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Цена 200 дин.



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

02

ПР ВИ БРОЈ „НOВИНА ЧИ ТА ЛИ ШТА БЕ О ГРАД СКОГ“ ИЗА ШАО ЈЕ 3. ЈА НУ А РА 1847.
  Осни вач и из да вач Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Кнез Ми ха и ло ва 56.

За из да ва ча: Јо ван Ра ду ло вић, ди рек тор. Глав ни и од го вор ни уред ник: Ста ни ша Не шић.
Уред ни штво: Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић, Ду ши ца По тић, Де јан Ву ки ће вић, Во јин Ан чић,

Мар јан Ма рин ко вић. 
Ди зајн и пре лом: Зо ран Стан ко вић. Тех нич ки уред ник: Дра ган Ка ра лић. Фо то гра фи ја: Жив ко Ни ко лић. 

Лек ту ра и ко рек ту ра: Та ња Јан ко вић. Ин тер нет из да ње: Дра ган Ка ра лић.
Мар ке тин г и пла сман: Слу жба мар ке тин га Би бли о те ке гра да Бе о гра да.
Штам па: Драслар партнер, Далматинска 47, Београд, draslar@eunet.yu
Адре са: Змај Јо ви на 1/II, Бе о град. Те ле фон: 187–624, факс: 2024033.

Ин тер нет адре са: http://bgb.org.yu/nbc/ e-mail: nbc@bgb.org.yu
Уред ни штво при ма сва ким рад ним да ном. Це на овог бро ја 200 ди на ра. Прет пла та за го ди ну да на 2000
ди на ра. За ино стран ство, це на јед ног бро ја 4 €, 6$, за го ди ну да на 40 €, 60$. Прет пла ту сла ти на ра чун
Би бли о те ке гра да Бе о гра да број 840–502668–86. Прет пла ту из ино стран ства сла ти на де ви зни ра чун
Би бли о те ке гра да Бе о гра да отво рен код На род не бан ке Ср би је, Кра ља Пе тра 12 на де ви зни ра чун број 

54110–978–628 , са на зна ком „за Но ви не“. Ру ко пи си се не вра ћа ју.

  Осни вач и из да вач Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Кнез Ми ха и ло ва 56.

На насловној страни: 
Портрет цара Душана, 
манастир Дечани

Овај те мат ски број је за јед нич ко из да ње Пра во слав ног Де ла и Но ви на Бе о град ског чи та ли шта

ПА ТРИ ЈАР СИ

Св. Јо а ни ки је II 1346-1354.
Са ва IV 1354-1375.
Св. Је фрем 1375-1379
Све ти Спи ри дон 1379-1389.
Св. Је фрем (по но во иза бран) 1389-1392.
Да ни ло III 1392-1398.
Са ва V 1398-1406.
Да ни ло IV 1406.
Ки ри ло 1407-1419.
Ни кон 1420-1435.
Те о фан 1446.
Ни ко дим II 1446-1453.
Ар се ни је II 1453-1463.

Пе ри од ро бо ва ња под Тур ци ма ко ји су 
на сил но уки ну ли Па три јар ши ју. У то вре-
ме по ми ње се епи скоп Мар ко (1524) ко ји 
је пр идр жа вао пре сто св. Са ве.

Ма ка ри је 1557-1571, умро 1574.
Ан то ни је 1571-1575.
Ге ра сим 1575-1586.
Са ва ти је 1587.
Ни ка нор
Је ро теј 1589-1591.
Фи лип 1591-1592.
Јо ван 1592-1614.

Пај си је 1614-1648.
Св. Га ври ло 1648-1655.
Мак сим (Ско пља нац) 1655-1674.
Ар се ни је III Цр но је вић 1674-1690.
Ка ли ник I 1691-1710.
Ата на си је I 1711-1712.
Мој си је Ра јо вић 1712-1726.
Ар се ни је IV Ша ка бен та 1726-1737.
Јо а ни ки је III Ка ра џа-Грк 1739-1746.
Ата на си је II Га ври ло вић 1747-1752.
Га ври ло II Са ра је вац 1752.
Ви кен ти је Сте фа но вић
Пај си је II Грк
Га ври ло IV Грк
Ки ри ло II 1758-1763.
Ва си ли је Јо ва но вић-Бр кић  1763-1765.
Ка ли ник II Грк 1765-1766.

Фер ма ном сул та на Му ста фе III уки ну та 
је Срп ска Пећ ка па три јар ши ја и пот чи-
ње на Ца ри град ској па три јар ши ји.
Срп ска па три јар ши ја по но во је ус по ста-
вље на 1920.
Ди ми три је 1920-1930.
Вар на ва 1930-1937.
Га ври ло 1938-1950.
Ви кен ти је 1950-1958.
Гер ман 1958-1990.
Па вле 1990-

По гла ва ри Срп ске пра во слав не цр кве

Пра во слав но Де ло
Са бор ник за пра во слав ну сло ве сност

Са бла го сло вом Пре о све шће њеј шег епи ско па
ра шко-при зрен ског и ко со вско-ме то хиј ског

го спо ди на др Ар те ми ја
Из да вач Ма на стир Бањ ска

Пр во у ред ник Сло бо дан Ко стић
Уред ни штво: Про то син ђел Си ме он (игу ман М. Бањ ска),

Ве ра Ми ло са вље вић, Вла ди мир Ди ми три је вић
Тех нич ки уред ник Вла ди мир Ко стић

Специјални број, фе бру ар 2006.
 Пе ча ти: Драслар партнер, Далматинска 47, Београд

Адре са из да ва ча: Ма на стир Бањ ска
38216 Бањ ска

E-mail: simeonv@ptt.yu
E-mail: pravnik@ptt.yu

АР ХИ Е ПИ СКО ПИ

Св. Са ва 1219-1233.
Св. Ар се ни је I Сре мац 
1233-1263.
Св. Са ва II 1263-1271.
Да ни ло I 1271-1272.
Св. Јо а ни ки је I 1272-1276.
Св. Јев ста ти је I 1279-1286.
Ја ков 1286-1292.
Јев ста ти је II 1292-1309.
Св. Са ва III 1309-1316.
Св. Ни ко дим 1317-1324.
Св. Да ни ло II 1324-1337.
Св. Јо а ни ки је II 1338-1346.

Пе тро ва цр ква, 7-10. век



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

03

Ду кља нин из Кра ји не (XI век)
Вла ди мир др жан би у там ни ци

Ме ђу тим Вла ди мир др жан би у там ни ци, у по сту и 
мо ли тви про во де ћи дан и ноћ. По ја ви се ње му у ви зи
ји ан ђео го спод њи, хра бре ћи и ја вља ју ћи му оно што 
ће би ти, ка ко ће га бог осло бо ди ти од те там ни це и 
ка ко ће му че ни штвом до спе ти до цар ства не бе ског и 
при ми ти не у ве ли ве нац и на гра де веч но га жи во та. Та
да бла же ни Вла ди мир ви зи јом ан ђе о ском окре пљен, 
све ви ше се по све ћи ва ше мо ли тви и по сту.
Ду кља нин из Кра ји не, са ста вио Жи ти је зет ског кне за Вла
ди ми ра, и то без сум ње не мно го по сле смр ти ње го ве (1016) 
и по сле смр ти ње го вог уби це, ма ке дон ског ца ра Вла ди сла
ва (1018). Жи ти је је исто риј ски из вор јер је до и ста Вла ди
слав по ги нуо пред Дра чем од два вој ни ка ма ке дон ска или 
ви зан тиј ска – то се не зна. Жи ти је је скра тио Дукљанин из 
Ба ра и унео га у сво је Кра љев ство Сло ве на (дру га по ло ви на 
XII ве ка). 

Ду кља нин из Ба ра (дру га по ло ви на XII ве ка)
У по љу Дал ми (Ду вањ ском)

Же лео је још краљ (Све то пе лек) да се у ње го во вре
ме опо ме ну и се те или по пи шу гра ни це и ме ђе свих 
обла сти и пре де ла кра љев ства ње го вог, да би сва ка 
од обла сти и пре де ла зна ла и по зна ва ла сво је ме ђе 
и гра ни це. (...) А Ср би ју ко ја се зо ве и За гор је, на две 
по де ли обла сти: јед ну од ве ли ке ре ке Дри не пре ма за
пад ној стра ни до Го ре Бо ро ве, ко ју и Бо сном на зва; а 
дру га од исте ре ке Дри не пре ма ис точ ној стра ни до 
Ла ба и Ска дар ског је зе ра, ко ју Ра шком на зва.
Ду кља нин из Ба ра, на пи сао на на шем је зи ку, без сум ње ћи
ри ли цом, сво је Кра љев ство Сло ве на, а по сле га пре вео на 
ла тин ски. За то сво је де ло чи тао је Жи ти је зет ског кне за 
Вла ди ми ра од сво га зе мља ка Ду кља ни на из Кра ји не, ко ји је 
жи вео у прет ход ном ве ку (XI век). По Ба ра ни но вом спи су 
Кра љев ство Сло ве на на звао је М. Ор би ни сво је чу ве но де
ло (1601), у ко ме је уоста лом Ба ра ни нов спис пр во и штам
пан, исти на у ита ли јан ском пре во ду.

И. Ја стре бов
Крст кра ља Вла ди ми ра

Зна ме ни ти крст, ко ји Мр ко је ви ћи но се на го ру Ру ми
ју, где је цр ква Све те Тро ји це, да ро ван је био кра љу 
Вла ди ми ру од кра ља бу гар ско га Вла ди сла ва, ње го вог 
шу ра ка, на ко ме се овај за клео, да му не ће би ти ни
ка квог зла од ње га. По што су се Кра ји ња ни по тур чи
ли, Мр ко је ви ћи су оте ли овај крст, што је озло је ди ло 
Кра ји ња не. Због то га ду го су они ра ди ли да оду зму од 
Мр ко је ви ћа крст кад су и ови ишли на Ру ми ју, и за то 
су сваг да би ли на о ру жа ни, али им то ни је ис па ло за 
ру ком, и пре ста ли су са свим ићи на ту свет ко ви ну. 

А Мр ко је ви ћи су ду го од ла зи ли на Ру ми ју са овим кр
стом, прем да су се и они по тур чи ли. Сад пак сла бо 
уче ству ју с хри шћа ни ма на овој свет ко ви ни. Ка ко му 
дра го, пра ста ри крст је са чу ван, и на хо ди се код Ђу
ре Или ћа Ан дро ви ћа у се лу Ми ку ли ћи ма. Ко ли ко се 
шту је овај крст, мо же се су ди ти по ово ме. Тур ци, кад 
га ди жу, збо ре ова ко: „Крст се ди же, Бог се мо ли, Го
спо ди по ми луј!”

Си ме он Не ма ња (1114–1200)
Об но вље ње де ди не

Због то га по мно гој ње го вој не из мер ној ми ло сти чо
ве ко љу бљу да ро ва на шим пра де до ви ма и на шим де до
ви ма обла да ти овом зе мљом срп ском, и сва ко ја ко бог 
чи не ћи на бо ље љу ди ма, не хо те ћи чо веч је по ги бе љи, 
и по ста ви ме ве ли је га жу па на, на ре че ног у све том кр
ште њу Сте фа на Не ма њу. И об но вих сво ју де ди ну и бо
ље утвр дих бож јом по мо ћи и сво јом му дро шћу да ном 
ми од бо га и уз ди гох про па лу сво ју де ди ну и сте кох: 
од Мор ске Зе мље Зе ту и с гра до ви ма, а од Ра ба на Пи
лот, а од грч ке зе мље Лаб с Ли пља ном, Гло бо чи цу, 
Ре ке, За гр ла ту, Лев че, Бе ли цу, Ле пе ни цу.

Си ме он Не ма ња: Хи лан дар ска по ве ља

Јер не ка је зна но сви ма на ма и дру ги ма, да Бог, ко ји 
тво ри љу ди ма на бо ље, не хо те ћи људ ске про па сти, 
по ста ви ово га ва и сти ну при бла же но га го спо ди на 
нам и оца, ово га са мо др жав но га го спо ди на, на ре че но
га Сте фа на Не ма њу, да ца ру је свом срп ском зе мљом. 
И по што је об но вио оче ву де до ви ну и још ви ше утвр
дио Бож јом по мо ћу и сво јом му дро шћу да ном му од 
Бо га, и по ди же про па лу сво ју де до ви ну и при до би 
од по мор ске зе мље Зе ту са гра до ви ма, а од Раб на оба 
Пи ло та, а од грч ке зе мље Пат ко во, све Хво сно и Под
ри мље, Ко стрц, Др шко ви ну, Сит ни цу, Лаб, Ли пљан, 
Глбо чи цу, Ре ке, Ушку и По мо ра вље, За гр ла ту, Лев че, 
Бе ли цу. То све му дро шћу и тру дом сво јим све ово при
до би што му је при па да ло од срп ске зе мље, а од у зе то 
му не ка да на си љем од сво је де до ви не. И уз по моћ Бож
ју вла да ви на ње го ва при ми ла је ода свуд мир и ти ши
ну, јер овај ва и сти ну ди ван и стра шан по ста де сви ма 
ко ји жи ве око ње га, по што је вла да ви на ње го ва би ла 
37 го ди на са чу ва на и це ла и ни од ко га по вре ђе на.

Све ти Са ва: Жи ти је све тог Си ме о на Не ма ње

Об но вље ње де ди не - О срп ским зе мља ма под Не ма њи-
ном вла да ви ном: К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I 157, II 7. Ра бан 
је Ар ба ни ја, а „оба Пи ло та“ (Гор њи и До њи) су у за ле ђу Ска-
дра, у да на шњој Ма ле си ји. Пат ко во у ју го за пад ној Ме то хи ји 

Ства ра ње и тра ја ње 
пр ве срп ске др жа ве 
и Ко сов ска бит ка у 
срп ској сред њо ве-
ков ној књи жев но сти

„Знам за две вла сти на зе мљи 
и у овом жи во ту, све ште ну и 
цар ску; пр вој је Тво рац по ве рио 
бри гу о ду ша ма, дру гој власт 
над те ли ма; кад ни јед на стра-
на не тр пи ни ка кву ште ту, до-
бро бит вла да све том“.

Јо ва на Цимискијa (969–976)

Сред њо ве ков на срп ска 
књи жев ност Ко со ва и 

Ме то хи је у мно го че му сле-
ди исто риј ске до га ђа је пре-
ма ко ји ма се мо же и по де ли-
ти на вре ме пре и вре ме по-
сле Ко сов ске бит ке (15. ју на 
по ста ром или 28. ју на 1389. 
по но вом ка лен да ру). Док је 
пр ви пе ри од те мат ски ве зан 
за ства ра ње и тра ја ње срп-
ске др жа ве, чи ји је цен тар 
био не рас ки ди во по ве зан 
упра во са овим про сто ром, 
до тле у дру гом пе ри о ду, све 
до по чет ка XVI II ве ка, до ве-
ли ке се о бе Ср ба са ових про-
сто ра, Ко сов ска бит ка, са 
свим ње ним хе рој ским и тра-
гич ним по сле ди ца ма, за у зи-
ма го то во цен трал но те мат-
ско ме сто у та да шњој књи-
жев но сти. Тек на сла ге но вих 
исто риј ских до га ђа ја пре тва-
ра ју је у сим бол ко ји је и да-
нас при су тан у срп ској књи-
жев но сти, на мно го на чи на, 
у мно гим де ли ма, овај сим-
бол ко ји је по стао део иден-
ти те та Ср ба, ве ко ви ма тра је. 
Пре по ја ве Са ви не слу жбе 
све то ме Си ме о ну (1200) не за-
о би ла зни су књи жев ни тек-
сто ви ко ји пред ста вља ју 
пред и сто ри ју Не ма њић ког 
до ба и кон ти ну и тет раз во ја 
и оса мо ста љи ва ња од ви зан-
тиј ских ар хе ти по ва. То су нај-
пре: два пе снич ка са ста ва 
Кон стан ти на - Ћи ри ла Слу-
шај те сло вен ски на ро де сав 
(Про глас Је ван ђе ља) из 863–
869 и По ту ђим зе мља ма и 
гра до ви ма хо де ћи из 863–
866; два де ла Кон стан ти на 
Мла ђег На њи ву па дам око 
885–890 и Да ус хва лим Ме то-
ди ја око 893; и тек сто ве Ду-
кља ни на из Кра ји не Де ла 
бла же ног Вла ди ми-
ра из 1096/97 и Ду-
кља ни на из Ба ра. 
Ови тек сто ви сло-
вен ског пе ри о да пред ста-
вља ју увод у Не ма њић ко до-
ба и кон ти ну и тет ду хов не 
по е ти ке ко ја ће тра ја ти све 
до кра ја сред њег ве ка. Гри го-
ри је Ди јак је ис пи су ју ћи али-
лу ја ре и ра де ћи укра се на 
Ми ро сла вље вом је ван ђе љу 
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Си ме он Не ма ња,
Бо го ро ди ца Ље ви шка, око 1310.
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(да на шњи Хас) из ме ђу Ђа ко ви це и При зре на с де сне стра не 
Бе лог Дри ма. Хво сно - се вер ни део Ме то хи је, око из во ри шта 
Бе лог Дри ма, од но сно око Пе ћи. Под ри мље - сред ње по реч је 
Бе лог Дри ма у Ме то хи ји, око да на шњег Ора хов ца. Ко стрц 
- сре ди шњи део Ко сов ске ко тли не (Шти мље). Др шко ви на - по-
реч је ре ке Кли не ( у сред њем ве ку - Кни не), ле ве при то ке Бе лог 
Дри ма, у Ме то хи ји. Сит ни ца - област око исто и ме не ре ке 
на Ко со ву по љу. Лаб - око ре ке истог име на на Ко со ву. Ли-
пљан - на Ко со ву по љу Гло бо чи ца (Ду бо чи ца) - у по реч ју Ја бла-
ни це, ле ве при то ке Ју жне Мо ра ве око да на шњег Ле сков ца. Ре ке 
- на ле вој оба ли Ју жне Мо ра ве у под нож ју Ја стреп ца пре ма 
ушћу Мо ра ви це. Ушка - ис точ но од Гло бо чи це око Ни ша ве и 
Вла си не. По мо ра вље - око Ју жне Мо ра ве, не до вољ но ја сна уби-
ка ци ја. За гр ла та - око Ђу ни са из ме ђу Ја стреп ца и са ста ва 
две ју Мо ра ва. Лев че - и да нас под тим име ном у из во ри шту 
Лу го ми ра. Бе ли ца - око ре ке Бе ли це, при то ке Ве ли ке Мо ра ве 
(око Ја го ди не), се вер но од Лев ча. Под „грч ком зе мљом“ под-
ра зу ме ва се те ри то ри ја ви зан тиј ске др жа ве, под не по сред ном 
вла шћу ви зан тиј ског ца ра.

Си ме он Не ма ња, пре мо на ше ња Сте фан, осни вач срп ске 
фе у дал не др жа ве (ве ли ки жу пан 1168–1195), као ста рац од 

85 го ди на дик ти рао сво ју крат ку ауто би о гра фи ју не ко ме 
од хи лан дар ских мо на ха. То је би ло 1199 год.

Све ти Са ва (1175–1235)
Узев ши ње го ве ча сне мо шти,
по ђох на пут

А ја узев ши ње го ве ча сне 
мо шти, по ђох на пут. И 
ма да је био ве ли ки ме
теж у тим зе мља ма, уз 
по моћ Бож ју и пре све те 
Вла ди чи це Бо го ро ди це, 
и мо ли тва ма бла же но га 
и пре по доб но га и ча сно
га го спо ди на нам и оца 
Си ме о на, про ђох, што 
ре че, кроз огањ и во ду, 
цео и са чу ван, и ни чим 
по вре ђен.
И до ђох са ча сним мо
шти ма у Хво сно.
Ка да је са знао вла да лац 
син ње гов Сте фан Не ма
ња, и брат му кнез Ву кан, 
ску пи ше све ти те ља и је
ре је и игу ма не са мно гим 
мо на си ма и са бо ља ри ма 
свим, са ра до шћу ра ду

ју ћи се и ве се љем ве се ле ћи се. До шав ши са ве ли ком 
ча шћу узе ше мо шти го спо ди на Си ме о на, пе сма ма 
ду хов ним бла го да ре ћи Бо га. Јер као што пре кра сни 
Јо сиф узе из Егип та те ло оца сво га Ја ко ва и пре не се 
га у зе мљу обе ћа ну, та ко и ови бо го љу би ви и бла го о
бра зни, си но ви ње го ви са свом др жа вом при ми ше га, 
ра до шћу ра ду ју ћи се и ве се љем ве се ле ћи се, са ми но
се ћи пре ча сно те ло оца сво га, и са ве ли ком по ча шћу 
по ло жи ше га у овој све тој цр кви, у од ре ђе ни му гроб, 
ко ји бла же ни ра ни је сам се би бе ше на чи нио. А ово се 
до го ди ме се ца фе бру а ра у 19. дан. (1207 го ди не)

Из Жи ти ја све тог Си ме о на Не ма ње

Кон дак, гла са дру гог
По до бан „Те че ни је“

Иго Хри сто во при мив, Си ме о не,
и ње гов крст узев по ђе за њим, 
за са ђен у до му Го спод њем про цве та као фи ник,
као ке дар ли ван ски умно жио је си че да тво ја,
про жет љу ба вљу Ду ха, чу до тво рац ја вио си се;
Хри ста Бо га мо ли не пре ста но за све нас!

Из Слу жбе све том Си ме о ну

Све ти Са ва, нај мла ђи од три си на Сте фа на Не ма ње 
и Ане, ро ђен је око 1175. го ди не и до би ја име Раст ко. 
Са 17 го ди на бе жи на Све ту Го ру Атон ску где се за мо
на шио 1192. у ру ском ма на сти ру. Ка да је 1199. го ди не 
за вр шен срп ски ма на стир Хи лан дар, за јед но са оцем 
ко ји је аб ди ци рао 1196. го ди не и по стао мо нах Си ме
он пре ла зи у но ви ма на стир, за ду жби ну Не ма њи ћа. 
У Ни ке ји 1219. го ди не Ва се љен ски па три јарх је ру ко
по ло жио све тог Са ву за пр вог срп ског ар хи е пи ско па, 
а срп ска цр ква је по ста ла ауто ке фал на, не за ви сна и 
ауто ном на. При по врат ку из Све те зе мље Са ва је умро 
14 (27) ја ну а ра 1235. го ди не. Сло ви као ро до на чел ник 
срп ске про све те и књи жев но сти.

Ве ли ки жу пан Сте фан (око 1165–1227)
И ме ђу бра ћом мо јом ви ша
ме ја вив ши

Ја гре шни Сте фан, ве љи жу пан, на след ни го спо дин 
све срп ске зе мље и Ди о кли ти је и Дал ма ци је и Тра
ву ни је и Хум ске зе мље, па дам пред те бе и мо лим 
ти се, го спо де: ти ме при ми из утро бе ма те ре мо је, 
ти си мој по кро ви тељ, те бе као утвр ђе ње и на де жду 
имам, и пред те бе као мо ли тељ ку ста вљам пре чи сту 
тво ју ма тер. Ме не иза брав ши у до му оца мо га и ме ђу 
бра ћом мо јом ви ша ме ја вив ши, ме ни пре да де па сти 
ста до оца мо га с бла го сло вом оче вим, ко ји и на у ку ова
кву за по ве ди ме ни и ре че: Си не, мо је ре чи узми на ум, 

осам де се тих го ди на XII ве ка 
оста вио че ти ри за пи са од ко-
јих су два (I, IV) мол бе ног ка-
рак те ра, а дру га два (II, III) ис-
ка зу ју за хвал ност Бо гу за 
оба вљен по сао и от кри ва ју 
име за пи си ва ча (Гли гор). Са-
ва (Раст ко Не ма њић 1175–
1235) је пр ви на пи сао ли тур-
гиј ски са став, Слу жбу све том 
Си ме о ну, у ду ху сло же ног ви-
зан тиј ског жан ра ако лу ти је 
и ко ја је из ра-
зи то култ на. 
По утвр ђе ном 
ли тур гиј ском 
по рет ку она са-
др жи сти хи ре, 
тро па ре, ка но-
не, кон да ке, 
ико се и дру ге 
об ли ке. Пре ма 
До мен ти ја  ну 
Са ва је слу жбу 
са ста вио у Хи-
лан да ру 1200. 
го ди не. Исто 
та ко „де ло ви 
би о гра фи је ко ју је Са ва на чи-
нио сво ме оцу, и по свом рит-
му, и по по ви ше ном то ну ка-
зи ва ња, и по осе ћај ној под-
ло зи, је су по е зи ја, и ми их са 
за до вољ ством при хва та мо 
као пе сни штво у вре ме ну ко-
је осим ли тур гиј ских сти хо-
ва дру го пи са но пе сни штво 
ни је не го ва ло, ни ис ти ца ло“. 
Са вин ста ри ји брат  Сте фан 
Пр во вен ча ни (1165–1227) у 
Жи ти ју све тог Си ме о на (1216) 

пи ше По хва лу 
Си ме о ну (гла ва 
19) ко ја је ра ђе-
на у ма ни ру хај-
ре ти за ма по узо-
ру на чу ве ни Ака-
тист Бо го ро ди-
ци. Исто та ко де-

ло ви Хи лан дар ске по ве ље 
Сте фа на Пр во вен ча но га са-
ста вље не 1198/9, у ко ји ма се 
Све та Го ра упо ре ђу је са ли ва-
дом и др ве том са пти ца ма, 
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Ар хан гел Га ври ло, Де ча ни (1335-1350)

Ма на стир Де ча ни
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су у су шти ни пе снич ки тек-
сто ви где је на ра тив ност са-
же та на сим бо ле. Ови сим бо-
ли се ни жу је дан за дру гим 
гра де ћи гло бал ну пе снич ку 
сли ку ко ја на ма кро пла ну 
има по ред бе ну функ ци ју. 
Ове пе снич ке сли ке ће ка сни-
је раз ви ти св. Са ва у Жи ти ју 
све то га Си ме о на Не ма ње. У 
гру пу ра них тек сто ва ве за-
них за Не ма њин култ и ра ђе-
них по узо ру на ви зан тиј ску 
хим но гра фи ју спа да и Про-
ло шко жи ти је све тог Си ме о-
на из 1227–1233 ве ро ват но 
сту де нич ког мо на ха Спи ри-
до на. Узор за овај сти хо ван 
про лог је си нак сар ски кон-
цепт чи ја је глав на од ли ка 
са же тост из ла га ња би о гра-
фи је све та ца у скло пу чи је 
слу жбе се си нак сар на ла зи. 
Култ ни спи си, ме ђу ко је по-
ред слу жби спа да ју и дру ги 
пе снич ки са ста ви, на ста ју у 
од ре ђе ним цен три ма, по 
прин ци пи ма те ме су по ве-
за ни а по стил ским осо би на-
ма са мо стал ни. Жич ки круг 
не гу је култ све тог Си ме о на, 
а у Ми ле ше ви и Хи лан да ру 
се фор ми ра култ све тог Са ве 
па пре ма ње му и пе снич ке 
тво ре ви не у окви ру тог кул-
та. Да нас су из XI II ве ка по зна-
те че ти ри слу жбе све том Са-
ви: нај ста ри ја Со фиј ска слу-
жба го ди шњег по ме на за 14. 
ја ну ар, Слу жба ус пе ни ју 14. 
ја ну ар, Слу жба пре но са мо-
шти ју св. Са ве за 6. мај и Слу-
жба Брат ко вог ми не ја. Ове 
слу жбе ће кроз ди на ми ку 
жан ра као про из вод ми ле-
шев ског кру га кул та све тог 
Са ве при пре ми ти про стор 
за Хи лан дар ски круг и Те о до-
си је во ства ра ла штво у истом 
кул ту. У пе ри о ду од Са ве и 
Сте фа на Пр во вен ча но га до 
Те о до си ја ства рао је чи тав 
низ зна чај них пи са ца. Њих је 
са вре ме ном чи та о цу по тпу-
ни је пр ви пред ста вио Ђор ђе 
Сп. Ра до ји чић у сво јој Ан то-
ло ги ји ста ре срп ске књи жев-
но сти XI-XVI II ве ка (1960) и у 
свом збор ни ку Ста ро Срп ско 
пе сни штво (1966). Две го ди-
не по сле Са ви не смр ти Ата-
на си је пи ше пе снич ки са став 
О слат ког пре о све ће ног ти 
гла са (1237) ко јим у хим нич-
ним то но ви ма из ри че по хва-
лу Са ви. Не по зна ти Ми ле ше-
вац XI II ве ка не што ка сни је 
пи ше са став Ја ди ве ли ки и 
рат ни (пи са но мо жда 1242), а 
До мен ти јан у свом Жи ти ју 
све то га Са ве пи ше пе снич ки 
са став Да ли ће ово би ти 
исти на или не? 1263/64. Сви 
ови пе снич ки тек сто ви при-
па да ју кру гу тек сто ва кул та 
све тог Са ве и из раз ли чи тих 
угло ва осве тља ва ју ње го ву 

мо јим ре чи ма при ла гај ухо тво је, са чу вај их у тво ме 
ср цу, и бу ди онај ко ји се узда свим ср цем на бо га, бла
го сло ви бо га у сва ко вре ме, не пре ста на хва ла ње го ва у 
усти ма тво јим, јер је бли зу го спод свих ко ји га се бо је, 
и мо ли тву њи хо ву усли ши ће и спа шће их, амин.

Ве ли ки жу пан Сте фан, доц ни ји Пр во вен ча ни краљ.
Од ло мак је из Мљет ске по ве ље (из ме ђу 1195 и 1200 го ди не).

Гри го ри је Ди јак (дру га по ло ви на XII ве ка)
Да бих у го спо ди на
у ми ло сти био

Го спо де бо же мој, ште дар и мно го ми ло стив, по ми луј 
ме сво јом ми ло шћу, Гри го ри ја гре шног, да бих у го
спо ди на у ми сло сти био, на те се уздам.
Ја гре шни Гли го ри је ди јак, не до стој ни на ре ћи се ди
јак, ста вих на ово је ван ђе ље злсто кне зу ве ли ко слав
но ме Ми ро сла ву, си ну За ви ди ну. А ме не, го спо де, не 
за бо ра ви гр шно га, но са чу вај ме се би, јер ми је, го спо
ди не, жао те би ра бо тав ши, кне зу сво је му го спо ди ну, 
јер ме не не чу ваш гре шног.

Гри го ри је Ди јак, је дан од по сле ни ка око из ра де
и укра ша ва ња Ми ро сла вље вог је ван ђе ља.

СТА РАЦ СИ МЕ ОН (дру га по ло ви на XII
– по че так XI II ве ка)
На ли ко вах да сам ту ђин сво ме
ро ди те љу и бра ћи

И све сми слив ши, на ли ко вах 
да сам ту ђин сво ме ро ди те љу 
и бра ћи, при ма ју ћи до са ђи ва
ње и уко ре ва ње и ус то кле ве
та ње од злих љу ди, а од вра га 
на па сти и бор бе и ви ше од 
све га, ну ја све то узи мам у 
име Хри сто во (...) Кад се ме
ни гре шном све ово свр ши
ло, удо сто јих се жи ве ти у Пе
ћи у гра ду Ра су, и на пи сах ове 
књи ге мо је му го спо ди ну ве
љем жу па ну (...) А го спод наш 
Исус Хри стос по не из мер ној 
ње го вој ми ло сти, и по из во
ље њу пре све те го спо ђе Бо го
ро ди це пре да Хри стос ча сни 
ве нац ве ље му жу па ну Ву ку, 
ко ји вла да сво јом срп ском зе
мљом и зет ском стра ном и по мор ским гра до ви ма и 
ни шев ским пре де ли ма, ве ле род ном, ве ле слав ном, ве
ље му жу па ну Ву ку, си ну са мо др жног го спо ди на обла
сти сво је Сте фа на Не ма ње.

Ста рац Си ме он, пи сац из Срп ског За гор ја (Ра шке), ко ји је 
пре пи си вао јед но је ван ђе ље за вре ме из гнан ства Сте фа но вог 

и вла да ви не Ву ка но ве (Ву ко ве). Та ко је то тзв. Ву ка но во 
је ван ђе ље до вр ше но 1202–1203. го ди не.

СА ВИН УЧЕ НИК
ДО СТОЈ НУ ПО ХВА ЛУ ПРИ НЕ ТИ

Уја сни ми је зик, спа се мој,
и усне мо је отво ри,
да уз мог нем до стој ну по хва лу при не ти
ово ме пре по доб ном оцу оци ма Са ви,
на кра ју ве ко ва ко ји је про си јао чу де си ма
и чи је тру до ве и по ди за ња
ко ска за ти од љу ди мо же.
Но оче пре бла ги, мо ли се о ста ду сво ме, 
чу ва ју ћи ота ча ство сво је

ГРИ ГО РИ ЈЕ РА ШКИ
Сти хо ви ча сном кр сту

Овај ча сни крст са тво ри го спо дин краљ Сте фан 
Урош, син ве ли ко га кра ља Уро ша, до му све тих Апо
сто ла, Пе тру и Па влу, да му је на здра вље и на спа се ње 
и на про ште ње гре хо ва!
И крст са тво ри епи скоп ра шки Гри го ри је Дру ги, као 
и она удо ви ца што две па ри це да де.
Ко би хтео да овај крст узме од све тих Апо сто ла
или од ча сног др ве та, да је про клет!

Кр стом огра ђи ва ни вра гу се про ти ви мо,
не бо је ћи се зам ке ње го ве ни за се де,
као гор ди уни шти се и са тр вен би
си лом на др ве ту рас пе то га Хри ста!

ЈА КОВ СЕР СКИ
Си нај ски сти хо ви

О Си на ју, о све тло сти мо је си ја ње!
О Си на ју, о сил но ми за то бом жу ђе ње!
Ти што у ог њу нео па ље на са чу ва се,
са чу вај ме од ог ња што веч но го ри!
Сер ски Ја ков ми тро по лит по сла ове књи ге на Си нај 
и при ло жи их Де ви Ма те ри, и то по и мен це ка ко су 
ов де за пи са не: Три пе снац у два де ла у Ча со сло вац, 
Псал тир и Чи та ње Зла то у сто во – да бих је имао у ча
су пла ћа ња за гре хе из ба ви тељ ку, а ујед но и пред ста
тељ ни цу.
И мо лим сву бра ти ју Ср бље и с њи ма Гр ке, да ове књи
ге нео ту ђи ве бу ду од до ма пре чи сте Де ве до ве ка. Ко 

ли др зне да ове от ме, са Си ном ње ним Хри стом 
суд не ка има!
(У ле то 6868 (1359), ин дик ти он 13, за вла да ви не 
у нас бла го ча сти вог ца ра Сте фа на Уро ша и ма
те ре ње го ве мо на хи ње Је ли са ве те).

(Ову је књи гу пи сао Га врил)

СИ ЛУ АН
Сти хо ви Си нак са ра све то га 
Са ве

Ме се ца то га (тј. ја ну а ра) 14, спо мен ме ђу све ти
ма пре по доб ног оца на шег, пр вог ар хи е пи ско па 
срп ског Са ве
Сла ви од бег нув сла ву про на ђе, Са во,
Та мо ода кле сла ва ја ви се ро ду;
ро да све тлост ве ре све тлост пре зре,
за то ро ду све ти ло ја ви се све му;
ума ви со та чи на ви со ту свр же,
па за то ума ви ше ле по ту сти же.

Сло ва сла ве Са ви са пле те Си лу ан.
Ово га бла же ног и све ти те љи ма са пре сто ног све тог 

оца на шег Са ве жи ти је ова ко бе ше:
Био је он, да кле, син бла го род них и пра во вер них 

ро ди те ља ко ји су га ве о ма во ле ли. И од мла до сти за во
ле Бо га свим ср цем и свом ду шом сво јом. Је ван ђел ски 
глас чу где ка же: „Ко оста ви оца или ма тер и све кра со
те све та ово га, сто пу та ће то ли ко при ми ти и жи вот 

Ли сто ви Ми ро сла вље вог је ван ђе ља

„К
рс

т Ц
а р

а Д
у ш

а н
а“

Ка реј ски ти пик Св. Са ве
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веч ни на сле ди ће“. Оста вив ши, да кле, оца сво је га и 
ма тер и све кра со те све та ово га, и узев ши крст по ђе за 
Хри стом, и по бе же у Све ту Го ру. И ушав у ма на стир 
ру ски, у оби тељ све то га и пре слав ног му че ни ка Хри
сто ва Пан те леј мо на, при ми све ти мо на шки лик. Тру
до љу би во ње го во жи ти је ко ће да ис при ча? По тру див 
се до бро по шће њем и бде њем и мо ли тва ма, пре ва зи
ђе жи вље њем ан ђел ским све мо на хе ко ји су се на ла зи
ли у ме сту том. И ви де га Бог ко ји све ви ди уна пред и 
зна, хо те ћи да се сви спа су и у по зна ње исти не до ђу. 
Бо жа стве ним на дах ну ћем и бла го да ћу Све то га Ду ха 
за па љен, он не бе ше за до во љан ти ме да са мо се бе на 
ви си ну уз диг не, не го со бом и ро ди те љи ма сво јим по
ка зав ши пут и њих да при ве де, к до бро де те љи ан ђел
ског жи вље ња уз во де ћи.

Он хте де да по се ти и ви ди ота ча ство сво је, јер је 
слу шао да су као ов це ко је не ма ју па сти ра. Уз по моћ 
Го спо да Бо га, по тру ду ње го вом пре мно гом, све ти
тељ ско и кра љев ско осве ће ње зе мља ота ча ства ње го
ва удо сто ји се да до би је. И чу за ње га ва се љен ски па
три јарх Ма ну ил, јер си ја ше у све ту као сун це; и због 
до бро де те љи ње го вих по ста ви га за ар хи е пи ско па све 
срп ске зе мље и пре да де му ста до да га на па са до бро. 
Епи ско пе по ста ви и сав све ште ни и мо на шки чин 
умно жив ши, ар хи е пи ско пи ју са зи да и укра си сва ким 
ле по та ма.

И опет оста вив ши све, пу то ва у Је ру са лим да се по
кло ни гро бу Го спод њем и сви ма све тим ме сти ма, а 
та ко и у Си на ју. И до бив ши оно што је же лео – јер 
Бог слу га ма сво јим ис пу њу је све што за тра же па та
ко и ово ме све том – же ља ше опет и мо ља ше се да у 
ту ђој зе мљи при ми крај жи во та овог, као што се и 
до го ди. До шав ши до Тр но ва гра да, у цар ским па ла та
ма пре да де дух свој Го спо ду, ко је га љу бља ше. А ча сно 
те ло ње го во по ло же но би у гроб у цр кви све тих 40 
му че ни ка.

По што је мно го вре ме на про шло, бо го љу би ва ње
го ва че да зе мље ота ча ства ње го вог са свим уср ђем 
до шав ши, на ђо ше га це ло и са свим не так ну то. С љу
ба вљу га по ди го ше из зе мљи них не да ра, и до не со ше 
га са свом по ча шћу у зе мљу ота ча ства сво је га, где и 
до са да ле жи. Ње го вим мо ли тва ма, Бо же, по ми луј нас 
као чо ве ко љу бац!

МО НАХ ЈЕ ФРЕМ
Ка нон мол бе ни го спо ду Ису су 
Хри сту, гла са осмог

Пе сма де ве та. Ир мос „За ди ви се због то га не бо“
(са акро сти хом – без пр вог тро пара – ЈЕ ФРЕМ)

За ди ви се сва твар ме не гле да ју ћи
у гре си ма не рад но где ле жим
и ка пљу су за ни ка ко не мам,
и кра ју се при бли жих смрт но ме, авај ме ни!
Ми ло стив ми бу ди, Ису се, на до без на де жних,
и узда ње чи та вог све та!

Јед ну реч са мо, те би као ми тар
и од ср ца и ја ви чем: Очи сти ме!
Ина че, не смем да се усу дим,
јер не мам де ла до бра
да те би у дан суд њи по ка жем;
за то, Бо же, очи сти ме!
ја, стра сни, те бе до зи вам, 
јер мо жеш да ме очи стиш.

Фи не со ву рев ност да руј ми,
да по те рам и стиг нем вра го ве мо је
и по се чем гла ве њи хо ве ужа сом,
да по зна ју, Све сил ни,
да увек ти са мном је си
и у те уздам се

да ћеш ме од овог осло бо ди ти,
те да, спа сен, ве ли чам те бе.

Ру би на ма гре ха ме об ло же на
у ри зу бе стра шћа ме не обу ци
и ло жни це тво је удо сто ји,
где глас је све ча ра и ве се ље веч но,
мо ли тва ма Де ве и све тих тво јих свих
и Пре те че тво јег.

Ето ја са мо, на зе мљи блуд но по жи вех;
и ја са мо, зло ра сух да не мо је;
ја са мо, и зло по цр пех;
ја са мо, и му ци под ле жем
што је зло се би за ра дих;
оча јан ви чем ти:
Ису се, свих Ца ру,
ма да не за слу жу јем, сми луј се!

Ма ри јо, Ма ти Хри ста свих Бо га,
по слу шај скру ше не мо је мол бе
и ште дро сти тво је ме ни нис по шљи,
јер сло бо ду увек као ма ти у си на имаш;
знам, о знам Де ви це, да са мо ако хо ћеш
ти мо жеш ме не осло бо ди ти!

МАР КО ПЕЋ КИ
Слу жба све том патр и јар ху
Је фре му
„Сла ва“, глас ше сти

Бла го дат Пре све то га Ду ха из ли се
кроз уста тво ја, пре по доб ни, 
оче наш све ти те љу Је фре ме,
и за то по ста па стир Хри сто ве цр кве,
уче ћи ра зум не ов це да ве ру ју
у Тро ји цу јед но су шну у јед ном бо жа ству,
ко јој и да нас не пре ста но мо ли се
за оне што с љу ба вљу те бе по шту ју.

Не по зна ти из Ра ва ни це (сре ди на XIV в.  по сле 1404)

По хва ла кне зу Ла за ру 

Да нас сун це сво је зра ке про сти ре
и оза ра ва све га све та кра је ве.
Да нас за ду ха ше ве три од за па да на 
ис ток
про по ве да ју ћи тво јих чу де са си лу.

Јер ево изи ђе од за па да на ис ток
реч тво ја, о но ви му че ни че Ла за ре!

Бла же ни смо ми да нас
ви ше од сва ке ви дљи ве и не ви дљи ве 
тва ри.

с в е  т и  т е љ  с к у 
лич ност и де лат-
ност. Из истих 
го ди на (око 1263) 
је и за пис Те о до-
ра Гра ма ти ка 
(Спа на). За Са-
вин култ по себ-
но је за ни мљив 
текст Са ви ног 
уче ни ка До стој-
ну по хва лу при-
не ти.  Мно го дру-
га чи ји је са став 
Пан де ха Уз не се 
се име ње го во 
код оних ко ји 
жи ве око ње га 
из 1259. По ред 
по хвал не пи та-
ли це о све том 

Са ви Да ли ће ово би ти исти-
на или не? вр ло по зна та су 
још два До мен ти ја но ва (око 
1210 - по сле 1264) пе снич ка 
са ста ва: Реч о ви де лу и Ота-
ча ство пре тво ри ше у пу стош 
из 1263/4. Доментијан ва жи 
пре вас ход но као про зни пи-
сац, ме ђу тим, мно ги де ло ви 
ње го ве про зе су у ства ри по-
е зи ја. Пе снич ко де ло Те о до-

си ја Хи лан дар ца (мо жда дру-
га по ло ви на XI II ве ка) је обим-
но и са сто ји се из слу жби, ка-
но на и по хва ла. О са мом Те о-
до си ју зна мо вр ло ма ло. Вр-
ло је ве ро ват но да је Те о до-
си је био са вре ме ник До мен-
ти ја нов па се сто га ње го ва 
де ла „мо гу до ста нео д ре ђе-
но ста ви ти у сре ди ну и дру гу 
по ло ви ну XI II ве ка“. Без об зи-
ра на све то гор ско сре ди ште 
у XI II ве ку срп ске ве зе са Ца-
ри гра дом и дру гим хри шћан-
ским цен три ма на Бли ском 
ис то ку ни ка да ни су сла би ле. 
Те ве зе су би ле на ро чи то жи-
ве и ин тен зив не у до ба кра-
ља Ми лу ти на. Ми лу тин у Је-
ру са ли му по ди же ма на стир 
Св. ар хан ге ла Ми ха и ла и Га-
ври ла (по сле 1313), а пр ви 
срп ски па три јарх Јо а ни ки је 
(1346–1354) по ди же две цр-
кве у Па ле сти ни: цр кву про-
ро ка Или је на бр ду Кар мел и 
цр кву св. Ни ко ле на бр ду 
Тавор у Га ли ле ји. Град њом за-
ду жби на и при су ством срп-
ских мо на ха у Све тој Зе мљи 
Ми лу ти но во до ба раз ви ја и 
про ду бљу је срп ске ве зе са 
ис точ ни ци ма хри шћан ства 

Ис по сни це Св. Пе тра 
Ко ри шког

Гра ча ни ца

Све ти рат ни ци, Ма на си ја
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Бла же ни, уисти ну, и пре бла же ни,
и по до сто ја њу.
Бла же ни, бла же них си зе мљу на сле дио.

Да нас му че ни ци,
лик са ста вив ши за слав ни по мен твој,
бла же ни онај глас Вла ди ци свих,
с то бом пе ва ју, псалм ски при зи ва ју ћи:
про ђо смо кроз огањ и во ду,
и из вео си нас у по кој.

Гри го ри је Цам блак (око 1364 - 1419/20)
Вра ћа ње ви да Сте фа ну
Де чан ском или чу до Св. Ни ко ле 

Имаш ли у па ме ти 
што ти ра ни је ре кох кад се ја вих?

Ре кох ти  не ту гуј,
јер у мо јој су ру ци тво је зе ни це
и ове ти по ка зах.

Што ти та да ре кох,
да нас сам по слан да ис пу ним.

Го спод наш Исус Хри стос,
ко ји сле по ме од ро ђе ња да де вид,
и тво јим очи ма пр ви да ру је зрак.

Ни кон Је ру са ли мац (око 1380 - по сле 1468)
По вест ту ђи на и пле ни ка 

Се дех и смо трих ка ко те ку бес ко ри сно.
Об ре тох свест мо ју тро му, ум мој одр ве њен
и на му че ну ми ду шу љу то уни ште ну.
Оста ви ду шо сла сти, не те ци у не из ве сно,
да не пред у хи три те смрт
и да не по лу чиш спа сти се.
Лу ка ва не дра по мра чу ју ду шу мо ју.
Срп из о штрен же ти чув ства.
И ме со тру ли од мно штва зла мо јих.
Очи по кри, ни ка ко угле да ти.
Ру ке и но ге из не мо го ше,
кре пост не има ју ћи са свим.
У до бро сум њам, у лу ка во ви ше.
Као То ма, као пас.
Као ту ђин и пле ник бес ко ри сно спа вам.

Мо на хи ња Је фи ми ја
ПО ХВА ЛА СВЕ ТОМ КНЕ ЗУ ЛА ЗА РУ

У кра сном све та овог
вас пи тао си се од мла до сти тво је,
о но ви му че нике кне же Ла за ре,

и креп ка ру ка го спод ња
ме ђу свом го спо дом зе маљ ском
креп ка и слав на по ка за те.
Го спод ство вао си зе мљом ота ча ства свог
и у сва ком до бру раз ве се лио си
уру че не ти хри шћа не.
И му же стве ним ср цем и же љом за бла го ча шће 
иза шао си на зма ја
и про тив ни ка бо жан стве них цр ка ва,
ра су див ши да је нео тр пи мо за ср це тво је 
гле да ти хри шћа не ота ча ства тво га
да бу ду овла да ни од Из ма ил ћа на.
Ако ли ове не по стиг неш, 
да оста виш про па дљи ву ви си ну 
зем но га го спод ства
и да се оба гриш кр вљу сво јом,
и да се сје ди ниш с вој ни ци ма
не бе сно га ца ра.
И та ко две же ље по сти гао си:
и зма ја си убио
и му че ња ве нац при мио си од бо га.
И са да не оста ви у за бо рав
ва зљу бље на ти че да,
ко је си ро те си оста вио
пре ла ском тво јим.
Јер од ка ко си сте као бла жен ство
у не бе сном ве се љу веч ном,
мно ге не во ље и стра да ња 
об у зе ше ва зљу бље на ти че да,
и у мно гим не во ља ма
жи вот про во де,
јер су овла да ни од Из ма ил ћа на,
и тре ба нам сви ма по моћ тво ја.
За то се мо ли мо,
мо ли се оп штем го спо да ру
за ва зљу бље на ти че да
и за све ко ји с љу ба вљу
и ве ром слу же њи ма,
јер бри гом мно гом спу та на су
ва зљу бље на ти че да.
Они ко ји је ду хлеб њи хов
по ди го ше на њих бу ну ве ли ку
и тво је до бро у за бо рав ста ви ше,
о му че ни че.
Но иако си пре шао из жи во та овог,
не во ље и стра да ња че да тво јих знаш,
и као му че ник сме лост имаш ка го спо ду.
Пре кло ни ко ле на пред го спо дом
ко ји те је вен чао (вен цем му че ни штва),
мо ли да ва зљу бље на ти че да 
про во де бо го у год но мно го ле тан жи вот у до бру,
мо ли да пра во слав на ве ра хри шћан ска
нео скуд но сто ји у ота ча ству тво ме,
мо ли да по бе ди тељ бог по бе ду по да
ва зљу бље ним ти че ди ма,
кне зу Сте фа ну и Ву ку,
на не ви ди ме и ви ди ме не при ја те ље,
јер ако по моћ при ми мо с бо гом,

ко је је још Са ва ус по ста вио, 
а срп ски мо на си игра ју зна-
чај ну уло гу у ви зан тиј ској ва-
се љен ској ду хов но сти и де-
лу ју у не по сред ној бли зи ни 
ма на сти ра св. Ка та ри не на 
Си на ју (VI век), оли че њу тог 
ду ха, с ко јим одр жа ва ју не по-
сред не ве зе. Као и у Ви зан ти-
ји та ко и у Ср би ји не ки мо на-
си су би ли за ду же ни за ли-
тур гиј ски об ред а та је прак-
са оста ла и до да нас. За раз-
ли ку од Ви зан ти је у ко јој је 
овај об ред про ла зио кроз не-
ко ли ко фа за, од ра ног мо на-
шког (Ти пик Сту диј ског ма на-
сти ра, Па ле стин ски ти пик) и 
по ја ве ка те драл ног (све тов-
ног), до спо ја ова два об ли ка 
у XI ве ку и ка сни је (Је ру са-
лим ски ти пик), у Ср би ји је ли-
тур гиј ски об ред фор ми рао 
Са ва (Устав за др жа ње псал-
ти ра) и он ће на не што дру го-
ја чи јим осно ва ма све до да-
нас про ла зи ти кроз не ко ли-
ко ре фор ми са них пра ви ла, 
ти пи ка. Псал тир је по де љен 
на 20 ка ти зми и пре пе ва се 
за се дам да на што је ње гов 
стан дард ни ли тур гиј ски ри-
там, и то по прин ци пу (1+2) х 
6 = 20. Цр кве ни оци кру же њу 
пса ла ма при да ју ве ћи зна чај 
чак и од ка лен дар ских кру-
же ња не бе ских те ла свр ста-
ва ју ћи га у ред ко смо ло шких 
ну жно сти и усло ва ег зи стен-
ци је. На кон Те о до си ја сле де-
ћу ску пи ну пи са ца чи не шест 
пи са ца XIV ве ка: Гри го ри је 
Ра шки, Ја ков Сер ски, Си лу ан, 
Не по зна ти Све то го рац, Мо-
нах Је фрем и Мар ко Пећ ки. 
Ина че, број зна чај них пе сни-
ка XIV ве ка је да ле ко ве ћи. 
По ред већ по сто је ћих кул то-
ва Не ма њи ћа ја вља се и култ 
Све тог кне за Ла за ра и ко сов-
ских ју на ка кроз ко ји ће би ти 
осми шље на знат на књи жев-
на ма те ри ја на кра ју XIV ве-
ка. Два тек ста Гри го ри ја Ра-
шког (епи скоп ра шки Гри го-
ри је Дру ги) из 1305. За пис на 
Крм чи ји све тог Са ве и Сти хо-
ви ча сном кр сту су жан ров-
ски раз ли чи та: пр ви спа да у 
гру пу за пи са, а дру ги, за нас 
бит ни ји, је ка трен у ви зан тиј-
ском по ли тич ком сти ху, два 
два на е стер ца и два че тр на е-
стер ца, за пи сан ве ро ват но 
1305. на сре бр ном кр сту кра-
ља Ми лу ти на на ме ње ног ма-
на сти ру Све тих апо сто ла Пе-
тра и Па вла у Ра су, а ко ји је 
да нас у До ми ни кан ском ма-
на сти ру у Ду бров ни ку. Ми лу-
ти но во до ба је у умет но сти Ср-
би је због на глог раз во ја на 
ви зан тиј ским узо ри ма по зна-
то под име ном ре не сан се Па-
ле о ло га. Ми лу ти но во пре га-
ла штво на по ди за њу цр ка ва 
и ма на сти ра и на жи во пи су у 
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ма њем оби му на ста вља Да-
ни ло Дру ги, на ро чи то у пе-
ри о ду ка да је до шао на по-
ло жај ар хи е пи ско па (1324–
1337). Ар хи е пи скоп Да ни ло II 
Пећ ки, Да ни ло Ста ри ји (око 
1270–1337) је са ста вио две 
слу жбе. Слу жбу ар хи е пи ско-
пу Ар се ни ју и Слу жбу ар хи е-
пи ско пу Јев ста ти ју али исто 
та ко и број ни де ло ви ње го-

вих Жи во та кра ље ва и ар хи-
е пи ско па срп ских су чи сто 
пе снич ке тво ре ви не, ту жба-
ли ца за кра љем Дра гу ти ном 
Гор ко ва пи ју ћи. По зна те су 
још три пе сме из три де се-
тих-че тр де се тих го ди на XIV 
ве ка; две су о св. Са ви а јед на 
о „ће са ру Сте фа ну Хре љи 
Дра го во љу“. Пе сма Тру до ви-
ма и зно је њем не по зна тог 
Је ру са лим ца из око 1330. је 
са же та хим на Са ви ним хо до-
ча шћи ма у Све ту Зе мљу, а 
пе сма Не по зна тог Милешев 
ца Ра дуј се из ру ко пи са ко ји 
је пи сан из ме ђу 1346. и 1355. 
је у ства ри ди стих у ма ни ру 
хај ре ти за ма. Пе сма Рил ског 
мо на ха У гро бу ма лом ко ја је 
на ста ла ве ро ват но од мах по-
сле 1342. је па ни хид ни са-
став кти то ру овог хра ма. Око 

те би по хва лу и бла го да ре ње да ће мо.
Са бе ри збор сво јих са бе сед ни ка,
све тих му че ни ка,
и са сви ма по мо ли се бо гу
ко ји те је про сла вио:
из ве сти Ђор ђа, по кре ни Ди ми три ја,
убе ди Те о до ре, узми Мер ку ри ја и Про ко пи ја,
и че тр де сет му че ни ка се ва стиј ских не оста ви, 
а у њи хо вом му че њу (у Ма лој Ази ји) во ју ју
че да тво ја ва зљу бље на,
кнез Сте фан и Вук, 
мо ли да им се по да од бо га по моћ. 
До ђи на по моћ на шу, где да си.
На мо ја ма ла при но ше ња по гле дај
и у мно го уброј ово,
јер не по за слу зи те би по хва лу при не сох,
но по си ли ма ло га ми ра зу ма.
За то и ма ле на гра де оче ку јем.
Но ни си та ко ти,
о ми ли мој го спо ди не
и све ти му че ни че,
ма ло по да тљив био
у про па дљи вом и ма ло веч ном.
Ко ли ко ви ше у не про ла зном и ве ли ком, 
што си при мио од бо га.
Јер те ле сно ту ђу ме не ме ђу ту ђим
ис хра нио си из о бил но.
А са да дво стру ко мо лим:
да ме ис хра ниш
и да ути шаш бу ру љу ту
ду ше и те ла мо га.
Је фи ми ја усрд но
при но си ово те би, све ти.

Похв ала  к незу Лазару извезена је  1 402. године  н а црв ен ој  свили 
за по кро в на  ћив от у кнеза  Л азара.  Дименз ије су 66 x  49 цм.  У 

двадес ет шест р ед ова изв ез ена је  ова по хв ала  позла ћеном ср е брн ом 
жицом. По кров је доб ро очу ва н, а д ан ас се  на лаз и у Музеју С рп ске 

п рав ославне  цр кве у Б еог раду.

Кн ез  Лаза р
Кнез Лаз ар  д арује  б олни цу
хил ан дарску  1380 . годи не 

Ду ховном  с ве тлошћу  озаривши се,  б удуће м исл и 
 су предвидели  божаст вен и проро ци .  Зато  Да ви д 
вел егласн о говораше: Доћ и  ће сва  пл емена и покло
ниће се  п ред то бом, Го сп оде, г ледајући ис пуњење  

т ога, цр кв а од ових п ле мена од ен увши с е  ка о царск
ом хаљином  кр вљу В ладике ,  која  је  из ре бр а исте кла, 
р адује с е у кр ас оти и  чува њем за поведи у на ди се 
 учвршћ уј е р ади при ма ња  бу дућег  жи вота,  чије сл ав е 
 и части  зажелех на следник  бити  ја у  Хри ста Бога  
п рав оверн и и с ам од ржавни го сп одар Срба  и  Поду
навља  Сте фан кнез Ла за р.

