заједницама при министарству 
правде Републике Србије, радови на изради потпуно нове 
конструкције дрвеног дела и покривања лимом звоника су 
извршени у наредним месецима.

јереј Љубодраг Богичевић,
администратор парохије у Соки
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СЛАВА У МАНАСТИРУ КУСИЋ 

Сви знамо шта је сироче и шта њему највише недостаје. 
Знамо да га ни сва доброта овога света, нити ичија љубав, не 
могу утешити. А ни вратити му и заменити оно што је заувек 
изгубио. А да ли сирочади има само међу живим бићима? 
Може ли, рецимо, једна зграда, једна кућа бити сироче? Може 
ли божји дом, црква или манастир (п)остати сироче? Ако је 
одговор потврдан, на који онда начин долази до тога?

Уперимо ли поглед пажљивије у оно што се догађа на 
Косову, многе ствари ће нам постати јасније. Загледамо 
ли се, примера ради, век уназад, а да загледавањем не 
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искривимо превише врат или га, не дај Боже, сломимо, и 
држећи се притом народне мудрости Криво седи, ал‘ право 
беседи, разумећемо зашто и један манастир, овога пута нама 
Србима са леве обале Дунава и Нере толико близу и у много 
чему близак, можемо назвати сирочетом. Реч је о манастиру 
Кусић, чија је судбина идентична као и нашег српског народа 
и у чијем се примеру може сагледати раскошна апсурдност 
послератних разграничења и подела с почетка прошлог века. 
Није нимало једноставно, чак и после скоро сто година, 
разумети руку која је толико задрхтала и плајвазом повукла 
тако кривудаву линију. Или, напротив, која је (а захваљујући 
каквој сили?) остала тако чврста, одлучна и писаљком линију 
раздељитељку повукла тако право и праведно да је место 
Кусић остало у једној држави, а истоимени манастир, удаљен 
свега стотинак метара од села, у другој.

Историја, као и много штошта, није овој вишевековној 
светињи била наклоњена, па је манастир, иако са обновљеном 
црквом (задужбина, према предању, српског деспота Јована) 
и данас без својих манастирских житеља. Храмовни празник 
је празник Рођења Пресвете Богородице, а 21. септембар, дан 
када Српска православна црква празнујe Малу Госпојину, 
једини је дан у години када ова богомоља, отвара своја 
врата. Сваке јесени, 21. септембра, овде се окупе верници из 
Пољадије да присуствују литургији и резању славског колача. 
Иначе, осталих дана у години манастир самује, као сироче, 
украј Златног потока, Нере и пута што води од Златице до 
Лесковице. Сваке године долазе, додуше у веома малом броју 
и верници са друге стране границе, из Србије, из села Кусића. 
И никад празних руку. У једној држе пасош, као сваки верник 
кад одлази у свој манастир, а у другој поклон.

Тако су, и ове године, слаској литургији и манастиру у 
походе дошли јереј Никола Ивановић, свештеник у Црвеној 
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Цркви, општина Бела Црква, иначе вероучитељ у три школе, 
међу којима и у оној у Кусићу, као и  директор Основне школе 
„Мара Јанковић“ у Кусићу, Бранислав Арашков. „Прошле 
године смо донели рефлектор за осветљење манастирске 
цркве, ранијих година крст, свећњаке, а ове године цео 
комплет, све што је неопходно за богослужење и причешће. 
Ми се трудимо да одржавамо везу сваке године, пошто овај 
манастир носи име места у којем радимо и живимо. Мени је 
овде дивно, поготово кад дођем и видим да има пуно Срба, 
да се одржава српски језик и српска култура. Жао ми је само 
што нас има све мање и то не само овде, него и с друге стране 
Нере. Доћи ћемо и идуће године и свих година колико нас 
здравље буде служило“ – изјавио је за директор кусићке 
основне школе Бранислав Арашков.
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Литургија је почела око 10 часова, а служили су 
архијерејски заменик протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, јереј Дејан Жигум, јереј Никола Ивановић и 
епархијски ђакон Миодраг Јовановић, док су за певницом 
одговарали свештеници соколовачког намесништва. Да ли 
због кише или из других разлога, број присутних верника био 
је мањи него лане. Кумовале су, ове године, сестре Ђуричић, 
Ружица и Злата, родом из Луговета. „Наши родитељи живе у 
Луговету и често долазимо кући, поготово  викендом. Имамо 
и трећу сестру, Славицу, она је у Београду“ – рекла нам је 
Ружица Ђуричић која живи и ради у Темишвару. Кумство 
за наредну годину преузео је протојереј Јоца Живановић, 
свештеник из Луговета.

Предраг Деспотовић
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ХРАМОВНА СЛАВА У ФЕНЛАКУ

Празник рођења Пресвете Богородице, у народу познат 
као Мала Госпојина, који се убраја у велике празнике у 
црквеном календару, свечано је прослављен 21. септембра, у 
Фенлаку. Ово је црквена слава Српског православног храма у 
Фенлаку, који је зидан у периоду од 1900. До 1901. године, по 
нацрту чувеног архитекте и спортисте Момчила Тапавице.

Празнични дан је почео јутарњом литургијом 
којом је началствовао протојереј-ставрофор Огњан 
Плавшић, архијерејски намесник арадски, уз саслуживање 
протонамесника Раде Арсина, пароха у Кнезу и месног 
свештеника Шаце Милојевића. 

Поподневно вечерње су служили протојереј Петрика 
Унгур, румунски парох и свештениси Рада Арсин и Шаца 
Милојевић, док су за певницом били протојереј-ставрофор 
Стојан Петровић и јереј Миливоје Горник, а свећоносац 
је био Давид Моалеш. На јектеније су одговарали чланови 
парохијског црквеног хора „Слога“, основаног још давне 
1914. године, у зори Првог светског рата.

У неким тренуцима, изгледало је да синергија молитве 
и гласови хора, доприносе да се сваки верник осећао 
заштићеним у духовној тврђави Свевишњега. Та непресушна 
лепота Божанског разливала се свуда. Чудесност мистичном 
дао је на крају и сам чин благосиљања и заједничког ломљења 
славског колача.

Колач и вино припремили су ове године мештани 
општине Фенлак, чији је представник био Томислав Никић, 
председник Месне организације Савеза Срба у Румунији. 
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Ружу је преузела учитељица Загорка Стана из ОШ „Аурел 
Себешан“ у Фенлаку.

 

Након црквеног дела, уследила је фолклорна смотра. 
Духовну радост донело је укљученост великог броја младих. 
Први је наступио румунски КУД „Зориле“ из Фенлака, 
затим КУД „Свети Никола“ из Варјаша, под уметничким 
руководством о. Душана Кључара и за крај се представило 
КУД „Слога“ из Фенлака, који води Дарко Воштинар. На 
фолклорној приредби били су присутни, уз бројне родитеље, 
мештане и госте из других места, и председник општине 
Фенлак Јоан Малица, као и испред Савеза Срба у Румунији 
његов потпредседник Борко Јоргован. За ову прилику, 
расположење и добру забаву донео је у наставку вечери и 
женски бенд „Очајне домаћице“ наступом у Дому културе.

Речи учитељице Загорке Станe управо сведоче о 
страховитој биолошкој редукцији српског живља у Фенлаку. 
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Јесењих свадби у Срба, које су од древних времена почињале 
oд Мале Госпојине, готово да више нема у Фенлаку. Венчања 
у Српској цркви једва да има једном годишње. На хоризонту 
се не примећује никаква светлост и радост обнове живота. 
Стога, број српске деце не оставља оптимистичка и ведра 
ишчекивања у опстанак српства. У прилог томе иде то што се 
настава у ОШ „Аурел Себешан“ у Фенлаку изводи симултано 
од првог до четвртог разреда. Према казивању учитељице 
Загорке Стане, само једно дете има у првом разреду, три детета 
у другом, једно у трећем и два детета у четвртом разреду.

„Врло је тешка симултана настава”, говори учитељица 
Загорка Стана, пре свега, јер се њен васпитно-образовни 
рад суочава са тешкоћама, каква је застарелост уџбеника и 
Буквара који су неадекватни КУД „Свети Никола“, Варјаш 
КУД „Слога“, Фенлак „Очајне домаћице“, Србија за наставу. 
„Све нас је мање и не знам колико ће још да траје ово“, тужно 
је казала учитељица и професорка математике Загорка Стана.

Иначе, у Фенлаку је прва школа регистрована још 
1771. године. За разлику од данашње неповољне слике 
српског елемента у Фенлаку, давне 1846. године, на пример, 
евидентирано је чак 72 ученика, која су учила, такође, 
симултано на оба језика.

јереј Шаца Милојевић
Никола Лакић
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ПРОСЛАВА ЕПАРХИЈСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ 
ЈОСИФА ТЕМИШВАРСКОГ И XXV СМОТРА 

ХОРОВА У ТЕМИШВАРУ

Српска Православна епархија темишварска  је и ове 
2017. године Господње молитвено и свечано прославила свог 
патрона и заштитника, Светог Јосифа Темишварског, као и  
уједно ΧΧV Смотру епархијских хорова и певачких друштава.

Обележавање свечаности започело је у Саборној цркви, 
у петак, 29. септембра у 17. часова  када је темишварско 
свештенство служило празнично бденије.