Дође  мо ме Гос под ству  на јч ас нији  међ у м онасима 
к ир Гер асим и  опомену  моје Гос подство  з а  болни цу 
у  обитељи  п ресвет е Бого родице Хила ндарск е  у Свет
ој Гори  Атона, о  светим 
и часн им  м онаси ма кој и 
 там о у  болести леж е,  како 
б и од м ене прим ил и ут
еху и  пок ој. И  по што ми 
ово  подсећ ањ е беше благ
оп ријатно, те  се љу ба вљу 
према  св ет им и  бо жаствен
им црквама р азгорех,  п о 
свет у све ча ног оца и гумана 
и  с ве  браће  за ми сао ки р 
Герасим а и спуних ова ко: 
да се  да је  у болни цу  сваке  
годи не ст о унча од  ман
астира  Хи ландар а  трошка  
за  потр еб у  он их ко ји  ту  у 
боле стима  с тра дају. Р ади 
т ог а  дадох од  Г осподства 
 мо ј ег а обитељи пресве те  
Богороди це Хилан да рске 
село Је ла шн иц у, Ђурђа  
Н енишића, с  м еђама и 
са  засеоци ма  и са  с вим 
прав им а тог сел а, а засе
лак му  ј е  Толанов ин а,  и 
засе ла к му Ђурђев ик, на 
коме  с у живели К рт е ше , и 
засе ла к му Ресн ик и сел о 
 Јелшаница,  Градисла ва  Тепчије,  и са црк во м и с међ
ам а и са з ас еоцима и правима  то г села, а  зас елак му  
Г рабац, и з ас елак му Гриби,  и  засел ак му  Шик оже, и 
з ас елак м у О шљак  и  за се лак м у З виз дали и зас ела к 
му Слати на .

 Све ово п ри ло жи моје Господ ст во обитељи  пр есвете 
Богород иц е Хила ндарск е н а п одстицај кир  Гераси ма  
и у  дог ово ру са оцем игу маном кир  Не офитом  и св ом  
братијом Лавре  Хиландарс ке, д а се дај е б олници  х ил
ан да рској  по ст о унча  без прекида с вак е године .

Ова ј  мој мали д ар, ко ји да дох  и пис меном  одговар
ајући м  о вде горе у пис ах;  да им а Хила нда р и д рж и 
 до века  као  св оју праву б аштину , коју н ико не  мо же 
од узети, за  пр осветљ ење храм а пресвет е Богор одице 
 Хиландарске и  з а  негу  св етих и  часних м онаха к оји ту 
 у боле сти  ж иве, а  мени на спомен  вечни, к ако  би зб ог 
 молитав а њихо вих п ри мио  опро шта ј  мо јих м ногих 
са грешења.

Пошто сам и ја видео  да зема љс ко бог ат ство ниш
та  није корист ило г осподарим а који су би ли пре  н ас, 
јер се  од њих узело и  другима  пр едало, а на дају се да 
приме с амо од оно га што су Бог у пре дали. За овима  
сам и ја  следио и прин есох  ов ај  мали д ар као он а удов а 
две лепте.

А ко  се не ко  д рзне да  узме неш то од  овога  што сам  го
ре з абележ ио, нека  га уништ и господ Бог  и пр ечиста 
Богомати  и нека  га униш т и сила ч асног  и живо творн
ог кр с та  и нека га  снађе гн ев и про клетс тво од  свих 
свет их  к ој и су о дувек у годни Б огу и нека  бу де  с аучес
ник са  Јудо м и Арије м  и нека  буде  от уђен од спа сав
ајућег тела  и крв и и не ка  му  је ту житељица ма ти божј а 
 овде  и у бу ду ћем ве ку . Год ине  68 88, индикта  2. 
У Хр ис та Бога благ ов ерн и Стефан кнез Лазар.

П овеља кој ом  даруј е болн ицу  хиланда рс ку 1380.  године  пи сана је 
на  пе рг аменту  (5 1 x 20 ,8 цм ).  Потпис  је  изведен  црним мастилом  

и  сачу ва н ј е пе чат. Налази  се  у Хил андару .
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Пећ ка па три јар ши ја – Бо го ро ди чи на цр ква:
Кти тор ар хи е пи скоп Да ни ло II са мо де лом хра ма
и про ро ком Да ни лом, че твр та де це ни ја 14. век
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Злат ни пе чат 
кне за Ла за ра

Повеља  кне за Лаз ара за  манас тир 
Горњ ак  из 138 0. го дине

Бог оспозна јн а је  и сведарна с вака ц арс ка 
реч  господа  Ис уса Хр иста који  од небића ство
ри  биће и  људску  п рироду изнад свих тва ри 
уд остоји .  Ни је јој даровао  са мо да в лада над  
свим  т варима  на  зем љи рођ ених, в ећ  јој и  од 
свог а бића придо даде, то   је ст  разум не ства ри 
из кала  начини и  само својну  људску приро ду 
створи.  Они ма што  га  топло  и  саосећај но  воле, 
обе ћао је оч инс тв о  свога  би ћа  онима  ш то га ж ељ но 
ишт у, синовс тво његово  слобо дн о је д ар овао, а о нима 
шт о подражава ју доб ро во љно ње гова стр адања, к оја 
ј е изабра о  за наше сп асењ е,  већим а  од свег а  ст ворио  
је с ла вн о  васкрс ење  св оје н а радос т, р ад и чега  ј е 

одред ио као по средницу п речисту Влади чицу н ашу 
Богоро ди цу, заступн ицу нашу  и  за шти тницу  и 

поу зда н зак лон и п омоћ,  од које се и  ја на да м 
милос т д а  до бијем  на стр ашном  и нелицеме
рн ом  суду госпо да наше г  Ис уса Христа,  пред 
 којим а нђе ли с арханђелима  стоје.

Тог а  ради и  ја  п равов ерни кне з Л азар,  са мо
др жац све  Ср пске з емље, пот рудих  се да ов ај 

мали  дар п ри нес ем Владич иц и мојој,  пресвет
ој Бог оро ди ци, и  са зидах цр кву  на м есту к ој е се 
з ов е  ЖД РЕЛО Б РАНИЧ ЕВСК О и приложих 

 и  уредих с ва ким по треба ма , колико  је довољ но до му 
пре чис те  Богородице:  сел о Бис триц а са  св им  међама 
 и прави ма, како  и злази  од Цр те  низ поље и звор  Ме
слеко вце,  а  на сас танку  Бис трице  Орлови ца , а посред 
лу га  ка го рама  Вин ов црвени, а н а  реци Изв ор у  село 
Н оваци ,  се ло Бистриц е, село  С таница  са  свим ме
ђам а, село  Ков ар не и с њим Хл ах оли у Ве нч аници, 
сел о Вош ап овац на  Млави и Ду наву,  Косто ла ц и Бис
купље  с  Тр стеником  и сви м међа ма  и прави ма, Ви р 
 више По ре ча  и Гребен . У Звижду  сел о  Волуја и сел о 
Круше виц а. У Омо љу  село  Ос анице и  Долње Ад уј ево 
с  К исељевом, Г радни пут , Блане нкије в  лаз , Прокоп. 

Врб ов ник, Сла ти на, Головрк, Јамн ик,  Мачков е 
падине, Дуб , село на Мл ави,  о боји Мар оле вци са 
 свим међама  и прав им а, Зглчић и С ма лковци,  Мла ва 
и пре д  Млавом лу г, Накри нч ица на Ја зв ини,  Орехов 
Кљ уч , село О саниц а са с вим међа ма од Кошарне с 
Х алдујем п од дел ом  и забр ђе м,  а та кође  де ло м  на Усти
је од т ог а ток а идући у  М лаву.

Ово  је м ој мал и дар дому пречист е Влад ичице наш е 
Б огоро дице и молим свак ога  кога бог изв оли д а влада 
посл е  мене, да ова ј мој  мали прил ог не повред и  него 
ч ак да га  и  потв рди. Ако се н ек о дрзн е  да га  ра зо ри 
или  да отме н ешт о од о нога што  је пис ано,  нека  га  
разори Го сп од Бог и његова п речис та Богом ати и нека 
 је  п ри кључе н Јуди  и Арију и  тима к оји ре ко ше „к рв  
његова на нас  и на ч еда на ша “ и  нека му ј е тужит ељица 
мати  бо жја на  стра шн ом суду.  М есеца ав густа 1га.
У Х ри ста Б ога б ла го верни кнез Ла за р. 
Лето  1380.

 По веља кнеза Лазара за ман ас тир  Горњ ак  из 13 80. г од ине 
није сачув ан а, али  ј е неколико  пута шта мп ана.

Изд.  М С 193– 19 5.

Равани чка  повеља  к нез а Лазар а 
 из  138 1. год ин е
(одл омак)

Ти, к оја  од несу шт их у битије прив одиш све  в идљив о 
и не ви дљиво,  пр ебезнача лн а Т ројице,  којој с е  у 
ј единств у клањ ам о,  и у О цу  и Син у  и Свето ме Ду ху 
сла ви мо!

1330. Не по зна ти пи сац пи ше 
Ка нон све то ме Са ви у ко ме 
сла ви ње го во не про па дљи-
во те ло ис ти чу ћи пре нос Са-
ви них мо шти ју и њи хов култ-
ни зна чај. Исто та ко део „Де-
чан ске хри со ву ље ко ју је 
1330. из дао Сте фан Урош III 
(Де чан ски), а са ста вио Не по-
зна ти пи сац је у ства ри хим-
на Хри сту ко ја са свим у ду ху 
ви зан тиј ске хим но-
гра фи је сла ви и 
Хри ста и вла да ра. 
О Си лу а но вим (пр-
ва половина XIV ве-
ка) Сти хо ви ма си-
нак са ра све то га Са-
ве и Сти хо ви ма си нак са ра 
све то га Си ме о на је до ста пи-
са но и у нас и у све ту. Има 7 
сти хо ва Са ви ног си нак са ра; 
три дво сти ха и за вр шни стих 
у ко ме се от кри ва име ауто-
ра. Да нас има мо ви ше пре во-
да Си лу а но вих сти хо ва на са-
вре ме ни је зик и ови пре во ди 
се ме ђу соб но раз ли ку ју. Си-
нај ски сти хо ви Ја ко ва Сер-
ског (по че так XIV ве ка - по-
сле 1360) су ри мо ван ка трен 
у си ме трич кој вер си фи ка ци-
ји. Сти хо ви су за пи са ни у ру-
ко пи сној књи зи из 1359. и по-
све ће ни су Си на ју, а са др же 
гло бал ни сим бол ку пи не не-
са го ри ве. Сти хо ви су за пи са-
ни на По сном и Цвет ном три-
о ду ко је је ми тро по лит Ја ков 
у вре ме ца ра Сте фа на Уро ша 
и ма те ре му мо на хи ње Је ли-
са ве те 1359/60. по слао ма на-
сти ру Све те Ка та ри не на Си-
на ју. Сте фан Ду шан (1308–
1355), краљ Ср ба (1331–1345) 
и цар Ср ба и Гр ка (1345–1355) 
је за прав не по тре бе сво је 
др жа ве на ви зан тиј ским узо-

ри ма са ста вио За ко ник бла-
го вјер но га ца ра Сте фа на ко-
ји је до нет на др жав ним са бо-
ри ма у Ско пљу 1349. (I део - 
чл. 1–135) и у Се ре зу 1354. (II 
део - чл. 136–201). За ко ник је 
оце њен као „нај леп ше де ло 
срп ског сред њег ве ка“ а пр-
ви га је штам пао Сто јан Но ва-
ко вић (1870. и 1898). За пис на 
Збор ни ку из 1360. Рај чи на Су-
ди ћа о сво јим не во ља ма са-
сто ји се из увод ног обра ћа-
ња и на став ка ко ји из ла же 
са др жај тих невоља. Са ста- СР
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ДУ ША НОВ ЗА КО НИК
За кон бла го вер но га ца ра Сте фа на, ле та 
6857, ин дикт 2, на пра зник Ваз не се ња 

Го спод њег, ме се ца ма ја, 21. дан. 

Овај За кон по ста вља мо од пра во слав но га са бо ра 
на шег, с пре о све ће ним па три јар хом, кир Јо а ни
ки јем, и сви ма ар хи је ре ји ма и цр ков ни ци ма ма
ли ма и ве ли ки ма, и са мном, бла го вер ним ца рем 
Сте фа ном, и свом вла сте лом Цар ства ми, ма лом 
и ве ли ком. 

Овим за ко ни ма би са став :
1. О хри шћан ству 
Нај пре за хри шћан ство. Овим на чи ном да се очи
сти хри шћан ство. 
2. Вла сте ла и оста ли љу ди да се не же не без бла го
сло ва свог ар хи је ре ја, или да их бла го сло ве они 
ко је су ар хи је ре ји иза бра ли и по ста ви ли за ду хов
ни ке. 
3. И ни јед на свад ба да се не учи ни без вен ча ња. 
Ако ли се учи ни без бла го сло ва и пи та ња цр кве, 
та кви да се раз лу че. 
4. О ду хов ним ства ри ма 
И за ду хов не ства ри, сва ки чо век да се по ви ну је и 
да бу де по слу шан сво ме ар хи је ре ју. Ако ли се ко 
нађе да је са гре шио цр кви, или да је пре сту пио 
би ло шта од ово га За ко на, на мер но или не хо тич
но, да се по ви ну је и по ко ри цр кви. Ако ли не по
слу ша, и укло ни се од цр кве, и ако не ус хтед не 
да из вр ши на ре ђе ња цр кве, да се та да од лу чи од 
цр кве. 
5. Све ти те љи да не про кли њу хри шћа не за са гре ше ње ду
хов но; да по ша ље два пут и три пут, ка оно ме да га об ли чи. 
и ако не по слу ша и не ус хтед не да се ис пра ви по за по ве сти 
ду хов ној, да се по том од лу чи. 
6. И за је рес ла тин ску: Хри шћа ни ко ји су се обра ти ли у 
азим ство да се вра те опет у хри шћан ство. Ако ли се ко 
нађе да ни је по слу шао и ни је се вра тио у хри шћан ство, да 
се ка зни ка ко пи ше у За ко ни ку све тих ота ца. 
7. И да по ста ви Цр ква ве ли ка про то по пе по свим тр го ви
ма, да вра те хри шћа не из је ре си ла тин ске, ко ји су се обра
ти ли у ве ру ла тин ску, и да им да ду за по вест ду хов ну те да 
се сва ки вра ти у хри шћан ство. 
8. И поп ла тин ски ако се нађе да је обра тио хри шћа ни на у 
ве ру ла тин ску, да се ка зни по За ко ну све тих ота ца. 
9. И ако се нађе по лу ве рац оже
њен хри шћан ком, да се кр сти у 
хри шћан ство ако ус хтед не. Ако 
ли се не кр сти, да му се оду зму же
на и де ца, и да им да део од ку ће, 
а он да се ода гна. 
10. и ко ји се је ре тик нађе да жи ви 
ме ђу хри шћа ни ма, да се же же по 
обра зу и да се прог на, а ко би га 
крио, и тај да се же же. 
11. О ду хов ни ци ма. 
И све ти те љи да по ста ве ду хов ни
ке по свим ино ри ја ма њи хо вим, и по гра до ви ма и по се ли
ма. и ти ду хов ни ци да бу ду они ко ји су од сво јих ар хи је ре ја 
при ми ли бла го слов на ду хов ни штво, да ве зу ју и раз ре шу
ју. и да их слу ша сва ко по за ко ну цр кве ном. А они ду хов ни
ци ко ји ни су по ста вље ни за ду хов ни ке, да се иза гна ју, да 
их цр ква ка зни по за ко ну. 
12. О су ду 
И у ду хов ној ства ри ко зми ци да не су де. А ко се од ко зми ка 
нађе да је су дио у цр кве ној ства ри, да пла ти 300 пер пе ра. 

Са мо цр ква да су ди.

Хри стос Пан то кра тор, 
Де ча ни, ком по зи ци ја



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

10

Су шт аство  б есчисле но , свет ло ст непостижна,  сила 
н ео држима, п учи на  благо ст и, која  з ак он дају ћи  
Мојсију повеле  створ ити  скиниј у и  у њо ј молбе и 
м ољења  ка пријатности њ ег овој  пр ин осити , брин ући 
се за  свет  рече  врховном а по столу П етру: „Ти  јеси Пе
тар, и  на ов ом ка мену сазид аћу црк ву  моју,  и врата адо
ва неће ј ој одо лет и! “
Потом  и  ца рство  вечно обећа онима  који  се о црк ви  
ст арају,  рекав:  „Оне који  ме  с лаве  просла ви ћу !” 
Вер ујући, дакле,  у ово,  они к ој и ж иве у 
прав ослављу  мн огу усрдно ст за  подизањ е 
 цр кве  показ аш е. 
Стога и ј а, у Х риста Бога бл аг оверни 
 кнез Ла зар, рев нујем пр е мене бивши м 
благ оч астиви м  ца ревим а, на прест о 
који х Бог  ме у зне се и чи но м царс тв а 
краси  и  славом   о д  мн огих његових  
да ро вања к оја су  на  м ени, ма ло  њему  
усхт ед ох принети,  к олико  ј е могуће.  
Благо во љењем  Оц а  и поспешењем  Сина 
 и савршењ ем Свет ога Духа под иго х од 
осно вања мана сти р у сл ав у Све то га Вазнесења и к ао 
 ктитор  ње го в по моћ и  украси х.
И за  житељс тв о у њем у,  за исхра ну  братији и з вол
их, ка о ш то апос толи у ст ано више  и  правила с ветих  
отаца утврдише,  прило жих за  п отр ебе с ве  изобилно, 
д охо тке и села , виногр аде нас ад их и д руге  купих. 
( .. .)
У Хри ста Бога благоверни господин свим Србљима кнез 
Лазар, ктитор светога овога места Раванице.
У лето 6889.
Ра ва нич ка по ве ља кне за Ла за ра из 1381. го ди не ни је са чу ва на у ори-
ги на лу. Ме ђу тим, ве о ма је до бро са чу ван Врд нич ки пре пис из се дам-

на е стог ве ка. Текст ове по ве ље је вр ло ле по ис пи сан там ном бо јом 
а по чет на сло ва су зе ле на. У пот пи су су ве ли ка сло ва ис пи са на 

зе ле ном бо јом, а оквир је цр вен. У гор њем цен трал ном де лу по ве ље 
на сли кан је Исус Хри стос, а по ред ње га су и два ан ђе ла. Од Ису со ве 
сли ке опла зи пре плет ло зе јар ких бо ја. На по ве љи се на ла зи сре бр-
ни пе чат са по зла том на ко ме је лик кне за Ла за ра са јед не стра не, 
а са дру ге Исус Хри стос на пре сто лу. По ве ља је из ло же на у Му зе ју 

Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. Изд. МС 196-200.

Кне ги ња Ми ли ца - мо на хи ња Ев ге ни ја
Дечан ска по ве ља кне ги ње
Ми ли це

„Во ле ћу те Го спо де, сна го мо ја“ и “Го спо де, за во лех 
ле по ту до ма тво је га и ме сто где бо ра ви сла ва тво ја“ 
ре че бо жа стве ни Да вид.

Ра ди то га и ја, у Хри ста Бо га бла го вер на Јев ге ни ја, ма
ти пре ва зљу бље ног ми си на Сте фа на кне за и Ву ка, са
мо др шца и го спо ди на срп ске зе мље и По ду на вља, до
шав ши у ма на стир де чан ски у оби тељ све то га кра ља 
Сте фа на Уро ша Тре ћег, и са гле дав ши кра сно ме сто и 
при клад но за бо ра вак мо на ха, ви дех за и ста жа ло стан 
при зор, где је то ли ко ста ра ње и усрд ност све то га кти
то ра по до пу ште њу Бож јем због на ших гре хо ва од 
зло ча сти вих на ро да из ма и ли ћан ских спа ље но и обо
ре но, и од оних ко ји су пре нас вла да ли упро па шће
но и по ру ше но и ме то си оте ти и ско ро пот пу но за пу
сте ли. По гле дав ши на не бо очи ма ср ца, по мо лих се 
Све др жи те љу Бо гу мо је му и ре кох: „Бо же, ко ји си пре 
свих ве ко ва и ко јег у Тро ји ци пе ва ју са стра хом бес те
ле сне си ле, и ко ји од је ди но по род ног Си на тво јег, очо
ве че њем не раз дво је на, Го спо да на шег Ису са Хри ста, 
од пре чи сте и пре све те Де ве Бо го ро ди це при маш, и 
од нас гре шних сла во сло вље и слу жбе ду хов не, Вла
ди ко, не ис тра жљи ва пре му дро сти оче ва, сми луј се 
мо јим гре си ма, осна жи мо ја че да у бла го вер ју и сре
ћи, да у бла го ча шћу по слу же те би, Бо гу сво је му, као 
го спо дин и ро ди тељ њи хов све то по чив ши Кнез, и да 
бу де мо ја и они дру ги кти то ри ове све те оби те љи, да 
ка да до ђем по но во, ти као су ди ја жи вим и мр твим са 
све тим тво јим ан ђе ли ма, по ста виш ме не да ти бу дем 
са де сне стра не, су ди јо пра вед ни, са иза бра ним тво
јим ко ји су ти од ве ка уго ди ли.”
Због то га ра ни је оте та се ла, ко ја су упи са на у хри со ву
љи пр вог свет ског кти то ра, вра тих са свом имо ви ном, 
ко ја се на ла зи у др жа ви на шој. 
Ово је вра ти ла хри сто љу би ва го спо ђа Јев ге ни ја: се ло 
Ча бић са свим ме ђа ма, се ло Бре сто вац са свим ме ђа
ма. А ово при ло жи: се ло Ба ту шу са свим ме ђа ма и 
за се о ци ма, се ло Риб ни цу са свим за се о ци ма и ме ђа

ма, се ло До брош са свим ме
ђа ма и за се о ци ма, се ло Чр не
гој но са свим ме ђа ма, се ло 
Пла ња ни са свим за се о ци ма 
и са ме ђа ма, се ло По ток са 
сви ма ме ђа ма, се ло Че ско во, 
Пут, за се лак са свим ме ђа ма, 
се ло Дне по ље са за се о ци ма 
и са свим ме ђа ма. А ово су 
за се о ци се ли ма ко је је вра ти
ла го спо ђа Јев ге ни ја: за се лак 

ора хо вич ки, за се лак Тро мље, 
за се лак Ора шац, за се лак Јеј бу

ци, за се лак Бо хо ри ћи; за сел ци Бре стов ца: Смо љи це, 
По пов ци, Плно шев ци; за сел ци Пла ња на: До јен ци, 
До бре ви не, Вре ло, За мор ни ци; Се рош са свим за се о
ци ма и ме ђа ма, Лу ка До ња са свим ме ђа ма.

Де чан ска по ве ља кне ги ње Ми ли це из 1397. го ди не, ко ју је из да ла 
при ли ком по се те ма на сти ру Де ча ни ма у Ме то хи ји, на ла зи се у 
књи зи тре ће вер зи је Де чан ске хри со ву ље Сте фа на Уро ша Тре ћег 
ко ју је пот пи сао и Сте фан Ду шан. По ве ља је на пи са на на пер га-
мен ту и ни је са чу ва на у це ли ни. Од ње је остао по чет ни део ко ји 

има 69 ре до ва. По ред ове по ве ље са чу ван је пот пис кне ги њи ног си на 
кне за Сте фа на Ла за ре ви ћа од 9. ју ла 1398. го ди не, па је мо гу ће да 

је по ред по ме ну те по ве ље по сто ја ла и ње го ва по ве ља ма на сти ру Де-
ча ни ма ко ја је из гу бље на или је и он пот пи сан на по ве љи сво је мај ке 

као пре сто ло на след ник.

Удов ству мо је му же ник

Ко је овај?
Го во ри те у уши мо је.
Да ли је овај ко га пре же љах,
мој украс, мо јој де ци ра се ја ној са бра ње?
Да ли је овај ко га из за ви сти
хте до ше не при ја те љи сру ши ти
и све тлост мо га ви да као там ни цом 
мрач ним там ни ца ма др жа ти,
и не мо го ше?
Да ли је овај удов ству мо јем же ник?
До ђи, о же ни че, до ђи, 

вљач Па ра кли са је ве ро ват-
но аутор Тро па ра, ка та ва си је 
и све ти ла на све то ме Си ме о-
ну и све то ме Са ви. Жи ти је 
стар ца Иса и је од Не по зна тог 
Све то гор ца на по чет ку до но-
си по хва лу, у ства ри си нак-
сар ске сти хо ве овом све то-
гор ском пре во ди о цу Псе у-
до-Ди о ни си ја Аеро па ги те. 
Сти хо ви ца ра Сте фа на Уро-
ша (1355–1371) из Арен ге у по-
ве љи ко ја је пи са на у Ско пљу 
9. ма ја 1366. а 
на ме ње на је 
Х и  л а н  д а  р у 
где је и да нас, 
Да ме огањ 
не опа ли гре-
хов ни, су у 
ства ри мо ли-
тва Бо го ро ди ци ко ја има оп-
шти, хим нич ни увод од че ти-
ри сти ха, а у оста лим сти хо-
ви ма Урош је на пре сто лу за-
ме нио Ду ша на (1331–1355) и 
као дру ги срп ски цар вла-
дао Ср би јом све до ма рич ке 
бит ке (1371.) ко ју је упе ча-
тљи во опи сао њен са вре ме-
ник инок Иса и ја на кра ју сво-
га пре во да де ла Ди о ни си ја 
Аеро па ги те. За пис по па Ни-
ко ле на Ми не ју за ав густ (из-
ме ђу 1371–89) је лич на мол ба 
пи са ра да му бу ду ћи чи та о-
ци (и пре пи си ва чи ве ро ват-
но) опро сте уко ли ко је у пре-
пи су на пра вио не ку гре шку. 
Де спо ти ца Је ле на Мр њав че-
вић, доц ни је мо на хи ња Је-
фи ми ја (око 1350 - по сле 
1404), же на сер ског де спо та 
Угље ше по сле ње го ве смр-
ти на Ма ри ци (1371) као мо-
на хи ња жи ви у Ср би ји по-
ред сво је ро ђа ке кне ги ње 
Ми ли це. Са ста ви ла је три пе-
снич ка ра да. Пр ви је опла ки-
ва ње смр ти ма лог Угље ше 
(Де спо то ви ћа) на ње го вој 
ико ни ци, По оби ча ју ма тер-
њем по бе ђе на. Као мо на хи-
ња Је фи ми ја је са ста ви ла још 
два пе снич ка са ста ва: За пис 
на за ве си за хи лан дар ске 
цар ске две ри (1398/9) и По-
хва лу кне зу Ла за ру (1402) ко-
ја спа да у круг спи са кул та 
кне за Ла за ра. Па три јарх Да-
ни ло III Бањ ски, Да ни ло Мла-
ђи (око 1350 ? и зм еђу 1396. и 
1399) је с аст авио Сл ужбу
кр аљу М ил ут ину к оја ут е
м ељ ује њ егов култ м еђу 
ост але ку лт ове Н ем ањ ића.
Д ан ило је сл ужбу н ап исао у 
Ба њској кр ајем 1380, у М ил-
ут ин овој з ад ужб ини где је 
л еж ало кр аљ ево т ело. Ст их-
ире ч етв рт ога гл аса сл ужбе 
под н асл овом Л оза Бл аг оч-
аст ија и ст ичу у п рви план 
п ор еђ ење л озе Ј ес еј еве и 
л озе Н ем ањ ића. П оред Сл-
ова и Сл ужбе св етом кр аљу 
М ил ут ину Д ан ило је н ап исао 
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Пр стен Кра љи це Те о до ре
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и по дај они ма ко ји ми чи не зла
по де ли ма њи хо вим,
јер не раз у ме ше твој до ла зак
на по моћ мо ју.
При ми оруж је и уста ни и не за ка сни!
За би стре ле из о штре не у ср ца њи хо ва, ко је за ме не 
из о штри ше, бе за ко ни.
Не тр пим к то му по ру ге оних на ме.
Ко ли ким жр тва ма мр ским осквр ни ше ме!
До ђи, осве ти ме кр вљу сво јом.
При ђи, па да њу мо ме пот по ро.
Са бе ри ми че да рас то че на,
ко ја за ви шћу вра зи
од ме не отрг ну ше.
Са бе ри их у огра ду мо ју,
па си че да мо ја,
да не је де вук од ста да мо га,
да не рас те ра их за ви шћу сво јом,
као пре, ка да не би с њи ма.
Да не за дре ма око тво је.
Да не сла бе но ге тво је.
Па си ми ста до, ко је ти уру чих.
Прог нај од њих бе за ко не вар ва ре.
Да не пре ста неш да се бо риш с њи ма
за ме не и ста до мо је.
Ра дуј се, мо је око
ко је ни ка да не спа ва, о Ла за ре.
И опет на пр во узи ђем.
Ла зар ко ји си ја њем све зве зде над си ја ва,
Ла зар ту ђи ни ма при сво је ње,
про по вед ник Тро ји це,
за ро бље ним осло бо ди тељ.
Ла зар цр кви не по ко ле бљи ви стуб,
бо ле сним ле кар, на гим оде ћа,
Ла зар ино ци ма вој во да кре пак
на бе се и спа си тељ.
Ра дуј се, о Ла за ре
апо стол ски ти при пе вам,
и опет ка жем: ра дуј се.
Ра дуј се, кри не ко ји нам је
од тр ња за си јао, 
вој ни ци ма оруж је не по бе ди мо.
Ра дуј се, пу сти ња ци ма на став ни че.
Ра дуј се, Ла за ре, они ма ко ји пло ве

кр ма но ше и ти хо при ста ни ште.
Ра дуј се, озло бље ним освет ни че
и ла жљив ци ма об ли чи те љу.
Ра дуј се, плач ним уте ши те љу,
и си ро тим бра ни те љу, и на гим оде ћо.
Ра дуј се, креп ких бла го ле пи је,
и удо ви ца ма хра ни те љу.
Бла го сло вен за и ста је си, о Ла за ре, 
бла го сло ви ме не ко ји те бе бла го си љам.
Не ма по хва ле, ко јој ни си до сто јан,
Но ум из не мо га ва...
Удовству  мојему  же ник ј е о дломак из  Похва ле  кнез у Л азару  ко ја 

је  п ис ан а 1403 . годи не  и налази ла се у  једно м зборнику  за једно са 
 Словом љубав и  деспота С те фана Лаз ар евића . Н ије п рон а ђе н ни 

један  други препис   ове  похвале. На  жа лост, т ај  р укопи с је са го ре о у 
п ожа ру  Народн е библиотеке 6.  априла 1 94 1. у Бео гр аду .

Вук Бра нкови ћ
ХРИСО ВУ ЉА ВУ КА БРАНК ОВИЋ А 
ХИЛАНД АРУ 

С трашна  је реч с тра шног  и  великог и  невид љив ог  
о ца ко ја  н ије ств орен а нег о  се бе страсно и непрола
зно роди п ре почет ка  векова.  За своје  н епроцењ иво 
милосрђ е,  спус ти вши небеса  си ђе као  да жд на  руно 
на  ст ра шну и велику  и с вету  и освећен у и час ну  увек 
девиц у Мари ју .  Кад а рха нгел Гав ри ло ун апред  бла
говести  о  твом та јанственом и стра шном сил аску, т и 
 своје неопи сиво божа нст во при поји н аш ем земљан
ом, т рулежн ом телу.  И  од ње се  р од и у једн ој п рироди 
 бо г и чове к  и  прослави св оју пречист у и с ве ту матер  
која је  часнија о д херувим а и  н ео спорно  сл ав нија од 
сера фи ма.

И ст о тако  и  ми, људ и р ођени о д зем ље, од ист а  смо  
дужни да захва љујем о, указ уј емо част  и  дајемо  да рове 
пре чистој владарк и,  према  нашим могућно ст има, 
оно шт о д руги с еби ст варају  од  варљивог бо га тства.

 За то и ја, по  милости б ож јој, Вук  Бранк овић,  кад  за
владах мој ом  земљом ко ли ко ми бо г  повери,  пр ин есох 
ова ј  ма ли  дар пре чи ст ој мајци  бо жјој хил ан дарској и  
приложих обе Г адимљ е  с њивам а, с ливадама, с  вод
еницама, с  вр то вима,  с ата ри ма и п ра вима ти х  села.

 А о во су м еђе Га ди мљи: к ако и де  пут од  Пр иштине  
и  од До бр от ина брд ом и змеђу Смолуш е и из међу 
Д ренов ца  и брдом између Горње  Га димље и и зм еђу 
Сл овиње, изл аз ећи  у Коштањ ски пут  и б рд ом више  
Г орње Гад имље  на ушће  где се  с астају д ва  по то ка, 
један  од  Крагује вц а, а други о д Кош та њана и п олази  
у з брдо  како се к ам ен котрља на  Кошта ња нима и 
к а Гади мљи и  сила зи на д ол  међу Ц рницо м и ме ђу  
М ирашком  земљом и  силази  на  друм ви ше Бо буше и 
дру мо м међу С ковран це и  Роб овце.

Нека  буде неотуђиво  до ве ка !
И молим и з аклиње м  онога кога  Бог о дабере  да 

после мене за вл ада овом  земљом,  или  од  мо ји х 
сино ва, или од  мој их  рођака, или неко дру ги ,  нека 
о во  што сам запис ао ос тан е не  са мо непро ме њено, 

 него још и пот врђ ен о, као што  
ми  не промен исм о  по вељу  пр е 
 нас бивше госп од е царе ва и кр
аљева, него ј е још и по твр дисмо . 
Ко у сх те дн е, од н епријате ља  
наговоре н,  да ову по вељу униш
ти , та кав да  је про кле т од госп
ода Бо га  свед ржитеља и нека га  
разори  и у пропас ти мо ћ часн ог 
 и  животв ор ног кр ста Х рис тов ог 
и уместо помоћи нека му на дан 
страшног Христовог суда буде 
противница пречиста мати 
хиландарска.
Хри со ву ља Ву ка Бран ко ви ћа Хи лан да-
ру за Гор њу и До њу Га ди мљу са чу ва на је 
до да на шњих да на у два при мер ка. Пр-

и Сл ово о књ азу Л аз ару као 
и Сл ова С им е ону и С ави. Ст-
ога се Д ан ило м оже см атр-
ати и и зр аз итим п есн иком 
сл ова. Д ан ило III Ба њски је 
н ап исао ч ет ири те кста п осв-
ећ ена кн езу Л аз ару: П охва-
лно сл ово, Сл ужба, Пр ол-
ошко ж ит ије (С ина ксар) и 
П ов есно сл ово к ој има се у 
књ иже вн ости уст ан овљ ава 
култ св етог кн еза Л аз ара 
к оји п осле К осо вске би тке 
(15. јун 1389) и зб ија у п рви 
план м еђу ср пским ку лт ов-
има д ом аћим св ец има. Кр-
угу п ок осо вских сп иса ку лта 
кн еза Л аз ара п оред Д ан ил-
ових пр ип ада и Ј еф им иј ина 
П охв ала, П охв ала кн езу Л аз-
ару А нд он ија Р аф а ила Епа кт-
ита, још је дно Сл ово о кн езу 
Л аз ару, Ж ит ије и н ача лство 
кн еза Л аз ара (п осле 1402) и 
Пр ол ошко ж ит ије (пре 1398), 
као и На тпис на ст убу к осо-
вском д есп ота Ст еф ана. Д ан-
ил ови те кст ови су в ер ова тно 
н аст али 1391/2 „п ов одом пр-
ен оса Л аз ар евих м ошт ију са 
К ос ова или за сам пр енос, и 
за уст ан овљ ав ање и од рж ав-
ање ку лта св ет оме у Р ав ан-
ици“. Уб рзо п отом н аст ају и 
ост али сп иси т ако да се култ 
св ет ога кн еза Л аз ара фо рм-
ира за н еп уних дв ад ес етак 
г од ина п осле к осо вског б оја. 
М еђу овим сп ис има је в ел-
ики број п есни чких с аст ава. 
А то су: Ст их ови с ина кс ара, 
Сл ужба, Плач кн ег иње М ил-
ице над м ртвим Л аз аром у 
Сл ову о кн езу Л аз ару (П ов-
есном сл ову), ст их ови пре 
и п осле Пр ол ошког ж ит ија кн-
еза Л аз ара, в ар ија нте ст их-
ира м але в ече рње (Сл ужба), 
Ј еф им иј ина П охв ала, Епа кт-
ит ова П охв ала и На тпис на 
ст убу к осо вском. Кн ег иња 
М ил ица, бл аг ове рна Е вг ен-
ија је с аст ав ила два п есни-
чка те кста: Укр епи м оја ч еда 
из 1397. и Удо вству м ој ему 
ж еник из 1403. Још ч ет ири 
те кста пр ип ад ају на ј ужем 
кр угу сп иса ку лта кн еза Л аз-
ара. Аут ори те кст ова су в ер-
ова тно н еп озн ати м он аси 
м ан аст ира Р ав ан ице а ра зл-
ич ити и стр аж ив ачи их ра зл-
ич ито и озн ач ав ају: Ве чн ов-
ати у т иш ини Р ава нч анин I, 
Уб ише м ачем ч асн ога Л аз ара 
Р ава нч анин II, П охв але њ ег-
ове в енац и Авај н ама! Р ава-
нч анин III. Текст Ве чн ов ати у 
т иш ини је Сл ава гл аса ш естог 
из В ел ике в ече рње у Сл ужби 
кн езу Л аз ару. В ар ијан тни 
д ел ови сл ужбе су и Ст их ире 
и тр опар св етом кн езу Л аз-
ару и Ст их ире св етом кн езу 
Л аз ару к оје су в ер ова тно 
н аст але уб рзо по пр ен осу и 
п осв ећ ењу Л аз ар евом из 

Пећ ка па три јар ши ја – Цр ква све тих Апо сто ла: Ваз не се ње, 
Бо го ро ди ца, сре ди на 13. ве ка

Ни кољ ско је ван ђе ље, крај 14. ве ка, во, сим бол је ван ђе ли сте 
Лу ке, за ста ви ца и ини ци јал П, л. 75v и 80 (Да блин)
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ви при ме рак се чу ва у Хи лан да ру под бро јем 60. Пи сан је на пер га-
мен ту (35 x 19 цм) устав ним пи смом дру ге по ло ви не че тр на е стог 
ве ка. По чи ње сим бо лич ном ин во ка ци јом зна ком кр ста и цр ве ним 
ор на мен ти ра ним сло вом „С“, ко је за у зи ма пет ли ни ја. Текст за-
пре ма 31 ред, пот пи са не ма, пе ча та не ма, а не ви де се ни тра го ви 
ње го вог ра ни јег при су ства. Дру ги при ме рак ове по ве ље са ви се ћим 

злат ним пе ча том са да се чу ва у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у 
Бе о гра ду у оста ви ни Ра до сла ва Гру ји ћа под бро јем 441. По ве ља је 

пи са на на пер га мен ту (53,5 x 22,5 цм), устав ним пи смом, истом 
ру ком као и пр ви при ме рак. По чи ње истим сим бо лич ним зна мо и 
цр ве ним ор на мен тар ним сло вом ко је је ра ди ла иста ру ка као и на 
пр вом при мер ку. Пот пи са не ма, а на кра ју ви си при чвр шћен зла-

тан Ву ков пе чат на врп ци од жу те сви ле.

Кон стан тин Фи ло зоф
(крај XIV в. - по сле 1433)
Смрт де спо та Сте фа на
Ла за ре ви ћа 

Где, уисти ну, из не на да оде
све све тло и кра сно
што је уну тра и на по љу?

Где су збо ро ви игра ча,
где цр кве на са би ра ња?
Где са бор не свет ко ви не
и мо ли тве на оби ла же ња по око ли ни?

На је дан пут све би мр зост за пу ште ња,
све се пре о бра зи,
све се у не би ће де де,
све се не во љом ис пу ни.

Хум ке се ра за ра ху и са жи жа ху.

Ан до ни је Ра фа ил Епак тит 
крај XIV в. - по сле 1419)
Плач за кне зом Ла за ром 

Ка квим ћу ре чи ма пла чев не пе сме
ве нац ис пле сти успо ме ни тво јој?
О слат ко га зва ња
ве се ло на зва на ства ри!
Ка квог ћу на да ња ве се ље
пру жи ти ра зу му
ту го ва њем пре тво ре ну при ро ду
и у би стри на ма су зне во де

лик ри да ња са гле да ти?
О ко ће да ти
гла ви мо јој во ду 
ту го ва ња жа лост да оми јем?
Ко ово гле да
зар се ужа снуо не би
о љу бље ни,
ка ко и ва здух ту го ва ња убру сом 
при кри ва при ро ду

Ра ва ни ча нин I
Жи ти је све то га кне за Ла за ра

Ме се ца ју на 15. спо мен све то га ве ли ко му че ни ка кне за Ла за ра.

Стих: Као што не ка да дав но по зва Хри стос Ла за ра из 
мр твих.
Стих: Та ко и те бе по зва го во ре ћи: Ла за ре, до ђи ка ме ни, са 
мном жи ви у цар ству мо јем.
Гла ва Но во га Ла за ра од се че на би 15. ју на на о чи глед, због 
по бо жно сти.

Пр ишт ине у Р ав ан ицу 1391. 
Уб ише м ачем ч асн ога Л аз-
ара су уво дни ст их ови у Пр-
ол ошко ж ит ије кн еза Л аз ара. 
Пр ол ошко ж ит ије кн езу Л аз-
ару пр ип ада гр упи ма рт ир-
ол ошких ж ит ија, ж ит ија м уч-
ен ика, те ст ога и ст их ови 
и спред и иза њ ега не и зр аж-
ав ају по двиг (по дв ижн иштво) 
већ м уч ени чку смрт кн еза 
Л аз ара и к осо вских ј ун ака. 
См атра се да је ж ит ије с аст-
ављ ено у Р ав ан ици пре 6. 
а вг уста 1398 к ада је Р ав ан-
ица и зг ор ела. М онах Ј ефрем 
(п атр ијарх 1375–79. и 1389–
92; умро 15. ј уна 1400) је в ер-
ова тно и зм еђу 1355. и 1571. 
с аст авио три к ан она - Хр-
исту, Б ог ор од ици и К анон за 
ц ара, и „сто с ед ам ед есет осм-
огл асних ст их ира у ч ет ири 
н ар оч ито ко мп он ов ана н иза: 
Б ог ор од ици (два н иза), Хр-
исту и К рст об ог ор оди чне ст-
их ире.“ По т ипу све Ј ефр ем-
ове п есме су мо лб ени, к ако 
к ан они т ако и ст их ире. У К ан-
ону за ц ара (Ст еф ану Ур ошу 
1355–1371) Ј ефрем нам је ост-
авио на јд ужи акр остих у ст-
аром ср пском п есни шштву: 
О ц ару м ољ ен ије Ц ару Хр-
исту пр ин осит Ј ефрем. Пе-
ћки еп ископ Ма рко (1359/60 
- п осле 19. ј ула 1411), с авр ем-
еник к осо вског б оја, н ап исао 
је Ктито рски з апис о ц ркви св-
етог Г ео рг ија, с ина ксар Г ер ас-
има и Ј еф им ије, Ж ит ије св-
етог п атр ија рха Ј ефр ема и 
две сл ужбе Сл ужбу св етом 
п атр ија рху Ј ефр ему и Сл ужбу 
св етом а рх и еп иск опу Н ик од-
иму. Ма рк ова Сл ужба ах и еп-
иск опу Н ик од ину (Х ила нда-
рски иг уман 1312–16 и а рх и-
еп ископ 1317–1324), п ев ана и 
п озн ата ст ол ећ има, је сл ож-
ен ија и в ећа од Ј ефр ем ове, 
има м алу и в ел ику в ече рњу 
и л ити јне ст их ире. Ис их асти-
чкој м он ашкој хи мн огр аф ији 
пр ип ада Сл ужба и с ина ксар 
пр еп одо бном Р ом илу гр чког 
м он аха Ј о ас афа. Сл ужба Р ом-
илу је и нт ер есан тна по т оме 
што се у њој пр епл ићу н аи зм-
ени чно к анон Б ог ор од ици и 
Р ом илов к анон у к оме код 
п рве п есме ст оји да му је кр-
ај егр ан ес ије: Б ож аста вн аго 
п оју Р ом ила љ уб ов ију от 
д уше. В б ог ор оди чнах же Ј о-
асаф, К анон Б ог ор од ици н ије 
Ј о ас аф ово д ело већ тв ор ен-
ије Ј о ана м он аха и има га и у 
Сл ужби П етру К ор ишком 
к оју је н ап исао Т е од ос ије. 
Д еспот Ст ефан Л аз ар евић 
(1377–1427) је с аст авио н ек-
ол ико те кст-
ова. На јзна тн-
иј има се см-
атр ају Сл ово 
Љу бве и На-

Пећ ка па три јар ши ја
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Овај све ти и увек по ми ња ни кнез Ла зар ота ча ством, ро
ђе њем и вас пи та њем срп ско га ко ле на бе ја ше, ро да слав на 
и све тла и чу ве на, од по бо жних ро ди те ља. По свом ро ђе
њу ра стао је и сна жио се Ду хом све тим и на пре до вао у бо
љем. А ка да је до сти гао уз раст (од ре ђе них) го ди на, да до ше 
га та да вла да ју ћем ца ру Сте фа ну на слу жбу. Због кро то сти 
и до бре на ра ви и ње го вих вр ли на и хра бро сти  чи ном би 
на гра ђен од ца ра и пр ви у ње го вој па ла ти по ста је. По том, 
са мо др шче вим ста ра њем узе се би за су пру гу срод ни цу ца
ре ву, кћи не ко га вел мо же. И она је ро да све тла и слав на и 
чу ве на, ко ре на не ког цар ског, од пле ме на све то га Си ме о
на Не ма ње, пр во га го спо да ра Ср ба. И би отац си но ви ма 
и кће ри ма.

Ка да је про шло не ма ло вре ме на, цар Сте фан се из овог 
про па дљи вог жи во та пре се ли у не про ла зне ве ко ве и на
след ник цар ства по ста је ца рев син цар Урош. И та ко срп
ски скип тар др жа ше и упра вља ше. Па по што је ма ло вре ме
на про шло, и он оста ви жи вот и сво је у ве ли кој ту зи и на па
сти. Та да про ми слом и до бро том Бо жи јом, због кро то сти 
и пра вич но сти и вр ли не и до бре на ра ви уз ве де се овај увек 
спо ми ња ни муж кнез Ла зар на срп ски пре сто. Нај пре би ва 
бла го сло вљен од ар хи је ре јо вих ру ку, сво га све штен ства и 
са бо ра срп ско га, те та ко по ста је са мо др жац Ср би ма, пре би
ва ју ћи и про во де ћи жи вот свој у сва кој вр ли ни и кро то сти 
и пра вич но сти.

Бе ја ше кро так ве о ма и тих и ми ло стив и пра вед ни су ди ја 
као (рет ко) ко дру ги, и не бе ја ше као онај што вла да, већ као 
отац што сво ја че да па зи и вас пи та ва.

Пред ар хи је ре ји ма, све ште ни ци ма и ино ци ма је ста јао и 
по ча сти им ука зи вао, стар це је, пре ма апо сто лу, по што вао, 
вел мо же је су сре тао, мла де је по у ча вао и љу бав пру жао.

Опад ну те је шти тио, имао је и око ми ло сти во и ру ку пру
же ну и да ре жљи ву.

На ге је за гре вао и ту ђи не при хва тао, ра сла бље ни ма је по
кој пру жао и да ле ким ма на сти ри ма што тре ба је слао.

Сви ма је био све да би је ди ног Ду ха сте као, за ко јим је још 
из мла до сти же ђао у ср цу сво је му.

Гра до ве и цр кве је зи дао и об на вљао и дру ге од осно ве 
по ди зао у сла ву и хва лу и част Го спо ду Бо гу и спа су на шем 
Ису су Хри сту и на утвр ђе ње и кре пост ота ча ству сво ме, 
хри шћан ском ро ду.

По ди же и храм од осно ве у сла ву оно ме што се у сла ви 
ваз нео, Хри сту Бо гу на шем, на ме сту зва ном Ра ва ни ца, ви
си ном и ле по том што за ди вљу је и на че ти ри сту ба утвр ђен. 
И оза ри га жи во пи сом, цр те жи ма и сли ка ма  ва пло ће ња 
си на Бо жи ја и пре чи сте ње го ве ма те ре и све тих ње го вих 
и не из бро ји вих чу де са и стра да ња од ко јих по стра да због 
нас да би нас уз нео у пр во до сто ја ње. Зла том и раз ли чи
тим бо ја ма укра си га и раз ли чи тим са су ди ма сре бр ним и 
по зла ће ним обо га ти га. (Да ро ва му) по ти ре, ди ско се, ка ди
о ни це, ка ци је, ри пи де, бљу да, ча ше за слу же ње, двер ца сре
бр на по зла ће на, свећ ња ке на исти на чин, ико не ве ли ке и 
ма ле око ва не и по зла ће не, кр сто ве ча сне та ко ђе око ва не и 
по зла ће не и би се ром и ка ме њем дра гим укра ше не, за ве се 
раз не од ви со на, пор фи ре и зла та иза тка не. Јед ном реч ју, 
свим об ли ци ма до бро де тељ ним укра си га и улеп ша. И до 
да нас сто ји као не ки цвет не у ве ли, да га гле да ју и ви де сви 
што до ла зе.

Та да га гра дом огра ди и са се дам пир го ва утвр ди, тра пе зу 
са зи да, по ши ри ни и ви си ни до вољ не ве ли чи не, ко ју на
зва и обед ни ца, и ће ли је са гра ди и при ле пи их уз зид као 
гне зда пти чи ја ра ди сми ре ња ино ци ма и свих ко ји се же ле 
спа си ти. И при ло жи се ла и до хот ке вр ло мно го и обил но, 
ви но гра де и во ћа ра зна по са ди. Та да са бра у ње му мно штво 
ино ка и ла вру са ста ви и оп ште жи ће уре ди да су се ди ви ли 
мно ги што из да ле ких стра на до ла зе. И по ста вља у ње му 
игу ма на не ко га му жа по име ну Ар се ни ја, му жа за и ста вр ла 
и обил ним ра зу мом укра ше на.

По што ни је оску де вао у мно гим вр ли на ма, имао је у се би 
све то га Ду ха бла го дат ко ја га је по у ча ва ла да се усме ра ва 
ка бо љем, те са зи да и дру ги храм што ле жи на ис точ ној 
стра ни у под нож ју то га ме ста, бли зу ве ли ке ла вре. И бол
ни цу устро ји за опо ра вља ње бо ле сних ино ка, стра на ца и 
ра сла бље них. Док је ово та ко би ва ло, ра до ва ше се Хри стов 
раб кнез Ла зар за све вр ли не по те кле од ње га, хва лу и сла ву 
ука зи ва ше Бо гу за све да ро ва но му од ње га. И про во дио је 
та ко жи вот свој у искре но сти ср ца, ми ло сти њи и кро то шћу 
укра шен.

По што је не ма ло вре ме на про шло, по сти же и нас због 
гре хо ва на ших Бо гом пу ште на стре ла, Из ма иљ ћа ни, „да се 
не хва ли сва ко ство ре ње пред Бо гом”. И по ди же се Аму рат 
цар пер сиј ски са мно штвом Ага ре на, да ни је би ло мо гућ но 
из бро ја ти их, да смо би ли пре ма њи ма као ма ла ре ка пре ма 

мо ру. А ка да оп ко ли ше и на су прот на ше зе мље ста до ше, 
ни је ви ше би ло мо гућ но скло ни ти се, јер је ишла звер као 
„лав ри чу ћи, тра же ћи да про гу та“ ста до Хри сто во и ота ча
ство на ше без тра га да оста ви. Али, пре ва ри се пре бед ни и 
уско ро се са зе мље ис тре би са шу мом успо ме на на ње га. И 
ка да ви де овај див ни муж кнез Ла зар да се спре ма бој, по рев
но ва рев но шћу за Бо гом и за ота ча ством сво јим. При мив
ши за се бе онај му че нич ки глас и об ја вив ши га вој ни ци ма 
и вла сте ли сво јој, утвр ђи вао их је и сна жно го во ре ћи:

– Иди мо, бра ћо и че да, иди мо у пред сто је ћи нам под виг 
гле да ју ћи на на гра до дав ца Хри ста. Смр ћу ду жно сти по слу
жи мо, про лиј мо крв на шу, смр ћу жи вот ис ку пи мо и удо ве 
те ле са на ших не по штед но пре дај мо на по се че ње за ве ру и 
ота ча ство на ше и сва ка ко ће се уми ло сти ви ти Бог на оне 
што оста ну по сле нас и не ће ис тре би ти род и зе мљу на шу 
до кра ја.

И та ко их осна жи, утвр ди и мо ли тво ва. По том, ка да на
ста де бој и су коб, то ли ка је зве ка и је ка би ла да се по тре са ло 
и ме сто где се ово зби ва ло. И то ли ко се кр ви из ли ло да су се 
и тра го ви ко ња по зна ва ли кроз про ли ве ну крв. И мно го мр
твих без бро ја бе ја ше и Амир цар пер сиј ски уби јен би ту и 
овај див ни муж све ти кнез Ла зар. Оп ко ли га мно штво Ага
ре на и ухва ти ше га, (па) при ве ден би са мно штвом вла сте ле 
ње го ве „као ов це на за кла ње“. Та да од се че на би ча сна ње го
ва гла ва са мно штвом му вла сте ле ме се ца ју на 15. да на.

Био је по дра жа тељ Хри сту, ко ји је из лио крв сво ју ње га 
ра ди, и био је но ви му че ник Ла зар у ове по след ње да не.

И ве ли ки му че ник при ве де са бор Хри сту Бо гу сво је му 
у Ви шњи Је ру са лим, као не ка да Исус На вин љу де у зе мљу 
обе ћа ну.

По том по гре бен би бли зу то га ме ста, у ми тро по ли ји.
По сле ма ло вре ме на во ље ни ње гов син кнез Сте фан по

ста де са др жа тељ скип тра срп ско га. И рев но шћу мно гом 
рас па љи ван, с ма те ром сво јом Јев ге ни јом при ми бла го слов 
од ар хи је ре ја, те са бра мно штво на ро да, епи ско пе и кли
ри ке и игу ма на све те ње го ве оби те љи са мно штвом ино ка 
и от ко па ше ча сно ње го во те ло и, о чу да, на ђо ше га не рас
пад ну та као ши пак до бро ми ри сни. И узе ше га уз све ће и 
ка ди о ни це и пре не со ше га и по ло жи ше ча сно у ње гов ма на
стир, где и до са да ле жи у ра ци, чи не ћи ис це ље ња и да ју ћи 
здра вље они ма што с ве ром до ла зе к ње му.

То су под ви зи и ра то ва ња и му ке и стра да ња ве ли ко му
че ни ка Ла за ра, чи јим нас мо ли тва ма удо сто ји, Бо же, у цар
ству сво јем. Амин.
  Житиј е свет ог а  кнеза Лаз ар а напи са о је  непознат и  ра ванички  мо нах ко ји 
 ј е  веома добро по знавао  м ан астир Рава ницу.  Ст ојан Н овако ви ћ је о бјави о 

 Житије  к оје с е  на ла зило у  Нар одној библ ио теци бр. 23. Ђ орђе Три фуновић  
је  прев ео  Жи тије  кн еза Лазара према издању  Стоја на  Н оваковића .  Најбли-

жи  овом  Житиј у  је текс т  ко ји  се чува у  Ризниц и  манас ти ра  Дечана под 
бр. 39.  Изд. Ђо рђе Трифуно ви ћ,  О Житиј у  све тога кнез а  Ла зар а.

Ра ва ничани н  II 
Светлу  победу пок азаше
 
У исти дан (15  ју на)  спомен  уве к помињ ан ог, бла го родног  и 
благочас ти во г Лазара,  с амо дршца и  к неза све српс ке  земље,  
и  свих п ра во сла вних х ри шћана,  мн ож ас тво  т исућа ,  који су  
у  благочаст и  од нечастиви х  Ага рена с њим  сконч ал и.
Стих ови:
Благоча ст ивог к оре на 
на јблагочас ти вији изд анак.
Г ов ори м о угоднику  т во м,
благ ор одном и кротком Лаз ар у,
Христе  м ој.
Ревнош ћу  по ревновавш и,
и подви го м  крепки м подв иза вши с е
з а благоча шће от ачаства  свог,
 да не д опуст и  за живота свог
н ечастивом и  ох олом,
и свирепоме зв еру 
уништити разумно  ти  стадо ,
 кој е си њему  п редао, 
р еч и божи ја.
Ак о и к рв мо ја  д а се п ролије ,
и ли ја  д а се пр идружи м,
или  да се покл оним
н ечасти вом и  г адноме,
 кр в опији А га ру.
С ам о т еби је дином е,
цар у,  госпо ду  мојему,
Исусу Хр исту,
 ко ме и за  к ога 
душу  своју положих. 

тпис на мр амо рном ст убу на 
К ос ову к оји пр ип ада кр угу 
сп иса за култ кн еза Л аз ара и 
к осо вских ј ун ака. Мр амо рни 
стуб на К ос ову п ољу са на тп-
исом је тр оп ајон - тр офеј, 
п оди гнут да озн ачи м есто 
к осо вске би тке, да к аже п ото-
мству и ист ор ији шта се д ог-
од ило и к ако је б ило у тој 
б ици, да пр осл ави хр аброст 
кн еза Л аз ара и к осо вских 
б ор аца, а што је гла вно: да 
к аже да су С рби б или д ухо-
вни п обе дн ици у б ици на К ос-
ову. Стуб н ије ст ела већ тр оп-
ајон, п обе дни тр офеј, о дн-
осно столп к оји је у д атом сл-
уч ају си мбол к рста, а крст је 
си мбол и знак д ухо вне п об-
еде и опр ед ељ ења за ца-
рство н еб еско. Си мбол ве-
нца, др угог кљу чног си мб-
ола у На тп ису, је в енац пра-
вде, ж ив ота и сл аве, си мбол 
ца рства н еб еског где има зн-
ач ење ве чног бл аже нства 
и зр аж еног кроз ма рт ир ол-
ошки м ом енат. См атра се да 
је На тпис н астао 1404. и да је 
њ егов аутор д еспот Ст ефан 
Л аз ар евић к оји је св оје др-
уго в ел ико п есни чко д ело 

Сл ово љу бве с аст авио у 
п рвој п ол ов ини 1409. Д есп-
оту Ст еф ану Л аз ар ев ићу се 
пр ип ис ује још и На дгро бно 
р ид ање над кн езом Л аз аром 
као и пр евод сп иса О б уд-
ућем вр ем ену. Ст их ови Г авр-
ила Х ила нда рца сп ад ају у гр-
упу з ап иса и на тп иса к оји су 
б или в рло ч ести не с амо на 
б ог осл ужб еним књ иг ама. У 
п ит ању су дв ан а есте рци ин-
ока Г авр ила из 1412. А нд он-
ије Р аф аил Епа ктит, из Епа-
кта, Л епа нта (др уга п ол ов-
ина XIV в ека - п осле 1420) је 
с аст авио П охв алу кн езу Л аз-
ару (Сл ово о св етом кн езу 
Л аз ару) 1419–20, к ако сам у 
њој к аже, о в ез ама са В иза нт-
ијом, к оје су п осл ед ица ист-
ори јских око лн ости. На с аб-
ору П ећи 1374–1375, сан кц и-
он ис ано је и зм ир ење са ц ар-
игра дском п атр ија рш ијом и 
из абран п атр ијарх Ј ефрем. 
Све в ећи број в иза нти јских 
им игр ан ата са о бн овљ-
еном тр ад иц ијом св ет ого-

Бо го ро ди ца Ље ви шка,
Бо го ро ди ца Ми ло сти ва,
са Хри стом хра ни те љем

си ро тих, фре ска из 13. ве ка

Споменик косовским јунацима на 
Газиместану који је срушен 1941.



Пе тнае ст ог синов и  по ги бел ни
уби ше  мачем  часнога  Лаз ар а,
и с  њим и много  мн ожаств о тисућа
оних који  с у с њим воји нствовали ,
и  једино мислен их  његових слугу,
 с  господином с во јим кра ј  при мише.
Тада,  то  ј ест ове годин е  шта  је би ло , о свештени и  часни 
 са боре,  к о  да  ва с извес ти .  Ов е ( го ди не) злочастиви он ај 
и  бо гомрск и амир  ис маиљћанс ки под иж е се, и са с ви
ма  својима јед ин ом удреним ( јед иномишљен ицима), и с 
њим  оста ли народи,  којих броје ве  по реду п ричати  нам 
је  немогуће. А њих  варалица он  с ви репством  сво јим, к ао  
л ав  који рич е, под  с во ју  власт п ок ори. Са  сви ма о ви ма 
устреми  с е  на  оне кој и су, у бл аго ча ст и и Хри стово м  испов
едању , у свом е б ла гочастивом отачас тву гос подств овали. 
На  благочасти вог, велим, и хр истољ уби вог кне за Лазара 
тако  љуто с е расвирепи, и  оном с е учи ни  сл ич ним који с е 
спре мао да  п ресто  св ој  на облаке пост ави и вишњем  да  се 
учин и с личним .  И  ка о аспида  гл уха затиску јући уши  своје, 
 љутом  ја рош ћу  облуд ивши,  на  ове  скоч и. А о ва ј  јунач ни, 
Хри стовим  и спо ведањем у кр еп ивши  се, и вером у њег а, 
и т опле м ол итвенике Х ри сту раниј е  по славши, Симе он а, 
велим, н овог м ироточца , и  светитеља  Са ву,  и ове као т врд е 
јемце и ма ј ући,  не  убојаше се  свир еп ости о но г  безумн ог, но  
т врдом  на до м укрепи вши  с е, и м олитвама  ов их ог радивши  
се, б огооца  Да ви да реч у срцу  носећи, го во ра ху: бож е,  
дођоше не зна бошци у до стојање твоје,  осквр нуше ц рк ве 
св ете твоје,  на стоје ћи да њих с творе као  х ран илиште  п лод
ова. Но,  г ос поде, не  пред ај нас  до   краја им ен а  твоје га ради,  
и  не  разори за в ет  тв ој нама, п о  молитвам а  препод об них  
и богоносних о таца н аш их, С им ео на и св ет ите ља Саве. 
И м олитва ма  ових  на ор ужавши с е, изиђ оше у  с ретањ е  зл
очастивих  оних,  и  светлу  по бе ду  по казаше . Злочастив ог  
оног а ми ра сру шивши победише,  и мрску гла ву  њ егову 
от секо ше, и  мн огом множа ству јед ин ом удр ених њему . Н о 
 о  жалосно ј пов ес ти ко ја  с е у  нас збила , ава ј, нем огу ће је 
подр об но прича ти . Ј ер тада  и  благ оч астивог и  хри стољуб
ив ог  к неза Л азара су јем уд ре ни он и (ко ји лаж но м удрују),  
и множа ств о  благор од них  војник а његов их, у Хри стовом 
и спо ведању, к оје се  у спротиви ло  вере ради х ришћанс ке, 
Хрис ту  предста више.  Мученичким  венце м,  који  се блис
тао св етлије  од  сјаја сунчан ог , влади ка  свих ук раси, уч и ни 
 да  ликују  с оним а који  су од век а  угоди ли Христу , коме  сл
ава у ве ков е, амин .

Стих ов и:
Свеч асну,  с вету  и пре ук ра шен у,
и нову  об ит ељ ,
к оја се п рин оси теби 
о д твог а  уг од ника,
страда лца и но вог Лазара ,
 прими м ил ос тивно,  човекољубно ,  
о мно гомилос ти ви  и све бла ги, 
в ладико свед ржитељ у.
И од тв ојих сме рни х
и ск рушених  сл ужитеља ,
 ко ји у њој  приносе
м олб е и  молениј а, 
г осп оде спа се  м ој,
Ис усе Христе. 
П о  речи из  п охвале
с ве тог и  вел иког Ат а на сија
 о  св етлом и прес ве тломе ,
и богоп об едно м в аскрс ењу тв ом е,  
по равни на ма  о  којима  се  г овори,
 назва ну  истоимену Ра ван ицу,
 ге  се полож и часно
и  м ногос традал но тело
благоро дн ог и благ очасти во г, 
самодршца кн ез а Лазара ,
 и  ту у г ос поду почива,
 на радост и  весеље нама  ве рним.

А  њу  у векове  до кра ја  б лагодећу
о д  св их  видим их и не видими х  напасти ,
 и о не кој и у  њој жив е, 
и за пр ес ве то и  најсл ађ е  им е твоје
благоч асно се  подвиз авају,
ч асне  иноке  сп асавај,
молит ва ма пре св ете и  пречи ст е,
влади чи це  наше Б ог оро дице,
и  с ви х све тих твојих,
к оји од  ве ка  теби уг од иш е, ами н.

Пролош ко  ж итије кнеза  Ла зара о д непо знатог  рав аничког  спи са теља 
открио ј е у  једно м  хил андарско м руко пи су  Ђорђе  Сп. Радоји чић  1 952. 

године. Одмах након  п овратк а из Х ил ан да ра дао  је  н ајближ а обавештења 
о своме проналаску.  Чу ва  с е у Хиландару под бр. 425. Изд. превода Ђорђа 

Трифуновића у часопису „Дело“, 1957, IV, стр. 586-589. 

рске д ухо вн ости, в иза нти-
јске л ит ер ат уре и уме тн ости 
д ол ази у ср пске з емље. Н ар-
оч иту ул огу у т оме им ају С ин-
а ити к оји у Р ав ан ици и к асн-
ије у Го рњ аку ств ар ају н ове 
д ухо вне це нтре, док ће в ел-
ику ул огу у д оба д есп ота Ст-
еф ана им ати њ ег ова з ад ужб-
ина м ан астир М ан ас ија. Сл-

ужба Ст еф ану Д еча нском Гр-
иг ор ија Ца мбл ака (око 1364–
1419/20) пр ип ада о бн овљ-
еном ку лту ов ога вл ад ара и 
св еца и код Ца мбл ака д об ија 
свој к осо вски см исао. Ст ефан 
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Ком плекс ма на сти ра Де ча ни

Орао Не ма њи ћа

Игу ман Де ча на
Те о до си је (Ши ба лић),
сни мио  Дра ган Та на си је вић



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

15

Раваничанин III
Као на же тви кла со ви

И пре чи стих тај ни при че стив ши се, 
и друг дру га из љу бив ши, и пра вед ни 
(кнез Ла зар), пра вед ну ја рост и тај по
диг нув ши, са сви ма они ма (сво јим вој ни ци ма) сре ће мно
го љу тог во јин ства на чел ни ка (ца ра Му ра та), на не ком ве о
ма ве ли ком по љу. И би обо јих вој ска ве ли ка ве о ма, ве о ма. 
Ових ви ше од 100 ти су ћа, а оних на ро да не ма ње од 300 
ти су ћа. Но при кло ни те ми ми сао ва шу, о све ште ни и бо
го љу би ви са бо ре, да чу је те стра шне и чуд не оне по ве сти. 
Сре ћу их, као што се (на пред) ре че. И што би ба хат не ки, и 
ту тањ не ска зан слу ша ше се. Љу ди ви ка ху, ко њи рза ху, оруж
ја звек тво ра ху, стре ле ле ћа ху сун це за кла ња ју ћи, тре ско ви 
ог ње ни (то по ви) тре ска ху, зе мља ве о ма бу ча ше, ва здух гр ме
ше, и као ди мом мрач ним об ви ја ше се, и во јин ство од обе 
стра не јед но на дру го ска ка ше, оруж ја се све тле ла и зе мљу 
оба сја ва ла, ре ке кр ви ода свуд, и мно го сву да тру пља, као 
на же тви кла со ви та ко вој ни ци на зе мљу од оштрог оруж ја 
па да ху, и по ље оно као је зе ро не ко про ли ва њем кр ви оба
гре но (оцр ве ње но) ви ђа ше се. И та ко љу тог ору жни ка оног 
и кр во пи ју, с мно жа ством ње го вим мно гим љу тој смр ти ода
сла ше. А та да, та да авај ме ни, и бла го ча сти вом и бла же ном, 
и са мо др жав ном, ве ли ком кне зу Ла за ру гла ву от се ко ше, и 
мно жа ство бла го род них и бла го вер них хри шћа на по хва
тав ши по гу би ше.

Не би зло ко је не ство ри ше
Бо го мр ски они Из ма ил ћа ни као ма ло по че кав ши, он да као 
пче ле про су ше се, и сву зе мљу на шу про тр ча ше, јер не би 
ви ше оно га ко ји ће за бра ни ти ти ма. Не би зло ко је не ство
ри ше. И би да се ви ди ка ко про ро чан ско ка зи ва ње по дру ги 
пут би ва. Бо же, до ђо ше не зна бо шци у до сто ја ње тво је. И 
не са мо што оскрв ну ше све те цр кве, но ог ња де ло тво ра ху 
од њих. И по ло жи ше тру пље слу гу тво јих за хра ну пти ца ма 
не бе сним, те ла пре по доб них тво јих зве ри ма зе мљи ним, не 
око Је ру са ли ма са мо, но по свој зе мљи овој. И би да се ви ди 
плач и ри да ње не ма ње од пр вог. Јер ове кла ху, а оне ко ји 
оста до ше жи ви од во ђа ху у сво ју зе мљу. И не на ре ци ва ви
лон ској, као што они та да, се ђа смо, но на оном у ко га све 
ре ке, ма ле и ве ли ке, ути чу (на оке а ну). Раз два ја ни би смо и 
рас про да ва ни у сву зе мљу тих. И ма ти због че да пла ка ше, 
и отац гор ко ри да ше, и брат бра та об у хва тив ши су зе љу те 
про ли ва ше, и се стре бра ћу, и бра ћа се стре, гле да ју ћи где 
дру го га дру где од во де, ру ке око врат је дан дру гом спле то
ше, жа ло сно кри ча ху. О зе мљо, рас тво ри се, жи ве при ми 
све нас! И дру ги куд дру где од во ђен на траг гле да ше, све док 
очи ма ко је га гле да ју не ви дљив не би ва ше.

По хва ле ње го ве ве нац
Ово га ра ди и ја са да усрд но и са бри жљи во шћу че сто о том 
(кне зу Ла за ру) у сво јим ре чи ма (го во ри ма) раз ми шљам. И 
као што не ко ве нац пле те зла тан, за тим би сер при ло жи и 
мно го це но ка ме ње, нај све тли ју тво ри ди ја де му, та ко и ја 
по хва ле ње го ве ве нац бла же ној то га гла ви реч ју иза тки вам 
го во ре ћи:
Где слат ка ње го вих очи ју ти хост?
Где све тли на усна ма осме јак?
Где љу ба зна де сни ца,
ко ја сви ма обил но пру жа?
Авај, из не над не про ме не!
Ка ко по цр не ле по та!
Ка ко се по кра те скро ви ште!
Ка ко од јед ном от ки нут би цвет!
Ва и сти ну са су ши се биљ ка
и цвет от па де,
осла би ис точ ник,
са су ши се ре ка,
за тим у крв
пре тво ри се во да.
Авај на ма!
И си но ви ње го ви (кнез Сте фан и Вук) пред чи во том иду ћи 
и жа ло сно, као Си ри ни не ки пре кра сни, по ју ћи и пла чу ћи 
ка зи ва ху:
Авај на ма, го спо ди не и оче наш,
от кад се ти одво ји од нас
мно ге скр би и на па сти по сти го ше нас.

Ово и дру го ве о ма мно го ри да ју ћи го во ра ху. А ма ти њи хо ва 
(кне ги ња Ми ли ца) ка ко ви де ово, па де као упо ла мр тва над 
све то оно те ло, и мно го ча са ка из ван ума би. По том као од 
не ког ду бо ког сна трг нув ши се, и раз де рав ши ли це и вла се 
сво је тр за ју ћи, го во ра ше:

Авај ме ни, све тло сти мо ја,
ка ко за ђе од очи ју мо јих!
Ка ко по цр не ле по та мо ја!
Ка ко уве ну, слат ки мој цве те!

Ка ко му ком про ла зиш по крај нас!
Где слат ко гла го љи ви је зик?
Где ме до то чи ва уста?
О го ре, и ху ми, и др ва ду брав на,
За пла чи те сам ном да нас!
Од са да то чи те, очи мо је,
су за по то ке окр ва вље не!
Ово и мно го ви ше од овог ри да ју ћи го во ра ше. Ово гле да ше цео на род, 
би ју ћи пр са сво ја, и плач на пла чу при ла жу ћи ри да ху. И са све ћа ма 
и кан ди ли ма све ту ра ку про во ђа ху. А ово гле дах ја ка ко би ва.

Слу жба све том кне зу Ла за ру од не по зна тог Ра ва ни ча ни на на ла зи ла се у 
Збор ни ку срп ске ре дак ци је. Тај ру ко пис се чу вао у На род ној би бли о те ци у 

Бе о гра ду под бр. 556. О то ме све до чи Љ. Сто ја но вић у Ка та ло гу На род не 
би бли о те ке у Бе о гра ду, Бе о град, 1903. Изд. Алек са Ву ко ма но вић, О кне зу 

Ла за ру, „Гла сник“ ДСС, 1859, XI, стр. 108-118. 

Не по зна ти Ра ва ни ча нин
Дру ги ка нон све то ме
ГЛАС ОСМИ

Пе сма ше ста
Зе мље све окол не, Ла за ре,
а на ро чи то тво је ота ча ство, све ти,
про по ве да ју тво је жи вље ње и под ви ге,
тру би и цр ква све та успо ме ну тво ју сла ве ћи
јер за њу крв сво ју из лио је си,
но ви ме ђу му че ни ци ма, Ла за ре,
Обил на те у бла го ста њу ви дев ши Тур чин
на те бе сви ре по ри чу ћи
са мно штвом не зна бо жа ца до ла зи,
од ко јих и гла ве од се че не пре тр пео је си као
му че ник,
а ње га го ри во веч но ме ог њу ма чем учи нио је си.

Бог за ду го у гро бу за бо ра ва не оста ви тво је те ло,
већ зе маљ ској при ро ди на ре ди да не ис тру ли
но це ло и об ла го у ха но га ја вља,
свих вер них чув ства и гле да ње у ди вље ње 
при во ди.

При во ди те љу све га из не би ћа у би ће,
ти што од Де ве не ви не нас ра ди ова пло ти се,
из ма иљ ског не при ја те ља што нас на па да по ко ри, 
де спо ту на шем по бе ду да руј
мол ба ма твог Ла за ра
и ро ди тељ ке ти, Сло во Бо жи је.

Слу жба све том кне зу Ла за ру од не по зна тог Ра ва ни ча ни на. Са-
чу ва на је у не ко ли ко де се ти на ру ко пи са, али не по сто ји по у здан 

ар хе о граф ски по пис тог бо га тог ру ко пи сног на сле ђа. Из да ње: Ђор-
ђе Три фу но вић, Ире на Шпа ди јер, Слу жба све том кне зу Ла за ру, 
Све ти кнез Ла зар. Спо ме ни ца о ше стој сто го ди шњи ци Ко сов ског 

бо ја 1389–1989, Бе о град 1989, стр. 193–221. Пре вод Ди ми три ја 
Бог да но ви ћа, об ја вљен у Ср бља ку II, Бе о град, 1970.

Да вид
Бла го ча сти ви кнез Ла зар

А по сле свих ових (ра ни је срп ске го спо де) при ма на чел
ство бла го ча сти ви кнез Ла зар, ни син ни унук ко га пле ме на 
пре ђе ре че них ца ре ва, но те зе мље срп ске, од пра ро ди те ља 
сво јих, ро ђе ње и вас пи та ње (у њој ро ђен и од не го ван), не 
од при про стих. Ро ди те љи то га бе ја ху вел мо же, но пр ви у 
па ла ти цар ској пре ђе ре че них ца ре ва, и по до сто јан ству по
што ва ни и они ко ји вла да ју, у до мо ви ма цар ским ви ђа ху се. 
А не ки бли жи ки по срод ству (ро ђа ци) са мо др шци ма бе ја
ху. Иако се оно што се де ша ва де си ло та да, кад су се (род
бин ски) уда љи ли. А же на то га од са ме кр ви цар ске. Но да 
не ко, осу ђу ју ћи, не ми сли да се осу ђу је брак овај. Има ју ћи 
ра зум и ра су ђи ва ње, ни ка ко овај осу ђи ва ти. Јер је љу ди ма 
ко ји су де на ре ђе но за срод ни ке, ко да се узи ма, а ко да се 
уда љу је због ро до скр вље ња. Због ово га и ов де ра су ди ше, 
да је шта ви ше та квим срод ни ци ма про ште но узи ма ти се, 
што и би.

Д еча нски је ж ивео и умро 
као м уч еник, ст ога уб рзо 
п осле см рти б ива пр огл-
ашен за св еца и д об ија свој 
култ (и зм еђу 1339. и 1343). О 
њ ег овом ж ив оту је Ца мблак 
п исао у свом Ж ит ију Ст еф ана 
Д еча нског. Као иг уман м ан-
аст ира Д еч ана, з ад ужб ине 
Ст еф ан ове, Ца мблак је б ор-
ав ећи у С рб ији (и зм еђу 1402 
и 1406/9) с аст авио Сл ужбу Ст-
еф ану Д еча нском и к ојој 
п оред тр аг ова а кт уе лних ист-
ори јских зб ив ања д ом ин ир-
ају м от иви м уч ен иштва и 
п осле дњих вр ем ена. П рви 
од ових м от ива Ст еф ана д ов-
оди у в езу са гл оба лним 
т ипом м уч ен ика, а др уги са 
пр оро чком, ап ок али пти чком 
н отом на и зм аку 7000 г од ина 
од ств ар ања св ета (1492). Оба 
ова м от ива се у ств ари сј ед-
ињ ују кроз к осо вски см исао 
ове сл ужбе. Ца мблак је ко-
нтр аст ир ај ући Ст еф ан овом 
м уч ени чком ж ив оту њ егов 
к ара ктер п он екад п ос езао 
за т ипи чним сц ен ама к оје 
им ају за циљ да м уч ен ика 
пре дст аве као з ашти тн ика. У 
П ар акл ису Ст еф ану Д еча-
нском (о бј авио га је ка рл ова-
чки м итр оп олит Ј ован Г ео рг-
иј евић, +1773) н ал ази се Мо-
лб ени к анон св етом кр аљу 
Ст еф ану Д еча нском од Н еп-
озн атог п исца, н астао в ер-
ова тно пре 1459. Овај к анон 
је, к ако му и с амо име к аже, 
мо лба за п омоћ „у т ешким тр-
ен уц има за ср пску д есп от ов-
ину (до 1459)“ и с аст ављен је 
„за уп отр ебу у с амом м ан аст-
иру пред м ошт има св етог“. 
Иза П ар акл иса су и ст их ире 
к оје су н аст але в ер ова тно 
к асн ије. На кр ају Ж ит ија 
д есп ота Ст еф ана Л аз ар ев-
ића Ко нста нтин Ф ил озоф 
(крај XIV в ека - п осле 1439) је 
с аст авио плач п ов езан акр-
ост ихом у к оме кроз б ибли-
јску си мб ол ику с аж ето и зл-
аже д есп отов ж ивот и час 
њ ег ове см рти. Ст их ови су 
н аст али в ер ова тно и зм еђу 
1433. и 1439. к ада је и ж ит ије 
н ап ис ано. Иако је п рв оби-
тно њ их ова фун кц ија б ила 
ж ити јна они у с ушт ини пре-
дст ављ ају ли рски текст ра з-
уђ ених зн ач ења.
Из тог до ба је и не ко ли ко 
кра ћих пе снич ких тек сто-
ва ко ји мо гу функ ци о ни са-
ти и са мо стал но. То су: Као 
зве зда изи ђе Не по зна тог 
Ариљ ца с по чет ка XV ве ка, 
И скру ши че љу сти њи хо ве 
Ге на ди ја До ме сти ка (XV век), 
Ми сле не во де стру ја Не по-
зна тог Хи лан дар ца (XV век), 
Пе сма ма ду хов ним не по зна-
тог Сме де рев ца (мо жда Ве-
не дикт Цре по вић, из ме ђу 
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Ми лош Оби лић

Југ Бог дан

Че тво ро је ван ђе ље, 
тре ћа че твр ти на

14. ве ка, за ста ви ца, 
л. 147 (Хил. 21)
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А овај при мив ши пре ђе ре че ну др жа ву зе мље срп ске, би 
муж благ, кро так, сме рен и од ви ше, као што се и по ка зу је 
пре мно га смер ност то га. Кад је цео тај на др жав ни пре сто 
ца ре ва пр вих, ни ка ко, уз ви сив ши се, не по жу ри се по ста ви
ти се бе ца рем или кра љем или де спо том, но у смер но сти 
сво јој бла го ра зум ној оста де све до да на ис хо да сво га (смр
ти), но се ћи име бо гом и ца рем ње му пр во да но. Јер пре ђе 
са мо др жац, о ца ру Сте фа ну го во рим, оде лив ши још за жи
во та сво га крај је дан сво га цар ства, то ме уру чи, овим да се 
за до во љи и кнез кра ја оног да се на зи ва. И у част са мо др жа
вља цар ског уз и шав ши, не хте из ме ни ти кне жев ско на зи
ва ње, но об но се ћи (га), ни чим ма њи не по ка за се од свих 
кра ље ва и ца ре ва ко ји су пр ви и пре ово га би ли. Ино ке је 
љу био, ста ре по што вао, мла де хра нио, си ро те са жа ље вао, 
да су мно ги др жа ли то га за Да ви да и ви де се да има ду шу 
Авра ма ко ји во ли си ро ти њу. Ми ло стив ве о ма би. Не са мо 
по зе мљи срп ској ње го ве ми ло сти ње ви де ше се, но и у све 
ис точ не зе мље про стре ше се, у зе мље Еги пат ске и Си нај, 
до Је ру са ли ма до пи ра ху; и пу ни ле су се учи ње ним. А са зи
да и цр кву ве ли ку та ко, и с гра дом, све том Ваз не се њу Хри
ста бо га на шег, у Пе тру су, на ре ци зва ној Ра ва ни ци. У њој 
и оп ште жи ће мо на си ма уста но ви. И дру ге бо жан стве не 
хра мо ве, јед не об на вља ју ћи, а дру ге од осно ва по ди жу ћи. А 
ро ди и си на 2: Сте фа на, ко ји је де спот, и Ву ка.

И ова ко у све му до бро и бла го ча сно док на пре до ва ше, 
уста је це лог ис то ка цар, од си но ва Из ма и ље вих, Му рат име 
има ју ћи, и сву грч ку и бу гар ску зе мљу узев ши, на ово га до
ла зи, без број но мно штво во де ћи са со бом: си но ви Ага ри
ни с Та та ри ма, Кар ми ја ни са Сар ха ни ти ма, Гр ци и Бу га ри 
и Ар ва ни ти (Ар ба на си). Тај је с без бо жним на сту пао на ро
ди ма, а овај бла го ча шће не до пу шта ше по га зи ти. И бој ме
ђу обо ји ма би, и у бо ју том не ча сти ви на сил ник па да од 
ма ча по сред раз бо ја, и те лом и ду шом, с мно жи ном сво јих 
бо гу про тив них вој ни ка. А оста је то га син је дан. И на кра ју 
бо ја то га  не знам шта исти ни то ре ћи о овом да ли је из дан 
ким од сво јих хра ње ни ка, или је на про тив ово суд бож ји 
ко ји се зби над овим  у ру ке то га узи ма и по сле мно гих му
ка сам ча сну и по бо жну 
гла ву ње го ву от се че. И 
по том као под руч ни ке 
(пот чи ње не) узи ма све. 
Пре смр ти то га на три 
го ди не сун це у та му се 
про ме ни, да се и зве зде 
у под не по ја ви ше и ме
сец у кр ви, по ка зу ју ћи 
бе ду ко ја ће би ти од си
но ва Из ма и ље вих. И у 
гра ду ко ји се на ла зи та
мо по гре бе но би те ло 
ње го во све то, го ди не 
6897 (1389).

И по сле ње га при ма ју 
на чел ство си но ви ње
го ви, Сте фан де спот, а 
још је и ма тер ње го ва 
би ла. И на ших ра ди гре
хо ва оно ме ко ји је убио 
оца њи хо вог би ва ју под

руч ни ци. И то га за ве шта ње с кле твом си но ви ње го ви ви де
ли су да је од то га ре че но: да би ло где крај жи во та по стиг
нем, ниг де дру где са мо у тру ду зи да ња мо је цр кве по ло жи ти 
ме. Ово и ство ри ше са са ве том па три јар ха, и ми тро по ли
та, и игу ма на, и оних ко ји про во де жи вот у пу сти њи. Сви 
са брав ши се код ра ке му жа, от кри ва ју гроб и на ла зе све те 
мо шти ње го ве це ле и не ру ши ме, и мно го бла ге ми ри се ис
пу шта ју ћи, као што се и да нас мо гу ви де ти. И пре не со ше 
и ча сно по ло жи ше у ма на стир од ње га са здан, го ди не 6899 
(1390/91).
Бла го ча сти ви кнез Ла зар је од ло мак из Жи ти ја и жи тељ ства кра ље ва и ца ре ва 
срп ских. А. Ф. Гиљ фер динг је пр ви ука зао на ово де ло об ја вљу ју ћи је дан од ло мак. 

У на у ци се сма тра да је пи са но из ме ђу 1402. и 1405. го ди не. Ово де ло је са чу ва но са-
мо у пре пи су ко је је Гиљ фер динг на шао у Пе ћи, па се за то и на зи ва Пећ ки пре пис. 

Да нас се овај ру ко пис на ла зи у Пу блич ној би бли о те ци у Пе тро гра ду.

По ве ља Хи лан да ру о по кло ну
го спо ђе Јев прак си је

По не из мер но ме ми ло ср ђу и ми ло сти Вла ди ке мо је га, 
слат ко га ми Хри ста, и по не из ре че ном и све ми ло сти вом 
при зре њу ње го вом на цар ство ми, као што и бла го дат пре
све то га Ду ха на цар ство ми из ли и по ста ви ме го спо ди на 
Зе мљи Срп ској.

Сто га и ја, у Хри ста Бо га бла го вер ни и хри сто љу би ви 
го спо дин де спот Сте фан, и бла го ча сти ва и хри сто љу би ва 
го спо ђа и мај ка ми ки ра Јев ге ни ја, и пре ва зљу бље ни брат 
цар ства ми Вук, где год се на ђе у ово вре ме, по моћ ни ка има
ју ћи и са рад ни ка Го спо да и Спа са на ше га Ису са Хри ста и 
ње го ву пре чи сту Вла ди чи цу го спо ђу Бо го ро ди цу и увек 
дје ву Ма ри ју.

И ка ко спо ме ну цар ству ми го спо ђа и мај ка ми де спо ти ца 
ки ра Јев прак си ја, тра же ћи од цар ства ми да при ло жи, сво је 
ра ди ду ше, се ло не ко до му пре чи сте Бо го ма те ре, оби те љи 
цар ско га и ве ли ко га ма на сти ра Хи лан да ра, ко ји ле жи у Све
тој Го ри Ато на, и ви дев цар ство ми ње ну бла гу же љу за сво
ју ду шу, са ве ћах са го спо ђом и мај ком ми ки ра Јев ге ни јом 
и са вла сте лом цар ства ми да се не пре зру ње не мол бе, но 
шта пи ше са ра до шћу и уср ђем ис пу не, због ње не ве ли ке 
љу ба ви и уср ђа ка на ма.

Бла го и зво ли цар ство ми и да ро вах јој се ло Ја буч је у жу
пи Уље вач кој, што је др жао у про ни ју Мла ден Па си син при 
го спо ди ну и ро ди те љу ми све то ме кне зу. И та кози јој да
ро ва цар ство ми се ло ово, и са за се о ком, и што им су би ле 
ме ђе и ха та ри и пра ва сва ка при го спо ди ну ми и ро ди те љу 
све то ме кне зу. И та кози јој да ро ва цар ство ми се ла тази, 
да си их има ко ли ко су шту сво ју ба шти ну или ку пље ни цу, 
да си их при ло жи ма на сти ру пре чи сте Бо го ро ди це Хи лан
дар ске, као што ви ше ре ко смо, да су онази Хи лан дар ске, 
као што ви ше ре ко смо, да су онази се ла у обла сти цар ско га 
и ве ли ко га ма на сти ра Хи лан да ра, као и дру ге ме то хи је ко је 
су при ло жи ла све та мо ја го спо да и кти то ри, ца ре ви и кра
ље ви и го спо да срп ска (...)

У ле то 6913, ин дик ти он три на е сти.
У Хри ста Бо га бла го вер ни хри сто љу би ви го спо дин Ср бљем, де спот 
Сте фан

По ве ља Хи лан да ру о по кло ну го спо ђе Ев прак си је из 1405. год.
Ова по ве ља је са чу ва на у ма на сти ру Хи лан да ру под бр. 75. Пи са на је 
уста вом (43 x 30,5 цм), цр ним ма сти лом. По чи ње зна ком кр ста, а 

пот пис је цр ве но жућ каст. Изд. А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског 
пра ва, Бе о град, 1926, 190–191.

1453 и 1459) и два сти ха По па 
Ива на (1463/4).
Је ле на Ла за ре вић-Бал шић 
(1368–1443) иако се ни је за-
мо на ши ла по след ње го ди-
не свог жи во та је про ве ла 
у ма на сти ру. Из пре пи ске с 
Ни ко ном Је ру са лим цем у Го-
рич ком збор ни ку (1441/2) са-
чу ва на су три ње на пи сма из 
1440, дру го у це ли ни под на-
сло вом От пи са ни је бо го љуб-
но. Иако ови тек сто ви при па-
да ју епи сто лар ном жан ру, 
ко ји је из гле да у то вре ме 
био и те ка ко раз ви јен, они 
су исто то ли ко и пе снич ки. 
Слу жба све том Јо а ни ки ју Де-
вич ком од не по зна тог Де ви-
чан ца спа да у гру пу култ них 
спи са ко ји сла ве пу сти но жи-
те ље и под ви жни ке, пу сти ња-
ке и иси ха сте, ка квих је у Ср-
би ји као и у Ви зан ти ји би ло 
мно го, али они нај по зна ти ји 
су до би ја ли свој култ као 
што је то ра ни је био слу чај 
са Пе тром Ко ри шким. У Си-
нак са ру је украт ко ис при чан 
Јо а ни ки јев жи вот и ње го ви 
под ви зи. Сма тра се да је Јо а-
ни ки је умро 1440. и да је си-
нак сар на стао не по сред но 
по сле ње го ве смр ти. Исто та-
ко слу жба је ве ро ват но на пи-
са на у ма на сти ру Де ви чу где 
је ле жа ло Јо а ни ки је во те ло. 
Ди ми три је Кан та ку зин (око 
1435 – крај XV ве ка) је из гру-
пе но во брд ских све тов них 
пи са ца и на пи сао је Ка нон 
о по врат ку мо шти ју Јо ва на 
Рил ског (ве ро ват но и це лу 
Слу жбу за по вра так мо шти ју 
Јо ва на Рил ског) Пе сму Бо го-
ро ди ци (Мо ли тва са уми ље-
ни јем Пре све тој Вла ди чи ци 
на шој го спођи Бо го ро ди ци и 
с ма лом по хва лом тво ре ни-
је Ди ми три ја Кан та ку зи на у 
сти хо ви ма), По хвал но сло во 
ве ли ко му че ни ку Ди ми три ју 
и По хва лу све том Ни ко ли. 
Ње го ва Пе сма Бо го ро ди-
ци је је дан од нај вред ни јих 
пе снич ких са ста ва срп ског 
сред њег ве ка. „То је ду гач ка 
пе сма у пра вим, си ла бич ким 
сти хо ви ма, са ста вље на од 77 
стро фа по че ти ри сти ха, ана-
фор ски из јед на че на, из ван-
ред ног рит ма и ме ло ди је. 
Је дин стве на по свом жан ру 
у срп ској књи жев но сти, она 
при па да уми ли тељ ној, по-
кај нич кој цр кве ној по е зи ји, 
ве о ма рас про стра ње ној у 
ви зан тиј ској књи жев но сти.“ 
Са сто ји се из че ти ри де ла и 
има укуп но 312 сти хо ва од 
че га су ве ћи на ви зан тиј ски 
два на е стер ци. Са др жи сна-
жан до жи вљај све та и жи-
во та као про сто ра људ ског 
тла че ња, гу бит ни штва и не-
из ве сно сти. Ди ми три је Кан-
та ку зин још сло ви као аутор 

Нар текс, Пећ
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Десп от Сте фан Лаз аревић ( 1374/5  - 1427)
ОВ Е РЕЧИ НАПИ СА НЕ БИШЕ 
НА МРАМОРНОМ СТУБУ НА 
КОСОВ У

Чо вече који  српском з емљом ст упаш, 
б ило да си  дошљак или  ов дашњи ,
ма  ко  да си  и ма шта да с и,
када  д ођеш н а  поље о во,
к оје  се  зове Косово,
по  св ему ће ш угл едати п уно кост ију мр твих,
те са њи ма  и камену приро ду ,
мене крс тознач ног  као ст ег,
 видећеш к ако посред  поља упр авн о стојим .
Да не  пр оминеш и д а  не пре видиш 
као нешт о  залудно и ниш тавно,
но  м ол им те, приђи и п риближи  се мени , о 
љубими , 
и р азмотри речи  које ти  пр еносим,  
и из  тога ћеш  р азумети због ког  уз рока 
и  ка ко и зашто ја сто јим овд е, 
ј ер ист ин у ти  го ворим ,  
н ишта мањ е од  жив ога, 
да  ћу ва м изнети  у суш тини све што  с е збило .  
Ов де нег да  б еј аш е велики сам одр жа ц,  
чудо  з емаљско  и  рига с рп ски, 
з ва ни Лазар,  кнез  велики,  
 побожнос ти  непокол ебими ст уб ,  
добр оразумља пу чина и  м уд рости ду би на, 
огњ ени у м и заштитник  стран аца, 
хра нитељ гладних и м иловањ е ништих, 
с крбних  милова ње и  утешит ељ, 
који  во ли све што х оће Хр ис тос, 
ко ме  иде  сам по  св ојој в ољи 
и с а  свима  с вој им безбр ојним мно штвом,  
колико  је  под руком  његовом . 
Мужеви до бри, му же ви  храб ри , 
мужеви ,  ваисти ну, у ре чи  и у де лу 
који  с е блиста ју ка о звез де  светле,  
к ао  зе мља цвет ови ма шарен им, 
о де ве ни зл ат ом и кам ење м  др агим украш ени, 
многи  коњи  изабра ни и злат осед лани, 
с ведивни  и  крас ни  коњан ици  њихови. 
Св еплеме нитих и  сл авних 
ка о как ав  добр и пастир  и зашти тник,  
му дро п риводи ду ховне  јагањц е  
да у  Хрис ту доб ро сконча ју 
и п риме муче ња  венац  
и  в ишње сла ве учес ници буд у. 
И т ако  сложно велико б езбројн о  мноштво  
с ку па  с  добри м и велик им  го сп одином, 
до бр ом душом  и веро м најт вр ђом, 
као  на  крас ну дворану и  мн огомири сан у  храну 
н а  не пријатеља  се  устреми ше 
и п ра ву змиј у зга зи ше 
и умр твише ди вљу зв ер и вели ког п ро тивника  
и  не ситога ада св ејадца, 
в елим А мурата и с ин а њег ов а, 
асп ид ин и гуји н пород, 
 штене ла во во и ва си лс ково, 
 па  са њима  и  не мало других .  
О чу деса Божији х судбин а,  
ухваћ ен би х раб ри стр ад алац 
беза коним агаре нс ким рука ма 
и  крај стр ад ању добро  сам п рима  
и муч еник Х ристов  п ос таје 
велики кнез  Л азар.  
Не посеч е га нико д руг и, о љуби ми , 
до сама рука  тога убице, сина Амур атова, 
И с ве ово речено сврши се 
лета 6897, индикта 12, месеца 15, у дан уторак, 
а час је био шести или седми, 
не знам, Бог зна.

Ове ре чи су би ле пи са не на сту бу мра мор ном на Ко со ву гла си на-
слов тек ста ко ји се на ла зи на мра мор ном сту бу ко ји је по ста вио 

по чет ком XV ве ка де спот Сте фан Ла за ре вић сво ме оцу и по ги ну-
лим срп ским рат ни ци ма у Ко сов ском бо ју. Па вле Ша фа рик је пр-
ви скре нуо па жњу на овај текст, ко ји се на ла зио у јед ној ру ко пи сној 
књи зи у Кар ло вач кој би бли о те ци. По сле то га мно ги ис тра жи ва чи 

су му по све ћи ва ли зна чај ну па жњу. Ила ри он Ру ва рац је из ње га 
ко ри стио по дат ке о вре ме ну Ко сов ске бит ке. Овај је ди ни пре пис 

тек ста са мра мор ног сту ба са чу ван је до да нас у Па три јар шиј ској 
би бли о те ци бр. 167. за ко ји је Ђор ђе Сп. Ра до ји чић утвр дио, пре ма 

во де ним зна ци ма, да је на стао из ме ђу 1573-1588. го ди не. Ве ћи на 
ис тра жи ва ча сма тра да је текст са ста вио Де спот Сте фан.

Бе о град ска по ве ља де спо та
Сте фа на Ла за ре ви ћа
(од ло мак)

Од Ко со ва по ра бо ћен бих Исма ил ћан ском на ро ду, 
док не до ђе цар Пер са и Та та ра и раз ру ши их. И ме не 
од њи хо вих ру ку Бог ми ло шћу сво јом осло бо ди.
Оту да, да кле, до шав, на ђох нај кра сни је ме сто, од 
дав ни на пре ве ли ки град Бе ли град, и по слу ча ју раз
ру шен и за пу стео. Са гра дих га и пре да дох пре све тој 
Бо го ма те ри, и сло бо де ње го вим жи те љи ма.

Бе о град ска по ве ља пи са на је 1405. го ди не и ни је сачуванa.
Ово је са мо њен део за бе ле жен у Жи ти ју де спо та Сте фа на

од Кон стан ти на Фи ло зо фа.

Пред го вор и по го вор За ко на
о руд ни ци ма и За ко на Но вог Бр да

За кон бла го ча сти вог и хри сто љу би вог ме ђу ца ре ви
ма Сте фа на де спо та о це хо ви ма и о ба шти на ма и о 
ве ри и о ко ли ма и о сва ким по треб ним су до ви ма.

По не из ре че но ме чо ве ко љу бљу Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста, и ње го ве све не по роч не Ма те ре, Вла
ди чи це на ше и Бо го ро ди це и увек де ве Ма ри је, и мо
ли тва ма све то га го спо ди на ро ди те ља мо је га, кне за 
Ла за ра, го спо до вах по смр ти ње го вој ја, ње гов из да
нак, де спот Сте фан, у зе мљи ота ча ства ми. Та да би из
ла зак ино пле ме ни ка на Хри шћа не. Ви дев ши то ли ку 
по бе ду над зе мљом ота ча ства ми и при мих са вет од 
па три јар ха, кир Спи ри до на, и од дру гих ар хи је ре ја, и 
од мај ке ми, кне ги ње Ми ли це, иноч ки на зва не мо на
хи ња Јев ге ни ја, и од све га са бо ра, по ђох на ис точ ну 
стра ну, у Ве ли ку Се ва сти ју, ка ве ли ком ами ру Па ја зи
ту, ко ји је вла дао ис точ ном стра ном и за пад ном.

И по мо ћу Бож јом и пре чи сте Бо го ма те ре, и све то га 
Си ме о на и Са ве и све то по чив шег ми ро ди те ља кне
за Ла за ра мо ли тва ма, осло бо дих ову зе мљу и гра до ве 
ота ча ства ми од ве ли ко га ами ра Па ја зи та. И по вра тих 
се у зе мљу сво ју, и до ђох у свој град Но во Бр до, и са
бра се сав са бор град ски, и по и ска ше од го спод ства 
ми да им учи ним за кон о руд ни ци ма, што су има ли 
за пр ве го спо де и све то по чив шег ми го спо ди на ро ди
те ља, кне за Ла за ра. И го спод ство ми се са ве то ва са 
вла сте лом, и за по ве дих да се на ђу 24 до бра чо ве ка од 
дру гих ме ста ко ја ру ду има ју,  да им учи ним за кон 
ка ко је и ра ни је би ло , ко ји су ве шти о руд ни ци ма, и 
што учи не да до не су го спод ству ми да им го спод ство 

де вет де ла раз ли чи те при-
ро де: јед ног пре во да мо ли-
тви Је фре ма Си ри на, јед ног 
крат ког из ра зи то све тов ног 
спи са (Ту ма че ње о зе мља ма 
Да ки је, два По сла ни ја (пи-
сма) ди ја ку Вла ди сла ву и 
кир Иса и ји, Жи ти ја и јед ног 
ка но на Јо ва ну Рил ском, два 
по хвал на сло ва (Ди ми три ју 
Со лун ском и све том Ни ко ли) 
и Мо ли тве Бо го ро ди ци. Око 
1470. је ро мо нах и до ме стик 
(хо ро во ђа и ком по зи тор) 
Хи лан дар ски Ге на ди је са ста-
вља срп ску Слу жбу Пе тру 
Атон ском са акро сти хом 
у ка но ну: Пе тру Атон ском 
Ге на диј. Сти хо ви нат пи са 
на цр кви Це тињ ског ма на-
сти ра, пр во бит но на Бо го-
ро ди чи ној цр кви, Са зи дах 
храм Ива на Цр но је ви ћа из 
1483/84. су за вет ни сти хо ви 
Бо го ро ди ци по во дом за вр-
шет ка хра ма и „те же да бу ду 
осмер ци“. Со фиј ски пре зви-
тер Поп Пе ја је био све док 
и уче сник му че ни штва Ђор-
ђа (Ге ор ги ја) Кра тов ца 1515. 
ко ме је ве ро ват но из ме ђу 
1516. и 1523. са ста вио Слу-
жбу и Му че ни је. Кра је гра не-
си је слу жбе је два на е сте рац 
са али те ра ци јом: Поп Пе ја 
те бе при но сит Ге ор ги је. У 
срем ској Де спо то ви ни на ста-
ју кра јем XV и по чет ком XVI 
ве ка слу жбе за кул то ве срем-
ских Бран ко ви ћа, де спо та 
Сте фа на (+1476), ар хи е пи ско-
па Мак си ма (+1516), де спо та 
Јо ва на (1433–1502) и де спо-
ти це мај ке Ан ге ли не (+1516 
или 1520). Суд би на срем ских 
Бран ко ви ћа ви ше је му че ни-
штво и под ви жни штво но ви-
те штво. Си но ве де спо та Ђур-
ђа, Гр гу ра и Сте фа на за тво ри-
ли су и осле пе ли Тур ци 1441. 
Бра ћа се сле па 1444. вра ћа ју 
у очев дом, а ка сни је Сте фан 
за крат ко на сле ђу је очев 
пре сто. Два ме се ца пред пад 
де спо то ви не Сте фан би ва 
прог нан и пре ко Бу ди ма, Хр-
ват ске, Це ља, где је жи ве ла 
ње го ва се стра цељ ска гро-
фи ца Ка та ри на Кан та ку зин, 
и Ду бров ни ка до спе ва у Ал-
ба ни ју, где се 1461. у Ска дру 
же ни Ан ге ли ном, ћер ком 
Ђор ђа Ари ја ни та и Скен дер-
бе го вом сва сти ком. По сле 
не ко ли ко го ди на са се стром 
Ка та ри ном ку пу је фур лан-
ски Бе о град на Ти ља мен ту 
у Тр шћан ском за ли ву, где 
уми ре 9. ок то бра 1476. Убр-
зо би ва про гла шен за све ца, 
а на по зив кра ља Ма те је Ан-
ге ли на са си но ви ма Ђур ђем 
и Јо ва ном пре но си ње го ве 
мо шти у Ку пи но во (15. фе-
бру а ра 1486) у цр кву све тог 
Лу ке где оста је и Ђор ђе ко ји 
ће се по сле 1495 за мо на ши-

Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма на Га зи ме ста ну

 Ди нар Де спо та 
Сте фа на

Ла за ре ви ћа
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ми по твр ди да се и на пред др же. Та ко и они на ђо ше 
ви ше ре че не љу де, 24 (...)
(...)

Ово све ви ше пи са но о за ко ни ма Но во га Бр да, по у
зда но про на шав го спод ство ми, што је пре ме не би ло 
и за пре ђа шње све те го спо де и кра ље ва срп ских, ујед
но и за жи во та го спод ства ми и ро ди те ља ми, све то га 
кне за Ла за ра, бла го и зво ле го спод ство ми та ко об но
ви ти и по твр ди ти да бу де твр до и не по ко ле би во све 
да не жи во та мо је га и не пред ло же них мо је га го спод
ства, по за по ве сти Бож јој.

Мо лим оно га ко ји ће, ако из во ли Бог, на след ник 
би ти по сле нас пре сто лу го спод ства мо је га, да не про
ме њен бу де овај мој зла то пе чат ник, као што и ја не 
про ме них но и по твр дих за пи се и на ред бе пре ме не 
бив ших ца ре ва и го спо де. То га ра ди укре пих ова пи
са ни ја овим зла то пе чат ни ком го спод ства ми ра ди 
утвр ђе ња.

У ме сту Не ку ди му.
У ле то, 6920, ин дик ти он 13, ме се ца ге ну а ри ја 29.

Пред го вор и по го вор За ко на о руд ни ци ма и За ко на Но во га Бр да из 
1412. го ди не. За ко ник о руд ни ци ма ни је са чу ван у ори ги на лу, али 

по сто ји пре пис из дру ге по ло ви не XVI ве ка. По сле Дру гог свет ског 
ра та на аук ци ји у Бе чу ку пи ла га је су пру га на шег ам ба са до ра др 

Фран ца Хо че ва ра и по кло ни ла га Срп ској ака де ми ји на у ка и умет-
но сти у Бе о гра ду. Да нас се на ла зи у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду. 

Изд. Ни ко ла Ра дој чић, За кон о руд ни ци ма де спо та Сте фа на Ла за-
ре ви ћа, СА НУ, Бе о град, 1962.

За пис на спо мен-ка ме ну на ме сту 
смр ти де спо та Сте фа на
Ла за ре ви ћа

Ја, де спот Сте фан, син све то га кне за Ла за ра, и по ње
го вом пре ста вље њу ми ло шћу Бож јом бих го спо дин 
свим Ср бљи ма и По ду на вљу, и По са вљу, и че сти Угар
ске Зе мље и Бо сан ске, и још и При мор ју Зет ско ме.
И у бо го да ној ми вла сти про во дих жи ти ја мо је га вре
ме, ко ли ко бла го ме из во ли се Бо гу, ле та 38.
И та ко до ђе ка ме ни за по вест оп шта од свих ца ра и 
Бо га, го во ре ћи по сла ни ка ме ни ан ђео: „Гре ди!”
И та ко ду ша мо ја од убо го га ми раз лу чи се те ла, на ме
сту по име ну Гла ва, а та да је те кло ле то 6935о, ин дик
ти он 5, сун цу круг 19 и лу ни 19, ме се ца ју ли ја 19. дан.

За пис на спо мен-ка ме ну на ме сту смр ти де спо та Сте фа на
Ла за ре ви ћа, 1427. го ди не. Из ме ђу Мар ков ца, Стој ни ка и

Ме ђу луж ја да нас се на ла зи за се лак Цр кви не. На том ме сту и 
да нас по сто ји спо ме ник са нат пи сом о смр ти де спо та Сте фа на 

Ла за ре ви ћа ко ји је ту умро док је био у ло ву. На бе лом мер мер ном 
сту бу по сто ји за пис ауто би о граф ског ка рак те ра. По ред то га дру ги 

за пис на сту бу го во ри о жа ло сти и ту зи због де спо то ве смр ти и о 
то ме да је спо ме ник по ди гао Гр гур Зу бро вић, а да Бог про сти и

по па Влкшу ко ји се ту сва ка ко нај ви ше на шао око тра гич ног
за вр шет ка де спо та Сте фа на. Изд. МС 335-336 (CCXCIV).

 Јелена Б ал шић
Тр ећ а Јел ен ина по сланица
Ни кону Ј ер ус ал имцу

Све часноме о цу  и учит ељ у,  у  Господу  нека  се  р аду је , 
сме рна  Ј елена.
Не ка  зна твој е преподо бије у истину да прими см о 
 трудо љуб ивог ти срца  богон ад ах ну ти инстр уме на т и 
см атрамо  га т ако ка о  не ки царски укра с и ск упо цену 
ри зн иц у или као с амо бо гоп исање  на  т аблиц ама,  ко је  
п рими нег да  б ого видац  онај. И та ко  примивши, пр
инесосмо  дар храму  пресвете  Влад ичи це наш е Бого
ро дице   Благовештењ у, кој и је  у  Горици,  да ј ој буд е.
О час ни оче,  нека и тво ја  награда  (дуго ) н ад еж на буде 
(...)  т во је све те молит ве  (нека на пр е)дуј у да бисмо 
имали  ст уп кр еп ости од ли ца неприј ате ља и да се 
и зб авимо  мноштва  грехов а и об ре темо  ми лост на  дан 
с тр ашнога  испита. Да, буди  ми , Господе , амин.
Је ле на  Б ал шић, т ре ћа ћер ка кнегињ е Милиц е и кн еза Лаз ара уд ал а 
се о ко 1386. го ди не за  Ђур ђа  II Страцимир овића  Балшића,  који ј е 

вла дао Гор њом Зет ом. После њег ове  смрти 1 40 3. год ин е прих ва-
тила с е да управља з ем љом ум есто свога сина, младог  Б алше III. 
З а босанс ког во јводу Сан даљ а Храни ћа  удала  с е  14 11. године .  Када 
ј е  он умро 1435,  вратила  се да жив и  у сво ме двору  на Ск адарско м 
 језеру. Д оп исивала се с м он ахом Никоном  и  та су  писма  остала у  
З борни ку  који  је мо нах  Н икон  пр иредио за Је лену 1441/ 42.  годин е. 
 Ту се н алазе  и писма к оја је  Је лена п исала с во ме  духо в нику Нико ну . 
Тај Зб о рни к под н ас ло вом Г ор ички зб орник д анас с е  чу ва  у Архиву  
Српске ак адемије  наук а и   умет ности  у  Беогр ад у.

Андоније  Рафаил Епактит 
Песме от пе вателн е
 
С једне  и с др уг е стр ан е  часно из ре дна  двој иц а  дечак а 
(кне з Сте фан и Вук)   с  матером  (кн ег ињом  Милиц
ом ) топлим сузам а облив ај у бого подобно  нацрта ње 
лика  о но га који  је ис тоимен и  са че твородне вн им Лаз
а ром , и  као Марта и  Ма рија чујн им  глас ом Христ а 
приз иваху,  и  прса ново г Лаз ара  данас  с љуба вљ у обу
хвативши, л ек  за ре ше ње  од грехов а  мо ле, и п отом  ра
ку спро воде к ао  н еки  последњег  р од а природ е  Дав ид  
пред  ћивот ом  родит ељ а иду  мл адорас ло г  тела ногама 
и песме о тпевате лне, к ао  изливање м  слатко гласи ја 
 неких С ир ина, жал ос но појући,  ка зиваху:
Ш то  ј ош за  нас  т акве тајне  смотрења ,
о Л азаре?
К ога узр ев ши, ут ешење 
за болезн и  да обретем о,
о свељубазни  госпо дине о че ?
Које д а имамо на де  ми који  остај ем о? 
Када  ћ ем о те  угледати,
 или чу ти  гл ас т вој?
Ка ко наш е  младос ти
слат ке сјај  ра дости
обла ком ту го вања
и знена да  покри  се?
 Ка ко  благоданст во ва
сл ат ко гледан а  тв ојих оч ију
и напрас но се  угаси лам па да .
Ком е п ов ерио јес и
 новорасли  цв ет на шега уз раста
о  упућ ива њу  к Бо гу 
д а се стара?
Како  да  приз ов ем о
помоћника  и у читеља 
у уп рављ ањ у н аше о бл асти?
Кога  г оспод а ра  делат ељ и
 као грозд у  муљач и борил иш та 
да с е  из гњ ече?
Ког а кастр офилакта ж итељи
 ка о п ше ниц а изобилна
и зненад а да  се  поже? 
Ко га  управит еља и зв одите љи
од наш их оч ију 

ти и до би ти име Мак сим. 
Слу жба Сте фа ну Бран ко ви-
ћу на ста ла је из ме ђу 1486. и 
1502. у срем ском Ку пи но ву, а 
са ста вио ју је Не по зна ти Ку-
пи но вља нин. Слу жбе оста-
лих Бран ко ви ћа на ста ле су 
у Кру ше до лу, у хра му Мај ке 
Бо жи је, по сле 1509, где су 

се на ла зи ле њи хо ве мо шти. 
Слу жба ар хи е пи ско пу Мак-
си му (Ђор ђу) на ста ла је 1523, 
се дам го ди на по сле ње го ве 
смр ти, а са ста вљач слу жбе је 
Не по зна ти Кру ше до лац. Слу-
жба мај ци Ан ге ли ни (Ан ђе ли-
ји) је на ста ла око 1530. ка да 
су ње не мо шти пре не те у 
Кру ше дол. „Срп ска сред ње-
ве ков на хим но гра фи ја до-
сти гла је у овој по е тич ној и 
не жној слу жби, не ма сум ње, 
је дан од сво јих вр ху на ца“. Са-
ста вљач слу жбе је Не по знат 
аутор, ве ро ват но жи тељ ма-
на сти ра Кру ше до ла. Слу жба 
де спо ту Јо ва ну Бран ко ви ћу 
и За јед нич ка слу жба све тим 
де спо ти ма Бран ко ви ћи ма су 

на ста ле сре ди ном XVI 
ве ка. Срем ски кул то ви 
у свом вре ме ну има ју 
функ ци ју на ци о нал ног 
и оп ште бал кан ског оку-
пља ња Ср ба и свих пра-
во слав них Сло ве на, па 

су по сво јој при ро ди 
та кве и слу жбе ис пе ва-
не у спо мен на њих. Тур-
ци су осво ји ли Бе о град 
1521, а 1552. и Ба нат што 
је у слу жба ма из ра же но 
кроз слут њу по след њих 
вре ме на. Слу жба Ни-
ко ли Со фиј ском ко ју је 
са ста вио со фиј ски или 
кра тов ски пи сац Ан дре-
ја при па да и бу гар ској 
и срп ској књи жев но сти 
ула зи у кор пус тек сто-

ва за за јед нич ке кул то ве. 
Слу жба је мар ти ро ло шке 
при ро де као и Жи ти је ко је 
је овом све цу са ста вио Ма-

Ма на стир Бањ ска, за ду жби на 
кра ља Ми лу ти на

Ма на си ја, 
кти тор ска 

ком по зи ци ја
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као  пламен живогреј ателни да се  угасе? 
Ко је го спође п осл аници
 од  наше држ ав е  поља
к ао  р ужа ненадн о обр а  се?
А ва ј, беде,
ава ј,  коме  ост ављени б исмо
не об ичног  воји нства
 слутовања  п ри носит и! 
 О с латко н ашега на рода и ме,
о  нево ље, исход ни,
скрб но г  под вига
 беде н аш е споме н!
О  туг овања  н овоизник ла  гран о,
узд ањ а плода  к оји ни је  за б ра ње !
О ту геи сходна наш ем исток у
и с узе в иновн а  данице !
 О ридања  нашег седи ште,
ру кама А гарена  уз ви шени  пр естоле !
О злобн е и   там не ноћ и
 ко ја ист ока  свет ил о не о па жа!
О  ск ип тјие н аше вл ас ти ,
т угова ња  сузама ишар ан !
О магл ообразна д и јадемо 
плачевне шивад е, 
бисер ом  о бложе на .
Песме  отпевателне н ала зе се у зб орнику  за који се у  на уци см атра 

да га  је сачинио  Анд оније Р афа ил  Е пакти т.  А . Ф. Г иљ фердинг 
је пр ви  указао н а о вај руко пис ка да га је  добио од п риз ренског ми-

трополи та Мел етија. Ру ко пис је на  харти ји  б ез почетк а и кра ја, 
писан  с  краја  X V и  по четком  XV I  века.  Др уги препис  је  начињен  

у  другој  полови ни XIX века  и  чу ва се  у  Ар хиву Југословенске 
академије  зн аности  и  умјетн ости у Загреб у.  Трећ и п реп ис  је у м ана с-
ти ру Хиландару под бр. 509  из  1642/43. године. Четврти препис је 
у зборнику Патријаршијске библиотеке под бр. 51 од 1780. године.