 На сам дан празника, у суботу, 30. септембра у Саборној  
цркви уз присуство свог епархијског свештенства и   народа 
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из многих наших места са подручја Баната, од Поморишја до 
Дунавске клисуре, Свету Архијерејску Литургију је служио 
је Његово Преосвештенство Епископ будимски и адм. 
темишварски г. Лукијан, коме су саслуживали протојереј-
ставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, игумани 
Јустин (Стојановић), Никон (Корићанац) и Герасим (Милић) 
и ђакони Јосиф Станковић и Миодраг Јовановић. Мешовити 
хор Саборне цркве под управом професора Јоце Бугарског је 
својом духов¬ном песмом улепшао ово славље.

Много се верника окупило у  цркви са жељом да 
присуствује овом молитвеном догађају. Све је било празнично, 
дивно и величанствено. Било је ту белог платна распростретог 
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од улаза у порту до цркве, цвећа посутог испред владике од 
стране девојчица обучених у народне ношње, бројних наших 
свештеника, угледних личности и гостију.

После заједничког причешћа  свог епархијског 
свештенства и народа, Епископ Лукијан је свима присутнима 
честитао епархијску славу Светог Јосифа и упутио речи 
пастирске поуке.

Непосредно после отпуста Свете  Литургије, уследила 
је свечана литија и дефиле са хорским заставама по Тргу 
Уједињења и фотографисање испред епархијске зграде.

Ову епархијску свечаност су својим присуством 
увеличали и високи гости: генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару др Владан Тадић, конзул Ирена Радојчић, 
директор канцеларије за односе са црквама и верским 
заједницама при министарству правде Републике Србије 
др Милета Радојевић, посланик у парламенту Румуније 
Славољуб Аднађ и председник Савеза Срба у Румунији 
Огњан Крстић са својим пратњама.

ђакон Миодраг Јовановић
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Учесници ΧΧV Смотре црквених хорова и певачких 
друштава Епархије темишварске
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ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИ ЈУБИЛЕЈ ХОРА 
САБОРНЕ ЦРКВЕ

У недељу, 13/26. новембра 2017. свечано је прослављена 
двадесетогодишњица рада садашње, мешовите поставке Хора 
Саборне цркве, којом свих ових година управља професор 
Јоца Бугарски. 

Хорско појање при овдашњој Саборној цркви чује се 
још од 1836. године. Садашњи хор, основан заслугом (сада 
умировљеног) протојереја-ставрофора Мирослава Стојкова 
и (сада умировљеног) професора Јоце Бугарског, први пут 
је наступио у јавност у Темишварској опери о Светом Сави 
1997, док је на литургији у Саборној цркви први пут појао на 
Видовдан исте године.

Свечаности су започеле молитвеним делом, светом 
литургијом у Саборном храму на којој је, уз садашње певаче, 
учествовало и неколико некадашњих чланова Хора. О улози 
хорског певања у богослужбеном благољепију беседио 
је архијерејски заменик, протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, који се на крају проповеди захвалио свим бившим 
и садашњим члановима хора на уложеном труду у овом 
богоугодном делу.

Након литургије, одслужен је помен преминулим 
солистима и члановима хора (протојереју-ставрофору 
Раденку Стојковићу, Илији Шепецану, Радивоју Тодорову, 
Милану Миклушеву, Милану Максиму, Еви Љубици 
Сечењи, Светозару-Зарету Тодорову и Ђоки Стојанову), као 
и протојереју-ставрофору Драгомиру Петкову, током чијег је 
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старешинства садашњи хор почео да функционише.
 Истога дана, у вечерњим часовима је у Културном 

центру Савеза Срба у Румунији, у Темишвару одржан 
јубиларни концерт духовне и световне музике, на којем је, уз 
наш Хор, учествовао и Тамбурашки оркестар „Златна суза“ 
из Дињаша. 

На крају концерта, установама и појединцима уручене 
су, од стране Хора, пригодне дипломе. Захвалницу „у знак 
признања и захвалности за несебични допринос очувању 
хорске традиције темишварских Срба и српског националног 
и верског идентитета на овим просторима“ примио је 
садашњи старешина Саборне цркве (и некадашњи солиста 
Хора), протојереј Јоца Несторовић. 

Поводом овог догађаја (као и пре десет година) штампана 
је пригодна хроника-монографија под насловом Мешовити 
хор Православне српске саборне цркве у Темишвару 1997-2017, 
коју је приредио члан хора Дејан Попов.

Дејан Попов
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220 ГОДИНА СРПСКЕ ЦРКВЕ У БЕЛОБРЕШКИ
 „ЗА ПАМЈАТСТВОВАНИЈЕ

БУДУШЧЕГА РОДА“

Црквена општина и парохија Белобрешка и Савез Срба 
у Румунији, Месна организација у Белобрешки, организовали 
су, у суботу и недељу, 16. и 17. децембра, прославу поводом 
обележавања 220. годишњице од освећења парохијске цркве 
Вазнесења Господњег.

Један од најстаријих оригиналних докумената, који 
сведочи о оснивању храма, чува се у архиву белобрешчанске 
цркве и потиче из 1802. године. У њему стоји записано: 
„Лјата 1797. Месјаца Декемврија 17. в Селе Милитарском 
Белобрешке, оснује се Храм и Жертвеник Парохијални сеј 
Церкве, в Славу Бога Оца, Бога Сина, Бога Духа светога. 
В чест Вознесења Господњег, Рукоју и Чинодејствијем, 
Преосвешћеног Епископа Карансебешкога, Вершачког, 
Логошког и Оршаво Мехадијског Господина Јосифа Јоановића 
Шакабента. Во времја Царствованија Императора Римскога 
и Краља Мажарскога Францишка Второга у Присуству 
довољног Сушчаства, Милитарских Официров и множеству 
Народа обојаго пола, списасја сије за памјатствованије 
будушчега Рода в Протокол сеј Парохијални... мноју Рафајлом 
Милошевичем, Протопрезвитером Беле Цркве“.

У присуству званица, гостију и великог броја 
Белобрешчана, вечерње су служили протојереј Борислав 
Ђорђевић, протонамесник Перица Живановић и јереји 
Дејан Жигум, Душко Кључар и Шаца Милојевић. Прославу 
су својим певањем увеличали црквени хор из Белобрешке и 
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њихови гости из Београда, хор цркве Светог пророка Илије 
у Миријеву.

Након вечерње молитве, одржана је свечана трибина.
„На самом почетку, хтео бих свима вама да захвалим 

што сте дошли да заједно са нама поделите духовну радост 
ове, за нас, велике прославе“ – изразио је своју захвалност, на 
почетку свечане трибине, месни парох, протонамесник Сава 
Станковић. 

Присутне је поздравио и председник ССР Огњан 
Крстић. „Радујем се да могу заједно са вама да будем у овој 
нашој светињи, да поделимо радост и да се поклонимо 
вековној духовној традицији нашег места... Радујем се 
што овде можемо  да причамо и говоримо на српском, што 
нажалост, у многим нашим местима у Румунији није случај. 
Ми још увек чувамо нашу веру, традицију и наше писмо. 
Кровна организација, ССР је ту да пружи помоћ и подршку 
свима, који желе да ураде нешто за наш род ... Савез поштује 
праве вредности, поштује нашу цркву, наше српске школе и 
српске институције. И даље ћемо настојавати, колико је то у 
нашој моћи, да изађемо у сусрет свима, а од нас самих зависи 
каква ће нам будућност бити. Није довољно само да бринемо 
за нашу будућност, већ и за наше »данас« да би та будућност 
постојала. Позивам се на наш разум и нашу саборност да ћемо 
наћи начина и као појединци и као заједница да сачувамо овај 
велики аманет који су нам наши преци оставили“ – истакао 
је, између осталог, Огњан Крстић.

У наставку је протонамесник Сава Станковић изнео је 
податке о изградњи, доградњи и обнови црквеног здања и 
свештеницима који су служили почев од друге половине 18. 
века.

 Миладин Симоновић је приредио краћи осврт о 
црквеним протоколима, док је долепотписани говорио о 
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почецима наставе у Белобрешки и вероисповедној школи. 
Издавачку делатност ССР уопште, а посебно друга, 

допуњена издања књига „Код Белог брешка и око њега“ 
Борислава Ђ. Крстића и „Монографија Банатске клисуре“ 
Александра Станојловића, представио је др Славомир 
Гвозденовић.

У недељу 17. децембра, Свету архијерејску литургију је 
служио Његово Преосвештенство епископ адм. темишварски 
Г. Лукијан, уз саслужење: протојереја-ставрофора Маринка 
Маркова, Василија Плестића, Мирослава Ђурковића, 
Ђорђа Цибуљака, игумана Герасима (Милића) и Никона 
(Корићанца), протонамесника Саве Станковића, јереја 
Верољуба Гвозденовића, Шаце Милојевића и ђакона Миодрага 
Јовановића. Литургији су поред парохијана и гостију, 
присуствовали и председник ССР Огњан Крстић, председник 
општине Пожежена, којој Белобрешка административно 
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припада, Мира Радованковић, генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару др Владан Тадић и други.

Поводом 220. Годишњице освећења храма Црквена 
општина Белобрешка је доделила 7 захвалница и то како је 
обзнањено: „за несебичан дугогодишњи допринос обнови 
храма Вазнесења Господњег у Белобрешки“ протојереју- 
ставрофору Томи Стојшићу и госпођи Мири Радованковић; 
„за труд, залагање и допринос очувању црквеног 
појања“ Војкану Деспотовићу, Славици Радосављевић и 
белобрешчанском црквеном хору; „за духовно старање и 
дугогодишње опслуживање Српске православне парохије 
у Белобрешки“ протојереју Душану Кључару и „за велику и 
свесрдну подршку Српској правосланој црквеној општини 
Белобрешка“ Савезу Срба у Румунији.

протонамесник Сава Станковић
Предраг Деспотовић
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ПРОМОЦИЈА ,,ПОСНОГ ТРИОДА“
У ПРЕВОДУ НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЕПИСКОПА Г. ЛУКИЈАНА

У суботу, 23. децембра 2017. године, у свечаној сали 
Епископске резиденције у Темишвару, у организацији  
Српске православне Епархије темишварске, одржана је 
свечана промоција књиге ,,Посни триод“ коју је на савремени 
српски језик, са црквенословенског језика превео Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и администратор 
темишварски Г. Лукијан (Пантелић).

У својству водитеља, многобројни аудиторијум је 
поздравио и отворио ово значајно духовно-књижевно вече 
протонамесник др Саша Јашин.

Хор Саборне темишварске цркве под диригентским 
руководством г. Јоце Бугарског извео је три духовне песме. 

Присутнима су се затим обратили: протојереј-
ставрофор мр Маринко Марков, архијерејски заменик 
Епархије темишварске; игуман Јустин (Стојановић) који 
је говорио о настанку, ауторству, значају и богослужбеној 
употреби и значају ове књиге; др Милета Радојевић, директор 
Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе  
Републике Србије, који је поздравио све присутне, изјавивши 
да се радује поновном доласку у Темишвар, а поводом овог 
значајног догађаја како за темишварску епархију, тако и за 
целокупну нашу Цркву у земљи и расејању. Канцеларија 
за односе са црквама и верским заједницама р. Србије је 
финансијски помогла штампање ове књиге као и још неке 
подухвате у Епархији темишварској; Председник Удружења 
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књижевника Србије г. Радомир Андрић  је поздравио све 
присутне и овом приликом свечано прочитао недавну одлуку 
Управног одбора Удружења књижевника Србије којом је 
услед вишегодишњег рада на књижевном пољу, Епископ 
Лукијан добио чланство у Удружењу књижевника Србије; 
Универзитетски професор др Николај Царан, председник 
лиге српско-румунског пријатељства је говорио о извесним 
сегментима српских и румунских односа на историјском и 
културном.

Уз присуство цењених личности, духовног и световног 
живота града на Бегеју и околине и уважених гостију и 
њихове пратње из Србије, овај догађај су својим присуством 
увеличали и др Владан Тадић, генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару, г. Славољуб Аднађ посланик у 
Парламенту Румуније као и представници српских медија у 
Румунији.
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На крају се присутном изабраном аудиторијуму 
обратио и сам аутор превода ове књиге, Преосвећени владика 
Лукијан, представивши укратко своје разлоге који су му били  
побуда за вишегодишњи труд и рад на припреми ове значајне 
богослужбене књиге. Захвалио је свима који су се уз њега 
трудили на овом делу и скромно изјавио да је срећан што је 
ова промоција својеврстан празник књиге у Темишвару, као и 
наш допринос обележавању значајног јубилеја наше помесне 
Српске Праославне Цркве, која ће 2019. године обележити 
800 година своје аутокефалности и самосталности.

Две врсне уметнице нашег града, чланице темишварске 
Опере, пијанисткиња Анђела Балић и концерт-мајстор 
Нада Петров Мунтеану, виолина, су са уметничке стране 
употпуниле угодни догађај. 

игуман Јустин (Стојановић)
Перица Орбишор
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ПРОСЛАВА МАТЕРИЦА
 У САБОРНОЈ ЦРКВИ

Овај најважнији празник хришћанских мајки и жена  
обележен је и у Саборној цркви Вазнесења Господњег у 
Темишвару 24. децембра 2017. године.

 Свету архијерејску Литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и администратор 
темишварски Г. Лукијан, коме су саслуживали протојереји-
ставрофори: Маринко Марков, Мирослав Стојков и 
Мирослав Драган; игуман Јустин (Стојановић), протојереј 
Јоца Несторовић, протонамесник др Саша Јашин, јеромонах 
Варнава (Кнежевић), јерођакон Инокентије (Лукин) и ђакон 
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Миодраг Јовановић, уз појање чланова Хора Саборне цркве. 
Прославу Материца су поред верног народа, који је 

у великом броју приступио светој тајни причешћа, својим 
присуством увеличали високи гости: др Милета Радојевић,  
директор канцеларије за сарадњу са црквама и верским 
заједницама  при министарству правде Републике Србије, 
др Владан Тадић, генерални конзул Републике Србије у 
Темишвару, г. Славољуб Аднађ, посланик у Парламенту 
Румуније, г. Радомир Андрић, председник Удружења 
књижевника Србије, г. Огњан Крстић, председник Савеза 
Срба у Румунији, са својим пратњама.

Додела Епархијског ордена г. Милети Радојевићу

У току Свете 
Литургије, окупљени 
народ је присуствовао 
свечаном уручењу 
високог  одликовања, 
ордена Српске 
православне епархије 
темишварске др Милети 
Радојевићу, директору 
канцеларије за сарадњу 
са црквама и верским 
заједницама  при 
министарству правде 
Републике Србије. 

А р х и ј е р е ј с к и 
заменик, о. Маринко 
Марков је прочитао 
епархијску одлуку и 
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грамату којом је ово високо епархијско одликовање додељено 
г. Милети Радојевићу, за сав показани труд на добробит 
епархије темишварске као и свеколике Српске Православне 
Цркве. 

Канцеларија за сарадњу са црквама и верским 
заједницама  при министарству правде Републике Србије, 
предвођена њеним директором г. Милетом је ове године 
помогла епархију темишварску: донацијом за поправку 
елементарном непогодом порушеног звоника на цркви у 
Соки, помоћи за цркву у Чакову као и штампањем издања 
превода на српски језик ,,Посног триода“.

Епископ Лукијан је уз здушну од свих потврду: Аксиос ! 
Достојан ! уручио орден примаоцу.

Изложба женских ручних радова

После  отпуста Свете литургије, од стране старешине 
темишварског Саборног храма о. Јоце Несторовића, сви 
су позвани да у Свечаној сали епископске резиденције 
присуствују пригодном програму ђака Српске гимназије 
„Доситеј Обрадовић“ и отварању изложбе женских ручних 
радова, ове године из парохја Стара Молдава и Мачевић.

Протонамесник др Саша Јашин, поздравио је све 
присутне и позвао да пропрате програм посвећен мајкама 
који су припремили полазници неколико разреда Српске 
гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, под упутством 
професорке Вере Жупунски.

Деца су после уводне речи ученика Александра 
Марковог о значају и смислу празника Материца, рецитовали 
песме посвећене мајкама и прочитали неколико текстова о 
овом дану. Они су симболично везали своју учитељицу Веру, 
која је затим свако присутно дете после ,,дрешења“ даривала 
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пригодним поклонима који су обезбеђени од стране Управе 
Црквене општине.

Након првог дела програма којим су деца улепшала ову 
прославу, присутнима је се обратио ЊП Епископ Г. Лукијан 
који је поздравио све присутне и захвалио свима који су 
се потрудили око организације и припреме ове пригодне 
изложбе, а посебно деци на њиховом труду око приказаног 
празничног програма. 

Приликом разгледања изложбе, присутни су могли 
да виде сада већ традиционалну изложбу женских ручних 
радова, ове године из Старе Молдаве и Мачевића. Приказани 
су традиционални пешкири, умиваоници, ношње и остали 
производи народне радиности.

За све присутне приређено је пригодно послужење.

Горан Гога Пантин
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КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ,
ПРИЈЕМИ И СЛУЖЕЊА

ЕПИСКОПА АДМИНИСТРАТОРА 
ТЕМИШВАРСКОГ Г. ЛУКИЈАНА 

у 2017. години

14.1.
На бденију служио помен новопредстављеном 
протојереју-ставрофору Владимиру Марковићу, 
дугогодишњем викару (архијерејском заменику) 
Епархије темишварске.

15.1.
Недеља. У Темишвару-Град служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, егзархом о. Јустином 
(Стојановић), о Јоцом Несторовић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев 
и теолог Перица Орбишор. 

15.1.
У Резиденцији у Темишвару примио г. Владимира 
Божовића, саветника премијера Р. Србије.

16.1.
У Темишвару-Мехала служио заупокојену литургију 
са викарем о. Маринком Марков, о. Браниславом 
Станковић, егзархом о. Јустином (Стојановић), о. 
Мирославом Стојков, о. Стојаном Петровић, о. Живком 
Велимировић, игуманом свето-георгијевским о. 
Никоном (Корићанац), о. Јоцом Несторовић, ђаконима 
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Јосифом Станковић и Миодрагом Јовановић. Чтецирао 
теолог Перица Орбишор.