Нај ста ри ји срп ски за пи си о Ко сов ском бо ју
За пис на Ди оп три

...... Гре шни поп Иван, не ка је сва ко ме по зна то ко ли ка 
ту га бе ше (те го ди не) по зе мљи ка да по ги бе кнез (Ла
зар и Му рат) ве ли ки цар тур ски.

За пис на Ди оп три је је дан од нај ста ри јих за пи са о Ко сов ском бо ју.
У На род ној би бли о те ци чу ва ла се књи га у ко јој су би ли за јед но Ше сто днев 

Јо ва на Зла то у стог и Ди оп тра. Ди оп тра је би ла ру ко пис бу гар ске ре цен зи је 
ко ју је кра јем XVI ве ка пре пи сао је ро мо нах Вар на ва. У њој су се на ла зи ли 
за пи си срп ске ре цен зи је. Ме ђу тим за пи си ма на ла зио се и овај о Ко сов ском 
бо ју. На жа лост, ова књи га је из го ре ла при ли ком не мач ког бом бар до ва ња 

На род не би бли о те ке у Бе о гра ду 6. апри ла 1941. го ди не.

За пис из Про ло га

„Ово га да на (28. ју на) 1389. го ди не био је бој кне за Ла
за ра с ца рем Му ра том на Ко со ву По љу. Ту мно га те ла 
па до ше од хри шћа на и до Ту ра ка. Пр во су би ли Ср би 
раз би ли и ца ра Му ра та уби ли. Због бек ства не ких од 
срп ске вој ске, Тур ци пре о до ле ше и би ве ли ка бит ка. 
Уби ше и слав ног срп ског кне за Ла за ра.”

За пис из Про ло га та ко ђе је на стра дао при ли ком уни шта ва ња 
На род не би бли о те ке у Бе о гра ду 6. апри ла 1941. го ди не. Про лог од 
мар та до ав гу ста пи сан је био на пер га мен ту срп ском ре дак ци јом. 

Ђу ра Да ни чић је из у ча вао овај ру ко пис и до шао до за кључ ка да је 
на стао у пр вој по ло ви ни XIV ве ка. Осим по ме ну тог за пи са у овој 

књи зи би ло је још не ко ли ко за пи са ва жних за срп ску исто ри ју.

За пис из Апо сто ла

„Ову књи гу пи са Бо жи дар у да не бла го ча сти вог кне
за Ла за ра кад до ђе цар Му рат на Сит ни цу. И би ли су 
бој ме се ца ју на пет на е стог да на на Ко со ву.
Све ште ном епи ско пу пећ ком и му дром и сва ке ча сти 
до стој ном смер но по кло ње ње.
Да знаш да до ђе цар на Сит ни цу и ба ша Ибра ин а с 
ца рем До ха то вић бар јак но се ћи.”

 За пис из Апо сто ла је са чу ван са мо у пре пи си ма јер је стра дао 
као и прет ход на два за пи са при ли ком стра да ња На род не би бли о-

те ке у Бе о гра ду. Апо стол је био пи сан на пер га мен ту, са ста вљен из 
три де ла раз ли чи те ве ли чи не, а на стао је у пе ри о ду XII-XIV ве ка.

Па хо ми је ви за пи си

Гре шни Па хо ми је.
Па хо ми је зе мља.
Па хо ми је тра ва.
Па хо ми је зла трав ник.
Грех мој је пред мном не пре кид но,
Лег нув ши на одар, по ме ри свој гроб, ми сли на то.
Страх и тре пет отрг ну ће ме од гре хо ва мо јих.
Бо же, про сти гре шно га Па хо ми ја ду ши цу.
Пи са се ова све та књи га Отач ник, ко ја се зо ве Лап са и
тик, у да не бла го вер ног Ву ка Сте фа на. Те го ди не ка да 
Тур ци уби ше кне за Ла за ра, а ца ра Аму ра та Ср бљи. 
Хва ла Бо гу за све.

Па хо ми је ви за пи си на ла зе се у Па те ри ку у збир ци ру ко пи са 
Пећ ке па три јар ши је. Овај Па те рик пр ви је опи сао Ду шан Вук сан, 
а по сле ње га ову књи гу је про у ча вао Ђор ђе Сп. Ра до ји чић. Ру ко пис је 
ре ста у ри сан у Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
у Бе о гра ду. Вла ди мир Мо шин ми сли да је ова књи га пи са на 1389. 

го ди не. Да кле, Па хо ми јев за пис је нај ста ри је све до чан ство
о Ко сов ском бо ју и о по ги би ји кне за Ла за ра и сул та на Му ра та.
Да нас се ру ко пи сна књи га Отач ник (Па те рик) из 1389. го ди не

на ла зи у Би бли о те ци ма на сти ра Пећ ке па три јар ши је под бр. 96.

За пис гре шно га Ми ха и ла
на Ми не ју

Сла ва свр ши те љу Го спо ду Бо гу у ве ко ве, амин!
Ова све та и бо жа стве на књи га, ко ја се зо ве ге ну ар, на
пи са се го ди шта по бо ју кне же вом, у да не бла го вер
ног и хри сто љу би вог го спо ди на Ву ка.
На пи са се по за по ве сти го спо ди на хво стан ског ми
тро по ли та Ар се ни ја. Не ка му је веч но се ћа ње, јер се 
бри нуо за до бра де ла и за успо ме ну до бру и при ло жи 
но ви из вод књи ге.
И свр ши се у 6898. го ди не.
Гре шни Ми ха и ло на пи са.
И Бог да из ве сти што па тих од стра ха тур ског ова мо, 
од ко сто бо ље не уста дох ни с ме ста и про сла вих Бо га, 
не мо гох бе жа ти, ни дру го што. Ре кох: О ма ти бож ја 
хво стан ска, са кри од са да шње ове бе де.
О што па ти ду ша од бе го ва тур ских! Ма ти бо жи ја, са
чу вај ме, ра ба сво је га!
Бог да про сти су ди ју, јер ми да де три ве ли ке ча ше ви на.

За пис гре шног Ми ха и ла на Ми не ју на ла зио се у Ми не ју за 
ме сец ја ну ар. За пис је на стао 1390. го ди не, али ни је са чу ван, не го је 

из го рео са мно гим ру ко пи си ма у по жа ру На род не би бли о те ке
6. апри ла 1941. го ди не у Бе о гра ду.

теј Гра ма тик. Му че ни штво 
Ни ко ле Со фиј ског је слич но 
му че ни штву Ђор ђа Кра тов-
ца и по то ме ула зи у кор пус 
оп ште хри шћан ске мар ти-
ро ло ги је. Ака тист све то ме 
Са ви од Не по зна тог пи сца је 
са ста вљен ве ро ват но пр вих 
го ди на по сле об но ве Пећ ке 
па три јар ши је (1557) и има 
кон текст у сво јој ро до љу би-
вој звуч но сти за об но ву сла-
ве пре сто ла Са ви ног. Ка нон 
све том Ни ко ли Мир ли киј-
ском од Не по зна тог пи сца 
је ве ро ват но на стао у вре ме 
об но ве Пећ ке па три јар ши је 
и по све ћен је ар хи е пи ско пу 
гра да Ми ра у Ли ки ји из IV 
ве ка. Лон гин (око 1530. - по-
сле 1596), де чан ски сли кар 
и пи сац, ра со но ша и зо граф, 
1596. пи ше Ака тист пр во му-
че ни ку Сте фа ну ко ји от кри-
ва ње го во са вр ше но по зна-
ва ње пра во слав не по е ти ке 
ово га жан ра. Прет по ста вља 
се да је Лон гин аутор и Ака-
ти ста све том Са ви ко ји је 
на стао пре спа љи ва ња Са ви-
них мо шти ју 1594. Про ло шко 
жи ти је (си нак сар) у по чет ку 
је био про зни жа нр. Ка сни је 
је го то во пра ви ло да ис пред, 
а по не кад и иза про ло шког 
жи ти ја сто је сти хо ви. Ме ђу-
тим, у Про ло шком жи ти ју 
све тим оци ма Рил ског ма на-
сти ра сре ће мо се са си ту ци-
јом да је це ло жи ти је ис пи са-
но у сти ху и има мо не ви ше 
ме ша ње жан ро ва не го пре-
ла зак из јед ног жан ра у дру-
ги, из про зног ис ка за пре ла-
зак у пе снич ки из раз, где је 
жи тиј на функ ци ја тек ста без 
об зи ра на из раз би ла при-
мар на за од ре ђе ње жан ра. 
Да нас због сво јих пе снич ких 
осо би на ово про ло шко жи ти-
је мо же мо по сма тра ти је ди-
но као пе сму ко ја има жи тиј-
ну (про ло шку) функ ци ју.
Пе сма Ја да нас уми рем Не-
по зна тог Све то гор ца из XVI 
ве ка про роч ким пе си ми стич-
ким то ном по пут Књи ге про-
по вед ни ко ве сли ке крат ко-
ве кост жи во та и не ми нов ни 
до ла зак смр ти. По сво јим 
схва та њи ма од ла ска она је 
ви ше све тов на но ду хов на. 
Пај си је Ја ње вац (око 1550. - 
око 1647), срп ски па три јарх 
(1614–1647) је са ста вио Слу-
жбу пре по доб ном Си мо ну 
(Сте фа ну Де чан ском), Слу жбу 
ца ру Уро шу, По хвал но сло во 
и Слу жбу Сте фа ну Шти ља но-
ви ћу (+по сле 1540) као увод 
у но ви ши ша то вач ки култ 
срп ских све та ца. Слу жбу пре-
по доб ном Си мо ну са ста вља 
по во дом  от кри ва ња Си мо-
но вих мо шти ју у Со по ћа ни-
ма 1629, ак ту е ли зу ју ћи кроз 
њу иде ју о ле ги тим но сти срп-

Христос
Пан то кра тор

у сре ди шњој ку по ли 
Гра ча ни це, око 1318.
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КОН СТАН ТИН МИ ХА И ЛО ВИЋ ИЗ ОСТРО ВИ ЦЕ

ЈА НИ ЧА РО ВЕ УСПО МЕ НЕ 
ИЛИ ТУР СКА ХРО НИ КА

16. ГЛА ВА
О оно ме што се зби ва ло у срп ској
кра ље ви ни

Срп ска кра ље ви на по сле кра ља Уро ша пре тво ри ла 
се у кне же ви ну, јер су иза бра ли се би за го спо да ра кне
за Ла за ра, ко ји је имао се стри чи ну кра ља Уро ша по 
име ну Ми ли цу. И та ко су му јед ни би ли на кло ње ни, 
а дру ги ни су, као што и да нас сву да би ва, не са мо ме ђу 
све тов ним љу ди ма, не го и ме ђу ду хов ни ма. А где год 
не ма сло ге, ту ни на ко ји на чин не мо же би ти до бро.

Кад чу цар Му рат да је кнез Ла зар на след ник сво
га го спо да ра у срп ској кра ље ви ни, ску пив ши вој ску 
кре ну на срп ску зе мљу, на Ко со во по ље, а кнез Ла зар, 
не окле ва ју ћи, ску пив ши та ко ђе вој ску, до ђе на оно 
ме сто и ута бо ри се пре ма ца ру на дру гој стра ни на 
Сма го ву крај ре ке Ла ба.

И та да је у сре ду, на дан све то га Ви да, за по чео ве о ма 
же сток бој и тра јао је све до пет ка.

Го спо да ко ја су би ла на кло ње на кне зу Ла за ру бо ри
ла су се ју нач ки, вер но и по ште но крај ње га, али су 
дру ги, гле да ју ћи кроз пр сте, по сма тра ли бит ку; а због 
ове не ве ре и не сло ге, и за ви сти рђа вих и не ва ља лих 
љу ди, бит ка је из гу бље на у пе так у под не.

И ту је Ми лош Ко би ла, ви тез кне за Ла за ра, убио 
ца ра Му ра та. И та да је исто та ко уби јен ца рев син Му
ста фа, али је дру ги ње гов син Ил ди рим Ба ја зит, што 
зна чи: не бе ска му ња, остао на цар ском пре сто лу.

Ту је исто та ко ухва ћен кнез Ла зар бли зу јед не Бо
го ро ди чи не цр кве по име ну Са мо дре же, и на то ме 
ме сту је по ста вљен ви сок мер мер ни стуб као знак да 
је ту ухва ћен кнез Ла зар. А крај ње га је био ухва ћен 
Крај мир, вој во да то плич ки, и мно го дру ге го спо де је 
на то ме ме сту уни ште но.

А не вер ни ци, по што су се на гле да ли бо ја, оста ли 
су као из дај ни ци, што им ка сни је ни је до бро би ло, 
јер је по сле крат ког вре ме на, од во де ћи јед ног по јед
но га, цар на ре дио да се сви по у би ја ју го во ре ћи: „Кад 
сте сво ме го спо да ру би ли та ко не вер ни у ње го вој не
во љи, то исто би сте и ме ни учи ни ли“.

Ту су до ве де ни пред Ба ја зи та кнез Ла зар и вој во да 
Крај мир.

Цар Му рат, отац ца рев, као и брат Му ста фа, ле жа ли 
су обо ји ца на но си ли ма. 

И та да ре че Ба ја зит кне зу Ла за ру: „Ето ви диш ка ко 
ле же на но си ли ма отац мој и брат мој. Ка ко си се смео 
од ва жи ти да се ње му ус про ти виш?“

Кнез Ла зар је ћу тао. Ре че та да вој во да Крај мир: 
„Ми ли кне же, од го ва рај ца ру, јер гла ва ни је као вр бов 
пањ да по дру ги пут из ра сте.“

Та да кнез Ла зар ре че ца ру: „Ве ће је чу до ка ко се 
отац твој смео усу ди ти да на пад не срп ску кра ље ви ну. 
А ка жем ти, ца ре Ба ја зи те: да сам ово ра ни је знао што 
са да очи ма ви дим, мо рао би и ти на тре ћим но си ли
ма ле жа ти. Али је сам Го спод Бог та ко из во лео учи ни
ти због гре хо ва на ших. Не ка бу де во ља бож ја“.

У то ме је цар Ба ја зит на ре дио да по се ку Ла за ра.
А Крај мир, из мо лив ши то од ца ра, клек нув ши др

жа ше скут под гла вом кне за Ла за ра да не би на зе мљу 
па ла. А кад она па де на скут, при љу бив ши ову гла ву 
уз сво ју гла ву, ре че: „За клео сам се Го спо ду Бо гу: где 
бу де гла ва кне за Ла за ра, ту и мо ја мо ра ле жа ти“.

А он да је и он по се чен и обе гла ве па до ше за јед но 
на зе мљу.

У то вре ме до не се је дан ја ни чар гла ву Ми ло ша Ко
би ли ћа и ба ци је пред ца ра по ред оних две ју гла ва, 
го во ре ћи: „Срећ ни го спо да ру, ово су гла ве тво јих нај
стра шни јих не при ја те ља“.

Он да Ра ша ни или Ср би ко ји бе ја ху крај ца ра Ба ја

зи та из мо ли ше те ло кне за Ла за ра и од не со ше у је дан 
ма на стир ко ји се зо ве Ра ва ни ца и он де га са хра ни ше 
и про гла си ше за све ца.

По бе див ши, цар Ба ја зит оста де на Ко со ву по љу и 
на ово ме бо ји шту на чи ни знак он де где је ње гов отац 
уби јен: на че ти ри сту ба на чи њен је свод оло вом по
кри вен, ко ји и да нас сто ји. А ста вив ши у мр твач ке 
сан ду ке сво га оца и бра та, по сла их у Бру су, где је оба
вље на њи хо ва са хра на.

И та ко се овај не срећ ни бој за вр шио због не ве ре 
злих љу ди. Цар Урош и кнез Ла зар, два го спо да ра ко
ји су се вер но бо ри ли за ве ру хри шћан ску, за крат ко 
вре ме по би је ни од по га ни ка, одо ше са ово га све та

Ди ми три је Кан та ку зин
(дру га по ло ви на XV ве ка)
Мо ли тва са жа ло шћу 

По ми сли, ду шо, ка кав ча јеш ко нац,
по ми сли гор чи ну раз лу че ња муч на,
по ми сли страх и бо ло ва ње та да шње,
по ми сли, ус треп ти и ужа сни се.

Ан ђе ла не ми ло сти ва че кам при спе ће,
ан ђе ла по мо је му злоб ну жи вље њу,
ан ђе ла не ште ди шу но му чи те ља ми,
ан ђе ла ог ње на, не ми ло срд на.

Не знам је ли по слан да ме узме да нас,
не знам да ли то вре ме при бли жи се већ,
не знам да ли и с оруж јем хи та,
не знам да ли то је сте ноћ смрт на?

Не ма тад по мо ћи од дру га и знан ца,
не ма ни од бра ће, срод ни ка и че да,
не ма ни од има ња до би ти ка кве,
не ма по ма га ча ни ти из ба вља ча.

Та да ћеш очи жал но обо ри ти,
та да не ће је зик из не на да го во ри ти,
та да ће пла мен уну тра сил но об у зе ти,
та да ће си ле те ле сне оне мо ћа ти.

Смрт тек на ста љу та и ко нац,
смрт и раз лу че ње ску па,
смрт одав де пре вод ни ца на та мо,
смрт у там ној ко ухо да но ћи.

ске цр кве. Слу жбу ца ру Уро-
шу пи ше 1642, ма да су не ки 
ње ни де ло ви, тро пар и кон-
дак, на ста ли 1595, вра ћа ју-
ћи кроз њу срп ском на ро ду 
култ све то род ног цар ства. 
Пе сма Ва па ји гре шни ка ко ју 
је са ста вио мо жда Јев ти ми је 
Све то го рац је по кај нич ка мо-
ли тва за опрост гре хо ва и на-
пи са на је у сти лу бо га те тра-
ди ци је. Пе сник из Тр го ви шта 
1648/9 пи ше кра так по ет ски 
са став о име ни ма под на сло-
вом До бро ре че не кад пла-
тон ска на у ка у ко ме ка же да 
име на углав ном од го ва ра ју 
при ро ди ства ри ко ју име ну-

ју и на во ди при ме ре за то 
(еле ос, Пен ти ко стар). Пе сма 
Јао, јао, љу то зло ме ни Ми ха-
и ла Сме де рев ца из 1682. сва 
се са сто ји из би нар них опо-
зи ци ја ко је кроз су прот но-
сти из ла жу не мо гућ ност из-
бо ра жи вот но га пу та и ту гу 
због то га. Па три јарх Ар се ни-
је III Чар но је вић је по чет ком 
сеп тем бра 1682 от пу то вао у 
Све ту Зе мљу а по по врат ку 
је са ста вио Днев ник о пу то-
ва њу у Је ру са лим. Ки при јан 
Ра ча нин је аутор два пе снич-
ка за пи са: јед ног на кра ју 
Сти хи ра ри ја, пе снич ког ви-

Ула зна ка пи ја Гра ча ни це, сни мио Д. До ма зет
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Та ман бу ду ћи у та му ме од ши ље ада,
там них та ко ја че сти ђа во ла,
там но уз љу бих сто га ан ђе ле,
та му там но иза брах, та ман сав бих.

Ко за мном да не ус пла че, о љу бље ни,
ко за мном не уз ри да, о дру ги,
ко за мном да не уз дах не сли ше ћи зла ова,
ко за мном да не про су зи оче ку ју ћи ово.

Пре ђе смр ти мр тав ва и сти ну ја,
пре ђе су да са ве шћу осу ђи ван,
пре ђе му ка ми сли ма у шкр гу ту зу ба,
пре ђе кон ца му чи ти се знам без кра ја.

Та ко ог ње на стра шим се рас па ље ња,
та ко шкр гут тај зу ба же сто ср ди че кам,
та ко цр вљих бо јим се шка кљи вих де ла,
та ко спољ на та ма у ста ни ште ме ни.

Ме не тар тар да опла че и без дан,
ме не ада да жа ли там но дно,
ме не што у ње му жи ве ти хо ћу,
ме не та ме љу би те ља, а не све тло сти.

Лон гин (дру га по ло ви на XVI ве ка) 
Икос пр во му че ни ку Сте фа ну 

Ра дуј се јер ва здух осве тли
пу то ва њем чи сте и не по роч не ду ше тво је.
Ра дуј се јер ва зду шни, лу ка ви кне зо ви там ни
да ле ко по бе го ше од ли ца све те ти ду ше.
Ра дуј се ко ји ду хом све тим
пре све тлу бла го дат да јеш
во ђе ни ма у ово.
Ра дуј се ко ји ра дост да јеш
чи та вог све та тор же стве ни ци ма успо ме не тво је.

Па три јарх Ар се ни је III Чар но је вић
(oкo 1663 - 1706)
Ноћ над на ма

Дан и ноћ бе же ћи са сво јим оси ро те лим на ро дом од 
ме ста до ме ста, као ла ђа на пу чи ни ве ли ко га оке а на 
бр за мо, че ка ју ћи ка да ће за ћи сун це и пре кло ни ти се 

дан и про ћи там на ноћ и зим ска бе да што над на ма 
ле жи.
Јер не ма оно га што нас са ве ту је и од ту ге што нас 
осло ба ђа.
Му ка наша удво стру чи се и ре кох са су за ма: „До кле 
ћеш нас Го спо де, за бо ра вља ти до кра ја, до кле ће се 
на о ру жа ва ти на има ње тво је? Уста ни, Го спо де, за што 
спиш, за што ли це Сво је – Бо же наш окре ћеш од нас? 
И опет вас кр сни, Го спо де, по мо зи нам Име на Тво је га 
ра ди!“
Та ко сваг да ри да ње ри да њу при до да је мо и ни от куд по
мо ћи не мо же мо до би ти...
 Ме се ца ок том ври ја 29. дан, 1705. ле та.

Ки при јан Ра ча нин
(дру га по ло ви на XVII в. - по че так XVI II в.) 
Ре чи про роч ких ка зи ва ња 

Ре чи про роч ких оштро вид них ка зи ва ња
што ка мен рас пр ска ва ју,
ску пља мо као ка пи из на пу ње не безд не мо ра,
и у ову ма лу књи гу,
као у ма ли кла де нац са жи ма мо.
И мо гућ но ни је, са ми зна те,
све мо ре у њ ули ти
и по ши ри ни пло ви ти ко ра бљем
у сту ден цу во де бу ду ћи.

Га врил Сте фа но вић Вен цло вић
(крај XVII в. - по сле 1746)
Лов ци адо ви

По окру гло му ко лу ово га све та,
ко је но се ла сно окре ће,
ва ља нам по том ко лу
опи пом хо ди ти.
Опа сно хо ди те,
не ка ко не му дри,
не го ка ко но и пре му дри,
и ску пља ју ћи вре ме,
за што дни су лу ка ви,
за што ко том
скри ва ју и ми ру
лов ци и адо ви
на нас, ка но на пти це,
мре же и скле пе.

ђе ња смр ти, про ла зно сти и 
ста ро сти и јед ног по ет ског 
од лом ка од де вет ре до ва, 
а сма тра се да је на пи сао и 
Сти хи ре кне зу Ла за ру ко је 
се на ла зе у Збор ни ку Ки при-
ја на Ра ча ни на на ста лом 1692 
и 1694. Мла дим ју но шам Ни-
ка но ра Ме лен ти је ви ћа из 
1717. је у ства ри по уч ни ка-
трен у сла ву об ре да пре ла за 
из мла дић ког у зре ло до ба. 
Рит ми или пе сме по хвал не 
да ска ла Ви са ри о на Па вло ви-
ћа из 1722. су на ста ли у Пећ-
кој па три јар ши ји и пе ва ју о 
Са рај ли ја ма оку пље ним око 
њи хо ве цр кве. Сли чан по у-
чи те лан тон има ју сти хо ви 
Хо ће до бро би ти Не по зна-
тог Хо пов ца из 1726. Сти хо ви 
Му же му дре ни ар хи ђа ко на 
Јо ва на Ге ор ги је ви ћа су на-
ста ли 29. ју на 1735. У њи ма 
се сла ви па три јарх Ар се ни-
је IV као мно го стра да тел ни 
муж му дре ни и као срп ски 
учи тељ, а та ко ђе и Са ва све-
ти тељ. Сти хо ви су би ли у ру-
ко пи су ко ји је 1941. из го рео 
у На род ној би бли о те ци у Бе-
о гра ду. У истом ру ко пи су су 
се на ла зи ла два му зич ка тво-
ре ни ја до ме сти ка кир Сте фа-
на Ср би на, јед но са грч ким а 
дру го са ста рим срп ским ре-
чи ма. Срп ски сред њи век ће 
у по е зи ји по тра ја ти још не ко 
вре ме. На пла ну гло бал них 
сим бо ла тек ће га окон ча ти 
Га врил Сте фа но вић Вен цло-
вић (крај XVII ве ка - по сле 
1747). „Са Вен цло ви ћем се у 
на шој књи жев но сти за вр ша-
ва ду ги пе ри од за јед нич ких 
основ них сим бо ла, за вр ша-
ва се и књи га као кра сно пис, 
цр теж и уни кат“.
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Бо го ро ди ца Ље ви шка
цртеж Зорана Милића
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ГЕ ДЕ ОН ЈО СИФ ЈУ РИ ШИЋ
ДЕ ЧАН СКИ ПР ВЕ НАЦ

(...) „ Што се ти че књи га цр кве них, ова је све та оби
тељ вр ло по тре би та, је два ну жне књи ге има си реч је
дан круг ми не ја, и то стари` који` је све не ма ло прет
по ме ну ти бла же но по чив ши епи скоп ка ран се бе шки 
Јо ван при ло жио; исто та ко по тре би та је у од је ја ни ји
ма за све шче но слу же ње, као: оде жда ма, сти ха ра ма, за
ве са ма и та ко да ље, но чу ди ти се је от куд већ да има. 
Ко ли ко год да у на хи ја ма обли жњим има цр кви, у сва
кој има де чан ски или фе лон или сти хар, епи тра хиљ, 
или пу тир, и та ко да ље, та ко ђе не са мо обли жњи но 
и даљ ни, као ва со је вић ки, куч ки, плав ски, гу сињ ски. 
Све ште ни ци ко ји год се за по пи, а ови по нај ви ше ђа ци 
из Де ча на и из Па три јар ши је, сва ки је рад да има де
чан ски епи тра хиљ, треб ник, слу жбе ник итд. Ка лу ђе ри де
чан ски оста ви ли су се бе ско ро без ни шта по ма жу ћи убо гог 
сво га на ро да про све ти, са мо да би на род свој у ве ро за ко ну 
об др жа ва ти мо гли, ко ји за и ста овај мо на стир Де ча не од већ 
по чи ту је, но жа лост је по ми сли ти ка ко ка лу ђе ри де чан ски 
у мо на сти ру већ оп ста ју не има ју ћи ниг де ни шта са чим би 
див ну ову срп ских ца ре ва за ду жби ну, зу лу мом ар на ут ским 
по кло пље ну, об др жа ва ти мо гли. Но ов да шњи у ве ро за ко ну 
ада ма нат ни на род срп ски, ко нач но сло бо де ли шен, а у има
њу до ко сти ју огу љен, ви де ћи да би се ка лу ђе ри де чан ски, 
не има ју ћи од че га жи ви ти, по дру ги пут раз бе ћи мо ра ли, 
за ште ђу је од сво јих уста и од сво је не ја ке де чи це, и ову 
штед њу нај у срд ни је мо на сти ру при ла же, та ко на род срп
ски ко ји жи ви у ов да шњој Ста рој Ср би ји, као у гра до ви ма 
и у на хи ја ма (окруж ја) си реч: у на хи ји но во па зар ској, пећ
кој (ипек ској), ђа ко вач кој, при зрен ској, скоп ској, ко сов ској, 
при штин ској, ву чи трн ској, врањ ској, ле ско вач кој, ни шкој; 

у свим овим пре ди зло же ним на хи ја ма на род срп ски жи ве
ћи ра до све та ме ста пот по ма же, и ка лу ђе ри де чан ски сва
ке го ди не по овим на хи ја ма хо да ју, по се ли ма гди ни ка кве 
шко ле не ма (та не ма и ни по гра до ви ма), уче де цу пре кр сти
ти се и Оче наш очи та ти, и утвр ђу ју на род у ве ро за ко ну; где 
се тре фе мла ди и не у ки, све ште ни ци пот по ма жу та кве у 
бо го слу же њу уве жба ти се, укре пљу ју на род да не оча ја ва, и 
са ве ту ју да бу де по слу шан сво јим вла сти ма, уве ра ва ју ћи да 
ће бли ста тел на Пор та сво јим би стрим оком и на овај свој 
срп ски, од из ма ло по у да ље ни на род са бла го сти ју по гле да
ти и да но ноћ не зу лу ме ар на ут ске од ње га укло ни ти; овим 
на чи ном у исто вре ме ка лу ђе ри што ис про се од на ро да, то 
у мо на стир до не су, те се с тим хра не, и од зла бра не. Са тим 
пла ћа ју ха рач и по рез, са тим чи не по дво ре ни ја па ша ма, 
ага ма и спа хи ја ма, са тим до че ку ју сво је го сте, као па ше, 
му се ли ме и дру ге ве ли ка ше, ко ји че сто у мо на стир са по 50, 
60 и до 100 ко пља ни ка на те фе рич (про хла жде ни је) (уве се
ле ни је) до ла зе; с тим уго шћа ва ју стран це и пут ни ке, бо га те 
и убо ге, с тим ути ша ва ју бед не и ну жду тр пе ће.

Ето ка ко и от ку да гла со ви ти мо на стир Ви со ки Де ча ни, 
ко ји усред Ар на у та су шче ству је, из др жа ва се, и на што ону 
ми ло сти њу ко ју од љу бе зно га и бо го бо ја жљи во га на ше га 
на ро да до би је тро ши. Исти на! Мо на стир Де чан ски кат кад 
и на род срп ски у Кња же ству Ср би је а та ко ђи и у Цр ној Го
ри жи ве ћи пот по ма же, но и ова је по моћ сва кад не из ве сна, 
а за ову цар ску ку ћу ма ла и не знат на, јер и по сло ви ца на ма 
ка же: „Те шко лон цу ко ји из се ла за чи ну иш че ку је“. Но сад 
по сто ји пи та ње: је ли ду жно да овај мо на стир Де чан ски 

су шче ству је кад ни ка ко ва при хо да не ма, или да се ка лу ђе
ри из ње га свак на сво ју стра ну раз бег ну, а мо на стир са мо 
сво јој суд би ни оста ви? О Бо же! та то је гро зно и по ми сли
ти нај гла со ви ти ја у срп ском на ро ду, нај див ни ја у ство ру, и 
нај ску пља у зда њу срп ских ца ре ва за ду жби на, у по ло ви ни 
де вет на е стог ве ка, да се кр во жед не ру ке ди вљих Ар на у та, 
ко ји се Бо га не бо је и ца ра не по чи ту ју, звер ској ми ло сти 
пре по ру чу је! Но, да Бог жи ви вла да те ље на род не, они ће ду 
упи то ми ти ди вљач у Евро пи...

 (...) Три ча са да ле ко од мо на сти ра Де ча на, на стра ни се
ве ро и сточ ној, ле жи град Пећ (Ипек), твр ди ња је би ла, ко ја 
је од Бо шња ка у сра же ни ју сру ше на сва. Ва рош је тур ска са 
от при ли ке че ти ри хи ља де до мо ва, но у њој има Ср ба ља се
дам до осам сто ти на до мо ва. Је дан че тврт ча са ви ше гра да, 
под пла ни ном је мо на стир ста ра Па три јар ши ја срп ска, гди 
су срп ски па три јар си ста ру сво ју сто ли цу има ли. Од Пе ћи 
два да на ка се ве ру ла ко пу ту ју ћи до ђе се у Но ви Па зар, ко ји 
гра ни чи са гра ни цом са да шњег Кња же ства Сер би је. Но ви 

Па зар је вра та од Бо сне, јер у Бо сну ниг ди 
се не мо же ући тур ском др жа вом раз ве кроз 
Но ви Па зар, из у зи ма ју ћи др жа ву Кња же
ства Сер би је, и та ко од гра да Ви ди на и од 
Ни ша друм иде пре ко Кур шу мли је до у Но
ви Па зар, а од Ма ће до ни је пре ко Ско пља и 
При зре на, пре ко При шти не и Ву чи тр на...

(...) Одав де је При зрен че ти ри ча са да ле
ко. При зрен, овај Цар ства Срп ског не гда
шњи пре стол ни град, ле жи на про сто ру 
знат не пла ни не Шар, на стра ни за пад ној; 
ис под гра да При зре на ве ли ка је ва рош 
истог име на. Кроз сред ва ро ши те че ве ли
ка и здра ва ре ка Би стри ца, ко ја та ко ђе у ре ку 
Дрим ути че; у ва ро ши има јед на цр ква по
тур че на, ко ју је Све ти Са ва, про све ти тељ 
срп ски, зи дао. На овој цр кви и са да ви ди 
се ле па зво на ра са обич ним ве ли ким про
зо ри ма, чу до! да ни је ова обо ре на. Из ме ђу 
црквени` про зо ра на се вер ној стра ни, од 
ци гле су узи да не ве ли ким сло ви ма ре чи 

сле ду ју ће: „Са ва срп ски“. У овој цр кви а са да пре тво ре ној 
џа ми ји Тур ци сла бо кла ња ју, не мо гу од сра мо те, а као у 
оче вид ној цр кви за зор им је кла ња ти, и за и ста во ле ли би да 
је ни су по тур чи ли. 1846те го ди не сви при зрен ски Тур ци 
до го во ре се да ју до те ме ља раз о ре, и та да жи ве ћи го спо
дин ми тро по лит при зрен ски Иг ња ти је, ро дом Грк, ко ји је 
та да епар хи јом при зрен ском упра вљао, сво јим со гла си јем 
тур ски на ра зо ре ње цр кве уго во ре ни до го вор пот кре пи, и 
Тур ке на ово, за инат Ср би ма, беш чо веч но де ло обо дри. 
Бог да про сти та да ту де сив шег се би ску па ри мо ка то лич
ког... ко ји, за ово со гла си је чув ши, код па ше и сви` Ту ра ка 
призренски` жи во на сто ји, го во ре ћи: да они у цр кву не ди
ра ју, и до ка зу ју ћи: да не сме ду ди ра ти до кле год он дво ро ви
ма аустриј ском и ру ском не ја ви, и та ко цр ква не раз ру ше на 
до да нас оста не. Цр кве је ове храм Ус пе ни је Бо го ро ди ци, 
а Тур ци су је на зва ли Све ту Пет ку из узро ка што они пе
так свет ку ју. У При зре ну има три цр кве у ко ји ма се слу жба 
бо жи ја освр шу је: храм С (ве тог) Аран ђе ла и храм Све тог 
ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја; уз ре ку Би стри цу на по ло ви ну 
ча са од При зре на, ме ђу пла ни на ма има јошт јед на но мно
го обо ре на твр ди ња, у ко јој су ко на ци (дво ро ви) Ду ша но ви 
би ли, ко је Ду шан зи дао, но ова је пра зна, у њој ни ко не 
жи ви! Ни же ове твр ди ње, по ред ре ке би ла је цр ква Ду ша
но ва, храм Свети` Ар хан ге ла; ову су Тур ци ра зо ри ли, и од 
ка ме на ње ног џа ми ју на чи ни ли...

(...) Ме ни је за чу до и ово би ло, кад сам чуо ка ко овај ју
жни на род срп ски оба па три јар ха осу ђу је што су на род срп
ски одав де из ве ли, го во ре ћи: па три јар си све бо ље и бо ље 

Књи жев ност је ства ра на и 
пи са на на Ко со ву и Ме то-

хи ји и у вре ме ка да су срп ске 
зе мље па ле у роп ство Ото-
ман ске им пе ри је. Цен три 
те књи жев но сти су оста ли 
ма на сти ри али је она ства-
ра на и у на ро ду као усме на 
при по вед на и пе снич ка, лир-
ска и еп ска књи жев ност. Тек 
не ко ли ко де це ни ја по сле 
Гу темнбер га у Гра ча ни ци је 
15?? штам па на и пр ва књи га 
али је штам па књи га у ве ко-
ви ма там но ва ња на Ко со ву 
и у Ме то хи ји ско ро за мр-
ла. Са се о ба ма Ср ба 1690. 
и 1737. по Ср бе на ста ју још 
тра гич ни је по сле ди це, јер 
Ото ман ска им пе ри ја на ве-
ли ке рав ни чар ске про сто ре 
Ко со ва и Ме то хи је усе ља ва 
ар ба на шка пле ме на ко ја 
из го не ста ро се де лач ко срп-
ско ста нов ни штво. Вер ски и 
кул тур ни жи вот што се Ср ба 
ти че одр жа ва се де ло ва њем 
ка лу ђе ра и све ште ни ка. Тек 
од дру ге по ло ви не де вет на-
е стог ве ка, штам па њем две 
књи ге Се ра фи ма Ри сти ћа 
(1850, Бе о град) и Де чан ским 
пр вен цем Ге де о на Јо си фа 
Ју ри ши ћа (1852, Но ви Сад) 
ства ра ју се по сте пе но усло-
ви и за штам па ње књи га. По-
ја вљу ју се и пр ви ли сто ви од 
ко јих Ца ри град ски гла сник 
за Ср бе има ве ли ки зна чај 
јер су у ње му мо гли да об ја-
вљу ју сво ја де ла пи са на на 
срп ском је зи ку. Ма на сти ри и 
цр кве ће и то ком 18. и 19. ве-
ка има ти до ми нант но ме сто 
у про свет ној, кул тур ној, па и 
по ли тич кој исто ри ји срп ског 
на ро да на Ко со ву и Ме то хи-
ји. И та ко ће оста ти све до 
Дру гог свет ског ра та (1941). 
Тра гич ни до га ђа ји то ком оку-
па ци је, а на ро чи то до ла ском 
ко му ни ста на власт (1945) 
уло га цр кве у књи жев ном 
ства ра ла штву би ва по ти сну-
та у дру ги план и го то во пре-
ки ну та.
Aрхмандрит Се ра фим Ри-
стић (? – до шао у Ви со ке 
Де ча не из Те то ва пре 1839–
1867). Де ла: Ака тист и па ра-

клис, 1850, 
М о  л е б  н о 
п ј е  н и  ј е , 
1850, Збор-
ник де чан-
ски, 1857, 
Плач Ста ре 

Ср би је, 1864, Де чан ски спо-
ме ни ци, 1864. Због књи ге 
Плач Ста ре Ср би је осу ђен је 
на смрт од стра не ве ли ког 
ве зи ра, али је спа шен ин тер-
вен ци јом ру ског кон зу ла.
Епи скоп Жич ки Са ва Де ча-
нац (1831, Гње ждан – 1913). 
Де ла: Са да ње не срет но ста-
ње у Ста рој Ср би ји и Ма ке до-

Мин хен ски псал тир, крај 14. ве ка, Зе мља и мо ре, л. 13
 (Мин хен, Др жав на би бли о те ка)

Сар ко фаг Сте фа на Де чан ског (1339-1343), 
Ма на стир Де ча ни, сни мио Н. Жив ко вић



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

23

фа ми ли је по бра ше, ко ји су мо гли и има ли с чим пу то ва ти, 
и у Не мач ку од ве до ше; си ро ти ња, ко ја ни је мо гла за њи ма 
ићи, оста без глав на. За тим на упра жње ну зе мљу на се ли ше 
се Тур ци и Ар на у ти, а и не што Бу га ри. Тур ци та да са умно
жа ва њем на сел би не овог на ро да за у зе ше над на ма ве ли ку 
си лу, по о ти ма ше нам сву зе мљу, и то би се опро сти ло. Ми 
би да ва ли, као што и да је мо, и че твр ти ну и де се ти ну, са мо 
да смо на ми ру, но ево гор ке жа ло сти: по ме ђу нас жи ве ћи 
Ар на у ти на и мљу по не ког при ста ва (слу гу) те им код ку ће 
ра бо та, а они с пу шком у ру ци по на шој си ро ти њи ода ју, 
ро бе, па ле, оти ма ју, би ју, и сва ка на си ли ја ко ја се из ми сли
ти мо гу чи не, да би сва си ро ти ња во ле ла умре ти не го ова 
беш чо веч на ти ран ства тр пи ти, но Бог ду шу не ће да узме. 
А да ни су па три јар си на шу бра ћу од нас од во и ли, не би мо
гли Тур ци пре ко мер ну ову си лу над на ма за у зе ти.

ХА ЏИ СЕ РА ФИМ РИ СТИЋ
ПЛАЧ СТА РЕ СР БИ ЈЕ

Все пре све тљеј ши др жав њеј ши и бла го де тељ њеј ши 
ве ли ки Им пе ра то ре Сул тан Аб дулАзи се, Ца ре наш, 
да те Бог на мно го го ди на со хра ни.

Све тли го спо ди не!

Це ли ва ју ћи но га тво их сто пе, и ру ку тво ју, кла ња ју ћи се 
те бе као Бо гу не бе сном, мо ли мо те, са слу шај на шу сми ре
ну ту жбу про тив на сил них Ар на у та зу лум ћа ра, ко их су зло
у по треб ле ња сва ку ме ру пре ва зи шла, и ко ји ма ако се на пут 
не ста не, при ну ђе ни смо из зем ње, ко ја је кр вљу на ших пре
да ка на по је на, и са га ри шта на шег се ли ти се, а то он ђе ђе 
нам Ва ше Ве ли чан ство ме сто на чи ни ло бу де, па ако ће то 
и у Ана до ли ји би ти, са мо јед ном да се од не сно си ма зло у по
тре бље ња зу лум ћа ра осло бо ђе ни ви ди мо, и да ону ми лост 
и уср ђе ко је нам је Ва ше Ве ли чан ство из во ли ло ми ло сти во 
да ро ва ти ужи ва мо.

Пећ и пећ ка на хи ја под би чом нео пи са на и из да на у дан 
го ми ле ћих се зло у по тре бље ња са стра не Ар на у та, и то без 
ика квих гре ша ка, на прав ди Бо га не пре ста но сте ње, и на 
очи ма Ва ших ве ћи ла и па ша у су жан ству гор ку суд бу сво ју 
опла ку је. Сва не прав да и зла чи ње на по ме ну тој на хи ји усре
до то че на су у 6 се ла, у ко ји ма Ар на у ти, нај го ри не при ја те љи 
ве ре Хри сто ве и нај цр њи му чи те љи јад не ра је, ста ну ју, а та 
су: Ук че, Исти ни ће, Строц, Де ча не, Цр ве ни Брег и Вок ша. 
У овим се ли ма ста ну ју ћи Ар на у ти не са мо да са ми чи не 
што им је Ва ше Ве ли чан ство, ко је и нај ма ње не ува жа ва ју, 
за ко ном за бра ни ло, не го, шта ви ше, и дру ге сво је об ли жно 
жи ве ће су на род ни ке на го ва ра ју да јад ну ра ју му че, зло ста
вља ју и уби ја ју, у ком по слу вр ло мно го успе ха по ка за ли су.

По бра ја ти зла и не прав де са мо овој на хи ји чи ње не, тре
ба ло би го ди не да про те ку па да се та иш чи сле и Ва шем 
Ве ли че ству сред ством ар ти је на углед ста ве, од ко јих као 
основ ту жбе ов де ће мо са мо не ка по бро ја ти, о ко ји ма Ва ше 
Ве ли чан ство ако не у по дроб но сти, а оно бар од ча сти сви
де ни ја има...

(...) Опро сти ти се сви ју ових не сре ћа је дин ствен је овај 
пут иза бра ла ра ја ове на хи је: умо ли ти Ва ше Ве ли чан ство 
да је сва ког бу ду ћег на па да ња, не сре ћа и бе да си лом за ко на 

са чу ва те, ка ко би не са мо жи вот и има ње бед ној и у су жан
ству цви ле ћој ра ји од зло ко вар них и не срећ них зли ко ва ца, 
као и од су да ца, ко ји пр ве на зло чин ства овла шћу ју, са чу
ва но би ло, но и пра ва сва ком чо ве ку по треб на у об зи ру на 
лич но сти и по ро дич ном за сту пље на би ла. Не на ђе ли мол
ба ова од зи ва, то нек бу де уве ре но Ва ше Ве ли че ство да ће 
си рот на ра ја, не са мо ове на хи је но и оста ле у ста њу овом 
на хо де ћи се, по тра жи ти сред ства спа са ва ју ћа, па ако ће то 
би ти у са мо од суд но вре ме за пре сто Ва шег Ве ли чан ства, 
не по во љи сво јој на де ла ова уз бу ђе на, но је дин стве но не 
мо гу ћи сви ре по сти зли ко ва ца сно си ти, при мо ра на на то 
учи ни ти.

МИ ЛОШ С. МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
ПУ ТО ПИС ДЕ ЛА ПРА ВЕ (СТА РЕ)

СР БИ ЈЕ

А вре ме то ни је би ло дав
но и оно се на ро чи то ве зу
је са лич но шћу про кле тог 
бе глер бе га Ја шарпа ше. 
Овај је раз ва ли не Са мо др
же цр кве, ко ју је Ба ја зит 
одма̀  по ко сов ској бит ки 
ра зо рио, сто га што је у њој 
цар Ла зар пре ча стио сво
ју вој ску и слу жио слу жбу 
сво јој сла ви и свом све том 
Амо су про ро ку,  до осно ва 
ра зо рио; на пра вио на том 
ме сту во де ни цу од ње них 
раз ва ли на, и баш на оном 
ме сту где је ол тар био мет
нуо ка мен во де нич ки. Што 
је пре те кло гра ди ва од ње, 
гра дио је не ке мо сто ве, кои 
су се одма̀  и ру ши ли чим 
је пр ва ки ша па да ла. Овај је 

исти зли ко вац пре ко 3 800 од ра сних Ср ба за не ко ли ко не
де ља по се као, и то са мо за то што је се да на шња Кне же ви на 
осло бо ди ла, а за вре ме свог па шо ва ња, или раз бој ни штва, 
са вр ше но је ута ма нио 49 се ла чи стих срп ских, и на ме ста и 
зга ри шта њи хо ва до вео и на се лио по ту ри це и Ар на у те. Ето 
због че га су то ли ки Ар на у ти у Ст. (арој) Ср би ји, а не због 
исе ље них 37 000 по ро ди ца вла сте ле срп ске под Чар но је ви
ћем 1690. год., ко ја је би ла не одав де, не го из сви ју кра је ва 
срп ских. Ова је ово ли ка се ла Ја шар са вр ше но ута ма нио, а 
70 је ко је по ро био, опљач као, оси ро ма шио и ско ро са вр ше
но за тро, и то је би ла 
у ста њу учи ни ти са
мо јед на три ча ва по
ту ри ца Ја шарпа ша!? 
Кад је он био у ста њу 
119 се ла чи стих срп
ских, у вре ме на шег 
осло бо ђе ња, пред на
шим и очи ма Евро пе 
ута ма ни ти, а да што 
су пре ње га чи ни ле 
пра ве Осман ли је, 
пра ви Тур ци, па још 
са сво им сул та ни ма? 
Осим раз ва ли на у ур ви на ма Са мо др жи ним, ко је су би ле на 
са мо тво ру ка ме ну, ис под ког је про ти ца ла ре чи ца Са мо др
жа, са че га је и цр ква до би ла име Са мо др жа, као да је се са ма 
у ва зду ху др жа ла,  овај од људ и не чо век ра зо рио је са мо у 
Ла бља ну 48 це лих и чи та вих пра ста рих срп ских цр кви, ко
је су све у то до ба слу жи ле, и 10 м (оно сти) ра у истом сре зу 
при штин ског окру га. У овим мо на сти ри ма по био је и на 
ко пље уда рио све оне ка лу ђе ре кои су му жи ви ру ку до па ли, 
и кои ни су мо гли и уме ли по бе ћи. Са ка лу ђе ри ма је на био 
на ко це ве, за не ко ли ко го ди на свог раз бој ни штва, око 400 
жи вих Ср ба, те су ови ве ли ко му че ни ци на нај гро зни јим 
му ка ма ис пу сти ли сво је све те и не ви не пра вед нич ке ду ше. 
Он је по чео био и Гра ча ни цу ру ши ти, ски да ју ћи јој нај пре 
кров од оло ва и пот па љу ју ћи је ба ру том; али во ља бо жи ја 
и св. Бо го ро ди ца учи ни да му је мај стор спао с кро ва ове 
све ти ње, не ке оџе ти не по лу де ле, а си но ви му, са сна ха ма, 
по бе сни ли те је сто га и пре стао од то га бо го мр ског де ла. 
Али пре не го што ће из бљу ва ти и пре да ти у ру ке ђа во ли ма 
сво ју гад ну и па кле ну ду шу, баш пред са му смрт, по че ру
ши ти ли пљан ску пра ста ру цр кву. 

ни ји, 1882, Вла-
да лац и на род, 
1897, Мо на штво 
и чи нов нич ко-
удо вич ки фонд, 
1902. и 1907; По-
мо зи мо Ви со ке 

Де ча не, 1902, Бра ко ви у не-
сра змер ним го ди на ма, 1908, 
Уда ва ње, од бе га ва ње и оти-
ма ње де во ја ка, 1910, Пре-
глед Жич ке епар хи је, 1892, 
1896. и 1989 (Кра ље во).
За фир По по вић (1841, Гњи-
ла не – 1911). Де ла: пре вео 
са сла вја но-цр кве ног Епи-
сто ли ја или по сла ни ца ца ра 
Ав га ра Ису-
су Хри сту и 
Хри стов од-
го вор, 1895, 
По с ла ни це 
с не ба од го-
спо да на шег 
Ису са Хри ста, 1896. Пи сао 
је при че од ко јих је део об ја-
вљен у књи га ма Ки ћи не при-
че а при ре ђи вач им је Та ди ја 
Б. Ко стић.

Ди ми три је 
П е т р о  в и ћ 
(1848, Пећ – 
1901). Де ла: 
Ва рош Пећ, 
1897. и 2001. 
(п р и  р е  д и о 

Го луб Ја шо вић, Ле по са вић), 
пи сао је по е зи ју и при че.
Ма ној ло Ђор ђе вић При-
зре нац (1851, При зрен 
– 1896, Бе о град). Де ла: Ви ли-
но ко ло, 1868, Сло бо дар ка, 
дра ма 1881, Драм ски спи си 
1, 2, 1885, Сит ни-
це и круп ни це 
од За гре ба до 
Сом бо ра, 1885, 
Че ти ри Бо жић-
не при по вет ке, 
1886, Кр вав ја-
глук, 1890, 1923, 1930, Мо же 
ли се по мо ћи на шем на ро ду 
у Ста рој Ср би ји? Од го вор на 
су вре ме но пи та ње с об зи-
ром на оп шти по ло жај, 1891, 
За кра ља и отаџ би ну, 1893.
Пе тар Ко стић (1852, При-
зрен – 1934). Де ла: Спо ме-
ни ца пе де се то го ди шњи це 

При зрен ске бо-
го слов ско-учи-
тељ ске шко ле 
1871–1921, 1924, 
Цр кве ни жи вот 
пра во слав них 

Ср ба у При зре ну и ње го вој 
око ли ни у 19. ве ку, 1928, Про-
свет но-кул тур ни жи вот пра-
во слав них Ср ба у При зре ну 
и ње го вој око ли ни у 19. и по-
чет ком 20. ве ка, 1933.
Жив ко Фр ту нић (1854, Ву-
чи трн – 1937, Ву чи трн). Де ла: 
Ду жност, Но ва 
го ди на, при по-
вет ке Дан че Ра-
до ван че, Ма ра 

Краљ Ми лу тин и кра љи ца Си мо ни да у кти тор ској ком по зи ци ји, око 1318.

Че тво ро је ван ђе ље, тре ћа че твр ти на
14. ве ка, л. 90 (Хил. 21)



СИ МА АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ ИГУ МА НОВ
СА ДА ЊЕ НЕ СРЕТ НО СТА ЊЕ У
СТА РОЈ СР БИ ЈИ И МА КЕ ДО НИ ЈИ

Ова кви (х), ов ђеон ђе, не срећ них (х) жер та ва од Бер лин
ског кон гре са до да нас би ло је у на шим зе мља ма 5 000–6 
000, да нам та ко по би ше до сад све без раз ли ке пр ве љу де, 
па и он ђе гди је по нај слап ши наш еле ме нат, гди ни кад ни 
по ми сли не мо же би ти да се што ту ра ди про тив му сло
ман ства; на пр. (имер), у Пе ћи уби ше Мар ка Сте ва но ви ћа, 
ста рог кме та, и ње го ва два си нов ца, од ко јих је је дан био 
уче ник но ви је та мо шње шко ле. Уби ше тр гов ца Јар гу Мит
ко ви ћа и Ни ко ди ма Сто ја но ви ћа, ко ји је био уче ник бе о
град ске гим на зи је, уби ше мла дог кме та, од лич ног уче ни ка 
из но ви је шко ле, Је вре ма За ха ри је ви ћа (Ге ри ћа), ког на род 
као мла ди ћа од 23 го ди не из бра за кме та баш он да ка да 
би ја ше уз др ма на и из осно ва по тре се на це ла Тур ска Ца ре
ви на, рас па ље на и раз у зда на у нај ве ћем сте пе ну анар хи јом 
ис пред са мих про шлих ра то ва, ко ји је у овим нај те жим да
ни ма на род њег ис ку ше ња умео 5 го ди на до стој но за сту па
ти ин те ре се на род ње, на по слет ку дру же ћи се че сто са нај
па кле ни јим, вар вар ским, фа на тич ким, цр ним дру штвом, 
дје ле ћи им све сво је има ње и се бе са мог из ла жу ћи очи глед
ној опа сно сти, са мо да са чу ва свој на род од оп штег по ко ља, 
ко ји је још ка дар био (млад кмет Је врем) ја вља ти ста ње ства
ри и ви шој вла сти, па чак и нај ви шој у са ми Стам бол, и ко ји 
че сто, ра ди ве о ма раз у зда ног фа на тич ког анар хи зма, ни је 
се мо гао ја вља ти из сво је ку ле на ви дик, и он за то вре ме 
ка дар је био ја ви ти се гди да ље до при ја те ља, ма гди 
би ло ика квог оду шка, тра же ћи ми лост свом на ро ду 
– упут ство, за шти ту. Власт се је по ка зи ва ла пре ма ње
му као да му по кла ња по ве ре ње, и је дан дан га по шљу 
с не ком ко ми си јом у цр кву (Па три јар ши ју) и на је дан
пут из кра ја пук ну пет мар тин ки, ко је обо ре Је вре ма 
мр тва на зе мљу на са мим вра ти ма цр кве ним, да од 
тог вре ме на на род ви ше не иде у цр кву; не ко ли ко пу
та и по ла зио је, али за ба да ва, кад му сло ма ни при пу
ца ју одма̀  пу шка ма у го ми лу на ро да, да овај мо ра да 
бе га на траг сво јим ку ћа ма.

Са ови јем они су на у ми ли да опу сте и раз ру ше ста
ру Срп ску па три јар ши ју и окол не хри шћа не са свим 
да ис тре бе. Исто та ко, не да ле ко од Пе ћи, у се лу Ис
то ку, уби ше кме то ве Фи ћу и Ми лу ти на Ца ре ви ћа, у 
Ту че пу Јо ва на Мар ко ви ћа, итд., итд.