16.1.
У Темишвару-Мехала служио помен над дугогодишњим 
викарем Епархије темишварске протојерејем-
ставрофорем Владимирем Марковић, а уз учешће 
бројног свештенства.

16.1.
После вишегодишњег рада завршио превод и предао у 
штампу ,,Посни Триод“ на српском језику.

18.1.
Крстов-дан. У Темишвару-Град служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, о. Јоцом Несторовић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. У наставку обавио 
освећење воде.

18.1.
Служио парастос блаженопочившем епископу 
славонском Емилијану (Мариновићу).

19.1.
Богојављење. У Соколовцу служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, егзархом о. Јустином 
(Стојановић), игуманом златичким о. Герасимом 
(Милић), о. Перицом Живановић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтеци: теолог Снежан Михај и богослов 
Миле Јанковић. Појали ђаци месне основне школе. 
Учествовала и игуманија базијашка мати Теофанија 
(Ковачевић). 
На реци Нери са ЊП Епископом банатским г.г. 
Никанором и служашчима Епархије банатске и 
Епархије темишварске обавили заједничко велико 
водо-освећење, јединствено у целом православљу: у 
две државе, а на обалама једне реке заједничко водо-
освећење.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

278

20.1.
Свети Јован. У Вршцу пререзао колач ЊП епископу 
банатском г.г. Никанору поводом његове Крсне славе.

20.1.
Свети Јован. На Слави код игумана светогеоргијевског 
о. Никона (Корићанац).

21.1.
Појутарје Светог Јована. На слави код о. Саше Јашин са 
егзархом манастира Епархије темишварске игуманом 
Јустином (Стојановић) и ђаконом Миодрагом Јовановић 
пререзао славски колач.

22.1.
Недеља. У манастиру Бездину служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Појали: Перица Орбишор и Омер Царан.

22.1.
У Араду на крштењу Филипа, унука проте Огњана 
Плавшић, извршио свету тајну миропомазања.

23.1.
У просторијама ЕУ Одбора Епархије темишварске 
одржао другу седницу Епархијског управног одбора.

23.1.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Љубомира 
Матић, пароха у Чакову.

24.1.
По благослову ЊП епископа бачког г.г. Иринеја боравио 
у Новом Саду и посетио Извршно веће АП Војводине.

26.1.
У Темишвару-Град служио бденије са викарем о. 
Маринком Марков, јерођаконом Варнавом (Кнежевић, 
Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић.
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27.1
Свети Сава. У Араду служио литургију са ЊВП 
архиепископом арадским г.г.Тимотејем (Румунска 
Црква), викарем о. Маринком Марков, о. Огњаном 
Плавшић, егзархом о. Јустином (Стојановић), 
протосинђелом  бодрошким др Јустином (Поповић, 
Румунска Црква).
Служили помен ктиторима храма, племенитој 
породици Текелија.

28.1.
Након призива Светог Духа у саборном храму 
Темишвар-Град, у епископској Резиденцији одржао 
редовну годишњу седницу Епархијског савета Епархије 
темишварске.

29.1.
Недеља и Часне вериге. У Темишвару-Град служио 
литургију са викарем о. Маринком Марков, егзархом 
Јустином (Стојановић), о. Стојаном Петровић, о. 
Мирославом Стојков, игуманом свето-георгијевским 
о. Никоном (Корићанац), о. Јоцом Несторовић, 
јерођаконом Инокентијем (Лукин, Будимска епархија), 
јерођаконом Варнавом (Кнежевић, Будимска епархија) 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон 
Зоран Благојев, и теолог Перица Орбишор.
ЊП епископ банатски г.г. Никанор пререзао Нам колач 
поводом Наше Преславе.

30.1.
Посетио манастир Бездин.

26.2.
Недеља. У Преображенској капели манастира Бездина 
служио литургију са игуманом манастира Српски 
Ковин о.Андрејем (Пандуровић, Будимска епархија), 
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о. Дином Чоков, јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархија), јерођаконом Варнавом (Кнежевић, 
Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појали: о. Рада Арсин, Перица Орбишор, Омер Царан 
и хор из Великог Семиклуша.

26.2.
У манастиру Светог Георгија служио „опросно“ 
вечерње са: игуманом манастира Српски Ковин 
о. Андрејем (Пандуровић, Будимска епархија), 
егзархом о. Јустином (Стојановић), игуманом свето-
георгијевским о. Никоном (Корићанац), игуманом 
златичким о. Герасимом (Милић), уз присуство 
игуманије базијашке мати Теофаније (Ковачевић) и 
три јерођакона из Будимске епархије и то: Инокентија 
(Лукин), Митрофана (Гајић) и Варнаве (Кнежевић) и 
Омера Царан из Бездина.
26.02.-03.03.
У манастиру Светог Георгија служили све по Типику 
Прве седмице Часног Поста. 

27.02.
У манастиру Светог Георгија на Великом повечерју 
читао Канон.

28.02.
У манастиру Светог Георгија на Великом повечерју 
читао Канон.
На сваки сат се смењивали по двоје у Покровској капели 
у читању псалтира.

01.03.
У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са игуманом Српског Ковина о. Андрејејм 
(Пандуровић, Будимска епархија), игуманом златичким 
о. Герасимом (Милић), јерођаконом Митрофаном 
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(Гајић, Будимска епархија) и јерођаконом Варнавом 
(Кнежеввић, Будимска епархија.
У манастиру Светог Георгија на Великом повечерју 
читао Канон.

02.03.
Са монаштвом Будимске и Темишварске епархије на 
ходочашћу: Дета (нови храм), Партош (храм у којем је 
гроб Св. Јосифа), Ђир (на гробљу са о. Никоном служио 
помен деда Ради Ранисав, честитој старини, умро у 101.г 
живота, и о. Арсенију Гигић, родом из Модоша), посета 
Фењу и помен у гробници Лаури Чарнојевић и Андреју 
Мочоњи њеном супругу. Посета Чакову, где је игуман 
Андреј (Пандуровић) одржао помен великом српском 
просветитељу јеромонаху Доситеју Обрадовић.
У манастиру Светог Георгија на Великом повечерју 
читао Канон.

03.03.
У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са егзархом свих манастира Епархије 
темишварске о. Јустином (Стојановић), игуманом свето-
георгијевским о.Никоном (Корићанац), јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска епархија).
Служили помен за своје сроднике.

04.03.
Тодорова субота. На литургији у Темишвару-Град, а 
затим пререзао славски колач о. Мирославу Стојков, 
поводом његове Крсне славе.

05.03.
Недеља Православља. Служио литургију у Темишвару-
Град са викарем о. Маринком Марков, о. Мирославном 
Стојков, егзархом о. Јустином (Стојановић), о. 
Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић, о. Сашом 
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Јашин, јерођаконом Инокентијем (Лукин, Будимска 
епархија), јерођаконом Варнавом (Кнежеввић, 
Будимска епархија). Чтеци: ипођакон Зоран Благојев, 
др. Драган Благојев и теолог Перица Орбишор.
На крају литургије служили ЧИН ПРАВОСЛАВЉА.

05.03.
У свечаној сали Резиденције отварање изложбе 
„Уништење светиња Косова и Метохије“ као и 
сликарских радова деце и омладине српске (радови 
добијени из Редакције „Звонца“. 

06.03.
Пачисти понедељак. Као и сваке године одржана 
братска исповест и причешће свештенства и монаштва 
Епархије темишварске. 
Часове служио егзарх игуман Јустин (Стојановић). 
Исповедали нас: игуман златички о. Герасим (Милић), 
о. Небојша Попов и о. Мирослав Ђурковић.
Заклетву у име свих читао: о. Верољуб Гвозденовић.
Пређеосвећену литургију служио са: викарем 
о.Маринком Марков, игуманом свето-георгијевским 
о. Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.
На братском састанку одржана промоција Посног 
Триода на српском језику, у преводу еп. Лукијана 
(Пантелић), а са паримијама у преводу ЊП умировљеног 
епископа захумско-херцеговачког г.г. Атанасија. 

29.03.
У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са 
о.Слободаном Вујић и ђаконом Миодрагом Јовановић.

29.03.
У Темишвару-Град служио Прво великопосно бденије 
са викарем о.Маринком Марков, егзархом о. Јустином 
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(Стојановић) и ђаконом Миодрагом Јовановић.
30.03.

На литургији у Темишвару-Град исповест и причешће 
ученика Гимназије Доситеј Обрадовић из Темишвара.

30.03.
У Резиденцији у Темишвару примио депутата Срба у 
Парламенту Румуније г.Славољуба Аднађ.
У Резиденцији примио о. Стојана Петровић.
У Резиденцији примио о. Благоја Чоботин, а у вези 
завршене коректуре Посног Триода.

31.03.
У Темишвару-Фабрика служио пређеосвећену 
литургију са егзархом о. Јустином (Стојановић).

31.03.
У Резиденцији примио оца од богослова Марка 
Кнежевић, ради отпуста на неку бољу епархију СПЦ.

31.03.
У Темишвару-Град служио Друго велико-посно 
бденије са викарем о. Маринком Марков, егзархом о. 
Јустином (Стојановић), о. Јоцом Несторовић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић.

02.04.
Недеља пета поста. У Темишвару-Мехала служио 
литургију са егзархом о. Јустином (Стојановић), о. 
Живком Велимировић, о. Стојаном Петровић, о. 
Сашом Јашин, ђаконом Јосифом Станковић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: Томислав Петровић, 
Стефан Боцок, Дамјан Јашин и Никола Боцок.
Служио са другим свештено-служитељима 
полугодишњи парастос покојном проти Александру 
Петровић.
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03.04.
У манастиру Бездин служио пређеосвећену литургију 
са викарем о. Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: теолози 
Перица Орбишор, Зоран Мутавски, Снежан Михај и 
Омер Царан.
Обавио причешће свештенства архијерејског 
намесништва арадског и са њима одржао братски 
састанак.

04.04.
У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са викарем о. Маринком Марков, о. 
Слободаном Вујић, ђаконом Јосифом Станковић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: теолози 
Перица Орбишор и Снежан Михај. 
Обавио причешће монаштва и свештенства 
архијерејског намесништва темишварског и са њима 
одржао братски састанак.
06.04.
У Темишвару-Град служио празнично бденије са о. 
Јоцом Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић.

07.04.
Благовести. У Темишвару- Град служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, егзархом о. Јустином 
(Стојановић), о.Мирославом Драган, о.Јоцом 
Несторовић, јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтеци: Перица Орбишор и Предраг Новичић.

07.04.
У Резиденцији у Темишвару примио делегацију АП 
Војводине на челу са председником г. Игором Мировић.
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08.04.
Лазарева субота. У Соколовцу служио литургију са 
игуманом златичким о. Герасимом (Милић), егзархом 
о. Јустином (Стојановић) о. Мирославом Ђурковић, 
о. Јоцом Несторовић, о. Перицом Живановић, 
јерођаконом Инокентијем (Лукин, Будимска епархија) 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појао хор месне 
основне школе, а дириговао богослов Миле Јанковић. 
Апостол читала игуманија манастира Базијаш мати 
Теофанија (Ковачевић).
Пререзао колач игуману златичком о. Герасиму 
(Милић), а поводом његове Крсне славе.

08.04.
Лазарева субота. У Соколовцу са о. Перицом Живановић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић служио вечерње са 
врбицом. Чтецирао и хор предводио богослов Миле 
Јанковић.

09.04.
Цвети. У Луговету служио литургију са игуманом 
златичким о. Герасимом (Милић), о. Јоцом Живановић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирао богослов 
Миле Јанковић. Апостол читала игуманија манастира 
Базијаш мати Теофанија (Ковачевић). Појао месни хор.

09.04.
Цвети. Посетио извор Савинац у Базијашу.

10.04.
Велики понедељак. У селу Златици служио 
пређеосвећену литургију са игуманом златичким о. 
Герасимом (Милић) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
За певницом: о. Мирослав Ђурковић, о. Јоца и о. Перица 
Живановић. Чтецирао Миле Јанковић. 
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10.04. 
Посетио гробља у селима Златици и Луговету.

11.04.
Велики уторак. У манастиру Златици служио 
пређеосвећену литургију са о. Перицом Живановић, о. 
Бориславом Ђорђевић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирао Миле Јанковић. Присутна и игуманија 
манастира Базијаш мати Теофанија (Ковачевић).
Одржао причешће и братски састанак са свештеноством 
и монаштвом архијерејског намесништва соколовачког.

12.04.
Велика среда. Служио јутрење у манастиру Златица.

12.04.
У Лесковици служио пређеосвећену литургију 
са игуманом златичким о. Герасимом (Милић) 
о. Бориславом Ђорђевић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтецирао богослов Миле Јанковић. За 
певницом о. Бошко Тикартић, о. Сава Станковић, о. 
Верољуб Гвозденовић и о. Душко Кључар.

12.04.
У Лесковици посетио месно гробље.

13.04.
Велики четвртак. У Дивићу служио литургију и 
спремање “запасних дарова“ (честица за причешће 
болесних) са о. Савом Станковић, о. Верољубом 
Гвозденовић, и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали 
о. Душко Кључар и о. Дејан Жигум. Чтецирали: Миле 
Јанковић и Јовица Дан.

13.04.
Посетио Стару Молдаву ради увида у текуће радове.

13.04.
Велики четвртак. У Белобрешкој служио бденије и 
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читање 12 еванђеља са о. Савом Станковић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирали: Миле Јанковић и 
Никола Станковић. 

14.04.
Велики петак. Обавио ходочашће христових гробова у 
следећим парохијама: 1. Свињица, 2. Љубкова, 3.Стара 
Молдава, 4. Мачевић, 5. Радимна, 6. Пожежена, 7. 
Белобрешка, 8. Дивић, 9. манастир Златица.

14.04.
На гробљу у Радимни одржао помен проти Влади 
Марковић, дугогодишњем архијерејском заменику и 
викару.

14.04.
Велики четвртак. У манастиру Златици служио 
јутрење са опелом Христовим са игуманом златичким 
о. Герасимом (Милић), игуманијом Теофанијом 
(Ковачевић), ђаконом Миодрагом Јовановић и 
богословом Милетом Јанковић. 

15.04.
Велика субота. У манастиру Базијаш служио вечерње и 
литургију са игуманом златичким о. Герасимом (Милић) 
и ђаконом Миодрагом Јовановић, а појали: игуманија 
манастира Базијаш Теофанија (Ковачевић) и о. Перица 
Живановић. Чтецирао богослов Миле Јанковић.

15.04.
Велика субота. Наставио ходочашће Христових гробова: 
10. манастир Базијаш, 11. Соколовац, 12. Луговет, 13. 
село Златица, 14. Лесковица, 15. Решица, 16. манастир 
Светог Георгија, 17. Дента.

15.04.
Велика субота. Служио васкршње јутрење у Денти 
са егзархом о. Јустином (Стојановић) о. Живојином 
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Малетић, јерођаконом Варнавом (Кнежевић, Будимска 
епархија), и ђаконом Миодрагом Јовановић.

16.04.
Васкрс. У Темишвару-Град служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, егзархом о. Јустином 
(Стојановић), о. Мирославом Драган, о.  Јоцом 
Несторовић, јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархија), јерођаконом Варнавом (Кнежевић, 
Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали:  ипођакон Зоран Благојев, др. Драган 
Благојев и Перица Орбишор. Појао катедрални хор.

17.04.
Светли понедељак. У Темишвару-Фабрика служио 
литургију са егзархом о. Јустином (Стојанвиоћ) и о. 
Браниславом Станковић.

18.04.
Светли уторак. У Српском Семартону на крштењу малог 
Саве Горник, сину месног пароха Миливоја Горник и 
попадије Милене. Обавио свету тајну миропомазања 
новокрштеног младенца Саве.

19.04.
Светла среда. У манастиру Бездину служио литургију са 
јерођаконом Варнавом (Кнежевић, Будимска епархија) 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали јерођакон 
Инокентије (Лукин, Будимска епархија) и Омер Царан.

01.-05.05.
Ходочашће по светињама Рашко-призренске епархије и 
Жичке епархије.

02.05.
Посетио манастир Бањску.

02.05.
Посетио манастир Грачаницу.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

289

02.05.
Посетио манастир Светих архангела код Призрена.

02.05.
Посетио Богословију Свете браће Кирила и Методија у 
Призрену.

03.05.
По благослову ЊП епископа рашко-призренског и  г. 
Теодосија служио литургију у капели светог Николаја 
жичког и охридског у манастиру Светих архангела 
код Призрена. Саслуживали: архимандрит Стефан 
из манастира Зочиште, протосинђел и проректрор 
Богословије у Призрену о. Андреј и старешина 
манастира Светих архангела о. Михаило, и са ђаконом 
Миодрагом Јовановић (Темишварска епархија) и 
јерођаконом Варнавом (Кнежевић, Будимска епархија). 
Појали ученици Призренске богословије.
Пререзао колач поводом Славе манастирске капеле.
Служио помен благоверном самодржцу и цару српском 
Стефану Душану, ктитору манастира Свети архангели. 

03.05.
Посетио храм Богородице Љевишке у Призрену.

03.05.
Посетио царску Лавру, манастир Високе Дечане.

04.05.
По благослову Његове Светости, архиепископа пећког 
и пратријарха српског г.г Иринеја служио литургију 
у храму Светих апостола у Пећкој патријаршији. 
Саслуживали: парох града Пећи о. Никола Станић, 
ђакон Миодраг Јовановић (Темишварска епархија) и 
јерођакон Варнава (Кнежевић, Будимска епархија).

04.05.
На манастирском гробљу у Пећкој патријаршили 
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одржао помен схи-игуманији Февронији (Божић).
04.05.

Посетио манастир Девич. На монашком гробљу одржао 
помен игуманији Параскеви и свима почившим овог 
манастира.

04.05. 
Посетио манастир Студеницу.

06.05.
У манастиру Свети Георгије служио литургију са 
о. Љубомирем Матић, о. Љубодрагом Богичевић, 
ђаконима, о. Јосифом Станковић и о. Миодрагом 
Јовановић и јерођаконом Варнавом (Кнежевић, 
Будимска епархија). Чтецирали: Мирко Јовић (из 
Вршца), Томислав Петровић и Стефан-Инди Боцок.