Ово смо на ве ли са мо за при мер гди је наш еле

мент са свим у ма њи ни од му сло ман ског, гди им се 
ни ка ко ни је бо ја ти код њих за ми шље ног за го во ра 
и ка квог устан ка, па опет ево шта се с на ма чи ни 
– са свим не ви ним са мо за то што смо хри шћа ни и 
зо ве мо се Ср би ма...

... Ево, је вроп ски моћ ни, сил ни бер лин ски пре
став ни ци сло бо де и ци ви ли за ци је, на ју го и сто ку 
до кле је до спео зло че сти вар ва ри зам бе сних Ази ја
та, ко ји не са мо што не ма ју са ми не го не да ду ни 
дру ги да до би је ни нај ма ње искри це на у ке и сло бо
де, од у зе ше нам, по сле Бер лин ског кон гре са, сме

ли је не го икад до сад, пра во и на са му част, има ње 
и жи вот, то јест не са мо са да што се на ју го и сто ку 
по лу о стр ва Бал кан ског спу стио цр ни гу сти облак 
од па ље ви на и пу шча ног пра ха, кроз ко је не мо гу ће 
ни ка ко да про ди ру сун че ви зра ци на прет ка, већ, на 
ве ли ку сра мо ту људ ства, Ази ја ти по све днев но из на
ла зе и из ми шља ју срам на ра зна ору ђа, као: ко лац, 
те шка гво жђа, ко но пац, фа ла ке, чен ге ле, мач, то пуз, 
итд. Ова, а и дру га сва мо гу ћа сред ства и на чи не упо
тре бљу ју да по што за што, ма по ко ју це ну то би ло, 
са тру је дан пут за сваг да по том ке Оби ли ћа.

МИ ЛОЈ КО В. ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ
КРОЗ КО СО ВО

Гра ча ни ца

Ују тру 14. де цем бра 1893. го ди не, у 9 и по ча со ва, 
по шао сам из При шти не за Гра ча ни цу с тер џу ма
ном кон су ла та г. Јо ва ном Јер ме ни ном. С ко чи ја шем 
је се део наш га ваз, а пред ко ли ма је ка сао на ко њу 
зап ти ја. Пр во се пре ђе до њи крај па на џу ри шког ви
са, за тим се пре ла зи до ли на Ма тич ке ре ке, па пре ко 
Ве тер ни ка већ се си ла зи и пре ла зи пре ко по ља и се
ла Ај ва ли. Чим се пре ђе ово се ло ар на ут ско, од мах се 

по ја вљу ју ку бе та Гра ча ни це, а ма ло за тим и цео ма на стир. 
Пу ту је се од При шти не до Гра ча ни це нај ви ше је дан час и 
че тврт.

Ма на стир Гра ча ни ца по сто ји на ле вој стра ни бли зу Гра
чан ске ре ке, а усред се ла Гра ча ни це. У пор ти су три ко на ка, 
је дан му твак и не ко ли ко ко ше ва. Ис пред ве ли ких за пад них 
цр кве них вра та са да је се љач ко гро бље, а иза ол та ра се са ра
њу ју са мо све ште ни ци и му шки ње из по ро ди це ђа ка Ри сте, 
о ко јем ћу по сле ви ше го во ри ти.

Са да у ма на сти ру ста ну је је дан ка лу ђер, Ага тан гел, а ту 
се ди већ 40 го ди на, па је из не мо гао и је два је иза шао из сво
је ће ли је да се са мном по здра ви. Слу жбу вр ше три се о ска 
све ште ни ка: два из по ро ди це ђа ка Ри сте и је дан дру ги поп, 
Ди ми три је, ко ји је са да и до ма ћин ма на сти ра...

(...) Је дан ко рак на пред, и пр ви сту бо ви вас за не ме. Гле да
те чу до јед но. На пр вим сту бо ви ма ви ди се чи та ва исто ри ја 
Не ма њи ћа у сли ка ма. Сту пио сам још је дан ко рак на пред 
и на шао сам се ис под сво да пр вих сту бо ва из ме ђу кра ља и 
кра љи це, тј. кра ља Ми лу ти на и кра љи це Си мо ни де. По гле
дам де сно, ви дим кра ља Ми лу ти на с Гра ча ни цом у де сној 
ру ци; по гле дам ле во, ви дим кра љи цу Си мо ни ду; по диг нем 
гла ву го ре, ви дим Ису са Хри ста, ко ји ра ши ре ним ру ка ма 
ши ље два ан ђе ла с кру на ма у бри љан ти ма да их по ло же на 
кра љу и кра љи ци. Ту сам се уко чио од чу да и ле по те. Не 
зна те шта је леп ше и знат ни је, да ли пре кра сан са чу ва ни 
цр теж, или жи ва исто ри ја.

Из књи ге Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји, 1852–1912, СКЗ, Пла во 
ко ло, књи га 535, 1988, из бор, пред го вор и об ја шње ња др Ду шан 

Т. Ба та ко вић

Вра њан ка, Ка та ри на из Не во-
ља на, 1919–1930, Јед на сли ка 
из жи во та у Ста рој Ср би ји за 
вре ме Ту ра ка, Ста ре успо ме-
не из Ста ре Ср би је, 1933.
За ри ја По по вић (1856, Гњи-
ла не – 1934, Бе о град). Де ла: 
Пред Ко со вом, 
бе ле шке из до-
ба 1874–1878, 
1896, Сли ке из 
Ста ре Ср би је 1, 
1898, Сли ке из 
Ста ре Ср би је 2, 
1904, Сли ке из Ста ре Ср би је 
3, 1906, При по вет ке из Ста ре 
Ср би је, 1922, Там ни не 1, 2, 3, 
иза бра на де ла, При шти на, 
1996. За сту пљен у ан то ло ги-
ја ма Ко сов ско-ме то хиј ски 
при по ве да чи, Бе о град, 1994. 
и Ста ро ср би јан ски при по ве-
да чи, Бе о град, 1999.
Све ште ник Мла ден Де на 
Де бељ ко вић (1858, Ли пљан 
– уби јен 1915). Де ла: Оби ча-

ји срп ског 
на ро да на 
Ко со ву по-
љу, 1907, Ве-
ро ва ња срп-
ског на ро да 
на Ко со ву 

по љу, 1934. Не над Љу бин ко-
вић је при ре дио из бор Еп ске 
на род не пе сме из ру ко пи сне 
збир ке Де не Де бељ ко ви ћа, 
1967. и 1974. док је Ака де ми ја 
на у ка и умет но сти Ко со ва об-
ја ви ла књи гу Срп ске на род-
не умо тво ри не, та ко ђе из ру-
ко пи сне за о став шти не.
Јо сиф По по вић (1860, Гра-
ча ни ца – 1933, 
Ко сов ска Ми-
тро ви ца). Де-
ла: про зни за-
пи си На смрт 
Ста но ја Ра ши-
ћа, Мла ден ци, 
при по вет ке Пре га о цу Бог 
да је на ма хо ве, Ста ра и но ва 
шко ла.

Ј е  р о  т и  ј е 
Е л е  з о  в и ћ 
(1861, се ло 
Не да ко вац 
– 1946, Не-
д а  к о  в а ц ) . 
Де ла: Ма на-

стир Де вич, Ха џи Да ни ло Фр-
ту нић, За слу жни љу ди Ста ре 
Ср би је (од 1898. до 1934.).
Ни ко дим Са вић (1865, Пећ 
– 1897, Ца ри град). 
Де ла: На ки на бр-
ди ла, 1893, Пре-
ко Ко со ва, Пи сма 
свом дру гу о оби-
ча ји ма у Пе ћи. Де-
сет сво јих при ча 
на ме нио је де ци.
Про то је реј Сте ван Ди ми-
три је вић (1866, Алек си нац 
– 1953, Бе о град). Је дан од 
за слу жних на ци о нал них и 
кул тур них по сле ни ка у Ста-СР
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Срп ски па те рик,
дру га по ло ви на

14. ве ка,
Апо сто ли, л. 1 v

(Беч, На ци о нал на
би бли о те ка)

Гра ча ни ца – Рај у сце ни Стра шног су да, око 1318.
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За ри ја Р. По по вић
ДУ ША СТА РО СР БИ ЈАН ЦА

Кад је пред вод ни ца Шу ма ди ско га ко ра, ко јем је у ра ту с Тур ци
ма 1877 78. год. ко ман до вао ге не рал Јо ван Бе ли мар ко вић, 23. ја ну
а ра ушла у Гњи ла не, на ши Сме де рев ци су се осе ћа ли као у сред 
Шу ма ди је и го ре ли од же ље да што пре пад ну на Ко со во по ље и 
це ли ва ју ту све ту срп ску зе мљу за ли ве ну кр вљу ца ра Ла за ра, Оби
ли ћа, Де вет Ју го ви ћа и мно гих дру гих срп ских ви те зо ва – за крст 
ча сни и сло бо ду злат ну! На ши дич ни Сме де рев ци за ди ви ли су се 
у Гњи ла ну по здрав ној ре чи ко јом их је, у име Гњи ла на, до че као 
не по зна ти и мла ди учи тељ. Тај мла дић био је За ри ја Р. По по вић 
по то њи про свет ни и на ци о нал ни рад ник и углед ни при по ве дач. 

Ова ко по чи ње свој обим ни текст о овом, да нас, ма ло по зна том 
Ко смет ском Ср би ну, по зна ти исто ри чар Јо ван Ха џи Ва си ље вић у 
ка лен да ру „Вар дар“ за 1938. го ди ну.

За и ста, ко је За ри ја Р. По по вић, ро до на чел ник но ви је ко смет ске 
књи жев но сти?

За ри ја се ро дио 5. фе бру а ра 1856. го ди не у Гњи ла ну. Основ ну 
шко лу је учио у ме сту ро ђе ња и При шти ни. За тим је, 1874. го ди не 
за вр шио бе о град ску Бо го сло ви ју и вра тио се у за ви чај, где је од 
1874. до 1878. го ди не био учи тељ. Ка да је Сан сте фан ским уго во
ром на ша вој ска мо ра ла да се по ву че до Вра ња, мла ди За ри ја је 
са њом кре нуо у Ср би ју. У Вра њу је ра дио на ред них де сет го ди на: 
пр во као учи тељ, по том у Епар хи ји врањ ској и Окру жном су ду. 
Ме ђу тим, све вре ме је одр жа вао жи ве ве зе са сво јим по ро бље ним 
за ви ча јем. Го ди не 1887. до био је пре ме штај за Бе о град, где пр во ра
ди као пи сар у Ми ни стар ству Про све те у по вер љи вом оде ље њу за 
Ста ру Ср би ју. Јед но вре ме био је бла гај ник На род ног По зо ри шта, 
ста ти сти чар Мин. Про све те и на кра ју рад ног ве ка по ста је ин спек
тор и на чел ник Др жав не Ста ти сти ке све до пен зи о ни са ња 1923. 
го ди не, а сле де ће 1924. За ри ја Р. По по вић уми ре. 

„Ње гов књи жев ни рад је до ста оби ман, ма да је по чео да пи ше 
до ста ка сно. Основ на ка рак те ри сти ка књи жев ног ства ра ла штва 
За ри ја По по ви ћа сма тра Вла ди мир Цвет ко вић у књи зи „Но ви
ја књи жев ност Ко со ва и Ме то хи је ( 1871–1971 ) –по те ма ти ци је 
сло же на, али и јед но лич на. За пра во, он је пи сац ко ји је на ме ђи 
из ме ђу ет но граф ског и но ви јег мо дер ног ре а ли стич ког при ка за, 
али чо век ко ји је ус пео да нам при ка же ду шу чо ве ка овог по дне вља 
– Ста ро ср би јан ца да уве де у књи жев ност чо ве ка Ко со ва и Ме то хи
је, по себ но Ко сов ског По мо ра вља.“

За вре ме жи во та је об ја вио че ти ри збир ке при по ве да ка. Пр ве 
три но се исти на слов: „Сли ке из Ста ре Ср би је“. Пр ва књи га је об ја
вље на 1898., дру га 1904., а тре ћа 1906. го ди не. Пр ву при по вет ку За
ри ја По по вић је об ја вио под псе у до ни мом „Мом чи ло“ у но ви на ма 
„Ве ли ка Ср би ја“, под на сло вом „Но ва го ди на 1876”. Ту исту при
по вет ку са не ким из ме на ма об ја ви ће 1892. го ди не у но во сад ском 
ча со пи су „Бран ко во ко ло“ под пу ним име ном. Овај ње гов пр ви 
текст опет об ја вљу је мо јер сма тра мо да је да нас ве о ма ак ту е лан, 
иако го во ри о вре ме ну и љу ди ма од пре 130 го ди на. На и ме, при по
вет ку „Но ва го ди на 1876“ до но си мо из, да нас, ве о ма рет ке књи ге 
„Сли ке из Ста ре Ср би је“ штам па не у Срем ским Кар лов ци ма да ле
ке 1898. го ди не.

Ср ђан Сто јан чев

НО ВА ГО ДИ НА 1876
Го ди не 1876 до ђе у град Гњи ла не у Ста рој Ср би ји, за учи те ља је

дан мла дић, ко га тек што бе ху га ри ле на у сни це..
Се ћам га се, као и да га са да гле дам: има ђа ше бе ли ча сте пан та

ло не, кра так цр ни ка пут, фес на гла ви са ма лом ки ћан ком, а на 
но га ма по ти не (ци пе ле).
Оно рет кост бе ше у Гњи ла ну ви де ти чо ве ка у френ ском ( Је вроп

ском) оде лу, али ви де ти Ср би на у том оде лу бе ше нај ве ћа рет кост. 
Већ пр вог да на ова но вост бе ше по зна та у це лом гра ду. Кад се Ср

би сре та ху, По сле „Здра во – жи во!“ пр во се пи та ху: Је си ли ви део 
но вог учи те ља?
Чим би мој отац за тво рио ду ћан, ја бих по хи тао, да час пре стиг

нем до рас кр сни це код Стан ко ве ме ха не, ку да учи тељ мо ра про ћи. 
Та ко је доц кан пу штао де цу из шко ле.
Ја се упу тим све за њим, гле дам га и гле дам, али сам јед на ко слу

шао... слу шао и чу дио се ка ко му по ти не чи не: кврц, кврц... Па ми 
и не ки дру га ри мо ји при ста ну у дру штво, те та ко пра ти мо учи те
ља еј све док не уђе у сво ју пор ту.... 
Бо же, Бо же! По ле ти у шко лу, што ’но реч, све жи во. Чи ни ти се да 

друк чи је по ста де и дво ри ште и шко ла и, Бо же опро сти, и са ма цр ква. 
Већ се од мах са зна ло и ода кле је учи тељ, ко га има од ро да, и и да 

је учио у Бе о гра ду ве ли ке шко ле – Бо го сло ви ју!
И наш псалт (пе вач) Ди ма по твр ди да је учи тељ мно го учен. Јер 

га је оно мад у не де љу узео на ис пит у цр кви, па је знао да му про ту
ма ч „Ден дни отри га јет гла гол“; са мо му оста ло чуд но, што је учи
тељ ре као, да се не од но си на стра жа ре Хри сто ва гро ба онај стих у 
псал ти ру: „Та мо убо ја ша сја стра ха идје же не бје страх“.... 
Од он да је учи тељ пе вао у цр кви за де сном пев ни цом, а Ди ма за 

ле вом.
„Хе ру ви ку“ би учи тељ леп ше пе вао од Ди ме, али кад поч не „хва

ли те“, па оно: аааааа, е попСи ма би не пре ста но ка шљао у 
ол та ру, а Ха џиМи ле би при шао ол тар ским вра ти ма под ка пом, 
по тра жио на фо ру, па би из и шао из цр кве. 
Ну ма ло по ма ло учи те ље во пе ва ње све леп ше и леп ше. Ди ма про

сто не ка се са кри је, кад учи тељ ста не пе ва ти. Па кад ђа ци за пе ва ју, 
оно и цео на род у цр кви пе ва... пе ва, а ме не не ка ми ли на об у зме, па 
бих хтео да пла чем... ете та ко не знам за што. 
Еле, на род се уве ри да је наш учи тељ нај у че ни ји у оно ме кра ју: 

уче ни ји и од Ди ме и од Ђо ре и од попСи ме.
Ако би ко ји хтео да пи ше ко ме пи смо, оти шао би учи те љу, и он 

би га на ве зао, да ти је ми ли на и гле да ти и слу ша ти. Ако се пра ви 
ка кав кон тракт (уго вор) или те ме сућ (обли га ци ја) – хај де учи те љу. 
Ако хо ћеш да до знаш да ли је ко је срод ство за бра ње но, пи тај учи
те ља. Ако хо ћеш да раз бе реш шта ра ди Ср би ја, Ру си ја, Не мач ка, 
Фран цу ска, Ен гле ска – пра во учи те љу. Јед ном реч ју, све зна ђа ше. 
Са мо не је хтео да пи ше амај ли је од уро ка, ни ти Со ло мо но ва сло ва 
на по га чи, кад ко га ује де бе сно псе то. 

Тре ћег да на Бо жи ћа до ђе наш ком ши ја чи чаСта но је... она ко као 
на пра зник. 
Тек ма ло, па из ва ди из ћур че та јед ну књи жи цу са ша ре ним ле пим 

ко ри ца ма, и пру жи је мом оцу. 
– Ви ди – ре че,  ка кву књи гу сад учи мој Ла за. Ја је она ко ма ло по

гле дах; исти на у њој не ма ни шта 
од оно га што се у цр кви чи та, ни
ти има што од жи ти ја, ама опет 
ми слим, не ће би ти про тив но, па 
не ће би ти рђа во да се про чи та. 
Е, мој Ста но је,  од го во ри му 

отац,  сад је дру го вре ме, па се 
дру ге и на у ке уче у шко ли; ви
диш, сад учи те љи до ла зе чак из 
Ср би је!
По гле да књи жи цу, па ми је да де, 

да што про чи там из ње.
Узех и отво рих – Чи тан ку! Ста

дох чи та ти: ка ко се Ср би ја де ли 
на окру ге, окру зи на на сре зо ве. 
Пре сто ни ца је Бе о град. У Бе о
гра ду је кнез, ми тро по лит; ту су 
нај ви ши су до ви, нај ве ће шко ле. 
Ко ли ко има „ста ја ће“ вој ске, ко
ли ко на род не. У Кра гу јев цу је то
по лив ни ца..... 
Кад да пре вр нем лист, по гле дах 

у оца и чи чаСта но ја, а они... бри
шу су зе!
– Е, Бог те по жи вео! – ре че ми 

чи чаСта но је. – Ка за ћу мо ме Ла
зи, да чу ва ову књи гу ка̀  очи у 
гла ви.
– А хо ће мо ли и ове го ди не к 

учи те љу? – упи та чи чаСта но је 
мо га оца.
– Хо ће мо.
– А да ли ће би ти као и про шле 

го ди не?
– Ја ми слим би ће. 

– Еј, не ка Бог да!.. Из ње го вих 
уста у Бо жи је уши!....

рој Ср би ји. 
Де ла: Од но-
ша ји пећ ских 
па три јар ха с 
Ру си јом у 17. 

ве ку, 1900, 1901, Све ти Са ва 
у на род ном пре да њу и ве ро-
ва њу, 1926, Грб Срп ске па три-
јар ши је, 1929, Ка ра ђор ђев 
уста нак, 1931, По кло нич ка 
пу то ва ња, 1933.
Аврам По по вић (1867, се ло 
Ко по рић – 1934, Ко сов ска 
Ми тро ви ца). Де ла: Треп ча у 
про шло сти, Је дан по глед на 
Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју, 
1892, Вр хлаб-Бе ла си ца и жу-
па Вр хо ви на, 1899, О по стан-
ку Ко сов ске 
М и  т р о  в и -
це, Во ји но-
ви ћи у на-
род ним пе-
сма ма, Во ји-
но ви ћи у 
исто ри ји на ше га на ро да, Вук 
Бран ко вић и ње го ва др жа ва 
у нај ши рим и нај у жим гра ни-
ца ма, Пр ва офан зи ва ма јо ра 
М. Или ћа уз Ибар и фор ми ра-
ње уста ша (уста ни ка) на Ко-
па о ни ку 1876. го ди не, 1934.
Сто јан Ка пе та но вић (1868, 
До ња Гу ште ри ца – 1960, Бе о-

град). Де ла: 
Срп ска шко-
ла у Тур ској 
под шљи ва-
ма у ба шти, 
Срп ски учи-
те љи у Тур-

ској 1877–1912, Срп ске шко-
ле и учи те љи у Ју жној Ср би-
ји, 1890, кри тич ки осврт На 
ло ма чи и за пис Бра ни слав 
Ну шић као кон зул у При шти-
ни, 1924.
Да ни ло Ка та нић (1869, Гњи-
ла не – 1915). Де ла: На ша шко-
ла, 1898, По сле ре ви зи је, 
1901, Ствар о уџ бе ни ци ма, 
1901.
Цвет ко Фр ту нић (1869, Ву-
чи трн – 1918, 
М л а  д е  н о -
вац). Де ла: 
об ја вио ве ћи 
број пе са ма 
по ча со пи си-
ма, али Ко-
сов ско цве ће и Бањ ско-бол-
нич ке пе сме. Ње го ве ру ко пи-
сне збир ке ни су са чу ва не.

М и  т р о  п о -
лит Скоп ски 
Се  в а с ти јан 
Д е  б е љ  к о -
вић (1869, Ли-
пљан – 1905). 
Де ла: Мо но-

гра фи је из исто ри је срп ске 
цр кве и исто ри је Опри ма њу 
хри шћан ства код Ср ба и Хр-
ва та, О ве ли кој се о би под 
па три јар хом Чар но је ви ћем 
и осни ва њу ауто ке фал не срп-
ске пра во слав не цр кве Кар-

По глед на сво до ве при пра те, Де ча ни
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ло вач ке. Обе су на пи са не на 
грч ком. Усто ли чен за ми тро-
по ли та скоп ског 1904.
Сла во љуб Па нић (1870, Бо-
га тић – 1932). Од 1913. жи ви и 
ра ди у Ко сов ској Ми тро ви ци. 
Де ла: Окру жни и об ла сни са-
ве зи зе мљо рад нич ких за дру-
га, 1904, Ма чван ски пе чал ба-
ри, 1912, На у ка хри шћан ска, 
уџ бе ник за 4. раз ред осн. 
шко ле, 1915, На у ка хри шћан-
ска за 1., 2. и 3. раз ред осн. 
шко ле, 1919. Ве ро на у ка, ме-
тод ски при руч ник, 1922.
Про то је реј Сто јан Гво здић 
(1872, Ко ри ље 
код Зве ча на 
– 1947, Ко сов-
ска Ми тро ви-
ца). Де ла: пе да-
го шки члан ци 
и са ку пља ње 
на род них умо тво ри на. Ру-
ко пис од око 300 стра ни ца 
не по зна тог са др жа ја од у зе-
ли му шип тар ски фа ши сти и 
уни шти ли га 1942.

Ар хи ман дрит 
Ле он ти је Нин-
ко вић (1873, До-
ње Врб но код 
Би ле ће – 1946, 
Тре би ње). Де-
ла: Мо но гра фи-

ја ма на сти ра До бри ће ва с 
под руч ним цр ква ма, 1908, 
Срп ски спо ме ни ци у тра вун-
ској око ли ни, 1910, Сје ћа ње 
у ту ђи ни, 1918, Срп ска ла вра 
Ви со ки Де ча ни, 1923, Краљ 
и кра љи ца у ла ври Ви со ки 
Де ча ни, 1926, Сан кра ља 
Сте фа на и зи да ње Ви со ких 
Де ча на, спев од 624 сти ха, 
1931. До бит ник од ли ко ва ња 
Пал ма Ака де ми је Фран цу ске 
Ре пу бли ке 1922.
Сто јан Да јић (1874, Не ро ди-
мље – 1936, Бањ ска). Де ла: ет-
но граф ски спи си Срп ска де-
вој ка на Ко со ву, њен жи вот и 
де во ва ње, Мла да, Кр ште ње. 
Пи сао и по е зи ју.
Бог дан Ра ден ко вић (1875, 
Бу га рић код Ко-
сов ске Ми тро ви-
це – 1917, Со лун). 
Де ла: пре во дио 
при по вет ке из 
тур ске књи жев-
но сти, Пра вил-
ник Тај ног удру же ња „Срп ска 
од бра на“, 1905, Устав Срп ске 
на род не ор га ни за ци је. 1909, 
на црт Уста ва и По слов ни ка 
ор га ни за ци је „Ује ди ње ње или 
смрт“.
Та на си је Ко мар чић (1875, 
Глог код При бо ја – 1953, Бе о-

град). Де ла: О 
сла ви и са сла-
ве, Со чан ска 
цр ква, Са бор 
код Пе тро ве 
цр кве, Про сла-
ва Све тог Са-

У очи Но ве Го ди не 1876. по ђе мо учи те ље вој ку ћи. 
Ја но сим фе њер од хар ти је и идем на пред, а отац узео то ја гу и иде 
за мном.
Кад сту пи смо у учи те ље ву со бу, а оно со ба пу на пун ца та. Ту су 
Јо ван Ста нић, и Ри ста По по вић, То ма Си мић, Пе тар Јо вин, Алек
са Ди кин и дру ги. Са мо не бе ше ни јед ног по па, ни ста рог чор
ба џи је.
Пред ико ном го ри кан ди ло; а у оџа ку др ва из го ре ла, па за кло
пац спу штен, жар по ву чен, с ко га се још по ма ло ди же дим од 
там ња на. 
На сред со бе го ри све ћа ло ја ни ца...
Бо же! Сви ови љу ди ве се ли, па ве се ли, као да је до шло на ше 
цар ство! 
Го во рио би и Јо ван и Алек са и дру ги.... 
Ка зи ва ху шта се чу је из Бо сне и Хер це го ви не: до кле су уста ни ци 
осво ји ли и ко ли ко су па ша за ро би ли.... За пит ки ва ху учи те ља за 
ово, за оно... Али ка да би учи тељ стао да го во ри – ама му ва да про
ле ти чу ла би се. 
Пе вао нам је уз гу сле ста рин ске пе сме; пе вао нам и ону: 
„У При зре ну на ша сла ва 
Пет сто ле ћа ка ко спа ва; 
Тре ба та мо да иде мо
И Ду ша на по диг не мо“...
А ме ни се он да чи ни као да за и ста гле дам ка ко се цар Ду шан ди же, 
и хтео бих да му по мак нем пло чу с гро ба, да час пре иза ђе!
Још нам учи тељ при чао о кне зу срп ском, о ми тро по ли ту, о вој
сци, ко ја је та ква, да је је дан вој ник ја чи од де сет тур ских вој ни ка. 
Го во рио је мно го... мно го....
Кад би та ко по ла но ћи, мај ка учи те ље ва до не се учи те љу во шта ни
цу, и там ња на на по сип ци (ва тра љу). Ми сви уста до смо, окре ну
смо се ико ни, пре кр сти смо се, ока ди смо се.
Учи тељ сто ји пр ви пред ико ном и пе ва „На пре сто ље ог ње зрач
њем“... , па за тим от пе ва и тро пар Св. Са ве.
Пре кр сти се он још јед ном, пре кр сти смо се и ми.... и све за ћу та. 
Учи тељ по ди же гла ву и као по гле да го ре, па се окре не на ма и по
здра ви нас: 
– Срећ на вам Но ва Го ди на!
Ста де се са сви ма ре дом љу би ти.
У том учи те ље ва мај ка при не се сва ко ме по ча шу ви на. Узе смо. 
Учи тељ по след њи узе. По гле да по на ма, па опет поч не го во ри ти: 
– Ср би ја је одав но спрем на. У овој 1876. го ди ни за ста ва ће се срп
ска раз ви ти на Ко со ву, где ће би ти по след ња бит ка, у ко јој ће на
род срп ски по вра ти ти оно што је на истом ме сту из гу био пре пет 
сто ти на го ди на. За сре ћу на ших осло бо ди те ља, освет ни ка Ко сов
ских! У здра вље кне за срп ско га! Да жи ви на род срп ски...
Ми не уме до смо од мах ни шта ре ћи, јер. чи ни ми се, сви ма нам ста
ло не што у гр лу, док ти по сле не ко ли ко тре нут ка по ви ка смо; 
– Жи вео! Жи ве ли!...
Бо же, и ви че мо: „жи вео!“ и бри ше мо су зе!...
Још смо оста ли, пе ва ли и раз го ва ра ли! Али сад нам друк чи је... 
као да гле да мо круп не ју на ке срп ске, сил ну вој ску срп ску с ње ним 
кне зом, ко га ви ди мо с ису ка ном са бљом кр ва вом.... а ми сло бод ни, 
срећ ни!...
Кад смо се вра ћа ли од учи те ља, ја сам баш же лео да срет нем ко га 
Тур чи на, па бих га – чи ни ми се – оном то ја гом оче вом умла тио.
На Но ву Го ди ну био сам и ја у цр кви. Би ло ми је нео бич но. По гле
дам оне љу де, ре као бих да им се из очи ју ви ди ка ко и они осе ћа ју 
оно што зна мо са мо ми, ко ји смо но ћас би ли код учи те ља. 
По гле дам у ико не, и чи ни ми се, да и оне ју трос све тле нео бич ном 
све тло шћу.
А учи тељ је пе вао као ни ка да.
По ђем ол та ру да це ли вам ико не, кад попСи ма с на фо ром те пред 
ха џиМи ла. Ха џиМи ле пре ста де кр сти ти се и ме та ни са ти, па поч
не не што ма ха ти гла вом, а попСи ма сле за ше ра ме ни ма.... 
На Бо го ја вље ње те го ди не пу на цр ква на ро да.
Ме не до гу ра ше до ве ли ких свет ња ка, спро ћу пев ни ца.
Тек што учи тељ от пе ва: „Глас Го спо ден на во дах“, кад ето ти Жи
ка Ђо ки на, за ду хао се, као да су га зап ти је (жан да ри) ју ри ли, те ће 
је два ре ћи учи те љу:
– `Ајде!... Ба сти са ше ти... ку ћу!... Тра же срп ске... пу шке и то по ве
учи тељ по бле де, спу сти књи гу, и тек што Ди ма за вр ши “... јав лша
го сја Хри ста“, вик ну це лом на ро ду:
– С Бо гом, бра ћо!...Пра штај те!...
На род се ус ко ме ша. Не зна шта је. Мно ги иза ђе мо из цр кве и по
ђе мо за учи те љем. 

Кад стиг не мо учи те љо вој ку ћи, оно зап ти је оп ко ле ли ку ћу. Пре
тре сли је, не су на шли ни шта сум њи во. Ипак по зва ше учи те ља, да 
иде с њи ма у ко нак (по ли ци ју)
Ми поч не мо ви ка ти:
Не да мо учи те ља!.... Ми јем чи мо за ње га!... Пу сти те га на на ше јем
ство!... 
Зап ти је од го ва ра ју: 
– Јок! За по вест је да иде он у ко нак!... 
А чор ба џи ја ха џиМи ле вик ну ће:
– Бра ћо! Цар ска за по вест је го ле ма, ко сме да јој се про ти ви? Не ка 
иде учи тељ у ко нак... Зо ву га, са мо да про чи та не ка пи сма што су 
до шла из Ср би је.....
Учи те ља за тво ри ше и око ва ше а по сле не ко ли ко да на оте ра ше у 
При шти ну и за тим у Си ноп (у Ана до ли ји), где је по сле шест ме
се ци умро.
У жи во ту су још мно ги при ја те љи учи те ље ви. Они се се ћа ју Но ве 
Го ди не 1876. и с уз да хом по ми њу и све оста ле до га ђа је.
Јо ван се и са да увек, при по ме ну учи те ље ва име на, по диг не, ски не 
ка пу, про ша пу та: „Бог да га про сти!....и пу сти су зу.... су зу жа ло сти 
за учи те љем, за сло бо дом.

ИВАН СТЕ ПА НО ВИЧ ЈА СТРЕ БОВ (1839–
1894), ру ски ди пло ма та и на уч ник, кон зул 
у Со лу ну, Ска дру и При зре ну у два ма ха 
(1870–1876 и 1879–1886).

(Из во ди из пре пи ске кон зу ла
Ја стре бо ва)

„... Мој глас је, уоста лом, не јак да би опо вр га вао ту ла
жну пред ста ву ко ја кру жи о хра бро сти и не у стра ши
во сти Ар ба на са. Они су увек пла шљи ви кад се срет ну 
са ре гу лар ном вој ском и увек се да ју у бег ство“
(...)
(О спа са ва њу жи во та про фе со ру Бо го сло ви је Пе тру 
Кр сти ћу)
„Узев ши под по кро ви тељ ство од ру ље му сли ма на учи
те ља Ко сти ћа о ко ме сам вас оба ве стио и та ко спа сао 
не ми нов не смр ти... Али под при ти ском ов да шњих 
ко му на ра, ко ји су пре ти ли да ће пре или по сле уби
ти Ко сти ћа, му та се риф је он да ре шио да га одав де 
уда љи у Би тољ... Ру ља је по ку ша ва ла си лом да про дре 
у кон зу лат; са мо за хва љу ју ћи не у стра ши во сти мо јих 
ка ва за и њи хо вој опре зно сти под мо јом лич ном при
смо тром и ко ман дом ствар је про шла без кр ва вог об
ра чу на ис пред ула за у кон зу лат и у ње му“
(...)
„Ре да не ма ни ка квог, а о без бед но сти се не мо же ни 
го во ри ти. Пред ве че, то јест, пред за ла зак сун ца сви се 
хри шћа ни скри ва ју у сво јим при бе жи шти ма; још се 
пла ше те ро ра ко ји је ов де ца ро вао пу не три го ди не. 

Ни кољ ско је ван ђе ље, крај 14. ве ка, лав, сим бол је ван ђе ли ста 
Мар ка, за ста ви ца и ини ци јал З, л. 46 и 47 v (Да блин)
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ве, Од Ми тро ви це низ Ибар, 
лир ске про зе По след њи 
цвет и Из При зре на.
Ста ној ло Ди ми три је вић 

(1876, Цр кве-
нац, Ре са ва - 
?). Де ла: Пр ви 
ко рак, 1905, 
Срп ски би сер, 
1906, Срп ска 
зве зда, 1911, 

Све ти Са ва, 1927. Слу жбо вао 
у Ко сов ској Ми тро ви ци.
Јо ван Ма гов-
че вић (1876, 
Бо ге тић, Цр на 
Го ра – 1941, Бе-
о град). Де ла: 
Те шко ли је 
ро бљу ро бо ва-
ње, спев, 1916, У цар ству ве-
чи то га ми ра, 1917, Пу тем сла-
ве, 1919, Пје сме осло бо ђењ, 
1921, Пје сме до мо ви ни, 1938. 
Слу жбо вао у При шти ни.
Ми лан При би ће вић (1877, 

Сла вон ски Брод 
– 1937, Мон тре). 
Де ла: Умра ку и 
ма гли, Уса мље-
не ду ше, Зе мља 
од др жа ве. До-
се лио се у Ве ли-

ку Ре ку код Ву чи тр на.
Ми лан Че ме ри кић (1877, 
П р и  з р е н 
– 1940, Ско-
пље). Де ла: 
Le pro ble me 
y o u g o  s l a  ve , 
1917, Les ma-
rins yougo sla-
ves, 1919, Ми лан Ра кић у Ју-
жној Ср би ји. Пре вео на фран-
цу ски ве ћи део Цви ји ће ве 
књи ге Бал кан ско по лу о стр-
во и ју жно сло вен ске зе мље.
Ђор ђе Ја кић (1877, Ко сов-
ска Ми тро ви ца – 1914, Ко-
сов ска Ми тро ви ца). Де ла: 
Ђур ђев дан у Ми тро ви ци, Са-
бор на Ро го зни, Уочи Пе тро-
ва дне, Шко ла у Ми тро ви ци, 
Ву чи трн.
Ми тар Вуч ко вић (1878, Гор-
ње се ло – 1955, 
Бе о град). Де-
ла: Пу то ва ње 
ми тро по ли та 
Ди о ни си ја по 
Гор њој Мо ра-
ви, 1900, Сре-
дач ка жу па, 1901.
Спа со је Илић (1878, При-

зрен – 1915, 
Ско пље). Де ла: 
Ми сли о ру ци, 
по е зи ја, 1906, 
Оте то и про-
кле то и Сли чи-
це из жи во та 

Кли мен ти ја, учи те ња нај ста-
ри јег ко ва, при по вет ке. Пре-
во дио Бај ро но ву по е зи ју.
Гли го ри је - Гли ша Еле зо-
вић (1879, Ву чи трн – 1960, 
Бе о град). Де ла: Срп ско-тур-

Раз у здав ши јед ном Ар на у те, она (вла да) не уме да их 
ста ви под сво ју ру ку и кад би то хте ла...“
(...)
„На Ко со ву су Ср би из гу би ли цар ство, на Ко со ву ће 
од луч на бит ка ре ши ти бу дућ ност Бал кан ског по лу о
стр ва и бу дућ ност срп ског на ро да...“
(...)
Ко ли ко сам ја тр пео у При зре ну, о то ме зна мо са мо 
ја и Бог. Жа ли ти се ни сам хтео ни Ми ни стар ству ни 
По слан ству да не бих био по ву чен као ку ка ви ца. У 
При зре ну ни ко ме ни сам го во рио ни шта, шта ви ше, 
ни сен ку мо јег уну тар њег рас по ло же ња ни сам по ка зи
вао... Оста ло је још две не де ље мо га бо рав ка ов де, а 
он да ћу се мо ра ти вра ти ти у При зрен... При ча се да та
мо вла да анар хи ја, ви ше не го што је то би ло пре мо га 
од ла ска. Раз у зда на ру ља ко ри сти сла бост вла сти.“

МИ ЛАН ОБРЕ НО ВИЋ
ПРО КЛА МА ЦИ ЈА КНЕ ЗА МИ ЛА НА
ОБРЕ НО ВИ ЋА СРП СКОМ НА РО ДУ ПО СЛЕ 
РА ТА СА ТУР ЦИ МА 1878. ГО ДИ НЕ
(од ло мак)

Бо ре ћи се про тив не при ја те ља, оруж јем сваг да, а бро
јем че сто над моћ ни јег, и про тив љу те зи ме, ко ја та да 
вла да ше, ви осва ја сте ја ке гра до ве и не про ход не клан
це, ко је не при ја тељ бе ше по сео. Са вла ђу ју ћи и људ ске 
и при род не пре пре ке, ви ко ра ча сте од јед не по бе де 
дру гој. У крат ком вре ме ну од шест не де ља да на, ви 
про дре сте бр зи ном му ње на Ко со во, где по сле пет 
сто ти на го ди на би от пе ва на по бед на пе сма срп ска у 
ту жној цр кви Гра ча ни ци. Ви ше хи ља да не при ја тељ
ских вој ни ка па до ше у ва ше ру ке, као и дру ги мно
го број ни тро фе ји: мно ге за ста ве не при ја тељ ске, око 
три сто ти не то по ва и ви ше хи ља да пу ша ка нај но ви је 
си сте ме, по ред не из мер не ко ли чи не му ни ци је сва ко
га ро да. У сјај ном ле ту тре ба ше вам још са мо је дан 
ко рак на пред, па да се срп ске по бе до но сне за ста ве раз
ви ју и у При шти ни, Ско пљу и При зре ну, овим ста рим 
пре сто ни ца ма Не ма њи ћа, но при мир је за кљу че но 19. 
ја ну а ра ове го ди не пре те че вас и за у ста ви.
У Бе о гра ду, 10. ав гу ста 1878.          М. М. 

Обре но вић

Ме ђу нео бја вље ним ру ко пи си ма Ја ни ћи ја Н. По по ви
ћа на ла зи се и зна чај на за бе ле шка о срп ској вој сци у 
Гра ча ни ци 1878. го ди не:
„Кад је оно 1877. го ди не тур ска вој ска ма сов но про ла
зи ла пре ко Ко со ва за фронт про ти ву ма ле не Ср би је, 
пе ва ју ћи, пљач ка ју ћи и хва ле ћи се: да ће чак у Бе о град 
сти ћи, та мо ’кра ља жи вог ухва ти ти’ и ле пе ка ур ке за 
арем при ку пи ти, нас је Ср бе на Ко со ву гро зни ца хва
та ла… Сто га смо по ди за ли очи к не бу, пред слав ском 
ико ном све ћу па ли ли, и Бо га мо ли ли: да Ср би ју са чу
ва и вра га по бе ди.
А кад чу смо и до зна смо да је ма ле на срп ска вој ска, уз 
по моћ брат ске Ру си је, раз би ла тур ску ор ди ју и за у зе
ла Кур шу мли ју, Про ку пље, Ниш, Ле ско вац, Вра ње и 
Гњи ла не: Бо же, на ше ра до сти! […]
Осло бо див ши Гњи ла не, јед на че та срп ских вој ни ка, 
под ко ман дом Ми ла на Сан ди ћа, бе ше се спу сти ла и 
на Ко со во. Пре ко Сло ви ње и До ње Гу ште ри це, она до
ђе и у Гра ча ни цу, ја ну а ра 1878. го ди не. Се ло на ше их 
је до че ка ло у све ча ном ру ху, за но сном кли ку и су за ма 
ра до сни ца ма, а по по ви:
поп Ђур ђе, поп Сто ле (та да шњи ста ре ши на цр кве) и 
мла ди је ро мо нах Ага тан гел, у оде жда ма и ли ти ја ма. 
[…]
Док је вој ска се де ла у Гра ча ни ци, сва ки је дан био као 
и дан Бо жи ћа или Ус кр са: ишло се у све ча ном оде лу, а 
је ло и пи ће се ни је жа ли ло за бра ћу Ср би јан це.
Али, на жа лост, крат ко то бе ше!… Не пун ме сец!… 
Јер 19. фе бру а ра исте го ди не че та се по ву че у Гњи ла
не, а дру га ви ше не до ђе.“

НИ КО ЛА I ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ
ОНА МО, ’НА МО...

Она мо, ’на мо, за бр да она,
Го во ре да је ра зо рен двор
Мо је га ца ра; она мо, ве ле,
Био је не гда ју нач ки збор.

Она мо, ’на мо! Да ви ђу При зрен!
Та то је мо је – до ма ћу доћ’ !
Ста ри на ми ла та мо ме зо ве,
Ту мо рам јед ном ору жан поћ’.

Она мо, ’на мо – са раз ва ли на
Дво ро ва цар ских вра гу ћу рећ’:
„С ог њи шта ми лог бје жи ми, ку го,
За јам ти мо рам вра ћа ти већ!“

Она мо, ’на мо, за бр да она,
Ка зу ју да је зе ле ни гај
Под ким се ди жу Де ча ни све ти;
Мо ли тва у њих при сва ја рај.

Она мо, ’на мо, за бр да она,
Гдје не бо пла ви са ви ја свод,
На срп ска по ља, на по ља бој на,
Она мо, бра ћо, спре мај мо ход!

Она мо, ’на мо, за бр да она,
По га жен коњ’ма кли ку је Југ;
„У по моћ, дје цо! у по моћ син ци!
Све тит’ ме стар ца свет ви је дуг!“

Она мо, ’на мо! – са бљи за ста ра
Ње о ва ре бра да ту пим рез
По тур ским ре брим’; да бјед ној ра ји
Њом истом с ру ку рас’је цам вез.

Она мо, ’на мо, за бр да она,
Ми ло шев, ка жу, пре би ва гроб!...
Она мо!... По кој до би ћу ду ши
Кад Ср бин ви ше не бу де роб.

(1876)

НИ КО ЛА I ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ
ЦР НО ГОР СКОЈ ВОЈ СЦИ ПРИ
ПО ЛА СКУ У ХЕР ЦЕ ГО ВИ НУ

ЦР НО ГОР ЦИ,
Ја вас не ћу хра бри ти јер је ју на штво ствар ко ја се не 
мо же ни ко ме вје штач ки ули ти, већ се у ко ли јев ци 
уси са ва са мај чи ним мли је ком. Ви дим да вам плам те 
очи со ко ло ве и да вам се ју нач ке гру ди на ди ма ју од 
бор бе но сти. Ово га пу та се Ко со во мо ра осве ти ти! Ја 
по ла зим у овај све ти рат про тив Ту ра ка, а да вас и не 
по зи вам, јер сам увје рен да вас не бих мо гао за др жа ти 
и ако бих то хтио. Ви има те, као и ја, са мо јед ну же љу 
– уни ште ње смрт ног не при ја те ља.
А сад на при јед, со ко ло ви сло вен ских бр да! Под Му
ра том I сру ше но је срп ско цар ство, а под Му ра том V 
оно мо ра опет ус кр сну ти. То је же ља мо ја и свих нас, 
као и во ља све мо гу ћег Бо га, ко га мо ја ку ћа вје ко ви ма 
та ко жар ко мо ли и по шту је.

3. VII 1876 г

Пер пер Кња за 
Ни ко ле

Спо ме ник ко сов ским 
ју на ци ма у Кру шев цу

Бо
ј с

а Т
ур

 ци
 ма
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ПЕ ТАР II ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ
ИЗ „ГОР СКОГ ВИ ЈЕН ЦА“

 Чуј, на ро де сви ски ни те ка пе!
Хо ћу спо мен да чи ним ду ша ма
ви те зо вах на ше га на ро да;
да нас ће им нај ми ли је би ти,
од Ко со ва ниг да као да нас.
Вјер не слу ге по мја ни Го спо да,
вла да о це, ма тво је ро бо ве:
не по бјед ног мла до га Ду ша на,
Оби ли ћа, Ка стри о та Ђу ра,
Зри но ви ћа, Ива на, Ми ла на,
Стра хи ни ћа, Ре љу Кри ла то га,
Цр но ви ће Ива и Уро ша,
Цми ља ни ћа, вој во ду Мом чи ла,
Јан ко ви ћа, де вет Ју го ви ћах,
и Но ва ка – по ра ди ха ла ка
и оста ле на ше ви те зо ве!
На не бу им ду ше ца ро ва ле,
кā им име на не бу ца ру је!

ИЗ „ЛА ЖНОГ ЦА РА
ШЋЕ ПА НА МА ЛОГ“

Ве се ли се, пра ху Не ма њи ћа,
Не ма њи ћа и Гре бе ља но ви ћа,
Јер ће ва ше кру не за си ја ти
Ка ко јар ко сун це на ис то ку,
Зна ме на се ва ша раз ви ја ти
Над ве ли ке ва ше раз ва ли не,
По те ћи ће кр ва ве ри је ке
Од не чи сте кр ви агар јан ске,
Опрат Ср бу ља гу са обра за!
Отвор те се, ви те шке гроб ни це,
Са ма сла во, са мо при бје жи ште
По Ко со ву срп ски јех ју на ках!
Ево зо ре на ва ше бре го ве,
Да вам оп шту оба сја све ти њу
И ама нет на ше на род но сти!
Сад про пој те, Ви со ки Де ча ни
И ли је па ла вро Сту де ни це,
Све ти спо мен из вјеч не чи ту ле
За сло бо ду пад шим ју на ци ма!
Здру жи те се, гро ми и по тре си,
Зе мљи срп ској дру го ли це дај те,
Е не чи стом но гом ока ља та! 

БРА НИ СЛАВ НУ ШИЋ

Кон сул Бра ни слав Ну шић
20. но вем бра 1895. год.

Кон су лат Кра ље ви не Ср би је
У При шти ни
При шти на, 20. но вем бра 1895. год.
Пов. Но 104.
Го спо ди ну Стоја ну Но ва ко ви ћу, пред сед ни ку
Ми ни стар ског са ве та, ми ни стру ино стра них де ла, 
итд. Бе о град

Го спо ди не ми ни стре,
Ме ђу ов да шњим Ар на у ти ма у на хи ји и у ва ро ши 

вла да гро зни ча ва уз бу ђе ност. Ка кви све гла со ви до пи
ру до њих из Ца ри гра да или Со лу на, ни је ми по зна то. 
Они су стра шно за бри ну ти и не пре ста но се по џа
ми ја ма до го ва ра ју. По сле та квих до го во ра по је ди ни, 
ко ји ме ђу Ср би ма има ју сво је при ја те ље и по зна ни ке 
пре по ру чу ју ови ма при ја тељ ски, да се чу ва ју. На јед
ном од та квих до го во ра во ђе на је реч и о то ме, ка ко 
би тре ба ло уби ти ме не, про ту ов да шњег и још се дам 
или осам ли ца. По је дин ци су ми већ пре по ру чи ва ли, 
да се чу вам. И јед на афе ра, ко ја се ско ро де си ла, по ка
за ће нај бо ље страх Ту ра ка. Пре дветри не де ље ишао 
сам ули цом са же ном и, у је дан мах иза ђе је дан хо џа 
на сред ули це и пре пре чи ми пут, сав ус пла хи рен, 
кр ва вих очи ју и на дра же них жи ва ца. Он ми уз вик ну: 
„Од те бе ће мо по че ти да ко ље мо!“ Чар ши ја као да је 
оче ки ва ла да за овим од мах има да поч не што год, по
за тва ра ла је од мах ду ћа не и – ја ве ру јем да ни сам био 
са же ном, да би за и ста том при ли ком и би ло че га. Раз
у ме се, су тра дан, као што обич но Тур ци чи не, про
гла си ли су да је тај хо џа луд. То је и власт при хва ти ла, 
па га је при тво ри ла, а по сле че ти ри да на пу сти ла, те 
је ту ско ро и по дру ги пут иза зи вао ме на сред ули це. 
Ме ђу тим са зна јем, да је он упу ћен да то чи ни не би ли 
се ка кав скан дал иза звао.

У оп ште Тур ци се пре ма Ср би ма та ко по на ша ју, да 
се ва ља бо ја ти ско рих, вр ло не по вољ них до га ђа ја. Ту 
ско ро су се у џа ми ји за кли ња ли, да пре ки ну све ве зе 
са Ср би ма, да оно га, ко ји са мо раз го ва ра са Ср би ном, 
сма тра ју као из да ји цу и ђа у ра. По сле те за кле тве ни ко 
у кон су лат не сме да до ђе и сам тер џу ман му те са риф
ски, ко ји је имао по сла, мо рао је да се са кри је и за ме ће 
траг, док је ушао у Кон су лат; ни ко од Ту ра ка не свра ћа 
у ду ћан Ср би ну ни ти му ус пут реч про го во ри. За то 
што тер џу ман па шин пре да је у срп ској шко ли тур ски 
је зик, на зи ва ју га ђа у ром и ту ско ро де ца из тур ских 
шко ла по че ли су да га ка ме ња ју.

У оп ште је ста ње та кво, да сва ки дан, ко ји про ђе, ја 
бро јим у до би ве не да не и од не ко ли ко да на већ се ре
ша вам да скло ним мо ју по ро ди цу у Ср би ју.

То ста ње по гор ша ла су још и из ве шћа ни шког кон
су ла тур ског, да, по зна ти вам Би лалага но си из Ср
би је оруж је за ов да шње Ср бе и сад је већ уз бу ђе ност 
ту на вр шку и ја не знам шта је то што је и до да нас 
одр жа ло мир и гла ве хри шћан ске на ра ме ни ма. Ме ни 
је част за мо ли ти вас го спо ди не ми ни стре, да бу де те 
до бри обра ти ти па жњу над ле жним на ово ста ње, не
ка би за вре ме на пред у пре ди ли оно што ће по сле те
шко мо ћи.

Из во ли те при ми ти го спо ди не ми ни стре, уве ре ње 
о мом од лич ном по што ва њу.

В. Кон сул, Бра ни слав Ну шић

ски бу квар, 
1910, Из-
ве штај са 
ди ја лек то-
ло шког пу-
то ва ња од 

Ву чи тр на до Пе ћи, 1911, Со-
ко ла ри и со ко лар ство, 1923, 
Тур ски из во ри за срп ску исто-
ри ју, 1923, Дер ви шки ре до ви 
му сли ман ски, 1926, Тур ски 
спо ме ни ци у Ско пљу, 1928, 
Пу то пи си Евли је Че ле би је, 
1931, Реч ник ко сов ско-ме то-
хиј ског ди ја лек та 1, 1932 и 2, 
1935. и дру га. До пи сни члан 
СА НУ од 1946.
Адам При би ће вић (1880, 
Ко  с т ај  н и  ц а 
– 1957, Винд-
зор, Ка на да). 
Де ла: Се љак, 
1936, Од го-
спо ди на до 
се ља ка, 1953, 
1966, Се ло као мо рал ни чи-
ни лац у жи во ту на ро да, 1954, 
Мој жи вот, 1981, 1999.
Гри го ри је Бо жо вић (1880, 
При дво ри ца, Ста ри Ко ла шин 

– 1945, Бе о-
град). Де ла: 
Из Ста ре Ср-
би је, при по-
вет ке, 1908, 
При по вет ке, 
1924, При по-

вет ке, СКЗ, 1926, Уз гред ни за-
пи си, пу то пи си, 1926, Цр те и 
ре зе, пу то пи си, 1928, Ро бље 
за ро бље но, при по вет ке, 
1930. По сле 50 го ди на од смр-
ти пи сца (стре ља ли га пар ти-
за ни1945) об на вља ју се из да-
ња Бо жо ви ће вих де ла.
То ма По по вић (1880, Гњи-
ла не – 1950). 
Де ла: Ђур ђев-
дан у Гњи ла ну, 
ет но граф ски 
спис, 1901, Срп-
ска крв, при-
по вест, 1906, 
1911.
Је ро мо нах Се ва сти јан Јо-
ва но вић (?, Пећ - ?). По да ци 
о је ро мо на ху Се ва сти ја ну су 
вр ло шту ри. Де ла: пи сао по е-
зи ју и са ра ђи вао у ви ше ча со-
пи са, али ње гов књи жев ни 
рад ни је са бран у књи гу.
Пе тар Пе тро вић (1881, Пећ 

– 1963, Бе о-
град). Де ла: не-
ма об ја вље ну 
књи гу, али има 
при ча по пе ри-
о ди ци (За ста ва, 
Срп ска шко ла). 

Ме мо ар ски спис Спо ме ну ло 
се, не по вра ти ло се-успо ме-
не из оку пи ра ног При зре на 
1915. об ја вљен 1998.
Ти хо мир Ла за ре вић (1882, 
Ша бац – 1930, Ко сов ска Ми-
тро ви ца). Де ла: Наш ко ло-
ни за ци о ни про блем, Кроз 

Но во Бр до:
Оста ци ка те драл не

цр кве, 14-15. век,
за пад на стра на

Оков
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Дре ни цу, Сва тов ско гро бље, 
Дим. Сво јим спи си ма узео 
уче шће о мо гу ћем из гле ду 
Ко сов ског хра ма на ме сту 
Ко сов ске бит ке.
Сте ван Фр ту нић 
(1883, Ву чи трн 
– 1943). Де ла: пи-
сао по е зи ју, али 
не ма об ја вље ну 
књи гу.
Ја ни ћи је По по вић (1883, 
Гра ча ни ца – 1951, При шти на). 

Де ла: Ку ма но во 
пре и за вре ме 
ра та 1912, 1913, 
Ко со во у роп-
ству под Бу га ри-
ма од но вем бра 

1915. до ок то бра 1918, 1927, 
Пла мен, при по вет ке, 1930, 
Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–
1912.
Ди ми три је Фр ту нић (1884, 
Ву чи трн – 1937, Бе о град). 
Де ла: Два жи во-
та у пи сми ма, 
ро ман, 1904, и 
ви ше при по ве-
да ка по пе ри о-
ди ци. Об ја вио 
пре во де са фран цу ског.
Сто јан За фи ро вић (1884, 
При шти на – 1975, Бе о град). 
Де ла: Стра ни це из прак тич ке 

ме то ди ке, 1922, 
Об ра да ре ци та-
ци је, 1926, Срп-
ске гим на зи је у 
Ца ри гра ду, Со-
лу ну и Ско пљу, 
1934, Мо је успо-

ме не о Ра ки ћу, 1939, Спо ме-
ни ца 40. го ди шњи це му шке 
гим на зи је у Ско пљу, 1934, 
Мо је слу жбо ва ње у срп ским 
шко ла ма у Ста рој Ср би ји у 
по след њим го ди на ма тур ске 
вла да ви не.
То дор Ми ха и ло вић (1886, 
Пећ – 1959, 
Бе о град). Де-
ла: Ра о нич ка 
бу на, Срп ска 
шко ла за вре-
ме тур ске др-
жа ве у Ста рој 
Ср би ји, О Арнаутима на Ко-
со ву и Ме то хи ји (ру ко пи сна 
за о став шти на).
Ан дра Ко стић (1886, При-
зрен – 1935, Бе о град). Де ла: 

Пе сме јед ног 
п р о  л е  т е  р а , 
1910, По ги би-
је ди си де на-
та, спев, 1912, 
Про дук ци је , 
1912, Ан дра у 

Афри ци, 1921, Из африч ког 
ло го ра, 1921, Ан дри не при-
че. Дру го вао са Ра де том Дра-
ин цем, Жан ком Сто кић.
Ста но је Ра шић (1860, До-
бро тин – 1907). Де ла: оста вио 
у ру ко пи су Исто ри ју пра во-
слав не цр кве. Об ја вљи вао у 

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ

(...) Же ле ли би смо да свра ти мо осо би ту па жњу на 
оне срп ске зе мље ко је се на ла зе из ме ђу Бе ло га Дри ма 
и Ска дар ско га Је зе ра, као и ове из ме ђу сје ди ње но га 
Дри ма и са да шње цр но гор ске гра ни це. Глав на су ме
ста у тим кра је ви ма Пећ и Ђа ко ви ца. Ве ћи на ста нов
ни штва у тим кра је ви ма да нас је су Ар на у ти; али од 
по ло ви не 14. ве ка па до кра ја 17. ве ка би ла је та зе мља 
та ко чи сто срп ска и кул ти ви са на, да су Ср би на ме сти
ли сво ју Па три јар ши ју у Пе ћи. То је та ко по зна то, да 
не мо ра мо дру ге до ка зе на во ди ти. Бли зу Пе ћи на ла зи 
се срп ски ма на стир Де ча ни, нај зна ме ни ти ји спо ме
ник срп ске ар хи тек ту ре и срп ске по бо жно сти из 14. 
ве ка. Про сто се не мо же за ми сли ти да би се се ди ште 
Срп ске Па три јар ши је и да би се ве ли чан стве ни Де ча
ни по ди за ли у јед но ме кра ју, у ко ме не би срп ски на
род био у ве ћи ни. Онај крај у ко ме су Пећ, Ђа ко ви ца 
и Де ча ни, то је нај све ти ја зе мља за срп ски на род ме ђу 
сви ма ње го вим зе мља ма. Не мо же се за ми сли ти ни ка
ква цр но гор ска ни ти ср би јан ска вла да, ко ја би би ла 
у ста њу да ту зе мљу усту пи би ло Ар на у ти ма, би ло ма 
ко ме дру гом; нај ма ње би то да нас би ло мо гућ но, по
што је ср би јан ска и цр но гор ска вој ска у кр ва вој бор
би оте ла од Ту ра ка и Ар на у та ту сво ју све ту зе мљу. У 
то ме пи та њу срп ски на род ни ти мо же ни ти хо ће да 
по пу шта, ни ти се мо же упу шта ти и у ка кве по год бе 
и ком про ми се, па за то ни срп ска вла да ни је у ста њу 
то учи ни ти.