15.05. – 24.05.
Учествовао у раду Светог архијерејског Сабора СПЦ

24.05.
У Темишвару-Град служио празнично бденије са 
о. Браниславом Станковић, о. Стојаном Петровић, 
ђаконом Јосифом Станковић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.

25.05. Спасовдан
У Темишвару-Град служио литургију са викарем 
о. Маринком Марков, о. Браниславом Станковић, 
о. Јустином (Стојановић), о. Мирославом Стојков, 
о. Мирославом Драган, о. Стојаном Петровић, о. 
Зораном Мајкић, о. Јоцом Несторовић, ђаконом 
Јосифом Станковић, ђаконом Миодрагом Јовановић и 
јерођаконом Инокентијем (Лукин).

25.06. Недеља
У манастиру Бездин служио литургију са о. Радом 
Арсин и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: 
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Перица Орбишор и Омер Царан.
26.06.

Заједно са ЊП Епископом банатским г.г.Никанором 
посетили ЊВП Митрополита банатског г.г. Јована 
(Румунска црква), а на позив Митрополита.

27.06.
У манастиру Светог Георгија посетио веронаучни камп 
деце из Пољадије и Клисуре.

27.06.
У Темишвару-Град служио бденије са о. Јустином 
(Стојановић) и јерођаконом Инокентијем (Лукин).

28.06. Видов-дан
У манастиру Златица служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Јустином (Стојановић) о. Јоцом 
Живановић, о. Верољубом Гвозденовић, ђаконом 
Миодрагом Јовановић и јерођаконом Инокентијем 
(Лукин). Чтеци: Перица Орбишор и богослов Миле 
Јанковић. Програм деце и омладине из Соколовца.

28.06.
Посетио манастир Базијаш.

28.06.
Посетио манастир Кусић.

30.06.
На Видовданској академији у центру Савеза Срба 
у Румунији у Темишвару, на којој је додељена и 
,,Видовданска повеља“ монахињи Евгенији (Станковић).

01.07. Видовданска субота
У Моноштору на храмовној слави служио литургију 
са викарем о. Маринком Марков, о. Мирославом 
Стојков, о. Мирославом Драган, о. Благојем Чоботин, 
о. Миливојем Горник и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирао: мр. Перица Орбишор.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

292

12.07. Петровдан
По благослову ЊП Епископа бачког и проч. г.г.Иринеја 
у месном парохијском храму Светог Саве у Молу, а 
поводом Крсне Славе, служио Литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Јованом Кисин, о. Миланом Ичин, 
о. Зораном Мајкић (Темишварска епархија), о. Николом 
Почуча (Будимска епархија), јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија), ђаконом Миодрагом 
Јовановић (Темишварска епархија). Чтецирали Милан 
Мајкић и Никола Ћурчић.

21.07.
У манастиру Светог Георгија служио литургију са колегом 
са студија архимандритом Авељем (Константинидис, 
из Превезе, Атинска архиепископија), игуманом 
светођурађким о. Никоном (Корићанац), о. Михаилом 
Гавриловић (Аустијско-швајцарска еп.) о. Јоцом 
Несторовић, ђаконом Миљаном Антић (Аустијско-
швајцарска еп.), ђаконом Миодрагом Јовановић, а 
појали полазници Школе појања.

21.07.
Са гостом из Грчке цркве о. Авељем посетили манастире 
Базијаш, Кусић и Златицу као и парохију Соколовац.

22.07.
У манастиру Светог Георгија на литургији коју су 
служили ЊП епископ банатски г.г. Никанор, о. Авељ 
(Константинидис, из Превезе, Атинска архиепископија) 
о. Иван Попов, о. Бошко Тикартић, о. Јоца Несторовић 
и ђакон Игор Станковић ( из Банатске епархије). Појали 
полазници Школе појања Епархије темишварске. На 
крају литургије ЊП епископ Никанор уручио дипломе 
полазницима Школе појања.
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22.07.
Посетили нови храм у Денти.

23.07. Недеља
У манастиру Бездин служио литургију са о. Авељем  
о.Благојем Чоботин и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појали Перица Орбишор и Омер Царан. 

28.07.
Посетио манастир Бездин, ради увида у радове на 
сверном тј. музејском крилу конака.

30.07.
У манастиру Бездин служио литургију са о. Верољубом 
Брнзеј и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: 
Перица Орбишор и Омер Царан. Помен монахињи 
Марини Драчкој и Марини Каленићкој.

01.08. 
Света Евгенија-царица Милица
У манастиру Светог Георгија служио литургију 
са викарем о. Маринком Марков, игуманом 
светођурађким о. Никоном (Корићанац) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Пререзао колач мати Евгенији 
поведом њеног имендана. Служио помен мати Евгенији 
(Гурзумов) игуманији манастира Пакре (Славонија) и 
монахињи Евгенији (Дивостин, Шумадијска епархија)

01.08.
Узео увид у радове на северном тј. музејском крилу 
конака манастира Светог Георгија.
02.08. Свети Илија
Служио литургију у Соколовцу са викарем о. Маринком 
Марков, игуманом златичким о. Герасимом (Милић), о. 
Перицом Живановић и ђаконом Миодрагом Јовановић, 
а у присуству игуманије манастира Базијаш мати 
Теофаније (Ковачевић) и представника месне општине 
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Соколовац који су кумовали. 
02.08.

Посетио манастир Базијаш ради увида у радове на 
санацији темеља манастирске цркве. 

02.08.
Коначио у манастиру Златици.

03.08. 
Јубилеј 300 година садашњег храма у Лесковици
У Лесковици поводом Јубилеја служио литургију 
са викарем о. Маринком Марков, архијерејским 
намесником соколовачким о. Васом Плестић, игуманом 
златичким о. Герасимом (Милић), о. Савом Мареш, 
о. Бориславом Ђорђевић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.
Месног пароха о. Борислава Ђорђевић рукопроизвео 
у чин протојереја, за заслуге његове и супруге му 
Рузмаринке.
Присуствовао културно-уметничком програму 
приређеном поводом овог значајног Јубилеја. 

05.08. 
У Темишвару-Град служио парастос невино 
пострадалима у погрому Хрватске над Републиком 
Српском Крајином 1995.г.
Свечана пригодна академија посвећена страдању 
српског народа од злочиначке руке у Хрватској агресији 
на Републику Српску Крајину (1995.г.). Академији 
присуствовали викар о. Маринко Марков, о. Бранислав 
Сттанковић, о. Стојан Петровић, о. Јустин (Стојановић), 
изасланик Румунске цркве о. Вентер Михај, о. Зоран 
Мајкић, ђакон Јосиф Станковић и ђакон Миодраг 
Јовановић, дипломатски кор на челу са генералним 
конзулом Р. Србије у Темишвару г. Владаном Тадић, и 
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друге високе званице. 
06.08. 

Недеља. У манастиру Светог Георгија служио литургију 
са о. Браниславом Станковић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.

07.08.
У  посети манастиру Светог Георгија поводом 
завршене прве фазе изградње северног тј. музејског 
крила конака. 

10.08. 
Свети ђакон Никанор
У Вршцу на литургији пререзао колач ЊП Епископу 
банатском г.г.Никанору, поводом његовог имендана. 

10.08.
Посетио манастир Светог Георгија поводом подизања 
крова на северном крилу конака. 

13.08. 
Недеља. У Темишвару-Град служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, о. Радованом Ђорђевић 
(Врњачка Бања, еп. жичка), о. Јустином (Стојановић), 
о. Мирославом Стојков, о. Мирославом Драган, 
о. Јоцом Несторовић, јерођаконом Инокентијем 
(Лукин), јерођаконом Варнавом (Кнежевић) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирали: ипођакон Зоран 
Благојев, браћа Никола и Ђорђе Ђорђевић (из Врњачеке 
Бањае).
Након литургије уз учешће још 14 свештенослужитеља 
на крштењу кћери ђакона Миодрага и супруге 
му Анђелије, Агније Јовановић. Исту девојчицу 
миропомазао.

16.08.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Миланка 
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Стојановић и о. Дину Чоков.
16.08.

Са викарем о. Маринком Марков посетио манастир 
Светог Георгија ради увида у ток покривања сверног 
конака.

17.08.
У пратњи о. Саше Јашин на пријему у генералном 
конзулату Р.Србије у Темишвару поводом „Књижевних 
дана Преображења“.

18.08.
У Резиденцији у Темишвару примио архијерејског 
намесника арадског о. Огњана Плавшић.

18.08.
Са викарем о. Маринком Марков посетио манастир 
Светог Георгија ради увида у ток покривања сверног 
конака.

18.08.
У манастиру Базијаш служио празнично бденије са 
игуманом светођурађким о. Никоном (Корићанац), о. 
Савом Мареш и ђаконом Миодрагом Јовановић.
У манастиру Базијаш присуствовао додели ,,Базијаше 
повеље“ писцу г. Радомиру Угљаревић из Црне Горе.

19.08. 
Преображење Господње. У манастиру Базијаш служио 
литургију са о. Савом Станковић, о. Душком Кључар 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: мр. Перица 
Орбишор и богослов Миле Јанковић. Појао хор из 
Белобрешке. Госте дочекала игуманија мати Теофанија 
(Ковачевић).

31.08.
У Резиденцији у Темишвару примио чланове комисије 
за коректуру Нашег превода Октоиха, који су завршили 
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свој посао.
02.09.

У Кечи извршио велико освећење обновљене цркве 
Светог великомучпеника Георгија и служио литургију 
са о. Браниславом Становић, о. Јустином (Стојановић), 
игуманом светођурађким о. Никоном (Корићанац), о. 
Миланком Стојановић, ђаконом Јосифом Станковић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: Ћипријан 
Небанчеа и Перица Орбишор.

03.09. 
Госпојинска недеља. У манастиру Бездину ове недеље 
уприличен црквено-народни сабор. Литургију служио 
са ЊВП Архиепоскопом арадским г.г. Тимотејем 
(Румунска црква), о. Огњаном Плавшић, о. Јустином 
(Стојановић), светођурађким игуманом о. Никоном 
(Корићанац), о. Радославом Стојков, протођаконом 
Тиберијем Ардељан (Румунска црква), ђаконом 
Миодрагом Јовановић и јерођаконом Инокентијем 
(Лукин). Појао хор из Великог Сенмиклуша. Чтеци: 
Зоран Мутавски, Перица Орбишор и Омер Царан.
Уметнички програм извели КУД из Варјаша и Великог 
Сенмиклуша.

18.09.
На позив ЊП Епископа бачког и проч г.г. Иринеја 
саслуживао у Бачу на прослави Светог архангела 
Михаила, патрона и славе Епархије бачке. Истом 
пригодом посетили манастир Бођане.

25.09.
Посетио парохије Денту и Соку где је олуја однела 
звоник.

26.09.
Посетио парохију Немет ради увида у радове на обнови 
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унутрашњости храма.
26.09.

У Темишвару-Град служио са о. Јустином (Стојановић) 
бденије и изношење Часног Крста.

27.09. 
Крстовдан. У манастиру Бездин служио литургију 
са ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: Перица 
Орбишор и Омер Царан.

27.09.
У Темишвару-Град служио бденије са о. Јоцом 
Несторовић.

28.09. 
Свети Јосиф Темишварски
У Темишвару-Град служио литургију са о. Јустином 
(Стојановић), о. Мирославом Драган и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Помен свим архијерејима и 
администраторима Епархије темишварске.

29.09.
У Резиденцији у Темишвару примио делегацију 
Владе Р. Србије на челу са директорем канцеларије за 
односе са Црквама и верским заједницама г. Милетом 
Радивојевићем. 
Са угледим гостима посетили храм у Чакову и родну 
кућу Доситеја Обрадовића.
Са делегацијом из Р. Србије посетили парохију Соку 
ради увида у олујом порушен торањ на цркви Светог 
Димитрија.
Са делегацијом из Р. Србије посетили манастир Светог 
Георгија.

30.09.
Смотра хорова и причешће свег свештенства и 
монаштва Епарије темишварске.
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У Темишвару-Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, игуманом Јустином (Стојановић), 
игуманом златичким о. Герасимом (Милић), игуманом 
свето-ђурађким о. Никоном (Корићанац), ђаконом 
Јосифом Станковић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтеци: ипођакон Зоран Благојев и Перица Орбишор. 
Појали: сва певачка дрруштва Темишварске епархије. 
Присутни: представници Владе Р. Србије, Конзул Р. 
Србије у Темишвару г. Владан Тадић, делегат Срба у 
Парламенту у Букурешту г. Славољуб Аднађ, председник 
Савеза Срба у Румунији г. Огњан Крстић. 

01.10. Недеља
У Темишвару-Мехала служио литургију са о. Јустином 
(Стојановић), о. Стојаном Петровић, ђаконом Јосифом 
Станковић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: 
Томислав Петровић, Стефан Боцок и Дамјан Јашин.
Са више свештенослужитеља служили годишњи 
парастос проти Александру Петровић.

02.10.
У Резиденцији у Темишвару примио архијерејског 
намесника темишварског о. Бранислава Станковић. 

02.10.
Посетио манастир Бездин ради уређења парка. 

03.10.
На пријему код Његове Светости АЕМ Патријарха 
српског  г.г.Иринеја.

03.10.
Посетио Природњачки музеј у Београду, где је срдачно 
дочекан од стране директора Музеја др. Милана 
Пауновића и његових сарадника.

20.10. – 22.10.
По благослову ЊП Епископа рашко-призренског г.г. 
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Теодосија посетио његову епархију.
20.10.

Поклонили се светињи манастира Ђурђеви Ступови.
20.10.

Поклонили се светињи манастира Сопоћани.
20.10.

Поконили се светињама Пећке Патријаршије.
21.10.

У манастиру Високи Дечани служио литургију са о. 
Петром, архимандритом Нектаријем (Из САД), и 
јерођаконом Варнавом (Кнежевић).

21.10.
Посетио Богословију Св. Кирила и Методија у Призрену 
и катедралу Св. Георгија у истом царском граду.

21.10.
Посетио манастри Св. Архангела крај Призрена и 
одржао помен благоверном цару Душану. 

21.10.
Посетио манастир Светих Врачева у месту Зрзе крај 
Ораховца.

22.10.
У манастиру Девичу служио литургију са о. Трајком  из 
Урошевца и јерођаконом Варнавом (Кнежевић).

22.10.
Поклонили се светињи манастира Бањска. 

26.10.
У Темишвару-Град служио помен игуманији манастира 
Месића мати Параскеви.

26.10.
У Темишвару-Град служио бденије са викарем о. 
Маринком Марков и ђаконом Миодрагом Јовановић.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2017

301

26.10.
У дому викара о. Маринка Марков. Пререзао му колач 
поводом његове Крсне Славе.

27.10. Света Петка
У Парцу служио литургију са о. Слободаном Вујић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појао теолог Драган 
Новичић.

28.10. Свети свештеномученик Лукијан
У манастиру Светог Георгија служио литургију 
поводом имендана са о. Јустином (Стојановић), 
игуманом златичким о. Герасимом (Милић), игуманом 
светођурађким о. Никоном (Корићанац), ђаконом 
Миодрагом Јовановић, јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска еп.), јерођаконом Варнавом 
(Кнежевић, Будимска еп.). Чтецирали и појали: викар о. 
Маринко Марков, игуманија базијашка мати Теофанија 
(Ковачевић), о. Зоран Мајкић, мр. Перица Орбишор, 
Стефан Милисавић. Колач пререзао ЊП Епископ 
банатски г.г. Никанор. 

29.10. Недеља
У манастиру Бездин служио литургију са о. Огњаном 
Плавшић, ђаконом Миодрагом Јовановић, јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска еп.) и јерођаконом 
Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.). Појали: Перица 
Орбишор и Зоран Мутавски. 
Служио парастос покојној игуманији бездинској мати 
Ангелини (Бајић).

30.10.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Стојана 
Петровић и о. Саву Станковић.

31.10. 
У Резиденцији у Темишвару примио г. Горана Субин 
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који треба да уреди парк манастира Бездин.
30.11. Преподобни Никон радоњешки.

У манастиру Светог Георгија служио литургију са 
игуманом светођурађким о. Никоном (Корићанац), 
јеромонахом Варнавом (Кнежевић, Будимска епархија) 
и ђаконом Миодрагом Јовановић, а са викарем о. 
Маринком Марков, егзархом о. Јустином (Стојановић) 
и о. Јоцом Несторовић пререзао колач оцу Никону 
поводом његовог имендана.

02.12.
Примио групу ходочасника из Обреновца, из парохије 
о. Перице Параклис и пок. о. Петра Параклис (из 
Славоније, из села Клокочевик).

03.12. Недеља
У Темишвару-Град служио литургију са викарем 
о. Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. 
Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић, о. Варнавом 
(Кнежевић, Будимска епарија), ђаконом Миодрагом 
Јовановић и јерођаконом Инокенијем (Лукин, Будимска 
епархија). 

03.12.
У Темишвару-Мехали служио празнично бденије са о. 
Стојаном Петровић и ђаконом Миодрагом Јовановић

04.12. Ваведење Пресвете Богородице.
У манастиру Бездину поводом храмовне славе служио 
литургију са викарем о. Маринком Марков, о. Огњаном 
Плавшић, о. Пером Илијевић, јеромонахом Варнавом 
(Кнежевић, Будимска еп.), ђаконом Миодрагом 
Јовановић и јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска еп.). Чтецирали и појали: Перица Орбишор, 
Зоран Мутавски и Омер Царан. 
После литургије помен ктиторима манастира: руском 
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императиру Ивану Трећем и његовој баби Ани Јакшић, 
те пок. проти Ђури Плавшић, мати Ангелини (Бајић), 
јеромонаху Емилијану (Тасић), јеромонаху Симеону 
(Алмажан) и другим уснулим монасима манастира 
Бездин.

05.12.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Љубомира 
Матић и о. Миливоја Горник. 

08.12.
Написао предговор за књигу о. Саше Јашин о 
блаженопочившем епископу темишварском 
Пантелејмону Живковићу.