Исти на је да је у то ме кра ју да нас ве ћи на ста нов ни
штва ар на ут ска. Али и ту као и у оста лим срп ским 
зе мља ма се вер но од Охри да и у око ли ни Бе лог и ује
ди ње ног Дри ма Ар на у ти су ско ра шња ко ло ни за ци ја, 
упра во ин ва зи ја. Кад је Аустриј ско Цар ство у дру гој 
по ло ви ни 17. ве ка ра то ва ло про ти ву Тур ско га Цар
ства, устао је цео срп ски на род да по мог не аустриј ској 
вој сци осло бо ди ти срп ске зе мље ис под тур ског јар ма. 
Кад је аустриј ска вој ска би ла при мо ра на да се по ву че 

и да на пу сти осло бо ђе не зе мље и у њи ма срп ски на
род звер ској осве ти, за то што су по ма га ли Аустри јан
ци ма, та да се ма са срп ско га на ро да из оно га кра ја, на 
по зив аустриј ске вла де, исе ли ла у угар ске зе мље. Баш 
из то га кра ја о ко ме је ов де реч, пре вео је па три јарх Ар
се ни је Чар но је вић го ди не 1690. зна тан део срп ско га 
на ро да у Ма ђар ску. Он да је тур ска вла да за по ве ди ла 
Ар на у ти ма да си ђу са сво јих бр да и да по сед ну на пу
ште на срп ска се ла. Ето от ку да и от ка да на се ља ва ју Ар
на у ти нај све ти ју зе мљу Ср ба. 

Из књи ге др Вла да на Ђор ђе ви ћа Ар на у ти и ве ли ке
си ле, на пи са на 1913. го ди не, ре принт из да ње, из да вач 

АНН ИС ТОЧ НИК, еди ци ја Ба шти на, уред ник Ми лан 
Ми лин ко вић, Пр ња вор, 2004.

НИ КО ЛАЈ ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ

ЦА РЕВ ЗА ВЕТ

ГЛА ВА ДЕ СЕ ТА
 
У ко јој се од го ва ра на Ла за ре во пи та ње, за што не кр ште на 
Ази ја да по бе ди ње гов на род, ко ји се бо ри за крст ча сни 

Од са гле да них стра хо та Ла зар ду го не мо га ше по вра ти ти 
мир ду хов ни. Тре сао се це лим те лом. Сул та но ви пер ја ни ци 
око ње га про ту ма чи ше то као при род ну пред смрт ну гро
зни цу те шког ра ње ни ка. Ме ђу тим, Ла зар опет бе ше сав у 
ду ху, и те ле сним чу ли ма ни шта не опа жа ше. Бит ка је гр ме
ла око ње га као и пре, но он ни ти је чуо ије дан глас ни ти ви
део ије дан пред мет ово га све та. Пред њим су ста ја ли ан гел 
Бож ји и про рок. И он је са мо њих ви део. Та да ан гел Бож ји 
пре кр сти из не мо глог кне за кр стом са три пр ста и ти ме му 
по вра ти мир ду ше и кре пост те ла. Па му ре че: 

– Те би још ни је све ја сно? Ти би хтео још да пи таш, див
ни кти то ре Гор ња ка? 

Сто је ћи још под стра хот ном те жи ном ма ло пре ђа шње ви
зи је, Ла зар про го во ри ута ње ним гла сом: 

– Иако се сва ка тво ја реч, о бес те ле сни, спу шта у мо је 
ср це као нов пла мен исти не, што све тли и гре је, ипак ни су 
осве тље ни и раз гна ни сви обла ци мо га не зна ња. Ево јед
ног там ног обла ка, ко ји ви си над мо јим ви ди ком: 

– Ја сам кре нуо са сво јим ви те зо ви ма у бој за крст ча сни и 
сло бо ду злат ну. Азиј ски цар до шао је са сво јим хор да ма на 

на ше ог њи ште ра ди пљач ке и ру ше ња. Не пој мим, ве ли ки 
слу го Бож ји, за што је во ља Све ви шње га скло на да да ру је 
по бе ду они ма, ко ји се ру га ју кр сту и ни ште сло бо ду на ро да 
кр ште но га? 

На то од го во ри по сла ник не бе ски: 
– Ка да кр ште ни на ру же крст бе за ко њи ма сво јим, он да 

Све ви де ћи до пу шта да га не кр ште ни још ви ше на ру же. Да 
би се кр ште ни се ти ли и за сти де ли. Јер Му је сно шљи ви је 
ве ли ко ру га ње од не кр ште них, не го ма ло од кр ште них. Ти 
знаш, да је ча сни крст  крст Си на Бож је га, и да он озна ча ва 
стра да ње за оно што је Он стра дао. Пре Ње га крст је био 
не ча стан, и са мо су га не ча сни но си ли. Али од ка ко је то ме 
не ча сном зна ме њу дао част Онај, од ко га је сва ка част на не
бу и на зе мљи, до дир нув ши га те лом Сво јим и оправ ши га 

Ни кољ ско је ван ђе ље, крај 14. ве ка, орао, сим бол је ван ђе ли сте 
Јо ва на, за ста ви ца и ини ци јал И, л. 136 v и 137 (Да блин)



ли сту Ца ри град ски гла сник,
Љу бо мир Спа сић (1877, Ве-
ли ка Хо ча – 1905, Вр њач ка 
Ба ња). Де ла: Мол ба у Под ри-
ми, Ђур ђев дан у Под ри ми, 
Цр кви не у Ве ли кој Хо чи, све 
об ја вље но у Ца ри град ском 
гла сни ку 1899. и 1900.
Ра ди во је Ор ло вић (1877, 
Ву чи трн – 1918, При је по ље). 
Де ла: хро ни ка Срп ска шко ла 
у Но вој Ва ро ши. Не по зна то 
је шта је са др жа вао ње гов ру-
ко пис уни штен оку па ци јом 
Ср би је 1915.
Ра до ван Ни ко лић, учи те-
ље вао са су пру гом у Ко сов-
ској Ми тро ви ци, Гњи ла ну, 
Ву чи тр ну, Ли пља ну и Ђа ко-
ви ци. Ет но граф ски спи си 
Сла ва (слу жба) на Ко со ву, 
Са бор у ма на сти ру Де ча ни и 
Ђур ђев дан у Ђа ко ви ци, све 
об ја вље но у Ца ри град ском 
гла сни ку.
Ми ла дин Си мић, рев но сно 
об ја вљи вао у Ца ри град ском 
гла сни ку.
Алек сан дар Ву лић (1882, 
Не ро ди мље – 1910, уби ли га 
Ар на у ти). Де ло: Се ло Не ро-
ди мље на Ко со ву, об ја вље-
но у Ца ри град ском гла сни ку.
Ра до мир Ша бић (1878, Не-
ро ди мље – 194?). Де ло: са ра-
ђи вао у пе ри о ди ци.
Ми лан Ник шић, са рад ник 
Ца ри град ског гла сни ка. Спис 
Ста ње у Тур ској, на Ко со ву и 
Ме то хи ји за вре ме по след-
ње де це ни је њи хо ве вла да-
ви не, об ја ви ла СКЗ, 1988. у 
Пла вом ко лу. 
Пре драг Стип сић (1896, 
При зрен – 1963, Алек си нац). 
Де ла: око че тре де се так цр ти-
ца и при по ве да ка, али их ни-
је об ја вио ни у пе ри о ди ци, 
ни у об ли ку књи ге.
За ри ја Јо ва но вић (1897, 
За ва ла – 1943, уби ли га при-

па да ни ци Кра-
ље ве вој ске у 
отаџ би ни). Де-
ла: Сра ђи вао 
у мно гим ча со-
пи си ма сво јим 
пе сма ма. 

Ата на си је Уро ше вић (1898, 
Гњи ла не – 1991, Бе о град). 
Де ла: Гор ња Мо ра ва и Из-
мор ник, 1935, 
Во дич кроз 
Ско пље, 1937, 
Вр њач ка Ба ња, 
1938, Но во брд-
ска Кри ва ре ка, 
1950, Фи зич ка 
ге о гра фи ја, 1953, Хи дро гра-
фи ја коп на са лим но ло ги јом, 
1954, Зе мја та во все ле не та, 
Ско пје,1962, Кар то гра фи ја, 
1964, Ко со во, СА НУ, 1965, То-
по ни ми Ко со ва, 1975. и мно-
га дру га. Ака де мик СА НУ.
Пе тар Па нић (1899, При шти-
на – 1959, Ниш). Де ла: пи сао СР
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кр вљу Сво јом, од та да је то зна ме ње нај ве ће зна ме ње ча сти 
у оба све та. 

За ово нај ве ће зна ме ње ча сти, ти се да нас бо риш за став
ни че Хри стов. Це лог твог ве ка ти си се у ства ри бо рио за 
крст ча сни про тив ла жне бра ће, а да нас се бо риш про тив 
отво ре них  у то ли ко бо љих  не при ја те ља кр ста. За сти де
ла би се ла жна бра ћа и устра ши ли би се не при ја те љи тво ји, 

кад би зна ли зна чај ча сног кр ста, про тив ко га су уста ли. 
Али су им очи за са да за сле пље не, те не мо гу то да ви де. 
Са мо кроз дра го вољ но но ше ње кр ста по зна је се ва жност 
кр ста. Ко по не се крст, тај и са зна је, да је крст  пут, исти на 
и жи вот. Па по што је и пут љу бав, и исти на љу бав, и жи вот 
љу бав, то и крст зна ме ну је љу бав. Вр хов но зна ме ње љу ба
ви! Но си ти крст, зна чи стра да њем по све до ча ва ти љу бав 
сво ју пре ма Бо гу. Крст је све до чан ство све те љу ба ви; ко то 
све до чан ство не по ка же, не ма све те љу ба ви у се би. Ни ка кве 
ре чи и ни ка кви да ро ви не мо гу по све до чи ти љу бав као што 
мо же крст. За то се Син Бож ји дао рас пе ти на крст, да би дао 
веч но све до чан ство веч не љу ба ви Сво је. Бо ре ћи се да нас 
за крст ча сни, ти се бо риш за је ди ни пра ви пут жи во та, за 
је ди ну жи ву исти ну, и за је ди ни исти ни ти жи вот. Да, и за 
је ди ну веч но жи ву и све ту љу бав. А ко год се за то бо ри, ако 
умре жи ве ће, ако и по ги не по бе ди ће. И тво ја Гол го та, кне
же, не ми нов но је ве за на с вас кр се њем. Са ма бор ба за крст 
већ озна ча ва по бе ду, без об зи ра на бли ски ис ход бор бе. Јер 
се од кр ста Гол гот ско га це ла ова пла не та опа са ла кр стом од 
ис то ка до за па да и од се ве ра до ју га, и њи ме је пре кр ште на 
сва ва си о на. Ко с тим све тим зна ме њем стра да и во ју је, има 
по у зда но јем ство по бе де. 

Гле, тво ји кр ста ти бар ја ци још се ви ју по овом раз бо ји
шту. Још ма ло и они ће би ти обо ре ни и по га же ни. Јер је 
гре шна вла сте ла тво ја одав но обо ри ла и по га зи ла то све
то зна ме ње. Али по га же ни кр сто ви на Ко со ву, уз ди ћи ће 
се по ла ко у ср цу на род ном и усе ли ће се у ср це на род но. 
И вре ме ном сва ки по то мак твој, сва ки пра во слав ни син и 
сва ка пра во слав на кћи у твом хри шћан ском на ро ду, пред
ста вља ће на овој зе мљи је дан жи ви кр сташ бар јак. А ка да 
се ча сни крст не сим во лич но, не го ствар но бу де усе лио у 
ср ца људ ска, ла ко ће би ти на пра ви ти га од сви ле них кр па 
и шим ши ро вих гра на. Јер је љу ди ма увек лак ше до ћи до 
сим во ла не го до ствар но сти, до из ра за лак ше не го до ду ха 
и исти не. Ка да твој на род бу де ро бо вао под не кр ште ним 
го спо да ри ма оно ли ко ве ко ва ко ли ко је ста ри Изра иљ ро бо
вао под фа ра о ни ма ми сир ским, крст ће то ли ко ис пу ни ти 
ду шу твог на ро да и то ли ко утвр ди ти се уну тра у ду ши, да 
чим се диг не кр ста ти бар јак од плат на, спо ља шње ће роп
ство бр зо би ти сврг ну то, спо ља шња сло бо да ла ко за до би је
на, а цар ство по но во вас по ста вље но. 

О див ни му че ни че Хри стов, ка ко си ва и сти ну ди ван 
за вет оста вио на ро ду сво ме при во лев ши га цар ству веч не 
ствар но сти! И ка ко си му по бе до но сно зна ме ње ста вио 

пред очи у ви ду ча сног кр ста! Ме сто ог ње но га сту ба, што 
је во дио Изра иљ це из роп ства Ми сир ско га, крст уз диг нут 
од Ко со ва по ља до не бе са, во ди ће твој на род кроз пу сти њу 
ро бо ва ња. Све тли ће му, во ди ће га, и из ве шће га у обе ћа ну 
зе мљу сло бо де  но не је ди но зе маљ ске, сим во лич не и вре
ме не, не го и сло бо де истин ске, бе смрт не, ан гел ске.

Из књи ге Ца рев за вет

МИ ЛАН КА ША НИН
Цр ква и умет ност

Без ма ло све што смо ми ство ри ли у сво јој сред ње ве ков ној умет
но сти има ка рак тер из ра зи то ре ли ги о зни, хри шћан ски, пра во
слав ни. Ре ли ги ја и умет ност у ста ра вре ме на би ле су не раз двој не. 
Све што је у Евро пи, за Сред њег ве ка, гра ђе но, сли ка но и ва ја но, 
би ло је, нај ве ћим сво јим де лом, на ме ње но Цр кви. То ни је до ла зи
ло са мо отуд што за и ста по сто ји бли ска срод ност из ме ђу ре ли ги
о зног и умет нич ког за но са; глав ни раз лог је ле жао у том што је 
ре ли ги ја у Сред њем ве ку би ла осно ва све у куп не европ ске кул ту ре. 
У јед но до ба кад пи та ња ни дру штве ног ни лич ног жи во та, ни 
по ли ти ке ни на ста ве, ни су би ла ре ша ва на без уче шћа и, вр ло че
сто, пре суд не ре чи Цр кве, ра зу мљи во је што ни де ла умет нич ка 
ни су ства ра на ни ти су мо гла да се ства ра ју друк че не го у окви ру 
цр кве них уче ња и по тре ба. Ула зе ћи у сва ко и це ло ду хов но људ
ско де ло ва ње, и од го ва ра ју ћи на пи та ња и жи во та и смр ти људ ске, 
Хри шћан ство је, не ми нов но, при хва ти ло и умет ност, и да ло јој 
огро ман за мах, под вр га ва ју ћи умет нич ко ства ра ње сво ме ду ху и 
ста вља ју ћи умет нич ки рад у слу жбу свог уче ња. Цр ква је ра ди ла за 
умет ност, и умет ност је ра ди ла за Цр кву. 

По че ци срп ске умет но сти
Срп ски на род је на ро чи то, и мо жда ви ше но и је дан дру ги, сво ју 

ста ру умет ност ве зао за Цр кву. Без ма ло све што смо ми ство ри ли 
у сво јој сред ње ве ков ној умет но сти има ка рак тер из ра зи то ре ли ги
о зни, хри шћан ски, пра во слав ни. Ни шта се не зна о на шој умет но
сти пре вре ме на кад је наш на род при мио Хри шћан ство. Сва ка ко 
да смо ми и у па ган ско до ба по зна ва ли умет нич ку де лат ност, јер 
не ма на ро да без умет но сти; али су ти нај ста ри ји на ши умет нич ки 
ра до ви мо ра ли би ти од тро шно га ма те ри ја ла и ма лих ди мен зи ја 
кад се од њих ни је ни шта очу ва ло. Мо же се са свим сло бод но ре ћи 
да на ша умет ност по чи ње с при ма њем Хри шћан ства, и да наш на
род тек с при ма њем Хри шћан ства ула зи у кул тур ну исто ри ју све та.

Ни је дан на род у Евро пи, па ни наш, ни је од мах по кр ште њу 

Се о ба Ср ба под па три јар хом
Ар се ни јем Чар но је ви ћем,

рад Па је Јо ва но ви ћа



п р и  п о  в е т  к е 
ко је је об ја-
вљи вао по пе-
ри о ди ци. Од 
к њ и  ж е в  н и х 

кри ти ча ра о ње му је пи са ла 
је ди но Да ни ца Ан дре је вић. 
За о став шти ну му чи ни 50 
крат ких при ча и сто ти нак но-
ве ла и је дан ро ман.
Љу би ца Ва си ље вић (1900, 
Ло зни ца – 1993, Обре но вац). 
Де ла: збир ке пе-
са ма Бра ни слав-
ке, 1940, Ко сов-
ке, 1940, Реч ту ге, 
1975, Че ти ри точ-
ка, 1978.
Сто ја дин Тра јић (1902, Гњи-
ла не – 1941, по ги нуо као 

вој ник у април-
ском ра ту, Ужи-
це). Де ло: дра-
ме Па не то ва 
љу бав, Учи тељ, 
О с и  г у  р а  њ е , 
Но вац (са мо 2. 

чин). Об ја вље не 1972. у При-
шти ни.
Алек сан дар По по вић (1902, 
Гњи ла не – 1976, Ни шка Ба-
ња). Де ла: збир ка пе са ма Дах 
мла до сти, 1931.
Ни ко ла Гак че то вић (1902, 
При шти на – 
1941, стре ља-
ли га Нем ци у 
Кра ље ву). Де-
ла: Пе сме де-
ци, 1938. Пр ви 
и је ди ни деч ји 
пе сник на Ко со ву и Ме то хи ји 
до 1941. го ди не.

Бла го је Ка стра-
то вић (1904, Тре-
шње во, Ко мо ви 
– 1941, стре љан у 
Кра ље ву). Пи сао 
пе сме, пе сме у 
про зи, са ку пио 

гра ђу за док тор ску ди сер та-
ци ју На род не при по вет ке 
на ше га ју га и за две сту ди је 
На род на књи жев ност у на се-
љи ма То пли це по сле ми гра-
ци је Цр но го ра ца у То пли цу 
и О пе сма ма на ше га ју га. 
Све три при пре мље не књи-
ге за штам пу ко је је чу ва ла 
су пру га не ста ле у са ве знич-
ком бом бар до ва њу Кра ље ва 
1944.
В о  ј и  с л а в 
Д а н  ч е  т о -
вић (1905, Ву-
чи трн – 1974, 
Б е  о  г р а д ) . 
Де ла: Де ми-
ну тив ни су-
фикс ал бан ског је зи ка, 1960, 
Срп ско хр ват ско-ал бан ски 
реч ник, Ти ра на, 1974, Ал бан-
ске на род не пе сме, 1, 2 и 3, 
Бе о град, 1952, Уџ бе ник за 
из у ча ва ње ал бан ског је зи ка, 
1954, Осно ви ал бан ског је зи-
ка, 1958. СР
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до шао до мо ну мен тал них умет нич ких де ла. Сви ма је тре ба ло, па 
и на ма, вре ме на да се ор га ни зу је мо као Цр ква, и да усво ји мо и раз
ра ди мо хри шћан ску кул ту ру. Исти на је да пр ви на ши умет нич ки 
спо ме ни ци, по диг ну ти од IX до XI ве ка у Зе ти и При мор ју, ни су 
до бро очу ва ни ни до вољ но про у че ни; али се и ова ко мо же ре ћи да 
они ни су има ли ни ле по ту ни сра зме ре ка сни јих на ших спо ме ни
ка. Ве ли ка епо ха на ше сред ње ве ков не умет но сти на ста је са осни
ва њем са мо стал не Срп ске цр кве и са про гла ше њем кра ље ви не под 
ди на сти јом Не ма њи ћа.

Ар хи е пи ско пи ја и Кра ље ви на би ле су да кле она два чи ни о ца 
ко ји су омо гу ћи ли по лет на ше умет но сти у Сред њем ве ку. Уза јам
ним и увек спо ра зум ним де ло ва њем, на ша Цр ква и др жа ва ство
ри ле су за и ста сјај ну умет ност у раз до бљу од XII до XV ве ка. За 
то вре ме је на про сто ру од Ду на ва до Ја дран ског и Јон ског Мо ра, 
на це лој те ри то ри ји на ко јој је жи вео наш на род, по диг ну то на хи
ља де умет нич ких спо ме ни ка, по ко ји ма је Ср би ја та да за у зи ма ла 
пр во ме сто на ју го и сто ку Евро пе.

Не ма њић ке за ду жби не
При ства ра њу те умет но сти, уло га Цр кве је би ла исто та ко ве ли

ка и ва жна ко ли ко и уло га др жа ве. Нај ви ше и нај леп ших умет нич
ких спо ме ни ка по диг ну то је баш за Цр кву и због Цр кве. Вла да о
ци из ди на сти је Не ма њи ћа сма тра ли су за јед ну од пр вих сво јих 
ду жно сти и бри га да осну ју по је дан или по ви ше ма на сти ра, а 
ма на сти ри су би ли она ме ста на ко јим су се и нај бо ље и нај ви ше 
ства ра ла де ла из обла сти ар хи тек ту ре, из обла сти сли кар ства, и 
при ме ње не умет но сти, и ва јар ства. Сте фан Не ма ња је дао при мер, 
по ди жу ћи ма на сти ре Бо го ро ди чин и Св. Ни ко ле код Кур шу мли
је, Сту де ни цу и Св. Ђор ђа у Ра су. Краљ Сте фан Пр во вен ча ни је 
осно вао Жи чу, краљ Вла ди слав Ми ле ше ву, краљ Урош Пр ви Со
по ћа не, кра љи ца Је ле на Гра дац, краљ Дра гу тин цр кву у Ари љу. 
Сам краљ Ми лу тин је ко је осно вао ко је об но вио до три де сет ма на
сти ра, ме ђу ко ји ма су Хи лан дар, Бо го ро ди ца Ље ви шка у При зре
ну, Бањ ска, Ста ро На го ри чи но и Гра ча ни ца. Краљ Сте фан Де чан
ски, да ни је са гра дио ни шта дру го до Ви со ке Де ча не, ове ко ве чио 
би сво је име у исто ри ји на ше цр кве не умет но сти. За вла да ви не 
ца ра Ду ша на, ко ји је осно вао рас ко шни ма на стир Св. Ар хан ђе ла 
код При зре на, да кле у до ба кад су на ша др жа ва и Цр ква би ле на 
вр хун цу сво је мо ћи, и ка сни је, за ца ра Уро ша, кад се др жав на власт 
већ уве ли ко де ли ла, цео низ ве ли ка ша по шао је за при ме ром вла
да ла ца и по ди гао ве лик број цр ка ва и ма на сти ра: де спот Оли вер 
Ле сно во, про то се васт Хре ља ма на стир Св. Ар хан ђе ла код Шти па, 
вла сте лин ка Да ни ца Љу бо тен, ће сар Гр гур ма на стир За ум, краљ 
Ву ка шин ма на стир Св. Ар хан ђе ла код При ле па, се ва сто кра тор 
Влат ко ма на стир у Пса чи, жу пан Бра јан Цр кву у Ка ра ну. Па и кад 
је већ на и шла на је зда Ту ра ка, вла да о ци и ди на сти ни су пре ста ја
ли по ди за ти цр кве и ма на сти ре и, та ко, омо гу ћа ва ти умет нич ки 
рад: кра ље ви Ву ка шин и Мар ко осно ва ли су Мар ков ма на стир код 
Ско пља, кра ље вић Ан дре јаш ма на стир Св. Ан дре је на Тре сци, 
кнез Ла зар Ра ва ни цу и Ла за ри цу, кне ги ња Ми ли ца Љу бо сти њу, 
Му си ћи Но ву Па вли цу, де спот Сте фан Ма на си ју, жу пан При би ло 
До брун, вла сте ла Пе тар и Бог дан с вла сте лин ком Ми ли цом ма
на стир Ка ле нић, Ву ка шин и Ву ко са ва Ру де ни цу. Чак и по след њи 
срп ски де спо ти, ко ји су жи ве ли у Сре му, про ду жа ва ли су не го ва
ње умет но сти по ди за њем и об на вља њем ма на сти ра. Ве ли ка умет
нич ка епо ха на шег на ро да, наш Сред њи век, уоп ште се не мо же 
за ми сли ти без Срп ске пра во слав не цр кве, ко ја је би ла у сре ди шту 
умет нич ког ра да. Чи та ва на ша кул ту ра то га до ба, па и умет ност, 
има из ра зи то обе леж је срп ског Пра во сла вља.

Ре ли ги о зни ка рак тер
Ре ли ги о зни ка рак тер на ше ста ре умет но сти на ро чи то се до бро 

ви ди кад се из бли же за гле да ју спо ме ни ци ар хи тек ту ре и сли кар
ства. Би ло је код нас, исти на, и про фа не ар хи тек ту ре, твр ђа ва и 
дво ра ца; али ти двор ци и твр ђа ве ни су по ка зи ва ли ни ра зно вр
сност ни бо гат ство ар хи тек тон ских об ли ка у оној ме ри у ко јој су 
их има ле цр кве, а ни су се ни очу ва ли до бро до на ших да на. Кад 
да нас хо ће мо да по ка же мо шта смо има ли у про шло сти и ка ква је 
би ла на ша умет ност, ми пр во ука зу је мо на на шу цр кве ну ар хи тек
ту ру, ис ти че мо пре све га на ше цр кве. Ни јед на од њих ни је ко пи ја 
дру ге, сва ка је ори ги нал но, за себ но де ло, пре пу но ле по та. Јед не су 
гра ђе не од ка ме на, дру ге од ка ме на и опе ке, мно ге бо га то укра ше
не де ко ра тив ном пла сти ком. Не ке се ис ти чу ма са ма сво јим, не ке 
вит ко шћу и про пор ци ја ма, дру ге опет рас ко ши сло же них укра са. 
У XII и XI II ве ку, оне су мо ну мен тал но га, у XIV ве ку жи во пи сног, 
у XV ве ку де ко ра тив ног сти ла. Без ма ло је не мо гу ће на чи ни ти из

бор и ре ћи ко ја би би ла ме ђу њи ма нај леп ша. Цр ква Св. Ђор ђа у 
Ра су, Гра ча ни ца и Љу бо сти ња, ма да ве о ма раз ли чи те, под јед на ко 
су пр во кла сни ар хи тек тон ски спо ме ни ци.

Сред њо ве ков но сли кар ство 
Још ви ше мо жда од ар хи тек ту ре, ве за но је за Цр кву на ше сред

ње ве ков но сли кар ство. Има си гур них по да та ка да је и у двор ци ма 
би ло сли ка, сва ка ко и све тов них; но на ши двор ци су нај че шће 
би ли ма лих ди мен зи ја, та ко да ни је мо гло, ве ро ват но, би ти у њи
ма мно го сли ка, а ни са чу ва ла нам се ни је од њих ни јед на. На ше 
цр кве, ме ђу тим, би ле су од вр ха до дна укра ше не фре ска ма, и све 
су те фре ске, из у зев пор тре та исто риј ских ли ца, би ле ре ли ги о
зног ка рак те ра; са мо у јед ној цр кви у Де ча ни ма има пре ко хи ља ду 
фре са ка. Наш сред њо ве ков ни жи во пис по цр ква ма уз то се до бро 
очу вао, та ко да се и да нас ви ди за и ста огро ман низ све ти тељ ских 
ли ко ва и ре ли ги о зних ком по зи ци ја. Што се ти че спе ци јал но пор
тре та на ших исто риј ских ли ца, мо же се са свим сло бод но ре ћи 
да, кад њих не би би ло по цр ква ма, ми ни кад не би смо си гур но 
зна ли ка ко су из гле да ли на ши вла да о ци и вел мо же, њи хо ве же
не и де ца, и њи хо ви срод ни ци. Но ако је до ку мен тар на вред ност 
на ших фре са ка по цр ква ма ве ли ка за на шу кул ту ру и по ли тич ку 
исто ри ју, њи хо ва чи сто умет нич ка вред ност је мо жда још ве ћа. 
Наш сред ње ве ков ни жи во пис је нај ве ће умет нич ко бо гат ство ко је 
је ство рио наш на род.

Фре ске у Со по ћа ни ма и у Ста ром На го ри чи ну је су до са да шњи 
нај ви ши до ме ти све у куп ног на шег сли кар ства. 

Скулп ту ра је код нас у Сред њем ве ку би ла та ко ђе ве за на за Цр
кву. На ши нај леп ши пла стич ни ра до ви у ка ме ну на ла зе се на про
зо ри ма и вра ти ма цр ка ва у Сту де ни ци и Де ча ни ма, и на сар ко фа
зи ма на ших ар хи е пи ско па у цр ква ма у Пећ кој Па три јар ши ји. Па 
и они мно го број ни умет нич ки пред ме ти у ме та лу, у др ве ту и у 
ве зу, ко ји су се из ра ђи ва ли по на ро чи тим ра ди о ни ца ма, од ко јих 
је јед ну био уста но вио на свом дво ру сам краљ Дра гу тин, нај ви
ше су би ли на ме ње ни Цр кви: пу ти ри и кр сто ви за ње не ол та ре, 
око ви за ње на је ван ђе ља, и оде жде за ње не све ште ни ке. Чак и у 
чи сто вој ним и све тов ним гра ђе ви на ма, као што су би ле твр ђа ве 
и двор ци, на ла зи ло се увек ме ста за цр кве ну умет ност: ни је би ло 
ваљ да утвр ђе ног гра да без ка пе ле, ни град ске ка пи је без ико не, 
ни двор ске цр кви це без фре са ка и утва ри. На це ло куп ну на шу 
сред ње ве ков ну умет ност ста ви ла је на ша Пра во слав на цр ква свој 
не из гла ди ви пе чат.

Уло га пред став ни ка Цр кве 
При то ме на ша цр кве на ли ца ни су би ла ни у ко ли ко па сив ни 

по сма тра чи. Њи хо ва не по сред на, ак тив на уло га би ла је ве ли ка, 
чак пре те жна, у на шој сред ње ве ков ној умет но сти. Од њих мо жда 
ни је увек до ла зи ла ини ци ја ти ва да се осну је не ки ма на стир, али 
су ар хи е пи скоп и игу ман сва ка ко уче ство ва ли вр ло че сто у из бо ру 
ме ста на ко ме ће се по ди ћи ма на стир и са гра ди ти но ва цр ква. Си
гур но је да су би ли нео п ход ни и њи хо ви са ве ти и же ље при из град

њи и жи во пи са њу ва жни јих цр кве них гра ђе ви на. Ар хи тек тон ска 
кон струк ци ја, и из бор те ма ко је ће се илу стро ва ти на цр кве ним зи
до ви ма, у мно го ме су за ви си ли од цр кве них ли ца. Пред став ни ци 
Цр кве су, уз то, над зи ра ва ли сам по сао, а кат кад га, у не че му, са ми 
из во ди ли. На ша ста ра умет ност, да кле, ни је са мо ства ра на за Цр
кву, не го је Цр ква из сво јих ре до ва да ва ла и иде је, и умет ни ке.

Пр ва на ша ве ли ка цр кве на лич ност, осни вач срп ске са мо стал
не пра во слав не Цр кве, син Не ма њин, Св. Са ва, у исти мах је пр ви 
ве ли ки ини ци ја тор и уче сник из на ших цр кве них ре до ва у по ди за
њу умет нич ких вер ских спо ме ни ка. Краљ Сте фан Пр во вен ча ни 
је осно вао ма на стир Жи чу у спо ра зу му и са са рад њом Св. Са ве, 
ко ји је лич но над зи рао по сло ве и за њих до во дио и би рао умет
ни ке. На след ни ци Св. Са ве су сва ка ко слич но чи ни ли. На ши ста
ри жи во то пи сци на ро чи то у то ме хва ле ар хи е пи ско па Да ни ла, за 
ко га ка жу да је вр ло ак тив но уче ство вао при од ре ђи ва њу ка ко ће 
се са зи да ти и укра си ти цр ква у Бањ ској, за ду жби ни кра ља Ми лу
ти на, и у ода би ра њу ме ста на ко ме ће се по ди ћи Ви со ки Де ча ни. 
То уче шће цр кве них ли ца би ло је са свим при род но, јер су она нај
бо ље зна ла ка кав рас по ред тре ба да ти јед ној цр кви и ка кве те ме и 
ко јим ре дом тре ба илу стро ва ти на зи до ви ма, да би се и не пи сме ни 
мо гли из сли ка по у чи ти о је ван ђе о ској на у ци.

Ни су ме ђу тим цр кве на ли ца са мо ду хов но ути ца ла на умет нич
ко ства ра ла штво на шег Сред њег ве ка. Она су и ма те ри јал но уче
ство ва ла у по ди за њу ре ли ги о зних умет нич ких спо ме ни ка. Би ло 
је у на шем Сред њем ве ку ви ше ар хи е пи ско па и епи ско па, па чак и 
мо на ха и све ште ни ка, ко ји су по ди за ли и об на вља ли цр кве о сво
ме тро шку или са на род ним при ло зи ма. У Пећ кој Па три јар ши ји, 

Ни кољ ско је ван ђе ље, крај 14. ве ка, ан ђео, сим бол је ван ђе ли сте 
Ма те ја, за ста ви ца и ини ци јал К, л 1 (Да блин)

Ма на стир Бањ ска



Та то мир Ву ка но вић (1907, 
До бри До код Кур шу мли је 
– 1997, Бе о град). Де ла: Култ 
ца ра Уро ша, 1938, Ко па ни-
чар ство код Ми-
ја ка, 1941, Му зеј-
ку ћа Бо ри са ва 
Стан ко ви ћа књи-
жев ни ка, 1967, 
Срп ске на род не 
пар ти зан ске пе сме, 1967, 
Осно ви со ци о ло ги је Рад нич-
ког дру штва руд ни ка Ко па-
о ник, 1969, Срп ске на род не 
за го нет ке, 1970, На род не 
ту жба ли це, 1972. Нај зна чај-
ни ја мо но граф ска де ла Ср би 
на Ко со ву 1, 2 и 3 и Дре ни ца, 
дру га срп ска Све та Го ра.
Фи лип Ђу ка но вић (1908, 

Со то ни ћи код 
В и р  п а  з а  р а 
– 1944, за твор 
ОЗНЕ у Ко сов-
ској Ми тро ви-
ци). Де ла: Ма-
ли Ра до ји ца, 

дра ма у сти ху, 1930, Кр ва ве 
еле ги је, пе сме, 1935, Ко сов-
ске исти не, пе сме, 1939.
Дра го љуб Мур га нић (1908, 
Ву чи трн – 1992, Ко сов ска Ми-
тро ви ца). Де ла: Кроз ок но, 
пе сме, 1931, 
Ток, 1979. Ан-
то ло ги ја пе-
сни ка Ко со ва 
и Ме то хи је 
(1871–1941) Ко-
со вом бо жур 
цве та, Бе о град, 2000. са др-
жи де сет ње го вих пе са ма.

Ве ли мир Пар-
лић (1910, Уро-
ше вац – 1938, 
скоп ска бол ни-
ца). Де ла: Леш 
Сун це, пе сме, 
1931, Лет ду ше, 

по е зи ја, про за, кри ти ка, Бе-
о град-Уро ше вац, 1996, пост-
хум но.
Ми ли во је По по вић (1910, 
Гњи ла не – 1945). Де ла: Пе сме 
ту ге и бо ла, 1924, Мла дост, 
ро ман, 1931, Љу ди на ви ди ку, 
дра ма, пр во из во ђе ње у Ни-
шу 1936.
Ми лан Ша ра но вић (1911, 
Пот крај код Да ни-
лов гра да – 1947, 
Ћу при ја). Де ла: По 
за ко ну пра о та ца, 
при по вет ке, 1940, 
Бож ји свет и дру ге 
при по вет ке, 1997, 
Са бра но де ло, пе сме и при-
по вет ке, 1997, Та мо где оком 
не мо гу, 1998. Збир ка пе са ма 
Кроз не ми ре и рат ни днев-
ник Пре ко Ал ба ни је не ста-
ле у пр вим го ди на ма по сле 
осло бо ђе ња 1945.
Ми лош Вуч ко вић (1911, Гор-
ње се ло у Сре дач кој жу пи 
– 1997, Бе о град). Де ла: Ју жна 
Ср би ја и по рат на омла ди на, СР
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ар хи е пи скоп Ни ко дим је са зи дао цр кву Св. Ди ми три ја, а ар хи е пи
скоп Да ни ло Бо го ро ди чи ну цр кву и при пра ту за све три цр кве. 
У до ба ца ра Ду ша на, мо нах Гер ман је по ди гао цр кву у ма на сти ру 
Зр зе, а анаг ност Дра го је дру гу јед ну цр кву. За кне за Ла за ра, мо нах 
До ро теј је по ди гао ма на стир Дрен чу, а инок Гер ман је, не што ка
сни је, об но вио ма на стир Ли по вац, као што је поп Ве не дикт Цр
је по вић био кти тор цр кве у Ле шти ју, а син јед ног дру гог по па, 
зва ног Ра до ње, Ма рин, пла тио жи во пис за цр кву ма на сти ра Св. 
Про хо ра. С тим оби ча јем се на ста ви ло и ка да је не ста ло срп ских 
не за ви сних др жа ва, у тур ско до ба, али тад све ви ше уз обил ну по
моћ на род ну. На тај на чин, уза јам ним на по ром на ро да и Цр кве, за 
вре ме па три јар ха Ма ка ри ја, у дру гој по ло ви ни XVI ве ка, по диг ну
то је из ру ше ви на и по но во жи во пи са но на сто ти не цр ка ва у кра је
ви ма над ко ји ма су вла да ли Тур ци. У исто до ба, и ка сни је, бри гом 
и ста ра њем цр кве них ли ца, а уз по моћ на род ну, у пре ко сав ским 
кра је ви ма је осно ван ве лик број ма на сти ра и са зи да но на хи ља де 
цр ка ва, за ко је су сли ка ри ра ди ли фре ске и ико не, а мај сто ри ра
зно вр сне цр кве не утва ри. Мо же се са свим сло бод но ре ћи да ми 
за вре ме ро ба ва ња Тур ци ма и дру гим на ро ди ма не би смо има ли 
умет ност да ни је би ло ини ци ја ти ве и ста ра ња са мо стал не Срп ске 
пра во слав не цр кве.

Ни ту се још не за у ста вља, ме ђу тим, уче шће Цр кве у на шем 
умет нич ком жи во ту. Цр кве на ли ца ни су код нас би ла са мо под
стре ка чи и ду хов ни и ма те ри јал ни по ма га чи, не го и ак тив ни са
рад ни ци на са мом из во ђе њу умет нич ких де ла. На ши све ште ни ци 
у Сред њем ве ку учи ли су, не са мо пи са ње и чи та ње, не го и пра вље
ње бо ја за ми ни ја ту ре, ви ње те и ини ци ја ле. Пр ви наш умет ник 
ко га уоп ште зна мо по име ну, тво рац пре кра сних ми ни ја ту ра Ми
ро сла вље ву Је ван ђе љу из XII ве ка, био је ди јак Гли го ри је. Фре ске у 
цр кви у Ка ра ну, из XIV ве ка, ра дио је пре зви тер Ге ор ги је Ме дош. 
У дру гој јед ној цр кви, та ко ђе из XIV ве ка, у ма на сти ру Ан дре ја шу, 
фре ске су из ве ли ми тро по лит Јо ван и мо нах Гри го ри је. Мо на хи
ња Је фи ми ја, удо ви ца де спо та Угље ше, из ве зла је нај леп ше ве зо ве 
на шег Сред њег ве ка. И то се та ко на ста ви ло све до под крај XI II 
ве ка, кад са свим по чи њу пре о вла ђи ва ти све тов ни умет ни ци.

Та ве ли ка уло га Цр кве у на шем умет нич ком жи во ту ни је пре ста
ла ни у но ви је до ба. Нај мно го број ни ји ар хи тектон ски и сли кар ски 
ра до ви ко ји су у на шим кра је ви ма из ве де ни то ком XVI II и XIX 
ве ка је су цр кве и ико но ста си. Цр ква је, шта ви ше, омо гу ћи ла да се 
ство ри и на ше све тов но сли кар ство: ра де ћи за ико но ста се по гра
до ви ма и се ли ма и по ма на сти ри ма, на ши сли ка ри XVI II и XIX 
ве ка има ли су при ли ке да пор тре ти шу све ште ни ке и гра ђа не, те 
се та ко, по сте пе но, ство рио код нас све то ван пор трет, нај бо га ти ја 
и нај ра зно вр сни ја сли кар ска вр ста ко ју има мо по ред на ших ре ли
ги о зних сли ка. Да ни су мо гли ра ди ти за Цр кву, ко ја им је сво јим 
по руџ би на ма и на гра да ма омо гу ћи ла жи вот, и да ва ла гла са и угле
да, ве ро ват но је да не би ни Кон стан тин Да нил, ни Ни ко ла Алек
сић, ни Па вле Си мић, ни Ак сен ти је Ма ро дић, ни Урош Пре дић, 
ни то ли ки дру ги умет ни ци, из ра ди ли онај ве ли ки број пор тре та и 
ра зних дру гих све тов них сли ка, а мо жда се не би ни по ја ви ли.

Др Ми лан Ка ша нин Го ди шњак и ка лен дар Срп ске пра во слав не
Па три јар ши је (1933.год), Стр.136–144

АВА ЈУ СТИН (ПО ПО ВИЋ)

ИЗ БА ВИ НАС, СВЕ БЛА ГА МА ТИ, ОД 
СВИХ ОПА СНО СТИ И ГО НИ ТЕ ЉА, 
КО ЈИ КИ ДИ ШУ НА НАС

Мо ли тва Пре све тој Бо го ро ди ци, пред ње ном
чу до твор ном ико ном пећ ком

 О, пре бла го сло ве на и бо го бла го дат на Ма ти, за
штит ни це и по сред ни це Дје во Ма ри јо, при ми усрд на 
мо ље ња на ша ко ја ти при но си мо, и усли ши мол бе не 
гла се оних од ро да Срп ског ко ји уго ди ше Си ну твом 
и Бо гу на шем, Го спо ду Спа су Ису су Хри сту, ко ји сто
је пред пре сто лом Ви шње га и украс су оби те љи ове 
Срп ске па три јар ши је, и сла ва су вер них Бо гу Ср ба.

А то су ови:
Са ва, Ар се ни је, Са ва Дру ги, Ни ко дим, Је фрем, Да

ни ло, Ев ста ти је, Гри го ри је, Ма ка ри је, Мак сим, Спи
ри дон, Ја ков, Јо а ни ки је, Са ва Тре ћи, Ни кон и Ки рил.

Ми ло сти во по гле дај на мо ли тве Си ме о на Ми ро то
чи вог, Сте фа на Пр во вен ча ног, Вла ди сла ва, Те ок ти
ста, Ми лу ти на, Сте фа на Де чан ског, Уро ша Мла дог, 
Ла за ра ве ли ко му че ни ка и Вла ди ми ра;

[Милостиво по гле дај на молитве] све хвал них ца ри
ца, кне ги ња и де спо ти ца: Ане, Ана ста си је, Је ле не и 
Ан ге ли не;

[Милостиво по гле дај на молитве] све тих: Ге ор ги ја, 
Сте фа на, Мак си ма, Јо ва на, Пе тра Ко ри шког, Јо а ни ки
ја Де вич ког, Про хо ра Пчињ ског, Јо ва на Рил ског, Га
ври ла Ле снов ског, Ила ри о на Осо гов ског, Ила ри о на 
Ме глин ског, Јев ти ми ја, Не сто ра, Ва си ли ја За хум ског 
и Пе тра Це тињ ског.

Не за бо ра ви, Пре све та, оне ко ји су слу жи ли и оне 
ко ји са да слу же у све тој оби те љи овој и сто је пред чу
до твор ном ико ном тво јом; са чу вај све те оби те љи, где 
се да њу и но ћу мо ле сми ре ни ино ци и бо го бо ја жљи
ви све ште ни ци.

Уми ло сти ви, о све бла га Ма ти, Си на твог да спа се 
род наш од сва ке зле на па сти; са чу вај све нас у пра
во слав ној ве ри, ко ју вер но др жа ше оци на ши; очу вај 
нас од ку жних ква ре ња до брих на ра ви; из ба ви нас од 
свих опа сно сти и го ни те ља ко ји ки ди шу на нас; да руј 
сви ма на ма мир, сло гу, љу бав, и не ли ши нас на де ко ја 
нас чу ва од мр зо во ље и оча ја ња.

Бла го сло ви до мо ве свих жи те ља ово га гра да; са чу
вај и по ми луј ро ди те ље, де цу и слу ге вер них љу ди тво
јих, ко ји се мо ле чу до твор ној ико ни тво јој.

Не ли ши нас на де; са чу вај љу бав и ве ру ко је спа са
ва ју ду шу на шу у сви ма жи вот ним бу ра ма; по ми луј 
све нас ко ји се мо ли мо те би пред чу де сном ико ном 
тво јом, и спа си ду ше на ше.

Амин.

ГРИ ГО РИ ЈЕ (ГОР ДЕЈ) ПОР ТАН СКИ 
Из днев ни ка игу ма на Гри го ри ја

Бр. 153, 29. 6. 1947. го ди не
Ма на стир Дра га нац

Ар хи је реј ском на ме сни ку
Гњи ла не
(...)

Гњи лан ски срез оку пи
ра ла је у про ле ће 1941. го
ди не пр во не мач ка, а доц
ни је ита ли јан ска и ал бан
ска вој ска из Ти ра не. Срп
ски на род др жао се пре ма 
по бе ди о цу без по ни же ња, 
али по кор но.

Ка да су Нем це за ме ни ли Ита ли ја ни, та да се из ме ђу 
њих и Ал ба на ца уста но ви ло брат ство и је дин ство.

У то вре ме све срп ске вла сти су оти шле; срп ски на
чел ник, пред сед ни ци свих јав них уста но ва и њи хо ви 
се кре та ри, сва по ли ци ја и жан дар ми, суд и, чак, на
став нич ко осо бље основ них шко ла и гим на зи је. Та
да, за и ста, „љу ди бе ја ху кло ну ли и ра се ја ни као ов це 
ко је не ма ју па сти ра“...

Већ пр вих да на оку па ци је, одво ји ла су се чи та ва 
ста да сит не и круп не сто ке и за све вре ме тра ја ња Кра
ље ви не Ал ба ни је ни је дан кра дљи вац ни је био ухва
ћен. Не ми ло срд но су уни шта ва не шу ме и ме ђу љи ма 
и пре кра сан ма на стир ски „за бран“, то јест шу ма у ко
јој је се ча би ла за бра ње на.

Ју стин По по вић 
као ма ту рант



Р а д - н а  г о н -
ска по тре ба 
и со ци јал на 
осно ва, Иде-
а ли зам омла-
ди не, Ле то пис ли те рар них 
дру жи на, Учи тељ у чет ни-
штву и у про свет но-по ли тич-
ком жи во ту Ју жне Ср би је до 
осло бо ђе ња, обим ни кри тич-
ки оглед Бој и љу бав у по е зи-
ји нај мла ђих пе сни ка, 1930.
Па вли мир Гли го вић (1912, 

Ба ња ни код Ник-
ши ћа – 1944, по ги-
нуо у бор ба ма за 
осло бо ђе ње Бе о-
гра да). Де ло: Кроз 
ис ку ше ња, пе сме, 
1935, Спо ме ни ца 

Бо жу ра са Ко со ва, 1939.
Н е  д е љ  к о 
Ви ри је вић 
(1913, Зе че-
ци ћи, Срп-
ски Ко ла-
шин – 1953). 
Де ла: пе сме 
и при по вет ке об ја вљи вао у 
пе ри о ди ци, ар хе о ло шки ра-
до ви: Ком плекс Га лич, Је дан 
но ви рим ски епи граф ски 
спо ме ник из Ко сов ске Ми-
тро ви це, Мо но ли ти зве чан-
ске око ли не.
Вла ди мир С. Ра до вић (1901, 
Пећ, 1986, Пећ). Де ла: пр вен-
стве но сли кар, у ча со пи су Срп-
ско Ко со во об ја вио не ко ли ко 
пе са ма и лир ских про за.
Урош То до ро вић (1908, 
Сред ска – 2004, Бе о град). 
Де ла: по е зи ју об ја вљи вао по 
пе ри о ди ци.
Се ра фим М. Ву чић, но ви-
нар из Ли пља на, ја вљао се 
по е зи јом од 1927. до 1933. у 
пе ри о ди ци.
Урош Ла бу до вић, сту дент 
из Ора хов ца, ја вљао се пе сма-
ма у Срп ском Ко со ву то ком 
1929–1931. Да ро ви тог ли ри ча-
ра смрт је ра но по ко си ла.

Ве ћи број ства ра ла ца об ја-
вљи вао је сво је ли те рар не 

и оста ле ра до ве у Ко сов ској 
Ми тро ви ци где је из ме ђу два 
свет ска ра та из ла зи ло чак пет 
ли сто ва и два ча со пи са. Ме ђу 
про за и сти ма из два ја ју се Вла-
ди мир Кре стен ко и На та ли ја 
Ра до вић, Алек сан дар Чер нов 
и Ми ло рад Цвет ко вић об ја вљи-
ва ли су књи жев ну кри ти ку и 
при ка зе књи га, док је Вла ди-
мир Пу сто ва ров пре во дио са 
ру ског је зи ка крат ке на род не 
при че и об ја вљи вао их у пе ри-
о ди ци за де цу. Ов де спа да ју и 
Жив ко До бро са вље вић ко ји је 
у Срп ском ко лу у пе т на ста ва ка 
об ја вио про зни текст Срп ско 
де те у ар на ут ском роп ству, Љу-
ба Ко стић, Ми ло је Сто ја но вић, 
Ви дак Ми ља но вић, Ан дри ја 
Гру би шић, Ми тар Ра па јић При-
би ће вић, Ра до слав Ко ви ја нић. СР
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Бег Еми ни, бив ши слу жи тељ гим на зи је у Ско пљу, 
ја вио ми се у свој ству соп стве ни ка и од луч но из ја вио: 
„Од су тра шњег да на ма на стир ска шу ма до по то ка је 
мо ја, и ја ћу је се ћи ра ди сво јих по тре ба...“
И по се као је сву шу му без остат ка. А на мо ју жал бу пр
во ме пре фек ту – ни је би ло чак ни од го во ра.

Ку ће и ма ју ри по бе глих Ср ба су спа љи ва ни.
Уве че у цен тру Гњи ла на, на три ко ра ка од ита ли

јан ског шта ба ка ра би ње ра, опљач кан је и уби јен апо
те кар ма ги стар фар ма ци је Јер ко вић са же ном, у при
су ству слу жав ке и, раз у ме се, уби це ни су про на ђе не. 
Исто га да на у осам ча со ва из ју тра на пу ту за Гњи ла не 
уби јен је тр го вац Ха џи Ва сил.

Отва рам по во дом то га ле то пис уби ста ва по сво јим 
се ли ма где сам вр шио ду жност па ро ха и чи там... (Сле
ди ле то пис уби ста ва 1942–1994).

... Бе снео је нео пи сив те рор. Због нај не знат ни јег по
во да, а и без ика квог осно ва Ср бе су ту кли во лов ским 
жи ла ма, гу ме ним кор ба чи ма; ку па ли их у ле де ној во
ди и по но во ту кли; у за тво ру их др жа ли ме се ци ма на 
вла жном бе тон ском по ду и у не за гре ја ној про сто ри ји. 
У крај њим слу ча је ви ма све му шко ста нов ни штво ово
га или оно га се ла хап си ло се и за тва ра ло под ка та нац 
у не ком по дру му и да ни ма се др жа ло у за тво ру. Оми
ље на за ба ва би ла је та ко ђе те ра ти Ср бе на друм ске ра

до ве ра ди оправ ке мо сто ва и др жа ти их та мо по осам 
до де сет да на уза стоп це и ка да за то ни ка кве по тре бе 
ни је би ло.

Срп ски све ште ни ци ни су мо гли сло бод но да оби
ла зе сво ја се ла и за то мно ги умр ли ни су са хра њи ва
ни по об ре ди ма цр кве, мно ги су жи ве ли не вен ча ни и 
мно ги не кр ште ни.

Не ки све ште ни ци као отац Пер ко Ђи по вић и отац 
Све то зар Ста ни ми ро вић би ли су ин тер ни ра ни, а све
ште ни ци Ми ха и ло Ра до је вић, Ра то мир Бо жић и То
ма По по вић ду го су вре ме се де ли у за тво ру.

Ита ли јан ски ка ра би ње ри тру ди ли су се да не при ме
ћу ју зло чи не и уби ства ко ја се око њих чи не. Ка да сам 
под нео жал бу на Ха те ма и Ре џе па, Ра ден ча не, ко ји су 
ми оте ли во ло ве, пред сед ник бо стан ске оп шти не Ју
суф Ре џе по вић хит но ме је по звао и, ве о ма упла шен, 
по ка зу ју ћи се би на гла ву, ре као је:  Ви хо ће те да вам 
про стре ља ју че ло?! Од мах по ву ци те ту жбу, ми вам ни 
у че му не мо же мо по мо ћи.

Стра да ње Срп ско га на ро да под ал бан скоита ли јан
ском оку па ци јом мо же мо на зва ти „Гол го том“, јер се 
у тим стра да њи ма не ви на крв же на и де це ме ша ла с 
кр вљу не за шти ће них љу ди и ста ра ца.

Не ка је про кле то то вре ме!

ЛА ЗАР ВУЧ КО ВИЋ
МУ ЗЕЈ

Хи ља ду ло ба ња над мо јом гла вом.
Над бу ду ћом ло ба њом
Хи ља ду бив ших гла ва.

Са пр вим сне гом до ђе и То ња
У Кут ној Хо ри зво не зво на.

Шум ни го лу бо ви зву ка
Са ка те дра ле у вре ло не бо бе же.
Укра си од це ва ни ца 
Дрх те ми у слу ху.

Гле, не где да ле ко, на дну ју га
Због нас ра ту ју глад и ку га.

Хи ља ду ло ба ња над мо јом гла вом.
Над бу ду ћом ло ба њом
Хи ља ду бив ших гла ва.

ВЕ ЧЕ

Иза бр да го ри је дан град.

Јед на се де вој ка у жу том про зо ру свла чи.
И то је нај леп ша сли ка на зи ду но ћи.
Ри бе се од ри чу во де да би јој се при бли жи ле
И по љу би ле сен ку у ко јој се сун це од ма ра.

По крет што ле по ту ства ра.

Оти ћи не где тре ба кроз вре ло ме со ав гу ста
Док у окр ва вље ној утро би су то на
Змиј ске ко же дав них ре чи
Шу ште у слу ху сна.

По ђи мо у ду би не без дна.

Ма на стир Дра га нац, кра јем 19. ве ка
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Фре ске, ком по зи ци ја

Отац Ћи ри ло,
ма на стир Дра га нац, 

сни мио Д. Та на си је вић
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Пре глед срп ске 
сред њове ков не 
исто ри је 

Ра ни сред њи век (око 500 
– 1000). 
6. век. Ју жни Сло ве ни сти жу 
до Ду на ва и пра ве упа де на 
Бал кан ско по лу о стр во, ко је 
на се ља ва ју то ком овог ве ка. 
Сло ве ни сти жу до ја дран ске 
оба ле. Пад Са ло не (по ред 
Спли та) (614). 
623 - принц Са мо (623 – 658) 
ује ди њу је сло вен ска пле ме на 
ко ја се бо ре про тив Ава ра. 
8. до 9. век.  Пр ви срп ски 
прин че ви: Ви ше слав, Ра до-
слав, Про си гој. 
Ме то ди је (пре 820-885) и Кон-
стан тин – Ћи ри ло (826-869) , 
ми си о на ри, «Сло вен ски апо-
сто ли», уте ме љи ва чи сло вен-
ске пи сме но сти. 
850. Принц Вла сит мир (око 
840 – око 860). Вла сти ми ро-
ви си но ви, Му ти мир, Стој мир 
и Гој ник, успе ва ју да по ра зе 
бу гар ску вој ску (852-857)
867. Срп ски пре ла зак у хри-
шћан ство (867-874).
Пр во по ми ња ње Бе о гра да 
(ра ни јег Син ги ду ну ма) у пи-
сму Па пе Јо ва на 8. од 16. 
апри ла (878).
891.  Принц При би слав, на-
сле ђу је трон од оца Му ти ми-
ра, али га убр зо свр га ва ро-
ђак  Пе тар Гој ни ко вић.
892. Принц Пе тар Гој ни ко-
вић (892-917). На пре ва ру га 
ухва ти ли Бу га ри, уми ре у за-
то че ни штву. 
893. Кли мент и На ум, ми си-
о на ри у Ма ке до ни ји, ши ре 
ћи ри лич ну пи сме ност ме ђу 
Ср би ма (893). 
10 – 11. век.  Ус по ста вља ју се 
осно ве срп ске књи жев но сти .
917 – принц Па вле Бра но вић 
(917-920), Му ти ми ров унук и 
угар ски ва зал.
920 Принц За ха ри је При би-
са вље вић (920-924)  свр га ва 
Па вла. 
Бу гар ска оку па ци ја срп ских 
зе ма ља (924). 
927 – Принц Ча слав Кло ни ми-
ро вић (927-око 960). Вла дар 
Ра шке (Ср би ја), Ду кље (Цр-
на Го ра), Тра ву ни је (Ис точ на 
Хер це го ви на) и Бо сне. 
976. Са му и ло, вла дар Ма ке-
дон ских Сло ве на и бу гар ски 
цар. Ви зан тиј ски цар Ва си ли-
је II Бу га ро у би ца  по ра жа ва 
Са му и ло ву вој ску код Бе ла-
си це 1014. го ди не и анек ти ра  
ње го ву др жа ву. 

Пр во кра љев ство 
(1000 - 1168) 
990. Принц Јо ван Вла ди мир 
(990-1016) у Ду кљи. 
Осни ва ње Охрид ске ар хе пи-
ско пи је (1019).
Осни ва ње Ра шке епи ско пи-
је (1020).
Осни ва ње Ду бро вач ке ар хи-
е пи ско пи је (1022). 
1035.Принц Во ји слав (1035-
1051) у Ду кљи. Принц Вој слав 
осло ба ђа Ду кљу и анек ти ра 
Тра ву ни ју и За ху мље (мо дер-
ну Хер це го ви ну) (1038). 

ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ (1898–1993)

РАЗ ГО ВОР СА КО СО ВОМ

Ни ко, Ко со во, не опла ка
тво ја по ни же ња и не во ље,
ни ко те не узе у за шти ту,
ни ко не ја ук ну до обла ка.
Ни ко ван тво јих бр да и рав ни ца,
не ка ти је пат ња ла ка,
ни ко те, Ко со во, не опла ка
ван тво јих бр да и тво јих ре ка.
ван тво јих пла ни на и обла ка.
Не ка ти је суд би на ла ка.
Ни ко те, Ко со во, не опла ка
сем по то ма ка
тво јих пла ни на и тво јих ре ка
и тво јих обла ка.
Не ка ти је суд би на ла ка.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ БОГ ДА НО ВИЋ
Ге не за јед не за бра не

Би бли о те ка гра да Бе о гра да у ње ној га ле ри ји ,,Атри јум“, око по дне ва, 
мар та 2005. го ди не, на ре дов ном су бот њем су сре ту би бли о фи ла ко је ор га-
ни зу је Срп ско би бли о фил ско дру штво, чи ји сам ор га ни за тор, при шао ми 
је је дан наш ста ри ји члан. Као и увек ра ду јем се су сре ту са њим, јер овај 
ви ше де це ниј ски са ку пљач ста рих и рет ких срп ских књи га мно го зна и то 
сво је зна ње во ли да по де ли са оста лим ко лек ци о на ри ма. Али, овог пу та 
ми је ћут ке пру жио је дан фо то ко пи ра ни текст. Узео сам га у ру ке и за не-
мео од из не на ђе ња. Пре да мном је ста јао текст мог не ста лог и за бра ње-
ног ин тер вјуа са ака де ми ком Ди ми три јем Бог да но ви ћем по во дом из ла ска 
ње го ве књи ге „Књи га о Ко со ву“, по чет ком де цем бра 1985. го ди не. Да кле, 
по сле ско ро две де це ни је имао сам по но во оно што је ка сни је, ве ро ват но, 
опре де ли ло ток мо је но ви нар ске ка ри је ре. 

Али, ка ко је све по че ло?
По чет ком но вем бра 1985. го ди не са знао сам да је Срп ска ака де ми ја 

на у ка и умет но сти пред из да ва њем књи ге о Ко со ву јед ног од нај бо љих 
по зна ва ла ца исто ри је и на ро да ове срп ске ауто ном не по кра ји не. На и ме, 
Ко смет је и та да био у жи жи ин те ре со ва ња јав но сти це ле те ри то ри је 
он да шње Ју го сла ви је. А и као по то мак, са мај чи не стра не, Ста ро ср би-
ја на ца, сма трао сам да тре ба ви ше да се ан га жу јем. До го во рио сам се 
са глав ним и од го вор ним уред ни ком илу стро ва не ре ви је „Ду га“ да тај 
ин тер вју на пра вим. Ка да сам га за вр шио и пре дао са знао сам да он, из ме-
ни нео бја шњи вих раз ло га, не мо же би ти штам пан. Раз ло зи су ве ро ват но 
би ли по ли тич ки, не ко ме ни је од го ва ра ло да се он по ја ви у „Ду ги“ иако је 
био ве о ма ак ту е лан, јер је „Књи га о Ко со ву“ и по ред два рас про да та ти ра-
жа би ла до че ка на на нож од стра не та да шњих срп ских, али и ал бан ских 
и ју го сло вен ских по ли ти ча ра.  

Убр зо по са зна њу да мо ја ма тич на ре дак ци ја не ће штам па ти ин тер вју 
са ака де ми ком Ди ми три јем Бог да но ви ћем усле дио је по зив од ре ви је „Ин-
тер вју“ са мол бом да им до не сем текст. То сам и учи нио. Је ди ни при ме рак 
сам од нео у ре дак ци ју ових но ви на, ко ја се на ла зи ла у Це тињ ској ули ци у 
Бе о гра ду. Про ла зи ли су да ни, а мој ин тер вју ни у овој ре ви ји ни је штам-
пан. Ка да сам по сле ви ше ме се ци за тра жио да ми га вра те, до био сам 
од го вор да не зна ју где се на ла зи. 

Као што ви ди те од та да је про шло два де сет го ди на, баш као што ће 
се ове го ди не, на про ле ће, на вр ши ти и две де це ни је од упо ко је ња у Го спо ду 
ака де ми ка Ди ми три ја Бог да но ви ћа чи ја он да шња са зна ња и упо зо ре ња 
ка да је реч о Ко сме ту ни смо на у чи ли и озбиљ но схва та ли па смо да нас са 
Ста ром Ср би јом та мо где смо.

Али, као што ви ди те на овом при ме ру исти на је не у ни шти ва, као и 
оно што љу ди ра де из уве ре ња а не ис кљу чи во из лич не ко ри сти. За хва-
љу ју ћи ме ни не по зна тим су на род ни ци ма мој дав на шњи труд је са чу ван, 
баш као и успо ме на на де ло ака де ми ка Ди ми три ја Бог да но ви ћа. Из тог 
раз ло га са да, по пр ви пут, об ја вљу је мо ори ги нал овог ин тер вјуа са ва жном 
на по ме ном да је он на стао пре два де сет го ди на.

Ср ђан Сто јан чев

Ака де мик Ди ми три је Бог да но вић
ОПА СНЕ КО ЛЕК ТИВ НЕ
АМ НЕ ЗИ ЈЕ

„Да нас се на гла ша ва по тре ба да сли ка на си ља бу де „урав
но те же на“ сли ком са рад ње и брат ске со ли дар но сти Ср ба и 
Ал ба на ца. Но, ства ри ти ме мо гу до би ти и дру ги, не га тив ни ка
рак тер – ако се ти ме ус по ста вља јед на не ствар на сли ка, у ко јој 
су пре ћу та не „не при јат не“ чи ње ни це, а по тен ци ра њем „по зи
тив ног“ ства ра ња илу зи је о ствар ном ка рак те ру од но са“.

Ко ли ко год се го во ри ло о то ме да је Ко со во у је згру на ци
о нал не све сти срп ског на ро да, мо ра се при зна ти да су зна ња 
шко ло ва них Ср ба о ствар ној суд би ни Ко со ва и о срп ско ал
бан ским од но си ма да нас из у зет но оскуд на. Ре као бих: по ги
бељ но оскуд на. Пра зни не у исто риј ској све сти се ла ко да ју по
пу ни ти не и сти на ма па се и чи тав је дан на род мо же тим пу тем 
окре ну ти про тив са мо га се бе и ли ши ти ар гу ме на та за од бра ну 
и оп ста нак. Не ко ли ко фра за или еп ских сти хо ва, али ни сва 
су ма про па ганд них па ро ла или вер бал них ис ка за, не мо гу би
ти за ме на за пра ва зна ња, за она зна ња ко ја су по треб на да се 
с по ве ре њем у бу дућ ност и од го вор но мо же мо су о чи ти са опа
сно сти ма по мир и ег зи стен ци ју Ју го сла ви је и срп ског на ро да 
ка же др Ди ми ти је Бог да но вић, до пи сни члан СА НУ, про фе
сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, пи сац број них књи га, 
сту ди ја и чла на ка, а на по се су пер ак ту ел не „Књи ге о Ко со ву“.

Око Ко со ва се по кре ћу мно га пи та ња чи јег по ре кла и те
жи не мо ра мо би ти до кра ја све сни, без за та шка ва ња и пре
ћут ки ва ња, а на ро чи то без упро шћа ва ња ства ри. Исто ри чар 
ће, ме ђу тим, са ужа сом уста но ви ти – ка же Бог да но вић – да су 
не ке за блу де и ми сти фи ка ци је одав но до би ле зна чај ак си о ма. 
Ге не за „ко сов ског пи та ња“ на при мер, не ви ди се да ље од ме ђу
рат ног раз до бља, па и то у јед ној ис кри вље ној и не ис то риј ској 
сли ци то бо жњег срп ског ге но ци да над угње те ним ал бан ским 
на ро дом, ко ји је 1912. го ди не, и по том 1918. „из гу био сло бо ду“. 
Та ко се су ге ри ше јед но ал бан ско ви ђе ње ко сов ског про бле ма, 
а ме то дич но за не ма ру је исти на да се ра ди о дра ма тич ном до во
ђе њу у пи та ње ег зи стен ци је срп ског на ро да, ње го вих устав них 
и људ ских пра ва.

Те зе ве ли ко ал бан ске про па ган де, ан ти ју го сло вен ске и ан
ти срп ске ми сти фи ка ци је, при ма ју се за го то во по инер ци ји 
не ких дав на шњих и пре ва зи ђе них, исто та ко ан ти ју го сло вен
ских и од ре ђе не по ли тич ке оце не, од ко јих за ви си суд би на 
срп ског на ро да и бу дућ ност Ју го сла ви је. 

По сто ји, да кле – ка же Бог да но вић – ре ал на опа сност од 
не при ја тељ ске ин до кри на ци је јав ног мње ња и на ро чи то од 
нео сет не ин до кри на ци је од го вор них по ли тич ких чи ни ла ца. 
Та ква су не при ја тељ ска на сто ја ња очи глед на, а њи ма се мо же 
су про ста ви ти са мо по у зда но исто риј ско зна ње. Књи га о Ко со
ву је за то и на пи са на. Она пра ти исто ри ју срп ско ал бан ских 
од но са и про блем Ко со ва при ка зу је у оним аспек ти ма за ко је 
ми слим да су бит ни. 

У пр вом по гла вљу Ва ше књи ге ба ви ли сте се и ет но ге
не зом Ал ба на ца, ко ји ка жу за се бе да по ти чу од Или ра? 
Кон стан то ва ли сте да то пи та ње уоп ште ни је бит но и 
да не мо же да се ре ши. За што?
За то што ба вље њем ет но ге не зом мо же да бу де ху ма ни стич ки 

ве о ма по уч но и плод но, као лек про тив ра си зма и ет но цен три
зма, јер не ма „чи стих“ на ро да и ра са, све је у ме ђу соб ној ве зи, 
али мо же да бу де и обр ну то оно мо же да бу де из раз ет но цен
три зма и јед ног ми ли тант ног на ци о на ли стич ког про гра ма. 
Ве ли ко ал бан ски „или ри зам“ има, на жа лост, овај дру ги ка
рак тер. Крај ње упро шће на те за да су да на шњи Ал бан ци ди
рект ни по том ци и ба шти ни ци ан тич ких Или ра, на се ље них 
по Бал кан ском по лу о стр ву углав ном за пад но од мо рав ско 
вар дар ске до ли не све до Ис тре, ко ри сти се као „ар гу мент“ о 
не ком пре чем ста ро се де лач ком пра ву Ал ба на ца на илир ске 
зе мље. По себ но ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, „илир ска 
те за“ хо ће да ар гу мен ту је пра во Ал ба на ца на ову те ри то ри ју, 
на ко јој би Ср би, пре ма то ме, би ли са мо при вре ме ни уље зи. А 
то ни исто риј ски ни је тач но. Уоста лом, рас по ред европ ских 
на ро да је де фи ни ти ван од вре ме на ве ли ке се о бе на ро да у ра
ном сред њем ве ку. Вас по ста вља њем ан тич ких ста ња на про сто 
ни је мо гућ но, ни ти то мо же би ти ар гу мент би ло ка квих и би ло 
чи јих те ри то ри јал них пре тен зи ја. 

Да ли је по сто ја ла срп скоал бан ска сим би о за у сред 

Ма на стир св. Ар хан ге ла код При зре на

Краљ Милутин
1282-1321
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Уста нак ма ке дон ских Сло ве-
на  ко је пред во ди Пе тар Оде-
љан (1040).
1055. Краљ Ми ха и ло  (1051 
– 1081) у Зе ти. Пр ви срп ски 
краљ под ко јим је Ду кља (ка-
сни је Зе та) би ла пр ва срп ска 
др жа ва ко ја је до би ла ме ђу-
на род но при зна ње, за кљу чу-
је по во љан мир са Ви зан ти-
јом (1052). 
1066. Пр ви ка то лич ки би скуп 
у Ба ру (Зе та-1067). Догађај 
око Ми ха и ло вог си на Бо ди-
на и Ђор ђа Вој те ха у Ма ке до-
ни ји (1072). 
1076. Па па Гри го ри је Сед ми 
да је Ми ха и лу ти ту лу кра ља 
(1077). 
По ди за ње цр кве св. Ми ха и-
лу у Сто ну (бли зу Ду бров ни-
ка) (1080). 
1080. Ве ли ки жу пан Ра шке Ву-
кан (1083-1122). 
1081. Краљ Кон стан тин Бо-
дин (1081 – 1101) у Зе ти. Бар-
ска епи ско пи ја уз диг ну та у 
ранг ар хи е пи ско пи је (1089). 
Ву кан на па да Ви зан тиј ске по-
се де. Су ко ви око гра да Зве ча-
на на Ко со ву (1093). 
1102. Ву кан на пре ду је про-
тив ви зан тиј ских зе ма ља 
(1106). 
1122. Ве ли ки жу пан Ра шке 
Урош  I (1122-1143). 
1143. Ве ли ки жу пан Ра шке 
Урош I I (1143-1156). Су ко би 
са Ви зан тин ци ма у са ве зу са 
Уга ри ма.
1147. Ви зан тиј ски цар Ма ној-
ло I Ком нин ра за ра срп ске 
гра до ве Рас и Га лич (1149).  
Су ко би Ср ба и Ви зан ти на ца 
на ре ци Та ри, крај са да шњег 
Ва ље ва (1150). 
1155. Ве ли ки жу пан Ра шке Де-
са (1155). Не ко ли ко жу па на 
на сле ђу је уза стоп но ра шки 
пре сто под ви зан тиј ским 
ути ца јем. 

Бал кан ска си ла 
(1168-1321)
1168. Ве ли ки жу пан Ра шке 
Сте фан Не ма ња (1168 – 1196) 
Осни вач ди на сти је Не ма њи-
ћа. Не ма ња по ра жа ва бра та 
Ти хо ми ра у би ци код Пан ти-
на (1170). Не ма ња при хва та 
над ре ђе ност Ви зан тиј ског 
ца ра Ма ној ла I (1172). 
1175. Ро ђе ње  Раст ка Не ма-
њи ћа (Све ти Са ва). 
Ср би ује ди ње ни са Уга ри ма 
про тив Ви зан ти на ца сти-
жу до Со фи је и пу сто ше је 
(1182). Ср би ја до би ја пот пу ну 
са мо стал ност. Не ма ња на-
сто ји да осво ји Ду бров ник 
и остр во Кор чу лу (1184), за у-
зи ма Ду кљу и град Ко тор и 
об на вља спо ра зум о ми ру 
са Ду бров ни ком (1186). Срп-
ско по слан ство у Нир нбер гу 
пре го ва ра са Бар ба ро сом о 
пред сто је ћем Кр ста шком по-
хо ду (1186). 
1189. Не ма ња и  Бар ба ро са 
су сре ћу се у Ни шу док Кр-
ста ши про ла зе кроз до ли ну 
Мо ра ве (1189). Тр го вин ски 
спо ра зум из ме ђу Бо сне и 
Ду бров ни ка, је дан од пр вих 
пи са них до ку ме на та. Раст ко 
Не ма њић по ста је принц у 

њем ве ку и ако је по сто ја ла – на ко јем про
сто ру?
Та ква је сим би о за по сто ја ла. Ста нов ни ци раз

ли чи тог ет нич ког по ре кла жи ве на јед ном ши
рем ге о граф ском про сту ру, у раз ме ни еко ном
ских до ба ра и у ве за ма ко је ни су са мо су сед ске 
не го су и дру штве не у ужем сми слу ре чи. Ме ђу 
њи ма до ла зи и до же нид бе них ве за и „ме ша ња 
кр ви“. Се вер на Ал ба ни ја се то ком сред њег ве ка 
из два ја ла као под руч је та кве ет нич ке сим би о зе 
Ср ба, Вла ха (ро ма ни зо ва них ста ро се де ла ца сто
ча ра) и Ал ба на ца. 

Шта ка жу исто риј ски из во ри о бро ју Ср ба и Ал ба на ца 
у то вре ме ( 14 век, Де чан ска по ве ља из 1330 )? За тим, 
по сто је два по пи са. Пр ви је по пис обла сти Бран ко ви ћа 
из 1455. го ди не, а дру ги по пис Ска дар ског сан џа ка 1485. 
го ди не. Ка ко о тим по пи си ма пи шу на уч ни ци Ср би и 
Ал бан ци?
Сви ови по пи си, ко је сте на ве ли, и де чан ске по ве ље из три

де се тих го ди на 14 ве ка и тур ски деф те ри из дру ге по ло ви не 15. 
ве ка, све до че да је срп ски на род имао на Ко со ву и Ме то хи ји 
ап со лут ну ве ћи ну (око 98 од сто). Тек у 16. ве ку се при ме ћу ју 
пр ви зна ци ал бан ског ши ре ња из ју го за пад ног угла Ме то хи је 
на ис ток, сва ка ко уз исла ми за ци ју, као и ве ћа про ме на град ског 
ста нов ни штва услед на глог ја ча ња тур ског, ото ман ског еле мен
та у гра до ви ма (вој не по са де, тр гов ци). Из во ри се ту ма че лин
гви стич ким ме то дом, њи хов оно ма стич ки ма те ри јал по се ду је 
ва жне ет нич ке озна ке. Срп ски ис тра жи ва чи ти ме се све ви ше 
и све озбиљ ни је кри тич ки ба ве, под стак ну ти, по ред оста лог, и 
ве о ма јед но стра ним, тен ден ци о зним и не на уч ним ин тер пре
та ци ја ма ал бан ских пи са ца. 

Јед но по гла вље Ва ше књи ге об ра ђу је ве ли ку се о бу Ср
ба. Да ли су се Ср би исе ли ли са Ко со ва или ни су? Да ли 
је тач на те за ал бан ских исто ри ча ра да су се са Ср би ма 
исе ља ва ли Ал бан ци, Бу га ри, Гр ци и Ро ми?
Би ло је, а има и да нас ра зних, и вр ло опреч них упро шћа ва

ња ка да је реч о се о ба ма Ср ба са Ко со ва. По пу лар но је твр ђе ње 
да су се Ср би по сле аустриј ског по ра за у Ка ча ни ку 1689. ма
сов но исе ли ли са Ко со ва и Ме то хи је, ис пра зни ли ту зе мљу у 
ко ју се по том, та ко на пу ште ну, на се ља ва ју глад ни Ал бан ци из 
Ма ле си је и Ду ка ђи на. И обр ну то, твр ди се да нас у ал бан ској 
исто ри о гра фи ји, да ве ли ке се о бе Ср ба са Ко со ва ни је би ло, а 
ве ли ки по крет на ро да на се вер у то ме не срећ ном ра ту био је 
на вод но се о ба ши рих ма са хри шћан ског ста нов ни штва – Ал
ба на ца, Бу га ра, Ср ба, Ро ма итд. Ни јед но ни дру го ни је тач но.

Већ?
Пред тур ско – та тар ском осве том ог њем и ма чем бе жа ла је 

ве ли ка ма са хри шћан ског, али пре све га срп ског на ро да, ко ја 
се сли ва ла из Гор њег По ва дар ја пре ко Ко со ва и По мо ра вља на 
се вер, а у глав ном та ла су пред во ђе на па три јар хом Ар се ни јем 
III Чар но је ви ћем. То је ви ше стру ко до ка за на исто риј ска чи ње
ни ца, ко ја се ни ка квом со фи сти ком не мо же по ре ћи. Ве ли ка 
ми гра ци ја Ср ба за у ста ви ла се та да чак у се вер ној Угар ској, са 
по врат ним та ла си ма ка Сла во ни ји и Сре му, где је ина че Ср ба 
би ло још од сред њег ве ка (а ни су тек овом се о бом ту до шли). 
Ме ђу тим, ко сов ско – ме то хиј ска област ни је том се о бом би ла 
пот пу но ис пра жње на.

Ко је су по сле ди це ве ли ке 
се о бе Ср ба на ет нич ки од
нос Ал ба на ца и Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји? Ка ко 
се, по себ но, исла ми за ци ја 
Ал ба на ца од ра зи ла на ет
нич ке од но се и про це се на 
Ко сме ту?
Ве ли ком се о бом Ко со во и 

Ме то хи ја ни су „пре пу ште ни“ 
Ал бан ци ма, али су сва ова рат
на зби ва ња убр за ла из ве сне по
ли тич ке, а он да и де мо граф ске 
про це се ко ји ће по том у 18. ве
ку по че ти ра ди кал но да ме ња ју 
до та да шњи ет нич ки од нос на 
ште ту Ср ба. Ши ре ње Ал ба
на ца на ис ток у срп ске зе мље 
и Ма ке до ни ју је ис кљу чи во у 
зна ку исла ми за ци је. То је пак 
дво стру ки про цес: исла ми зо ва
ње Ал ба на ца ко ло ни ста, чи ме 
се сти чу по вла сти це и пра во 
на си ља и из ра бљи ва ња над 
хри шћан ском ра јом, и дру го, 
исла ми зо ва ње Ср ба ста ри на ца, 
чи ме се отва ра пут ка њи хо вој 
аси ми ла ци ји и ал ба ни за ци ји. 
Упра во се овај дру ги про цес 
ин тен зи ви ра у 18. ве ку по сле 
срп ских се о ба (1690, 1737).

Из ве стан про це нат да на шњих ко сов ских Ал ба
на ца је срп ског по ре кла (не где ви ше, не где ма
ње: у Кри вој Ре ци, на при мер, око два од сто). С 
дру ге стра не, прет ња исла ми за ци је и ал ба ни за
ци је би ла је узрок мно гих по је ди нач них и по ро
дич них се о ба Ср ба са Ко со ва у 18. и 19. ве ку.
Ко ја је уло га Ал ба на ца му сли ма на у гу ше њу 
осло бо ди лач ких по кре та хри шћан ске ра је 
кра јем 17. и то ком 18. ве ка?

Исла ми зо ва ним Ал бан ци ма да та је, за и ста, 
ва жна уло га у гу ше њу осло бо ди лач ких по кре та 
хри шћа на на ро чи то у 19. ве ку. Они су се ис та

кли већ у бор би про тив срп ског устан ка 1804.1813. го ди не. 
По сле ко нач ног осло бо ђе ња Ср би је у дру гом устан ку, 1815., 
на се ља ва ње Ал ба на ца у ши ро ком по ја су око Ср би је, од Сан
џа ка до То пли це, оства ру је се као ото ман ски план да се Ср
би ја стра те гиј ски окру жи и изо лу је „за штит ним кор до ном“ 
исла ми зо ва них Ал ба на ца: то је тре ба ло да бу де пр ви, ак тив ни 
од брам бе ни по јас, са ко га би се у сва ком тре нут ку мо гла по
кре ну ти и ору жа на деј ства про тив са ме Ср би је. У од но су на 
срп ску ра ју, ко ја је оста ла под тур ском вла шћу, овај ал бан ски 
по јас је имао да игра уло гу глав ног ин стру мен та ре пре си је, 
као што се и по ка за ло при ли ком га ше ња ло кал них уста на ка 
и бу на (1841.).

За што су ал бан ска на си ља обе ле жи ла срп ско ал бан ске 
од но се у 19. ве ку? Баш у том пе ри о ду би ло је и при ме ра 
са рад ње Ср ба и Ал ба на ца, али и на си ља ко ја су до ве ла 
до исе ља ва ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је у Ср би ју и Цр
ну Го ру?
Ис ти ца ње при ме ра са рад ње и на ро чи то до брих су сед ских 

од но са има, раз у ме се, по во љан вас пит ни зна чај, јер ука зу је 
и на не ке дру ге мо гућ но сти сем су ко ба и не при ја тељ ста ва. Да
нас, по го то ву, у же љи да се раз ви ју ти по зи тив ни по тен ци ја ли 
ме ђу на ци о нал не са рад ње, на гла ша ва се по тре ба да сли ка на
си ља бу де „урав но те же на“ сли ком са рад ње и брат ске со ли дар
но сти Ср ба и Ал ба на ца. Но ства ри ти ме мо гу до би ти и дру ги, 
не га тив ни ка рак тер ако се ти ме ус по ста вља јед на не ствар на 
сли ка, у ко јој су пре ћу та не „не при јат не“ чи ње ни це, а по тен
ци ра њем „по зи тив ног“ ства ра ју илу зи ју о ствар ном ка рак те ру 
од но са. Исто риј ски, од нос на род них ко лек ти ва не мо же се све
сти на су му по је ди нач них од но са, и не мо же се ти ме од ме ра
ва ти и оце њи ва ти. Са овог ста но ви шта бит но је уочи ти шта 
до ми ни ра укуп ним од но сом, шта га дру штве но и по ли тич ки 
усме ра ва и од ре ђу је.

Ка кав је, у том кон тек сту, био од нос Ср ба и ка то лич ких 
Ал ба на ца?
На та квом оп штем пла ну мо ра се го во ри ти о до брим од но

си ма Ср ба и ка то лич ких Ал ба на ца све до се дам де се тих го ди на 
19. ве ка, па де ли мич но и ка сни је. То је при мер мо гућ ног по зи
тив ног раз во ја, углав ном у сред њо ве ков ној тра ди ци ји (ко ја ни
је зна ла за срп ско ал бан ске кон флик те, већ кроз ви ше сто ле ћа 
са мо за рав но прав ност, са рад њу и при ја тељ ство) и под зна ком 
хри шћан ске со ли дар но сти. Ср би и ка то лич ки Ал бан ци уста ју 
за јед но про тив Ту ра ка и кра јем 17. и у 18. ве ку, а те сне ве зе и 
за јед нич ке ак ци је пра те се и ду го кроз 19. век. 

Ап со лут но је дру га ствар, по Ва шем ми шље њу, са исла
ми зо ва ним Ал бан ци ма?

До бро сте за па зи ли. Они 
су пре све га вер ски, а он да 
и со ци јал но, па ко нач но и 
на ци о нал но, на ла зе пре ма 
ко сов ским и дру гим Ср би ма 
као удар ни еле мент ото ман
ске по ли ти ке од на ро ђа ва ња 
и ге но ци да на Бал ка ну. (Они 
су исто та ко ко ри шће ни и 
про тив грч ких уста ни ка и 
осло бо ђе не грч ке др жа ве 
у 19. ве ку). Сто га је и од нос 
исла ми зо ва ног ал бан ског ко
лек ти ва и пра во слав них Ср
ба и Ма ке до на ца чи та ва два 
ве ка био знак агре си је, на си
ља и ге но ци да над Ср би ма и 
Ма ке дон ци ма. 
Ма ло пре сте по ме ну ли ма
сов но исе ља ва ње Ср ба са 
Ко со ва и Ме то хи је у су сед
не обла сти у Ср би ју и Цр ну 
Го ру, ка ко се то ту ма чи?

Исе ља ва ње Ср ба са Ко со ва, 
за пра во из це ле Ста ре Ср би
је, у Ср би ју (и ма њим де лом 
у Цр ну Го ру) тра је углав ном 
кроз цео 18. и 19. век, на ро
чи то по сле успе шне срп ске 
ре во лу ци је 1804. и 1815., а на
ро чи то се с ма њим пре ки ди

При зрен, раз глед ни ца с по чет ка про шлог ве ка



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

36

Ху му (1190).  Ср би на пре ду ју 
под у пр ти Ви зан ти јом у обла-
сти Ју жне Мо ра ве (1190). 
Сте фан Не ма њић, сред њи 
син Не ма њин, же ни се ви зан-
тиј ском прин це зом Ев до ки-
јом (1191). Не ма ња аб ди ци ра 
и по вла чи се у мо на штво, 
нај пре у ма на стир Хи лан дар 
а по том и у ма на стир Сту де-
ни цу (1196). 
1196.   Ве ли ки жу пан Ра шке 
Сте фан Не ма њић (1196- 1227) 
Краљ од 1217. 
Не ма ња, као мо нах Си ме он, 
уми ре у ма на сти ру Хи лан-
дар (1200). Сте фа на свр га ва 
ста ри ји брат Ву кан (1202). 
Уга ри пу сто ше Ср би ју (1203). 
Сте фан и Ву кан ми ре се и Сте-
фан по но во по ста је Ве ли ки 
жу пан (1203). 
1204. Не ма њи но те ло пре не-
то је из ма на сти ра Хи лан да-
ра у Сту де ни цу (1206). Са ва 
Не ма њић по ста је ар хи е пи-
скоп и на ста њу је се у ма на-
стри ју Сту де ни ца (1206). 
Сте фан Не ма њић же ни се 
Аном Дан до ло, уну ком ве не-
ци јан ског  дужда (1207). 
Сте фан Не ма њић осло ба ђа 
Ниш, Вра ње и При зрен. 
1215. Сте фан Не ма њић ра ту-
је протв Бу га ра, Уга ра и Ви-
зан ти на ца (1216). 
1217. Сте фан Нем ањић по-
ста је пр ви срп ски краљ у Ра-
шкој, за то на зван «Пр во вен-
ча ни».
Са ва Не ма њић по вла чи се на 
Све ту Го ру (1217). 
Ра о слав, нај ста ри ји Сте фа-
нов син, же ни се Аном, кћер-
ком епир ског кра ља (1219). 
1219. Срп ска цр ква по ста је 
не за ви сна, са Са вом као пр-
ви ар хи е пи ско пом. 
1228. Краљ Ра до слав Не ма-
њић (1228 – 1233). 
1228. Ар хи е пи скоп Са ва пу-
ту је у Па ле сти ну (1229).
1232. Бо сан ски бан Ма ти ја 
Ни но слав (1232 – 1250). 
Угар ски ва зал, ка то лик ко ји 
флер ту је с «је ре си», иза зи ва 
кр ста шки по ход на Бо сну. 
Кра ља Ра до сла ва сврг нуо 
ње гов брат (1233). 
1233. Краљ Сте фан Вла ди-
слав I (1234 – 1243). Оже њен 
кћер ком бу гар ског ца ра, вла-
да под сна жним бу гар ским 
ути ца јем. 
Срп ски ар хи е пи скоп Ар се-
ни је I (1243- 1263) за у зи ма 
Са ви но ме сто по ње го вом 
по вла че њу. 
Дру го Са ви но ве ли ко пу то ва-
ње и смрт у Тр но ву, Бу гар ска 
(1236). 
Не мач ко-сак сон ски ру да ри  
(Саси) до ла зе у Ср би ју (1241). 
1243. Краљ Сте фан Урош I Не-
ма њић (1243-1276).
1248. Сте фан Уорш же ни се 
Је ле ном Ан жуј ском (1250). 
Су ко би из ме ђу Ср би је и Ду-
бров ни ка (1251-1255). 
1250. Бан При је зда  (1250-
1278) у Бо сни. Осни вач ди на-
сти је Ко тро ма на. 
Краљ Урош осва ја Ско пље, 
При леп и Ки че во (1258). 
1263. Ар хи е пи скоп  Са ва I I (син 
кра ља Сте фа на) (1263-1271). 

ма (па из ме ђу два ра та и са обр ну
тим ми гра ци ја ма!) и кроз 20. век 
све до на ших да на. Оно се зби ва 
у та ла си ма, пре те жно у тзв. ин ди
ви ду ал ној од но сно по ро дич ној 
ми гра ци ји, ко ја у свом укуп ном 
ефек ту – ка ко је дав но при ме тио 
Јо ван Цви јић – иза зи ва знат но 
ве ће, ду бље и да ле ко се жни је по
ре ме ћа је од ма сов них ко лек тив
них се о ба на мах по пут оне под 
Чар но је ви ћем. Кад год се по ја ча
вао тур ско ал бан ски зу лум, и 
бе жа ње је по сто ја ло ма сов ни је.
Те рор се на ро чи то по ја ча ва и 
до би ја раз ме ре и ка рак тер ге
но ци да над срп ским на ро дом 
у оним вре њи ма ко ја су по сле 
уво ђе ња ре фор ми Гил хан ским 
ха ти ше ри фом (1839.) по ди за ле 
кон зер ва тив не му сли ма не Ал
бан це и Тур ке на по бу ну про тив 
ле ги тим них ото ман ских вла сти, 
али са свом су ро во шћу и про тив 
хри шћан ске ра је као то бо жњег 
„глав ног крив ца“ што се ше ри
јат ско устрој ство др жа ве ме ња, за во де по ре зи и оп шта вој на 
оба ве за. Срп ско тур ски ра то ви 1876. 1878. по гор ша ли су ста
ње хри шћан ске ра је на Ко со ву: осло бо ди лач ки рат и по крет 
Ср ба, ко ји се по спо ра зу му ве ли ких си ла за у ста вио на гра ни
ца ма ко сов ског ви ла је та, иза звао је су ро ву ре ак ци ју Ал ба на ца.

Одр жа ва ње „При зрен ске ли ге“ је, не сум њи во, у том 
лан цу ва жна ка ри ка. Ка кав је њен ути цај био на про це
се на Ко со ву?
Они ко ји су на пу сти ли ра ни је оте ту зе мљу у То пли ци и 

осло бо ђе ним ју жно мо рав ским сре зо ви ма, на се ље ни по том 
пре те жно у гра нич ном по ја су на Ма лом Ко со ву, Кри вој ре ци 
и Гор њој Мо ра ви, све ти ли су се на нео сло бо ђе ним Ср би ма 
– са да већ у окви ру ја сног и де фи ни са ног ве ли ко ал бан ског и 
ан ти срп ског по ли тич ког про гра ма. Тај про грам је фор му ли са
ла тзв. При зрен ска ли га, пр ва ор га ни за ци ја ал бан ског на ци о
на ли зма, осно ва на пред Бер лин ски кон грес и по во дом ње га 
1878. го ди не, ра ди од бра не ин те гри те та ото ман ског цар ства 
и у окви ру то га ује ди ње ња тзв. „ал бан ских ви ла је та“; то је тзв. 
„Ве ли ка Ал ба ни ја“, од Мо ра ве до Ар те, од Ја дра на до Вар да ра. 
Та ква је по ли тич ка ин те гра ци ја ових ви ла је та би ла упе ре на 
про тив осло бо ди лач ког по кре та срп ског на ро да и ње го вих ви
тал них ин те ре са, исто као и про тив Ма ке до на ца и Гр ка. 

Ка ко оце њу је те схва та ње Ди ми три ја Ту цо ви ћа о срп
ско ал бан ским од но си ма 1910. – 1914. го ди не?
Ди ми три ја Ту цо ви ћа не би ва ља ло по сма тра ти ван ње го ва 

вре ме на и по го то ву ван од но са и по ли ти ке срп ске со ци јал де
мо кра ти је. Ње го ви ста во ви су обе ле же ни ко ли ко из ве сном 
иде о ло шком док три нар но шћу, то ли ко и праг ма ти змом стра
нач ке по ли тич ке игре. На оп штем пла ну, у осу ду тзв. „за во је
вач ке по ли ти ке срп ске бур жо а зи је“, ко ја је по га ђа ла у ства ри 
осло бо ди лач ки про грам и ра то ве Ср би је 1912. 1913. го ди не, 
и у по је ди нач ним оце на ма, упа дљи во је код Ту цо ви ћа аустро 
угар ска, ма кар и марк си стич ка беч ка ин спи ра ци ја. По го то ву у 
од но су на Ко со во, Ту цо вић је пре ви део не са мо жи во и ни ма
ло за не мар љи во при су ство срп ског на ро да на тој те ри то ри ји 
не го и ста ње про гра ма и ге но ци да у ко ме се тај на род на ла зио, 
те им пе ра тив ње го ва осло бо ђе ња и пре ки да у то ме убр за ном 
про це су ли кви да ци је Ср ба на ма тич ној на ци о нал ној те ри то
ри ји. Већ та да се, под ви дом објек тив ног и пра вич ног од но са 
пре ма ал бан ском на ро ду, уз же сто ку осу ду им пе ри ја ли зма „ве
ли ко срп ске бур жо а зи је“, без ика квог раз ли ко ва ња и ни јан си
ра ња, ста вља ла хи по те ка на осло бо ди лач ки про грам срп ске 
др жа ве. Та ко се у Ту цо ви ће вој уоп ште ној дис ква ли фи ка ци ји 
срп ске по ли ти ке 1912. 1914. го ди не, у ства ри, пре ћут но при
хва та ло ал бан ско ста но ви ште. 

У „Књи зи о Ко со ву“ раз ма тра те и ста во ве КПЈ из ме ђу 
два ра та о ал бан ском пи та њу.
Ста во ви КПЈ о ал бан ском пи та њу из ме ђу два ра та обе ле же

ни су из ве сним ко ле ба њем, у ко ме су 
се од ра жа ва ла лу та ња у фор му ли са
њу пар тиј ске по ли ти ке о на ци о на
лом пи та њу, од но сно пре ма Ју го сла
ви ји као др жа ви. По сле крат ког по
чет ног пе ри о да, обе ле же ног ју го сло
вен ском па чак и уни та ри стич ком 
иде јом (1919. – 1920.), КПЈ се убр зо 
на шла на по зи ци ја ма Ко мин тер не, 
ко ја је у Ју го сла ви ји ви де ла ве штач
ку „вер сај ску“ тво ре ви ну ме ђу на род
ног им пе ри ја ли зма и ве ли ко срп ске 
бур жо а зи је и у ко јој су сви на ро ди, 

сем срп ског, и све на ци о нал не 
ма њи не, угње те ни. Сто га је у зна
ку осу де ве ли ко срп ског хе ге мо
ни зма по др жа на по ли ти ка раз
би ја ња ју го сло вен ске др жа ве, са 
раз у ме ва њем за сва ки ан ти ју го
сло вен ски и ан ти срп ски се па ра
ти зам, био он хр ват ски или сло
ве нач ки, ма ке дон ски и цр но гор
ски, али и за „ма њин ски“ се це
си о ни зам – Ма ђа ра и Ал ба на ца.
Тај про грам вр ху нац до сти же на 
Че твр том кон гре су КПЈ у Дре зде
ну 1928., ка да се ју го сло вен ска 
па три ја већ на ла зи под ап со лут
ном до ми на ци јом и кон тро лом 
ан ти ју го сло вен ских еле ме на та у 
Ко мин тер ни (ита ли јан ских и бу
гар ских). На Ко со ву, па чак и на 
Сан џа ку, гле да се као на ал бан ску 
за мљу ко ју је ве ли ко срп ска бур
жо а зи ја од у зе ла од Ал ба ни је те 
на њој угње та ва ал бан ски на род. 
Пра во ал бан ске на ци о нал не ма
њи не на се це си ју и на при па ја ње 
„ма тич ној“ др жа ви – Ал ба ни ји, 

ов де је јед на од не дво сми сле них и чвр стих пре ми са. Так тич ки 
за о крет 1934  1935. ка по ли ти ци ан ти фа ши стич ког На род ног 
фрон та, на вео је КПЈ на од бра ну ин те гри те та Ју го сла ви је и 
на фор му ли са ње про гра ма за ње но ре ор га ни зо ва ње на фе де
ра тив ном прин ци пу, али се ни је из ме ни ла оце на о угње тач
ко хе ге мо ни стич кој уло зи срп ске на ци је и ње не бур жо а зи је, 
по ред оста лог и пре ма ал бан ској ма њи ни.

 За ни мљи во би би ло, ра ди от кла ња ња из ве сних не ја
сно ћа, да нам ка же те ка ко су та пи та ња ре ше на на Пе
тој зе маљ ској кон фе рен ци ји КПЈ 1940. у За гре бу?
И пре ма за кључ ци ма те кон фе рен ци је, Ср би су на Ко со ву са

мо оку па то ри и ко ло ни за то ри ко је тре ба „про те ра ти“. По сто
ји, да кле, све до са мо га ра та јед но трај но и не из ме ње но гле да
ње у КПЈ на Ко со во као на ци о нал но ал бан ску зе мљу, на ко јој 
су пра ва ал бан ског на ро да при мар на. У сва ком слу ча ју, као и у 
Ту цо ви ће вим по гле ди ма из 1914., став је КПЈ из ме ђу два ра та 
да је су шти на ко сов ског пи та ња у по ло жа ју ал бан ске на ци о
нал не ма њи не, ње ној угње те но сти и обес пра вље но сти, а не у 
по ло жа ју и суд би ни – срп ског на ро да на Ко со ву, ко ји се све до 
1912. го ди не угње тен и обес пра вљен бо рио за го ли оп ста нак, 
при си љен да се исе ља ва из сво је ро ђе не зе мље. 

Ако је та ко ка ко Ви твр ди те, ре ци те нам ка кав је он да 
био ствар ни трет ман и по ло жај Ал ба на ца у ме ђу рат ном 
пе ри о ду?
Ал бан ци Ко со ва и Ма ке до ни је су 1912. го ди не у Цр ној Го ри 

и Ср би ји ко нач но из гу би ли све оне дру штве не при ви ле ги је 
ко је су као му сли ман ски еле ме нат не ка да има ли у ото ман ској 
др жа ви. Са фор ми ра њем др жа ве Ал ба ни је и ње ним раз гра ни
че њем, ко је је 1913. и 1929. го ди не, до би ло ме ђу на род ну санк
ци ју, из гу бље не су ле гал не осно ве за оче ки ва ње да ће се оства
ри ти кон цепт При зрен ске ли ге од но сно „Ве ли ке Ал ба ни је“.
У го ди на ма оку па ци је 1915. 1918., ан ти срп ски став Ал ба на
ца је са свим ра зу мљив, ако и не ми ре ње са ус по ста вља њем 
ју го сло вен ске др жа ве 1918. По ло жај ал бан ске ма њи не, за
то, ма ко ли ко прав но ре гу ли сан Сен жер мен ским уго во ром 
1919. го ди не, од ре ђен је био пре све га ње ним соп стве ним 
од но сом пре ма ју го сло вен ској др жа ви: по бу не и те ро ри
стич ке ак ци је по тре са ју Ко со во и за пад ну Ма ке до ни ју два
де се тих го ди на и др же це лу ову област и це ло куп но ње но 
ста нов ни штво у не ре дов ном ста њу, те ро ру и не си гур но сти.
За 23 го ди не по сто ја ња Кра ље ви не Ју го сла ви је ста ње на Ко со ву 
и Ме то хи ји ни је мо гло би ти и ни је би ло сре ђе но. С јед не стра
не, у по ку ша ју да се аграр ном ре фор мом ли кви ди ра ју фе у дал
ни од но си, а ко ло ни за ци јом Ср ба и под сти ца њем исе ља ва њем 
Ал ба на ца у Тур ску ма кар де ли мич но ус по ста ви де мо граф ска 
рав но те жа и обез бе ди стра те ги ја ин те ре са у овој екс пло зив
ној гра нич ној обла сти, ју го сло вен ска др жа ва ни је ус пе ла да 
оства ри сво је ци ље ве. С дру ге стра не, ал бан ски тзв. „ирен ден

ти зам“ на Ко со ву, под сти цан и пот по
ма ган од Ита ли је и Бу гар ске, ни је ни 
у јед ном тре нут ку пре стао да деј ству је 
про тив ју го сло вен ске др жа ве, под гре
ва ју ћи бун тов нич ка рас по ло же ња и 
се це си о ни стич ке на де. За то је исто
риј ски нео прав да на упро шће на и јед
но стра на сли ка Ко со ва као обла сти 
у ко јој се са мо угње та ва ла ал бан ска 
на род ност. Об ја шња ва ти по на ша ње 
ал бан ског „ире ден ти зма“, по го то ву 
ка сни је, за вре ме ра та и по сле ње га, на
вод ним ре ван ши змом за угње та ва ње 

Ве ли ка Хо ча, сни мио Д. До ма зет

Пећ ка
па три јар ши ја
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Краљ Урош I без у спе шно на-
па да Уга ре у Ма чви (1267). 
1272. Ар хи е пи скоп Јо а ни ки-
је I (1272 – 1276). 
Краљ Урош I осва ја Ду бров-
ник (1275). 
1276. Краљ Сте фан Дра гу тин 
Не ма њић (1276-1282). Дра гу-
тин аб ди ци ра по сле не сре ће 
у ло ву, у ко рист свог бра та 
Ми лу ти на на сабору у Де-
же ви (1282) и по вла чи се да 
вла да се вер ном Ср би јом и 
Сре мом. Ср би по но во пре у-
зи ма ју Ско пље, По лог и обла-
сти око Бе ла си це (1282). 
1282. Краљ Сте фан Урош II 
Ми лу тин Не ма њић (1282-
1321).
Ср би се су ко бља ва ју са Ви-
зан тин ци ма, сти жу до Хи лан-
да ра и до Еге ја (1283). 
Ми лу тин се же ни Ели за бе-
том, кћер ком угар ског кра-
ља Сте фа на  V  (1283).  
Ср би осва ја ју По реч, Ки че во 
и Де бар у Ма ке до ни ји (1284). 
Дра гу тин при ма кон це си је 
од Уга ра, Бе о град је пр ви 
пут под ди рект ном упра вом 
Ср ба. 
Мон голи (Та та ри) пу сто ше 
Бу гар ску, Угар ску и де ло ве 
Ср би је и па ле ма на стир Жи-
чу (1285). 
1290. Бан Стје пан Ко тро ма-
них (1290-1310) у Бо сни. Оже-
нио се Је ле ном, кћер ком кра-
ља Дра гу ти на. 
Дра гу тин за у зи ма Бра ни че-
во (ис точ на Ср би ја) (1291). 
Угар ски краљ Ан дреј III да је 
Сла во ни ју Дра гу ти но вом си-
ну Вла ди сла ву (1292). 
Ар хи е пи скоп Јев ста ти је 
(1292 – 1309). 
Ми лу тин за у зи ма Драч (Ал-
ба ни ја) (1296). 
Ми ров ни спо ра зу ми из ме ђу 
Ср би је и Ви зан ти је, Ми лу тин 
се же ни Си мо но дом, кћер-
ком ца ра Ан дро ни ка II. Пећ 
по стаје се ди ште срп ске ар хи-
е пи ско пи је (1299).
1307. По че ци су ко ба ме ђу 
бра ћом Ми лу ти ном и Дра гу-
ти ном (1301). 
Ми лу тин да је Зе ту си ну Сте-
фа ну на упра вља ње (1309). 
Ар хи е пи скоп Са ва I I I (1309-
1324), мо нах и ди пло ма та. 
Угари при вре ме но осва ја ју 
се вер ну Ср би ју, укљу чу ју ћи 
Ма чву и Бе о град (1319). Ми-
лу ти нов син Сте фан вра ћа се 
из Кон стан ти но поља (1320). 
Краљ Ми лу тин уми ре (1321). 
Сте фан твр ди да му се вид 
чу де сно по вра тио, пре у зи ма 
пре сто и по чи ње бит ку са 
супарницима.

Вр ху нац  (1321-1366)
1321 – Краљ Сте фан Урош III,  
Де чан ски (1321-1331).
1322 Бан Стје пан II Ко тро ма нић 
(1322-1353) у Бо сни. Еко ном ски 
и по ли тич ки успон Бо сне  уз 
по др шку Угар ске; кон флик ти 
са Ср би јом; Фран ци скан ци ши-
ре сво ју ми си ју 1323. 
Ар хи е пи ском Да ни ло II (1324-
1337), ди пло ма та и др жав ник, 
чу ве ни пи сац жи ти ја срп ских 
кра ље ва и ар хи е пи ско па.
Бо сна анек ти ра део Ху ма (1326). 

од стра не Ср ба у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, зна чи при хва та ти 
јед ну исто риј ски не тач ну и у су шти ни ире ден ти стич ку те зу.

Ши рој пу бли ци ни је до вољ но по зна то ка ко је ал бан ски 
на род до че као слом Кра ље ви не Ју го сла ви је. Уз гред, шта 
је обе ле жа ва ло срп ско ал бан ске од но се то ком по след
њег ра та?
Не ма ни ка квог сми сла скри ва ти да је ал бан ски на род на 

Ко со ву оду ше вље но до че као слом Ју го сла ви је 1941. као сво је 
„осло бо ђе ње“, и да је по том ње гов па си ван или не при ја тељ
ски од нос пре ма НОБ на Ко со ву и Ме то хи ји био од ре ђен ан
ти ју го сло вен ским и ан ти срп ским рас по ло же њем. Уоста лом, 
ка рак те ри стич но је да је и са ма КПЈ пре ра та на Ко со ву и Ме
то хи ји има ла осло нац углав ном у ре до ви ма Ср ба и Цр но го ра
ца, па и то пре те жно ме ђу ко ло ни сти ма, док је број Ал ба на ца 
чла но ва Пар ти је и СКОЈа био ве о ма ма ли, ап со лут но не сра
зме ран ет нич ком од но су. На по ли тич ком пла ну, за све вре ме 
ра та, од но си из ме ђу КПЈ и КП Ал ба ни је, али и рад са ме об ла
сне пар тиј ске ор га ни за ци је Ко со ва и Ме то хи је, про те кли су 
у зна ку не до у ми ца и ко ле ба ња у по гле ду бу ду ћег ста ту са ове 
те ри то ри је?

О ка квим ко ле ба њи ма и про ме на ма је реч?
Де ша ва ле су се круп не про ме не: Ср би и Цр но гор ци, под 

прет њом фи зич ке ли кви да ци је су про те ри ва ни у Ср би ју и Цр
ну Го ру, а по ли тич ком сце ном Ко со ва и Ме то хи је до ми ни ра ју 
раз не ве ли ко ал бан ске кви слин шке гру пе и ору жа не фор ма ци
је, ко је су ме то дом ге но ци да спро во ди ле про грам „ет нич ки чи
стог Ко со ва“, за чет још у При зрен ској ли ги. На дру гог стра ни, 
ко му ни сти Ал ба ни је и са ми га је „ирен ден ти стич ке“ на де, уве
ре ни да ће по сле по бе де со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји 
и Ал ба ни ји пи та ње Ко со ва ко нач но и без те шко ћа 
ре ше но од лу ком о при па ја њу свих ју го сло вен ских те
ри то ри ја на ста ње них Ал бан ци ма ма тич ној др жа ви. 
КПА, али до бар део ал бан ских пар тиј ских ка дро ва 
са Ко со ва или оних ко ји су деј ство ва ли на Ко со ву, 
имао је у пер спек ти ви из два ја ње Ко со ва из са ста ва 
Ју го сла ви је као нај при род ни ју ствар. То је до шло до 
из ра жа ја на ро чи то у од лу ка ма „осни вач ке“ кон фе
рен ци је На род но о сло бо ди лач ког од бо ра за Ко со во 
и „Ду ка ђин“ у Бу ја ну око Но ве го ди не 1944., са из ри
чи тим опре де ље њем за се це си ју Шип та ра, су прот но 
од лу ка ма дру гог за се да ња Ав но ја, ко ји ни је при знао 
фа ши стич ко рас ко ма да ње Ју го сла ви је. Мо же се сло
бод но ре ћи да су већ у том, рат ном пе ри о ду из би ле 
на по вр ши ну све глав не про тив реч но сти ко је ће оп
те ре ћи ва ти по ли тич ку си ту а ци ју на Ко со ву и по сле 
ра та, све до да нас. 

Ка да је, за пра во, за по че ла ауто но ми ја Ко со ва?
Прав но, ауто но ми ја Ко со ва и Ме то хи је кон сти ту

и са на је тек од лу ком Об ла сне на род не скуп шти не 
Ко со ва и Ме то хи је у При зре ну 9. ју ла 1945., од но сно 
Уста вом ФНРЈ од 31. ја ну а ра 1946. Бу јан ске од лу ке из 
1944., су прот но твр ђе њу мно гих ал бан ских ауто ра и 
по ли ти ча ра, не мо гу има ти и не ма ју у том по гле ду 
кон сти ту ти ван зна чај. Оне су би ле до не те од стра не 
те ла ко је ни је пред ста вља ло на род Ко со ва и Ме то хи
је; у ње му је уче ство вао ве ли ки број Не ју го сло ве на, 
од но сно ал бан ских др жа вља на; одр жа но је ван те
ри то ри је Ју го сла ви је, у Ал ба ни ји, под не по сред ним 
ту тор ством КПА. „Са мо о пре де ље ње“ Ал ба на ца 
у бу јан ској од лу ци је не дво сми сле но за Ал ба ни ју а 
про тив Ју го сла ви је. АВ НОЈ, ме ђу тим, по твр ђу је ин те гри тет 
Ју го сла ви је, кон сти ту и ше фе де ра ци ју шест је ди ни ца и не по
ми ње ауто но ми је, већ са мо „сва на ци о нал на пра ва“ за ма њи
не. У та пра ва не спа да и пра во на от це пље ње и при па ја ње 
дру гој (ма кар и ма тич ној) др жа ви; то пра во се у ме ђу на род но
прав ној те о ри ји и прак си ма њи на ма уоп ште не при зна је, јер 
би би ло су прот но на че ли ма су ве ре но сти и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та др жа ве и ста бил но сти ме ђу на род них од но са.
Ни је до вољ но ја сна ни са ма по ли тич ка ге не за ауто но ми је Ко
со ва: не ки пред зна ци ауто но ми је при ме ће ни су већ у ор га ни зо
ва њу об ла сног ко ми те та КПЈ на „ди рект ној ве зи“ са ЦК КПЈ 
од 1940. го ди не. Ства ри су ве о ма сло же не, а пи та ње ста ту са Ко
со ва ни је би ло де фи ни тив но ре ше но ни у При зре ну 1945., ни 
Уста вом од 1946., ни ка сни јим устав но прав ним до ку мен ти ма. 
Ка да се по сма тра исто риј ски, ста тус Ко со ва и Ме то хи је се по
сле ра та ме ња, и то ме ња у прав цу све ве ћег оса мо ста љи ва ња. 
Ви дан је, при то ме, по ли тич ки при ти сак ал бан ског на ци о на
ли зма, ко ји је већ осло бо ђе ње Ко со ва и Ме то хи је 1944. и 1945. 
го ди не по му тио ор га ни зо ва ним устан ком у обла сти, а по том 
са мо де мон стра ци ја ма 1968. и 1981., не го и кон ти ну и ра ним деј
ством про тив Ју го сла ви је и по себ но про тив срп ског на ро да.

Шта је про у зро ко ва ло де мон стра ци је у При шти ни но
вем бра 1968 ? У ка квој су оне ве зи са кон тра ре во лу ци јом 
1981. го ди не?
Тек ће ар хив ски рад бу ду ћих ге не ра ци ја исто ри ча ра, ве ру

јем, от кри ти сву по за ди ну де мон стра ци ја 1968. и 1981. го ди не, 
јер има у то ме мно го не ре че ног, пре ћут ног, за та шка ног, а и да

ље ак ту ел ног. У пи та њу су зби ва ња ко ја ни су окон ча на и ко ја, 
на жа лост, још не при па да ју исто ри ји. Не ки се мо мен ти ипак 
већ мо гу из дво ји ти упра во за хва љу ју ћи јед ној ду бљој исто риј
ској пер спек ти ви.