17.12. Јубилеј 220 година храма у Белобрешки
У Белобрешки служио литургију поводом Јубилеја 
храма. Саслуживали: викар о. Маринко Марков, о. 
Васа Плестић, игуман златички о. Герасим (Милић), 
о. Ђорђе (Румунска црква), игуман светођурађки 
о. Никон (Корићанац), о. Мирослав Ђурковић, о. 
Верољуб Гвозденовић, о. Сава Станковић и ђакон 
Миодраг Јовановић. Чтеци: Перица Орбишор и Никола 
Станковић. Појала два хора: из Белобрешке и из 
Београда.

17.12.
Посетио манастир Базијаш ради увида радова на 
покривање крова на манастирској цркви.

17.12.
Посетио манастир Златицу ради увида у изградњу 
новог параклиса у конаку.

18.12.
У Темишвару-Град служио празнично бденије са о. 
Јустином (Стојановић).
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19.12. Свети Николај архиепископ мирликијски.
У Темишвару-Град служио литургију са викарем 
о. Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. 
Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић, ђаконом 
Миодрагом Јовановић и јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска еп.). Чтеци: ипођакон Зоран Благојев 
и Омер Царан.

21.12.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Бранислава 
Станквића и о. Ђорђа Сујића. 

22.12.
Са викарем о. Маринком Марков на пријему код 
министра правде Р.Србије г. Николе Селаковић. 

22.12.
У манастиру Ваведење припалили свеће на гробовима 
митрополита будимског Арсенија Брадваревића и 
епископа будимског Данила Крстића.

23.12.
У Темишвару у Свечаној дворани Резиденције 
учестовао на промоцији Нашег превода Посног Триода 
за потребе Епархије темишварске и Епархије будимске. 
У свечансти тим поводом, а пред званицама из 
Србије, Румуније, дипломатског кора и др. примио од 
председника Удружења књижевника Србије г. Радимира 
Антића, чланску карту Удружења књижевника Србије, 
чиме је постао члан истог Удружења. Свечаности 
присуствовао делегат Владе Р. Србије г. Милета 
Радојевић, директор канцеларије за односе са Црквама 
и верским заједницама.

24.12. Материце
У Темишвару-Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, игуманом Јустином (Стојановић), 
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о. Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић, о. Сашом 
Јашин, јеромонахом Варнавом (Кнежевић, Будимска 
еп.), ђаконом Миодрагом Јовановић и јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска еп.). Чтеци: ипођакон 
Зоран Благојев и Омер Царан.
Том приликом др Милети Радојевић, директору 
канцеларије Владе Р. Србије за односе са Црквама и 
верским заједницама, уручено високо одликовање, 
Орден Епархије темишварске, за помоћ коју указује тој 
Епархији.
На свечаности поводом Материца, у  свечаној сали 
Епископске резиденције уприличена изложба женских 
радова из Старе Молдаве и Мачевића, а школска деца 
извела пригодан програм.

25.12. Свети Спиридон-занатлијска слава
У Темишвару-Фабрика присуствовао светој Литургији 
и пререзао колач занатлијама поводом њихове славе.

25.12.
Са викарем о. Маринком Марков, јеромонахом 
Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић на божићном пријему код ЊВП 
Митрополита банатског г.г.Јована (Сележан). 

26.12.
У Резиденцији у Темишвару примио генералног конзула 
Р.Србије др Владана Тадић.

26.12.
У Резиденцији у Темишвару примио изасланика РМК 
бискупа темишварског г. Мартина Рос, о. Николу Лауш, 
који је том приликом уручио књигу о Св. Герхарду, 
аутора бискупа Мартина Рос.
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НАШИ ПОКОЈНИЦИ

протојереј- ставрофор
ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ

(1938-2017)

Дана 14. јануара 2017. године, Господ је позвао себи свога 
верног служитеља, дугогодишњег свештеника и архијерејског 
заменика Српске православне епархије темишварске, 
протојереја-ставрофора Владимира Марковића.

Рођен је у наручју 
Клисурских планина, у 
српском селу Радимни, 
1. децембра 1938. године, 
као син јединац, у 
земљорадничкој породици 
од оца Јована и мајке 
Драге.  Љубав према свом 
српском роду и отачкој 
православној вери, понео 
је из свога дома.

Основну школу је 
завршио у Радимни и 
Белобрешки; 1953. године је 
уписао  Српску педагошку 
школу у Темишвару; по 
завршеној првој години, 
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уписао се 1954. у Православну српску богословију (која је те 
јесени премештена са радом из манастира Бездина у зграду 
Епархијског двора у Темишвару), где је дипломирао 1959. 
године. Пошавши у Богословију у оно скорбно време, већ 
тиме је показао да има смелости и снаге да „плива узводно“ 
тј. да се још од младалачких дана хвата у коштац са тада 
владајућом комунистичком идеологијом која је радила на 
затирању вере. Касније је ванредно завршио и дипломирао 
на Богословском факултету у Сибињу 1968. године.

Године 1959. ступио је у брак са Рузмаринком, рођеном  
Лазаревић, а у њиховом браку су рођене ћерке Олга и Санда. У 
чин ђакона и презвитера рукоположио га је блаженопочивши 
митрополит банатски Василије (Лазареску) 21. и 22. 
новембра 1960. године. Постављен је за пароха у родном 
месту Радимни, од 1. јануара 1961; на којој дужности је остао 
до 1. марта 1972. године, када је постављен за епархијског 
службеника и црквеног инспектора, коју дужност је обављао 
до 4. августа 1978, када је именован за викара.  Избор за 
викара од стране епархијског свештенства и потврда од 
стране румунских државних власти,  потврдио је и ондашњи 
администратор темишварске епархије, епископ банатски 
Висарион (Костић), својом одлуком од 20. септембра 1978. 
године, што је потврдио и Свети архијерејски Синод СПЦ у 
Београду, својом одлуком из октобра исте године. Како се у 
оно отежано време водила наша Епархија (тада деградирана 
на ниво викаријата), довољне су речи упућене из Београда: 
„Радите по своме благоразумију“. Бити на положају водеће 
личности у Епархији темишварској у оно несрећно време, 
није значило бити на врху као пиједесталу, него на врху на 
који се сручују све олује и громови.

Био је на месту викара у време неколико архијереја- 
администратора: Епископа банатског Висариона (Костића), 
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кратко у време епископа браничевског Хризостома 
(Војиновића), епископа шумадијског Саве (Вуковића), као и 
у време епископа славонског и касније будимског Лукијана 
(Пантелића). Упоредо са дужностима епархијског службеника 
и касније викара (архијерејског заменика), опслуживао је 
неколико година парохију у Малом Бечкереку, а од 1980. 
године упражњену парохију у Темишвару-Мехали, на којој је 
остао до 30. маја 2005. године, иако је 1999. пензионисан. 

Доласком Епископа Лукијана (Пантелића) 1996. године 
на дужност администратора темишварске епархије, отац 
Владимир је са новом снагом, неуморно и са пуно љубави 
наставио рад, свесрдно помажући новом епископу у вршењу 
свих административних, духовних и просветних дужности. 

За његов труд и ревност у току педесетседмогодишње 
свештеничке службе одликован је свим црквеним  
чиновима. Правом ношења црвеног појаса и достојанством  
протонамесника одликовао га је блаженопочивши епископ 
банатски и администратор темишварски Висарион (Костић) 
у Вршцу  20. септембра 1978. године; у чин протојереја 
рукопроизвео га је епископ браничевски Хризостом 
(Војиновић) у Вршцу  28. новембра 1979. године; правом 
ношења напрсног крста и звањем протојереја-ставрофора, 
одликовао га је епископ шумадијски Сава (Вуковић) у 
Темишвару, 1988. године.

По упокојењу у Темишварској болници и облачењу, 
тело упокојеног проте Владимира је пренето у темишварску 
мехалску светониколајевску цркву. У понедељак 16. јануара, 
свету заупокојену литургију, уз саслужење свештеника и 
ђакона и уз присуство многобројне родбине и народа, служио 
је Његово Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. 
Лукијан, који је се беседом опростио од покојника. Литургији 
је присуствовао и римокатолички темишварски бискуп 
Мартин (Рос).
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Опело проти Владимиру служено је сутрадан, 17. 
јануара у светониколајевској цркви у Радимни. Опело је 
служио архијерејски заменик о. Маринко Марков, који је се 
беседом у име свих присутних опростио од покојника,  уз 
саслуживање више свештеника и ђакона. Прота Владимир је 
сходно својој жељи, сахрањен на месном гробљу свога родног 
села Радимне, у породичној гробници поред својих родитеља.

Молимо се Васкрсломе Господу Исусу Христу, да 
почившем оцу Владимиру, подари вечни мир и покој као 
и заслужено место у плејади доброх и ревносних пастира 
Цркве Христове и Епархије темишварске.

Вечан ти спомен,  достојан блаженства, оче Владимире.

протонамесник др Саша Јашин



Уредништво захваљује редакцији српског недељника 
,,Наша реч“ као и свима осталима, на несебичној помоћи 

приликом реализације овог броја ,,Гласника“.

Сликe на корицама:

Предња страна

Црква Успенија Пресвете Богородице
у Великом Семиклушу 
(освећена 1787. године)

Последња страна

,,ПОСНИ ТРИОД“ 
У преводу на српски језик 

Епископа адм. темишварског Г. Лукијана

Штампа: Штампарија Повез - Вршац 

Тираж: 400 комада