И Ви, да кле, као и дру ги ис тра жи ва чи сма тра те да по
сто ји ге не за ал бан ског ире ден ти зма, да он ни је „на пра
сно“ ро ђен 1968. или 1981. го ди не?
Сви та ко зва ни „кон тра ре во лу ци о нар ни до га ђа ји“ ни су ни

ма ло слу чај ни већ се на ла зе на ли ни ји кон ти ну и ра не бор бе 
ал бан ског на ци о на ли зма за „Ве ли ку“,ет нич ку чи сту“ Ал ба ни
ју. Та бор ба је про грам ски фор му ли са на још у При зрен ској ли
ги 1878. про тив Ср би је, Цр не Го ре, да бу де на ста вље на из ме ђу 
два ра та про тив Ју госла ви је, да се 1941. го ди не по ве же са фа
ши стич ком агре си јом и ко ри сти ње не пло до ве, да сво је об но
вље не фор му ле до би је у Дру гој (1943.) и Тре ћој „при зрен ској“ 
ли ги (1946.). Исто та ко је ја сно да су „ко сов ска зби ва ња“ из раз 
јед ног план ског, ме то дич ног деј ства не ких не увек ви дљи вих 
чи ни ла ца са ци љем да се де ста би ли зу је Ју го сла ви ја, осво ји ста
тус ре пу бли ке као вид ал бан ског на ци о нал ног су ве ре ни те та и 
та ко ство ре усло ви за ује ди ње ње са Ал ба ни јом, без об зи ра да 
ли у бли жој или да љој пер спек ти ви.

У функ ци ји те кон тра ре во лу ци о нар не бор бе су и зах тев 
ире ден те за ет нич ки чи сто Ко со во?
То је кључ но ме сто у сто го ди шњој бор би ал бан ског на ци о

на ли зма. „Ет нич ко чи шће ње“ зна чи ис те ри ва ње Ср ба и Цр но
го ра ца, па и дру гих на ро да (Хр ва та, Ту ра ка, Му сли ма на, Ро ма), 
то јест по ли ти ку де мо граф ски свр ше ног чи на, чи ме би се ство
ри ла осно ва ка ко то они ми сле – за ин тер на ци о на ли за ци ју 

овог пи та ња и овај део ју го сло вен ске те ри то ри је за до био већ 
про стим одр жа јем. То ли ко мо гу ре ћи као исто ри чар, има ју ћи 
у ви ду исто риј ске по у ке про шло сти. За по ли тич ко ра су ђи ва
ње, очи глед но, нео п ход на су по у зда на исто ри о граф ска и дру га 
зна ња.

Да кле, Ко со во не сме би ти са мо пред мет днев не по ли
ти ке, већ те мељ них и ин тер ди сци пли нар них на уч них 
ис тра жи ва ња?
Про у ча ва ју ћи ду го го ди на срп ско ал бан ске од но се, схва тио 

сам већ одав но да су мно ге ура ђе не ства ри не пра вед но за бо ра
вље не, па се сад „от кри ва Аме ри ка“ и ста ра, ра ни јим ге не ра ци
ја ма до бро по зна та исти на, са зна је као но ва. Ни је реч, да кле, 
о то ме да срп ска на у ка ни је по све ти ла па жњу Ко со ву и срп
ско ал бан ским од но си ма. На про тив. Реч је о то ме да су ње на 
објек тив на, кри тич ки фор му ли са на са зна ња би ла ге не рал но 
од ба че на и дис ква ли фи ко ва на у име јед но га док три нар ног, дог
мат ског ста ва. Та ко се, пак, ства ра ју пре ки ди у кон ти ту и те ту 
исто риј ске све сти, та ко до ла зи до опа сних ко лек тив них ам не
зи ја. На сре ћу, по ста је мо све сни по тре бе да се та ве зе ус по ста ве 
и да се умно же ис тра жи вач ки на по ри, сло бод ни од пред ра су да 
и не у ме сних хи по те ка. Тач но ка же те: пи та ње Ко со ва ни ка ко 
ни је са мо пи та ње днев не по ли ти ке. Оно је јед но од глав них и 
ви тал них пи та ња у исто риј ској ег зи стен ци ји, са да шњо сти и 
бу дућ но сти срп ског на ро да и Ју го сла ви је. Ни је све јед но с ко је 
стра не му се при ла зи ни да ли се у раз ми шља њу о то ме има ју у 
ви ду сви бит ни мо мен ти.

Раз го вор во дио Ср ђан Сто јан чев

Че тво ро је ван ђе ље па три јар ха Са ве, 1354-75, 
је ван ђе ли ста Ма теј, л. 9 (Хил. 13) 2
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Бу гар ски цар Ми хај ло Ши-
шман на па да Ср би ју уз по-
моћ Ви зан ти је. Сте фан их 
од луч но по ра жа ва крај Вел-
бу жда (1330). 
Сте фа нов син Ду шан свр гао 
оца са пре сто ла (1331). 
Сте фан уми ре у за то че ни-
штву (1331). 
1331. Сте фан Урош Ду шан IV 
Не ма њић (1331-1345) краљ 
и цар (1345-1355) Ср би је. 
Ду шан се же ни Је ле ном, 
се стром бу гар ског кра ља 
Ива на Алек сан дра (1332). 
Обез бед ђу је ја дран ску оба-
лу пре ко Сто на и Пе ље шца 
до Ду бров ни ка  (1333). Пре у-
зи ма При леп, Охрид, Стру ми-
цу (1334) од Ви зан ти је. Угари 
на па да ју Ср би ју и би ва ју 
од ба че ни; Ср би пре у зи ма ју 
Ма чву. 
1337. Ар хи е пи скоп Јо а ни ки је 
(1337-1354), пр ви срп ски па-
три јарх. 
Јо ван Кан та ку зин, ви зан тиј-
ски цар, тра жи са вез са Ду ша-
ном у При шти ни (1342). 
Ср би ула зе у гра ђан ски рат 
у Ви зан ти ји и ко ри сте су коб 
(1344). 
Ду шан за у зи ма ва жан град 
Сер у ис точ ној Ма ке до ни ји и 
го ру Атос (1345). 
Ду шан до би ја ти ту лу ца ра на 
Бо жић (1345). 
1346. Срп ска цр ква уз диг ну-
та на ни во па три јар ши је на 
Ус крс у Ско пљу. Па три јарх Јо-
а ни ки је кру ни ше Ду ша на као 
ца ра Ср ба и Ро меја (Гр ка). 
Ду шан и Је ле на по се ћу ју го-
ру Атос (1347). 
Ду шан при па ја Епир и Те са-
ли ју (1348). 
1349. Ду ша нов за ко ник об ја-
вљен. Др жав ни са вет у Ско-
пљу од мах је об на ро до вао 
За ко ник. 
Ви зан тиј ска ана те ма на срп-
ску цр кву. Ду шан де ли мич но 
по но во осва ја област Хум 
(1350). 
Бит ка код Ди мо ти ке. Кан та-
ку зин, у са ве зу са Тур ци ма, 
по ра жа ва су пар нич ког ца ра 
Јо ва на Пе тог, ког су по др жа-
ли Ср би и Бу га ри (1352). 
1353. Бан Тврт ко Пр ви Ко тро-
ма нић (1353-1391) у Бо сни. 
Пре у зи ма 1377,   на осно ву 
ло зе Не ма њи ћа, на зив кра-
ља Ср би је Сте фа на.
1353. Ду шан ша ље иза слан-
ство па пи Ино кен ти ју Ше-
стом, по ку ша ва ју ћи да ује ди-
ни хри шћан ске сна ге про тив 
Ту ра ка (1354). 
Па пи но по слан ство на срп-
ском дво ру (1355). 
Цар Ду шан уми ре у 48. го ди-
ни (1355). 
1355. Цар Сте фан Урош Пе ти 
Не ма њић (1355-1371). 
Ду бров ник од ба цу је мле-
чан ско и при хва та су ве рен-
ство Уга ра. Моћ по де ље на 
из ме ђу Рек то ра и три са ве та 
(1358). Си ме он-Си ни ша Па-
ле о лог, Ду ша нов по лу брат, 
за сни ва прак тич но не за ви-
сну вла да ви ну у Епи ру и Те са-
ли ји (1359). Срп ска вла сте ла 
све ма ње ма ри за цен трал ну 
власт (1360). 

ВЛА ДИ КА АТА НА СИ ЈЕ ЈЕВ ТИЋ
Ва пај Ср ба Ко со ва и Ме то хи је

Гра ча ни ца, 1999.

Бла го сло вен си, Го спо де, Бо же Ота ца на ших, и 
пра вед на су сва де ла Тво ја, и исти нит си у све му 
што чи ниш, и пра ви су пу те ви Тво ји, и су до ви Тво
ји исти ни ти и спа со но сни.

Суд бе истин ске и пра вед не, и ка ра ње спа со но сно, 
учи нио си над на ма у све му што си нам учи нио, и 
што си на вео на нас, и на на род наш и зе мљу на шу, 
због гре хо ва на ших. У исти ни и прав ди Тво јој пре
дао си нас у ру ке не при ја те ља бе за ко них, мр ских 
од ступ ни ка и без бо жни ка до ма ћих, и по ро био нас 
ту ђин ским го спо да ри ма не пра вед ним, и тир ја ни ну 
свет ском злоб ни јем од свих на зе мљи.

Ти се раз гње ви и ми са гре ши смо, ре као је не ко од 
слу гу Тво јих у ста ри ни, а на ма је при лич ни је да ка же мо: 
Ми са гре ши смо, и Ти се за то раз гње ви. И за и ста са гре ши
смо, и бе за ко но ва смо, и од сту пи смо од Те бе и од за ве та 
Тво га; пре гре ши смо у све му, за по ве сти Тво је спа со но сне 
не по слу ша смо, ни ти одр жа смо, ни ти са тво ри смо, као 
што си нам за по ве дио, да нам до бро бу де.

И са да, Го спо де, не мо же мо отво ри ти уста сво ја; по сра
мље ње и по ру га по ста смо сви ма љу ди ма, и све му ро ду људ
ском на зе мљи. Јер, Вла ди ко Го спо де, ума њи смо се већ ма 
од свих на ро да у све ту, и по ни же ни смо по свој зе мљи на
шој, и по сву да од за па да до ис то ка, због за ла и не ва ља ста
ва во ђа на ших, и тир јан ства охо лих моћ ни ка зе маљ ских, 
због мно гих по ср та ња и гре хо ва на ших.

Као Па три јарх отац наш, и ми да нас по Ко со ву и Ме то
хи ји го во ри мо: „Дан и ноћ бе же ћи са сво јим оси ро те лим 
на ро дом, од ме ста до ме ста, као ла ђа на пу чи ни ве ли ко га 
оке а на бр за мо, че ка ју ћи ка да ће сун це за ћи и пре кло ни
ти се дан, и про ћи там на ноћ, и ова зим ска бе да што нас 
сна ђе. Јер не ма оно га ко нас шти ти, ни од ту ге што нас 

осло ба ђа. Му ка на ша утро стру чи се, и ре ко смо са су за ма: 
До кле ћеш нас, Го спо де, за бо ра вља ти до кра ја, до кле ћеш 
се на о ру жа ва ти на на сле ђе Тво је? Уста ни, Го спо де, за што 
спа ваш, за што ли це Тво је, Бо же наш, окре ћеш од нас? И 
опет: Уста ни, Го спо де, по мо зи нам Име на Тво га ра ди. Та
ко сваг да ри да ње ри да њу при до да је мо, и ни от куд по мо ћи 
не мо же мо до би ти“.

Јер, Го спо де Ви шњи и Све ви де ћи, не ма у вре ме ну овом 
ме ђу на ма кне за, ни во ђе, не ма чо ве ка Ср би на не па тво ре
на; не ма жр тве чи сте и не у пр ља не, ни ти при но са од ср ца 
пра ва и нео ко ре ла. Сви за ђо смо са пу та Тво га, због на шег 
уда ље ња од Те бе, због на шег оста вља ња Те бе, Из во ра Жи
во та, и обра ћа ња ка но во и ско па ним бу на ри ма, у ко ји ма 
је во да за ку же на пре но што је и са свим пре са хла, па нас 
по је мут ним во да ма и бр ло гом, тру ју нас отро вом сво јих 
акре па и свет ских зми ја. За то си пра вед но до пу стио на 
нас ову бо го о ста вље ност, за слу же но а не би ва ло оту ђе ње 
од Те бе и од На ро да Тво га, и од се бе са мих, у сво јој зе мљи 
и сво јој ко жи.

Хра мо ви Тво ји у зе мљи на шој оскр на вље ни су и спа
ље ни, све те оби те љи мо на шке по ха ра не су и ра зо ре не. 
Ча сни кр сто ви и ико не све тих Тво јих Угод ни ка и Му че
ни ка по лу па не су и по га же не нај пре но га ма до ма ћих без
бо жни ка, и за тим и стра них ино вер ни ка и ино пле ме них 
оку па то ра. И да нас, као у тур ско до ба, у овој Све тој Зе мљи 
ста ро древ них за ду жби на Ота ца на ших „Сам у цр кви Хри
стос ру ке Сво је ши ри, че ка ју ћи па ству ко је ви ше не ма“. А 
не ма је, јер је ста до Тво је из да но и про да но, пре пу ште но 
ву ко ви ма, пре да но у ру ке не љу ди ма, уље зи ма и осва ја чи

ма, рас про да то ни за што као ро бље скла вин ско, оста вље
но на ми лост и не ми лост око ре лих ту ђи на ца и зло чи нач
ких ар на ут ских угње та ча.

 Од Пећ ске цр кве, До ма Спа со ва, ко ји оп се да ју ја ни ча ри 
да га још јед ном за па ле и опљач ка ју, и од чи та ве на обе 
стра не Дри ма про стр те Ме то хи је, са да са свим прог на не 
и по па ље не, па пре ко спа ље ног и ра зо ре ног Не ро ди мља 
до спа ље ног Ма на сти ра Би ни ча у По мо ра вљу, и до из да
на у дан све ви ше на па да ног древ но срп ског Из мор ни ка 
и Но вог Бр да; и опет од Жар пла ни не и спа ље них Ма на
сти ра Све те Тро ји це у Му шу ти шту и Све тог Мар ка у Ко
ри ши, до срп ских зга ри шта у Под ка ља ји у При зре ну, и да
ље пре ко срав ње ног до те ме ља Ма на сти ра Зо чи шта крај 
Не ма њи ћа Хо че и но вог кон цло го ра за Ср бе у Ора хов цу, 
па до НА ТОбом ба ма ра зо ре ног Го ле ша и ог њем и ма чем 
ра се ље не Ми лу ти но ве При шти не и Ла за ре ве Са мо дре же, 
и По ла бља и Бај го ре, пру жа се на ше но во Ко сов ско Рас
пе ће, као што пре шест ве ко ва бе ше рас про стрт ве ли ки 
Крст над истим Ко сов ским Раз бо ји штем. Но та да, Оци на
ши, и у те ле сном по ра зу ду хов но не по ра же ни, на пи са ше 
на Кр сном сту бу Ко сов ском ове ре чи спо ме на жи ве ве ре 
и чој ства и ју на штва:

„Чо ве че, ти ко ји Срп ским зе мља ма хо диш, ма ко да си, 
ма шта да си, стра нац или ов да шњи, кад до ђеш на по ље 
ово, ко је се Ко со во зо ве, по ње му це лом угле да ћеш пу но 
ко сти ју мр твих, а ме ђу њи ма ви де ћеш та да ка ме но би ће, 
ме не Кр сто знач ног и осве ће ног ка ко на сред по ља ус прав
но сто јим….

Ов де је не ка да био ве ли ки са мо др жац, чу до зе маљ ско и 
вла дар срп ски, по име ну Ла зар, ве ли ки кнез, по бо жно сти 
не по ко ле бљи ви стуб, бес крај бо го по зна ња и му дро сти ду
би на, ог ње ни ум, за штит ник стра на ца, си ро ти њи по моћ, 
глад ни ма хра ни тељ, ту жни ма ми лост и уте ши тељ, онај ко
ји све во ли што Хри стос хо ће…”

А ево, Го спо де Са ми ло сни, по сле шест сто ле ћа, за вла да 
ов де над на ма ла жни цар и ла жни про рок са Га зи ме ста на, 
пре по ту ри ца не го ли Ср бин, ко ји нам го во ра ше да не ће 
би ти из да је, на ма ко ји зна мо да је из да ја већ би ла, а са да 
се са мо обе ло да ни ла. Са та квим без бо жним во ђом и не
ср би ном, оста смо са да „код Зе мље без зе мље, код Ко со ва 
без Ко со ва, код Ми ло ша без Ми ло ша, код се бе без се бе“, 
код обра за и по ште ња без обра за и по ште ња, јер нам га тај 
без бо жни ко му ни ста, не чо век и ра ср бин, од у зе и упр ља. 
За то та кав, по ре чи срп ског пе сни ка, ни је ни мо гао ни ти 
мо же да бра ни и од бра ни Ко со во, јер „Не мо же Ага рен и 
од ступ ник да бра ни твој род, ни ти па ли ку ћа од по жа ра да 
спа са ва, из роп ства ми сир ског не ће те из ве сти ру ка Фа ра
о на, ла жни из ба ви тељ пре чи цом во ди до но вог роп ства и 
Ва ви ло на“. И овај па ли ку ћа сво је и ту ђих ку ћа, ва ра ли ца 
и из дај ник, пре чи цом нас је до вео до ово га па кла и без из
ла за, у ко јем су не ви не жр тве не по ко па не, де ца по кла на 
нео пла ка на, све ти ње спа ље не и оскр на вље не, цео на род 
по ру ган, по га жен и по ни жен.

Ње го во де се то го ди шње без у мље и не чо ве штво при пи
са но је на ро ду мо ме, ко ји на род је сте гре шан, али је ипак 
На род Бо жи ји, јер је на род са ве сти и по ка ја ња. А слич ни 
ово ме тир ја ни ну ту ђин ци тир ја ни и ли це ме ри, на лиц ка
ни а око ре ли не љу ди псев до хри шћан ског За па да, но од 
ње га ви спре ни ји у лу кав ству, пре пре де ни ји у дво ли че њу, 
ово га от ступ ни ка од Бо га и на ро да хо ће та квим ка кав је, 
да би мо гли и на ма ра ди ти оно што њи хо во не чо ве штво 
ра ди ма лим љу ди ма и на ро ди ма по ва се ље ни. Они по се
би о ње му ми сле, да је и наш на род та кав исти, и спр да ју 
нам се и они и њи хо ве до ма ће ули зи це, идо ло по кло ни ци 

Ако те за бо ра вим, Ко со во — Је ру са ли ме мој, не ка бу де за
бо ра вље на де сни ца мо ја. Не ка се при ле пи је зик, мој гр кља ну 
мо ме, ако те не ус пам тим, Ме то хи јо мо ја, ако те не ста вим за 
по че так пе сме мо је, псал мо по ја мо га Го спо ду, Спа су мо ме.

Сте фан Ме то хи јац, Ха ри тон Ко со вац 
На по ме на: Оца Ха ри то на Лу ки ћа оте ли су на о ру жа ни при
пад ни ци „ОВК“ (UCK) 15. ју на 1999. на при зрен ској ули ци. 
Од тад се ни шта не зна о ње му. Оца Сте фа на Пу ри ћа су кид
на по ва ли при пад ни ци „ОВК“ (UCK) у ју лу 1999. у бли зи ни 
ма на сти ра Бу ди сав ци, по ред Кли не. Пре ма не зва нич ним ин
фор ма ци ја ма му чен је и уби јен за јед но са гру пом срп ских ци
ви ла у Ис то ку. Прет по ста вља се да му је те ло ба че но у јед ну 
ја му.
Из вор: Рас пе то Ко со во - Уни ште не и оскр на вље не срп ске пра во слав не 
цр кве на Ко со ву и Ме то хи ји, јун-ок то бар 1999, II из да ње, Гра ча ни
цаБе о град, но вем бар 1999, из да вач „Глас Ко со ва и Ме то хи је“ 
(ме диј ско из да вач ки цен тар Епaр хи је Ра шкопри зрен ске) 

Бо го ро ди ца Ље ви шка



Бу гар ски цар Ми хај ло Ши-
шман на па да Ср би ју уз по-
моћ Ви зан ти је. Сте фан их 
од луч но по ра жа ва крај Вел-
бу жда (1330). 
Сте фа нов син Ду шан свр гао 
оца са пре сто ла (1331). 
Сте фан уми ре у за то че ни-
штву (1331). 
1331. Сте фан Урош Ду шан IV 
Не ма њић (1331-1345) краљ 
и цар (1345-1355) Ср би је. 
Ду шан се же ни Је ле ном, 
се стром бу гар ског кра ља 
Ива на Алек сан дра (1332). 
Обез бед ђу је ја дран ску оба-
лу пре ко Сто на и Пе ље шца 
до Ду бров ни ка  (1333). Пре у-
зи ма При леп, Охрид, Стру ми-
цу (1334) од Ви зан ти је. Угари 
на па да ју Ср би ју и би ва ју 
од ба че ни; Ср би пре у зи ма ју 
Ма чву. 
1337. Ар хи е пи скоп Јо а ни ки је 
(1337-1354), пр ви срп ски па-
три јарх. 
Јо ван Кан та ку зин, ви зан тиј-
ски цар, тра жи са вез са Ду ша-
ном у При шти ни (1342). 
Ср би ула зе у гра ђан ски рат 
у Ви зан ти ји и ко ри сте су коб 
(1344). 
Ду шан за у зи ма ва жан град 
Сер у ис точ ној Ма ке до ни ји и 
го ру Атос (1345). 
Ду шан до би ја ти ту лу ца ра на 
Бо жић (1345). 
1346. Срп ска цр ква уз диг ну-
та на ни во па три јар ши је на 
Ус крс у Ско пљу. Па три јарх Јо-
а ни ки је кру ни ше Ду ша на као 
ца ра Ср ба и Ро меја (Гр ка). 
Ду шан и Је ле на по се ћу ју го-
ру Атос (1347). 
Ду шан при па ја Епир и Те са-
ли ју (1348). 
1349. Ду ша нов за ко ник об ја-
вљен. Др жав ни са вет у Ско-
пљу од мах је об на ро до вао 
За ко ник. 
Ви зан тиј ска ана те ма на срп-
ску цр кву. Ду шан де ли мич но 
по но во осва ја област Хум 
(1350). 
Бит ка код Ди мо ти ке. Кан та-
ку зин, у са ве зу са Тур ци ма, 
по ра жа ва су пар нич ког ца ра 
Јо ва на Пе тог, ког су по др жа-
ли Ср би и Бу га ри (1352). 
1353. Бан Тврт ко Пр ви Ко тро-
ма нић (1353-1391) у Бо сни. 
Пре у зи ма 1377,   на осно ву 
ло зе Не ма њи ћа, на зив кра-
ља Ср би је Сте фа на.
1353. Ду шан ша ље иза слан-
ство па пи Ино кен ти ју Ше-
стом, по ку ша ва ју ћи да ује ди-
ни хри шћан ске сна ге про тив 
Ту ра ка (1354). 
Па пи но по слан ство на срп-
ском дво ру (1355). 
Цар Ду шан уми ре у 48. го ди-
ни (1355). 
1355. Цар Сте фан Урош Пе ти 
Не ма њић (1355-1371). 
Ду бров ник од ба цу је мле-
чан ско и при хва та су ве рен-
ство Уга ра. Моћ по де ље на 
из ме ђу Рек то ра и три са ве та 
(1358). Си ме он-Си ни ша Па-
ле о лог, Ду ша нов по лу брат, 
за сни ва прак тич но не за ви-
сну вла да ви ну у Епи ру и Те са-
ли ји (1359). Срп ска вла сте ла 
све ма ње ма ри за цен трал ну 
власт (1360). СР
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Опа да ње (1366-1402)
1366. Вла сте лин Ву ка шин Мр-
њав че вић (1366-1371). Кру ни-
сао га Урош за кра ља и су вла-
да ра са ве ли ким сте пе ном не-
за ви сно сти.  Де спот Угље ша, 
Ву ка ши нов брат, упра вља про-
вин ци ја ма на крај њем ис то ку 
Цар ства око Се ра. 
Ма рич ка бит ка (1371). Ву ка-
шин и Угље ша кре ћу се на 
ис ток да пред у пре де на пре-
до ва ње Ото ман ских Ту ра ка, 
али су по ра же ни и уби је ни. 
Уми ре Цар Урош Пе ти (1371). 
1371. Кнез Ла зар Хре бе ља-
но вић (1371-1389), по ра жа ва 
су пар нич ког вла сте ли на Ни-
ко лу Ал то ма на о ви ћа и по ја-
вљу је се као кључ ни вла дар 
у цен трал ној Ср би ји  (1373). 
Па три јарх Је фрем (1375 
–1379). По мире ње срп ског 
и ви зан тиј ског па три јар ха 
(1375). 
1377. Тврт ко Пр ви Ко тро ма-
нић из Бо сне пре у зи ма срп-
ско име Сте фан и кру ни сан је 
као Краљ Ср би је у Ми л е ше ви. 
1378. Ла зар зва нич но кру ни-
сан као «го спо дар Ср ба и 
Ду на ва, Сте фан принц Ла зар, 
вла дар свих Ср ба» (1378). 
Па три јарх Спи ри дон (1379-
1389). 
Пр ви про дор Ту ра ка ко је 
је Ла зар одбио у Па ра ћи ну 
(1381). 
1380. Ла зар од ба цу је угар ско 
ва зал ство (1382). 
Тур ци за у зи ма ју град Сер од 
Ви зан ти је (1383). 
Ла за ров зет, Ђу рађ Дру ги 
Стра ци ми ро вић Бал шић 
(1385-1403), вла дар Зе те, при-
зна је Ла за ров су ве ре ни тет, 
Ла зар до да је «и Оба лу» свом 
на зи ву  (1387). 
Тур ци на па да ју То пли цу и за-
у зи ма ју Ниш (1386). 
Ср би по бе ђу ју Тур ке у Би ле-
ћи (Хер це го ви на) (1388). 
1389. Ко сов ска бит ка. Ве ли ка 
бит ка из ме ђу Ту ра ка осва ја-
ча под сул та ном Му ра том 
Пр вим и хри шћан ске вој ске 
ко ју је во дио Ла зар. Тех нич-
ки по вла че ње, јер су се обе 
стра не по ву кле и оба ко ман-
дан та уби је на. Ла за ро ва удо-
ва Ми ли ца по ста је ре гент ки-
ња сво ме си ну Сте фа ну. 
Па три јарх Је фрем, иза бран 
за Па три јар ха по дру ги пут 
(1389). Уга ри пред во ђе ни Си-
ги смун дом пу сто ше Ср би ју 
са се ве ра (1389). Пад бо сан-
ске др жа ве по сле Тврт ко ве 
смр ти (1391). Тур ци за у зи ма-
ју Ско пље, бив шу срп ску пре-
сто ни цу (1392). 
Вла сте лин Вук Бран ко вић 
(1371-1397),  Ла за рев зет, за др-
жа ва као тур ски ва зал ју жне 
срп ске по се де (1392). Тур ци 
за у зи ма ју Ска дар (1393). 
1394. Ђу рађ Бал шић вра-
ћа Ска дар у срп ски по сед  
(1395). Бит ка код Ро ви не 
(1395), срп ски краљ Мар ко 
Мр њав че вић  и вла сте лин 
Кон стан тин Де ја но вић уми-
ру као тур ски ваза ли у бор-
би про тив Мир че, Вла шког 
прин ца. Ве не ци ја до би ја 
Ска дар пре ма спо ра зу му 

Еспе ри је, Но ве Де мо ни је, што ми још ве ру је
мо да смо на род Бож ји јер ве ру је мо у Прав ду 
и Исти ну Бо жи ју, и што се још увек др жи
мо Не бе ског за ве та Ота ца на ших, Ко сов ског 
опре де ље ња Му че ни ка и Но во му че ни ка на
ших.

За и ста је пра вед но и исти ни то што на род 
наш Ко сов ски да нас зна и осе ћа да „Бог се дра ги на Ср бе 
раз љу ти, за њи хо ва мно га са гре ше ња; на ши во ђи за кон по
га зи ше, за пра ви ло лу дост иза бра ше. Ве ли ка ши про кле те 
им ду ше, на ко ма де раз дро би ше цар ство; ве ли ка ши грд не 
ку ка ви це, по ста до ше ро да из да ји це“.

Пет ве ко ва стра да смо од ту ђи на ца, ни кад пот пу но осло
бо ђе ни, али и ни кад до кра ја по ро бље ни, ни ти оту ђе ни 
од Бо га и се бе са мих. Стра да смо од на је зде сва ко га зла са 
Ис то ка и са За па да, али нај ви ше по стра да смо за ове по
след ње пе де се то го ди шње оку па ци је од оту ђе них од Бо га 
и на ро да без бо жних и не чо веч них ко му ни ста и нео ко му
ни ста, ко ји ов де и до ђо ше и за вла да ше на ма по мо ћу за пад
них без бо жни ка и ан ти хри ста, од ко јих нам, и опет пре ко 
њих, до ђе и ово да на шње нај го ре и по то ње зло. Од тих 
не љу ди тмур но све тле ћег и ујед но мра че ћег За па да ни ка да 
нам и не до ђе сло бо да и чо веч ност, не го са мо та ко зва ни 
„но ви свет ски по рет ци“, но ва по ро бље ња ко ја сме њу ју она 
прет ход на, по пут овог са да шњег тир јан ства и бом бар до ва
ња, од Ус кр са до Ус кр са и од Ве ли ког Пет ка до Ве ли ког 
Пет ка. По след ње њи хо во тро ме сеч но НА ТОбом бар до ва
ње на ро да не ду жног и по ро бље ног, овај до ма ћи тир ја нин 
и они тир ја ни ве ле ре чи во про гла шу ју, сва ки за се бе, за 
сво ју по бе де, а ко је он да по ра жен, Го спо де, Су ди јо Пра
вед ни?  По ра же ни смо ми, на род не ду жни, су жњи по ро
бље ни, Го спо де над Вој ска ма Не бе ским и Су ди јо над тир
ја ни ма зе маљ ским.

Се ди мо, Го спо де, на ре ка ма ко сов ским и ме то хиј ским, 
на Ла бу и Сит ни ци, Дри му и Би стри ци, и пла че мо као 
не ка да на род Твој Изра иљ у Ва ви ло ну. Не да ју нам ни 
во де чи сте пи ти, ни жи то на ше зре ло по жње ти, ни уби
је не на ше са хра ни ти, ни пе сме ко сов ске за вет не пе ва ти. 
Са су за ма хлеб свој су хи је де мо, а го во ре нам о из о бил ној 
ху ма ни тар ној по мо ћи, ко ју не ма ко од ко га чи ста ср ца да 
при ми, јер нам са ну ђе ном по мо ћи до ла зе раз не уце не и 
про да је ве ре за ве че ру; у мно гим ме сти ма не ма ко ме ни да 
се раз да, осим по не ки ста рац и ста ри ца, из ба че ни из сво
јих ку ћа и ста но ва, зло ста вља ни ра на ма и мо дри ца ма по 
те лу и ду ши, ако су још уоп ште и пре жи ве ли, као што је у 
По ду је ву и При шти ни, Шти мљу и При зре ну. „Три ста ри
це др же Крст на Ко со ву, код три ста хи ља да Ср ба што бе ше 
ов де, плач је јед не по лу сле пе ста ри це, ко ју тен ко ви ма чу ва 
свет ска НА ТОси ла! Две тре ћи не Ср ба из „ет нич ки очи
шће не“ Ме то хи је и из ве ћи не гра до ва и на се ља Ко со ва, 
„од Че ча на, по бро, до Зве ча на“, из гна ни су и про те ра ни, 
де сет ко ва ни као си ро ти ња ра ја у тур ско и „вла си“ у уста
шко вре ме, па нас још ви ше бро јем сма њу ју и ума њу ју, и 
све пи та ју ху ма ни по се ти о ци са За па да и њи хо ви дво о ки 
а сле пи код очи ју ди пло ма ти: „Ко ли ко вас је још оста ло?” 
Му че ни Вла ди ка Ко сов скоМе то хиј ски, си рак ту жни без 
игде ико га, од го ва ра им гор ко и са су за ма: „Ма ло број ни 
смо, али смо не из број ни“.

До шла је на Ко со во ве ли ка и пре број на свет ска си ла, 
ка жу: да за у ста ви на си ље, да пре ста не прет ход но про го
ње ње, а под том свет ском си лом са мо су уви ше стру че на 
звер ска зла и на си ља над на ма, уби ства и за ти ра ња ка ква 
свет још ви део ни је. Сво јим бом ба ма и ра ке та ма пре то га 
су за тр ли на ше пше ни це и ви но гра де, не ма жи та ни за 
прос фо ру, не ма ви на ни за Ле тур ђи ју. Сва су по ља Ко со ва 
и Ме то хи је из ро ва на бом ба ма, ба ште и вр то ви за тро ва ни, 
ду ше на ше не чо ве штвом за гор ча не и по ни ште не. И са да, 
под но вим „ми ро твор ци ма“, зло и на си ље над чи та вим 
јед ним на ро дом уве ћа но је до не пре гле ђа и не пред ви ђа, 
јер се крај овом стра да ни ју не ви ди, јер си ла њи хо ва не ће 
да ста не на крај зло чин ству ар на ут ском. А и ка ко би ка да 
су им во ђе тих зло дје ја са ве зни ци и са рад ни ци у њи хо вом 
но во ко ло ни ја ли зму, у њи хо вој вла да ви ни све том кроз дро
гу, оруж је и но вац, и кроз оста ла раз бој ни штва, на зва на 
та мо њи хо вом „де мо(но)кра ти јом“.

Где год су до сад до шли ти не љу ди са За па да, сву где су до
но си ли са мо рат и не сре ћу. Ка жу да до ла зе да до не су мир 
и пра ва сви ма, а со бом до но се ве ћу не сре ћу и не прав ду, зла 
не раз ре ша ва ју, не го још већ ма умно жа ва ју и про ду жа ва ју. 
На ла ска ни су а гру би, фи ни су а бру тал ни, као ору ђа и 
оруж ја њи хо ва, не чо веч ни као без бо штво ан ти хри сти јан

ства њи хо ва. Го во ре да су они ме ри ло све та и 
све га на све ту, а ме ру Прав де и Исти не ни ти 
има ју ни ти хо ће да зна ју. Ве ле ре чи ви су на 
усти ма о „но вом по рет ку“ ства ри у све ту, а 
ста ри су и из ан ђа ли као гре си и не чо ве штва 
њи хо ва. Овет ша ше у ср ци ма сво јим, раз је да 
их црв сум ње њи хо ве да се не би ка ко по ка за

ли не у спе шни и ти ме из гу би ли по ве ре ње (они ка жу „кре
ди би ли тет“ НА ТОа) да су во ђи и усре ћи те љи све га чо ве
чан ства. Њи хов је „но ви по ре дак“ са мо старм ла до по ро
бље ње пра ста рим стра сти ма и по хле па ма њи хо вих ин те
ре са, лу ци фер ског им вла сто љу бља, ко јим сме ра ју да свет 
по ко ре се би и по се би га пре кро је. А ко то не ће, ње га про
гла шу ју за нај го рег, за не тр пе љи вог, за „не ко о пе ра тив ног“ 
у са мо њи хо вим пла но ви ма, и за то за та кво га не ма пра ва 
ни да по сто ји ни да жи ви. Пу на су им уста ре чи о сло бо ди, 
а са ми су ро бо ви нај ни жих стра сти и не скри ве ног идо ло
по клон ства ла жним бо го ви ма. Куд год до ђу и про ђу „тра
го ви им смр де не чо вје штвом“. Стал но ви чу: Мир, мир!  а 
ми ра не ма ју у ср ци ма сво јим и са ве сти ма сво јим. За то где 
до ђу до но се не мир, са јед ним је ди ним ар гу мен том ми ра: 
бом ба ма, тен ко ви ма, оку па ци јом, НА ТОпак том. У ду ши 
им је рат, за то где год се по ја ве се ју ра то ве, или без об ја ве 
ра та во де „ва зду шну кам па њу“, ка ко еуфе мич но зо ву за ти
ра ње зе мље и на ро да отров ним бом ба ма и па кле ним ра ке
та ма. И све то зо ву Евро пом и За пад ном ци ви ли за ци јом, 
а ми то зо ве мо на то и за ци јом и по след њих оста та ка од Евро
пе; су мра ком јед не, не кад хри шћан ске ци ви ли за ци је. Јер 
је по след ња реч те ци ви ли за ци је  ма мон, оруж је, ба ти на 
са мо с јед ним кра јем. За и ста су по ста ли „маљ Зе мље“, као 
што је био Еги пат и Ва ви лон, Рим и Стам бол, а у на ше вре
ме Бер лин и Бри сел, Њу јорк и Ва шинг тон. Не ма ни ствар
не људ ске ци ви ли за ци је ни људ ске кул ту ре код њих, не го 
је ли це мер на по ли ту ра, цр во то чи на ис под глат ке ко ре, 
гној ис под улеп ша не ко же. Ка жу да они не ће ко му ни зам, а 
вла да ње им је као и ко му ни стич ко: тир јан ско по ро бље ње 
љу ди и на ро да, га же ње по ср ци ма и са ве сти ма Љу ди и на
ро да, ве ле ре чи ва хи по кри зи ја о „људ ским пра ви ма, сло бо

да ма и јед на ко сти ма“  ли бер те, фра тер ни те, ега ли те, у ла 
морт , а ствар ност им се сво ди на јед на чи ну смр ти, ва љак 
по ни ште ња све га што ни је као они, јер пре тен ду ју да сви 
бу ду по њи хо вој сли ци и при ли ци, по ли ку и по до би ју Зве
ри апо ка лип тич ке, не Хри ста не го Ан ти хри ста, не Бо га и 
Бо го чо ве ка, не го чо ве кобо га и псев добо га.

Ве ко ви ма нам не да ју да се осло бо ди мо, ни ти сво ју ку ћу 
да уре ди мо; стал но нам на ме ћу сво је дик та те и уна пред ок
тро и са на ре ше ња, ко ја не мо гу ни да се оства ре, а ка мо ли 
да се одр же, јер су про из вод на си ља и не прав де, де ло не 
људ ске вр ли не не го ђа во ље ве шти не, плод под му кло сти 
без бо штва и не чо ве штва. Но они и да ље то чи не упор но 
и на сил но, да би опет мо гли да се ме ша ју у на шу ку ћу, да 
ма ни пу ли шу ту ђом му ком и пат њом. А на ма ће ве чи то го
во ри ти, без трун ке људ ског сти да и ка ја ња: да смо не спо
соб ни да сво ју ку ћу уре ди мо, ред у сво јој авли ји за ве де мо. 
Као да смо за бо ра ви ли шта су нам све ра ди ли у ра то ви ма 
и оку па ци ја ма ко је су над на ма спро во ди ли, и ка ко су нас 
„осло ба ђа ли“ да би нас чи ни ли ро бо ви ма два пут го ри ма 
но што смо би ли. Та ко да не бу де мо оно што смо би ли, и 
што мо же мо би ти. не го оно ка ко нас они хо ће, по ли ку и 
по до би ју сво га са мо и до ло по клон ства, ка ко одав но ре ко ше 
Про ро ци Го спод њи.

 Уста ни, Го спо де Бо же мој, су ди љу ди ма и на ро ди ма 
по веч ној Прав ди и Исти ни Тво јој. Не ка се уз диг не ру ка 
Тво ја, не за бо ра ви убо ге Тво је до кон ца. По ста ви, Го спо
де, за ко но дав ца над њи ма и на ма, не ка по зна ју сви љу ди 
и на ро ди да су са мо љу ди. Јер они ко ји нас на па до ше са да 

Гра ча ни ца
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са Ђу ра ђем Бал ши ћем. 
1396. Тур ци сла ма ју Угар-
ске кр ста ше код Ни ко по ља 
(1396); принц Сте фан Ла за ре-
вић бо ри се као ва зал сул та-
на Ба ја зи та  I. 
Ву ка Бран ко ви ћа Тур ци зба-
ци ли; уми ре у тур ском про-
гон ству; ње го ва зе мља при-
па да Сте фа ну Ла за ре ви ћу 
(1397). 
1398 Де спот Сте фан Ла за ре-
вић (1389-1402). Син кне за Ла-
за ра, ми ри се са сул та ном. 

По след ње по гла вље
1402. Бит ка код Ан го ре из ме-
ђу Мон го ла и Ту ра ка са Сте-
фа ном као ва за лом. Мон го ли 
по бе ди ли, Ба ја зит ухва ћен, 
Сте фан се по вла чи (1402). 
Сте фан Ла за ре вић до би ја ти-
ту лу де спо та од ви зан тиј ског 
ца ра (1402). Па три јарх Са ва 
пе ти  (1400-1406). Бе о град 
по ста је глав ни град Ср би је 
(1403). По бу ну пра во слав них 
гра ђа на у Ска дру про тив 
ве не ци јан ске вла сти, пот по-
мо гао је вла сте лин Бал ша III 
Бал шић из Зе те (1405). 
Па три јарх Ћи ри ло (1407). 
Де спот по ста је пр ви члан но-
вог угар ског ре да Зма ја (1408). 
Вук Ла за ре вић, де спо тов 
брат, и бра ћа Бран ко вић, 
бу не се про тив де спо та. 
Уста ни ци и Тур ци за у зи ма ју 
При шти ну (1408). При ве ме на 
по де ла Ср би је из ме ђу бра ће 
Ла за ре вић (1409). 
Вук Ла за ре вић и Ла зар Бран-
ко вић по гу бље ни; де спот 
Сте фан об на вља јужни део 
Ср би је (1410). 
Де спот Сте фан ак тив но уче-
ству је у гра ђан ском ра ту у 
ото ман ском цар ству. Убијен 
сул тан Су леј ман, Сте фан ја ча 
ве зе са Угар ском (1411). 
Сул тан Му са на па да Ср би ју. 
По ми ре ње де спо та и Ђу ра ђа 
Бран ко ви ћа, ко ји је про гла-
шен за на след ни ка пре сто-
ла (1412). Бит ка код пла ни не 
Ви то ша, по бе дио Мех мед уз 
по моћ хри шћа на, Му са обез-
гла вљен, крај ото ман ског 
гра ђан ског ра та (1403-1413). 
Ко тор се пре да је Ве не ци ји 
(1420). 
Па три јарх Ни кон (1420-1435). 
Уми ре Бал ша III Бал шић из 
Зе те, за ве шта ва сво је има ње 
уја ку Сте фа ну (1421). 
1423.  Де спот Сте фан по др жа-
ва но вог сул та на Му ра та II 
и ства ра са вез. Мир из ме ђу 
Ср би је и Ве не ци је у Ска дру 
(1423). 
Тур ске на па де на Ср би ју 
ди пло мат ски не у тра ли зу је 
Сте фан уз угар ску по моћ. Од-
би јен бо сан ски на пад на Сре-
бр ни цу (1425).  
Сте фан би ра Ђу ра ђа као на-
след ни ка на са ве ту у Сре бр-
ни ци. Спо ра зум из ме ђу де спо-
та Сте фа на и угар ског кра ља 
Си ги смун да у Та ти ју (1426). 
Уми ре де спот Сте фан (1427). 
1427. Де спот Ђу рађ Бран ко-
вић (1427-1456). Краљ Си ги-
смунд при зна је Ђу ра ђа као 
но вог вла дал ра Ср би је и ва за-
ла (1427). Тур ци нап да ју Ср би-

нас оп ко ли ше и по ко ри ше, очи сво је устре ми ше да нас 
ис тре бе, у зе мљу да нас са тру и тра го ве на ше за тру, Све ти
ње Тво је да уни ште јер им сме та ју што ни су као њи хо ве. 
Кив ни су на нас што зна мо и пам ти мо да „му че ној зе мљи, 
Му че ни ка тре ба“.

Бо же Спа си те љу наш, На до свих кра је ва зе маљ ских и 
оних нај ма њих и нај у да ље ни јих, зна мо из гор ког ис ку ства 
жи вље ња на шег, из исто риј ског пу та и ус тра ја ва ња Ота ца 
на ших, да: што је ду бља про паст, то је и на да спа се ња ве
ћа. Јер то је тај на Кр ста Хри ста Тво га, и тај на рас пе ћа на
ших на пу ту кроз ову До ли ну пла ча што се Зе мља зо ве.

За то, Го спо де, Ми ло сти ви Чо ве ко љуп че и Ду ше спас че, 
те лом са тр ве ним и ду шом са кру ше ном, ду хом сми ре ним 
и је зи ком му ца вим, мо ли мо Те и пре кли ње мо: да при мље
ни опет бу де мо. Не ка жр тва по ни ште ња на шег бу де бла
го при јат на пред То бом, и не ка се и да нас вр ши над на ма 
све та Во ља Тво ја. Јер не ма по сти ђе ња они ма ко ји се узда ју 
у Те бе. И са да, сле ду је мо Ти свим ср цем, и бо ји мо Те се, 
и тра жи мо Ли це Тво је; не мој нас по сти де ти у овај стра
шни дан и час ис ку ше ња на шег. Не пре дај нас до кра ја, 
Име на Тво га ра ди; не рас ки ни за ве та Тво га, и не уда љи 
са свим ми ло сти Тво је од нас, ра ди Ота ца на ших Те би уго
див ших, ра ди Са ве Све ти те ља и Ла за ра Му че ни ка, ра ди 
де чи це не ви но про го ње не и си ро ча ди уцве ље не. Уз бу ни 
се ду ша на ша у на ма, и сму ти се ср це на ше у утро би на
шој, ко сти се на ше по тр ше у на ма, од мно штва са гре ше ња 
на ших, и од пра вед ног гње ва Тво га. Уме сто Не ма њи ћа и 
Ла за ре ви ћа, по ста смо бран ко ви ћи и не ми ло ше ви ћи, од 
Ор ло ви ћа врап че ви ћи, од Тан ко си ћа тан ко ду ши ћи. Из ди
ру нам те ме ље хра мо ва Тво јих, и ко ре не би ћа и би то ва ња 
на шег. Хо ће да нам сру ше Ви со ке Де ча не и пре ле пу Гра
ча ни цу, да нам рас кр сте Па три јар ши ју и по му на ре Ље ви
шку. „Оч ни жи вац су нам рас ту ри ли, са да би да нам и 
бе ли штап из ру ку от му. Зе мљу ко ју смо од Не ба до би ли, 
не ко им је обе ћао, и про дао, и из дао“.

Али нас Ти, Го спо де Је ди ни, не мој из да ти. Ти нас, Бо
же Је ди ни, не ћаш оста ви ти до кра ја љу тим не при ја те љи
ма и крв ни ци ма на шим, не го ћеш нас при зва ти и опет 
ожи ве ти. Ако се и ко жа мо ја рас пад не, и ко сти мо је са
тру ну, опет ћу уста ти и ста ти пре да Те, и сла ви ти Те, и 
ис по ве да ти се Име ну Тво ме Све то ме. Јер смо би ли На
род ста да Тво га, а они нас учи ни ше ов ца ма за кла ње, лов 
зве ро ви ма и хра ну цр ви ма.

Го спо де Бла ги и Све моћ ни, по гле дај на убож ја ке Тво је, 
ве ко ви ма тла че не и га же не од сва ко га ко је ову да на и ла
зио. Опо ме ни се да смо прах зе маљ ски, са ду шом у но су и 
утро бом у ру ка ма на шим. Па ипак, Ти си и над пра хом у 
по чет ку стао, и из не би ћа у би ће нас при звао, и из смр ти 
у жи вот нас пре вео и вас кр сао. Јер си Ти Вас кр се ње и Жи
вот, и ми ло сти су Тво је безд на мно га, пред ко ји ма су сви 
гре си мо ји као прах и пе пео, ко ји ла хор Ду ха Тво га раз ве је 
и Крст Си на Тво га очи сти и опе ре, те опет по ста је мо бе
љи од сне га и све тли ји од сун ца.

У све му ово ме, Го спо де, ми Те бе не за бо ра ви смо, за то и 
Ти не ћеш за бо ра ви ти зга же но ло зје Ви но гра да Тво га. Ако 
ли за бо ра ви смо Име Бо га на шег, ако ли пру жи смо ру ке 
бо гу ту ђе му и ла жно му, по вра ти нас и обра ти нас; оба сјај 
нас све тло шћу Ли ца Тво га; очи сти нас од јав них и тај них 
гре хо ва и пре гре ше ња на ших, вас кр сни нас из свих гро
бо ва на ших. Јер Ти си Бог Ко ји је си шао у ад, и рас ки нуо 
око ве су жа ња, и род Ада мов вас кр сао, и Цар ство нам Не
бе ско за ве штао.

ЕПИ СКОП АР ТЕ МИ ЈЕ (РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ)
ВИ ДОВ ДАН – ОГЛЕ ДА ЛО СРП СКО

Ви дов дан је у исто ри ји срп ска во до дел ни ца и ме ри
ло. Он де ли на шу исто ри ју на до га ђа је „пре Ко со ва“ 
и на до га ђа је „по сле Ко со ва“.

Ов де реч „КО СО ВО“ ни је ге о гра фи ја већ иде о ло
ги ја и иде ал. Иде ал по ста вљен пред срп ски на род у 
це ли ни и пред сва ког Ср би на по на о соб још дав не 
1389. го ди не.

Та да је Ви дов дан по стао он то ло шки нај зна чај ни ји 
да тум у срп ској исто ри ји, до га ђај у ко ме је кул ми ни
ра ла сва на ша исто ри ја од до ла ска на ову бал кан ску 
ВЕ ТРО МЕ ТИ НУ, с јед не стра не, и ка мен те ме љац на 
ко ме се гра ди ла сва на ша исто ри ја од Ко сов ске Бит ке 
све до да нас, с дру ге стра не.

Ви дов дан је по стао со чи во ко је са би ра у се бе све 
што је све тло, све то и че сти то би ло у на шем на ро ду 
пре Ко со ва, и ко је из се бе ши ри и ра си па све тло но
сне, све то но сне и че сти то твор не зра ке на сав наш на
род и на сву на шу исто ри ју по сле Ко со ва.

Ви дов дан је зе нит над на шим гла ва ма, али и те мељ 
под на шим но га ма.

Ви дов дан је за и ста Ви дов дан, ка да се ја сно ви ди и 
са гле да ва „ко је ве ра, а ко је не ве ра“. То је ве чи то СРП
СКО ОГЛЕ ДА ЛО.

Не да кле са мо оног пр вог Ви дов да на, не го Сваг да на 
кроз сву на шу исто ри ју.

Ви дов дан је са мо дру го име за це ло куп ни ток на ше 
исто ри је, те је сто га дан ко ји не пре кид но тра је, дан 
без сми ра ја сун ца.

Ка да сун це за ђе том исто риј ском ВИ ДОВ ДА НУ, за
ћи ће сун це и це лом срп ском на ро ду. И ви ше нам се 
не ће ро ди ти, јер не ће би ти Ср би на да би му се сун це 
на но во ро ди ло.

Упра во за то што је Ви дов дан опре де ље ње за „Цар
ство Не бе ско“ не са мо Кне за Ла за ра, не го чи та вог 
срп ског на ро да до Ко со ва и по сле Ко со ва.

Ви дов дан озна ча ва срп ску веч ност у тра ја њу. Без Ви
дов да на не ма нам „ви да“ ни исто риј ског ни ду хов ног.

Све ти Кнез Ла зар је на Ви дов дан до вео до вр хун ца 
све то сав ски иде ал срп ског чо ве ка, ис пу нио све то сав
ско срп ско Је ван ђе ље, ко је са же то гла си: „Све за Хри
ста, Хри ста ни за шта“.

То је опре де ље ње за „Цар ство Не бе ско“, за веч не 
ду хов не вред но сти: веч ну исти ну, веч ну на ду, веч ни 
жи вот.

Тим вред но сти ма је све ти Кнез ис пу ња вао свој зе
маљ ски жи вот, за те вред но сти га је и по ло жио. То су 
вред но сти за ко је вре ди жи ве ти, али за ко је вре ди и 
умре ти ка да то за тре ба.

Оне су ва жни је и трај ни је од обич ног, про ла зног 
зе маљ ског жи во та.

То је све то ла за рев ски за вет и ама нет сва ком Ср би
ну. У ње му се ра ђа мо, у ње му тра је
мо, и у ње му уми ре мо.

Ко друк чи је ми сли и уму је, он 
је Ср бин са мо по би о ло ги ји, не и 
по ду ху.

Ср би ја и да нас по сто ји и оп
ста је за хва љу ју ћи оним Ср би ма 
(ма ко ли ко ма ло број ни би ли) 
ко ји су Ла за рев ско опре де ље ње 

учи ни ли ду шом сво је ду ше, 
ср цем сво га ср ца, зе ни цом 

сво га ока.
Ка ко он да, та ко и да

нас Ви дов дан је во до
дел ни ца не са мо срп
ске исто ри је, не го и 
са мих Ср ба. И он да 
и са да Ср би су се де
ли ли због Хри ста и 
Цар ства не бе ског.
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са Ђу ра ђем Бал ши ћем. 
1396. Тур ци сла ма ју Угар-
ске кр ста ше код Ни ко по ља 
(1396); принц Сте фан Ла за ре-
вић бо ри се као ва зал сул та-
на Ба ја зи та  I. 
Ву ка Бран ко ви ћа Тур ци зба-
ци ли; уми ре у тур ском про-
гон ству; ње го ва зе мља при-
па да Сте фа ну Ла за ре ви ћу 
(1397). 
1398 Де спот Сте фан Ла за ре-
вић (1389-1402). Син кне за Ла-
за ра, ми ри се са сул та ном. 

По след ње по гла вље
1402. Бит ка код Ан го ре из ме-
ђу Мон го ла и Ту ра ка са Сте-
фа ном као ва за лом. Мон го ли 
по бе ди ли, Ба ја зит ухва ћен, 
Сте фан се по вла чи (1402). 
Сте фан Ла за ре вић до би ја ти-
ту лу де спо та од ви зан тиј ског 
ца ра (1402). Па три јарх Са ва 
пе ти  (1400-1406). Бе о град 
по ста је глав ни град Ср би је 
(1403). По бу ну пра во слав них 
гра ђа на у Ска дру про тив 
ве не ци јан ске вла сти, пот по-
мо гао је вла сте лин Бал ша III 
Бал шић из Зе те (1405). 
Па три јарх Ћи ри ло (1407). 
Де спот по ста је пр ви члан но-
вог угар ског ре да Зма ја (1408). 
Вук Ла за ре вић, де спо тов 
брат, и бра ћа Бран ко вић, 
бу не се про тив де спо та. 
Уста ни ци и Тур ци за у зи ма ју 
При шти ну (1408). При ве ме на 
по де ла Ср би је из ме ђу бра ће 
Ла за ре вић (1409). 
Вук Ла за ре вић и Ла зар Бран-
ко вић по гу бље ни; де спот 
Сте фан об на вља јужни део 
Ср би је (1410). 
Де спот Сте фан ак тив но уче-
ству је у гра ђан ском ра ту у 
ото ман ском цар ству. Убијен 
сул тан Су леј ман, Сте фан ја ча 
ве зе са Угар ском (1411). 
Сул тан Му са на па да Ср би ју. 
По ми ре ње де спо та и Ђу ра ђа 
Бран ко ви ћа, ко ји је про гла-
шен за на след ни ка пре сто-
ла (1412). Бит ка код пла ни не 
Ви то ша, по бе дио Мех мед уз 
по моћ хри шћа на, Му са обез-
гла вљен, крај ото ман ског 
гра ђан ског ра та (1403-1413). 
Ко тор се пре да је Ве не ци ји 
(1420). 
Па три јарх Ни кон (1420-1435). 
Уми ре Бал ша III Бал шић из 
Зе те, за ве шта ва сво је има ње 
уја ку Сте фа ну (1421). 
1423.  Де спот Сте фан по др жа-
ва но вог сул та на Му ра та II 
и ства ра са вез. Мир из ме ђу 
Ср би је и Ве не ци је у Ска дру 
(1423). 
Тур ске на па де на Ср би ју 
ди пло мат ски не у тра ли зу је 
Сте фан уз угар ску по моћ. Од-
би јен бо сан ски на пад на Сре-
бр ни цу (1425).  
Сте фан би ра Ђу ра ђа као на-
след ни ка на са ве ту у Сре бр-
ни ци. Спо ра зум из ме ђу де спо-
та Сте фа на и угар ског кра ља 
Си ги смун да у Та ти ју (1426). 
Уми ре де спот Сте фан (1427). 
1427. Де спот Ђу рађ Бран ко-
вић (1427-1456). Краљ Си ги-
смунд при зна је Ђу ра ђа као 
но вог вла дал ра Ср би је и ва за-
ла (1427). Тур ци нап да ју Ср би- СР
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ју, пре у зи ма ју не ке гра до ве, 
од би је ни у ру дар ском цен тру 
Но во Бр до. По чи ње зи да ње 
Сме де ре ва, сна жно утвр ђе не 
срп ске пре сто ни це на Ду на-
ву. Ђу рађ при зна је фор мал но 
тур ску власт (1428). 
1429. Ви зан тиј ски цар Јо ван 
Осми вра тио Ђу ра ђу ти ту лу 
Де спо та. 
1430. Из град ња Сме де ре ва, 
но ве срп ске пре сто ни це, 
углав ном за вр ше на. Ко на в-
ски рат из ме ђу Ду бров ни ка 
и срп ског вла сте ли на Ра до-
сла ва Па вло ви ћа. 
Рат из ме ђу Бо сне и Ср би је 
(1431-1433). Ср би ја  успоставља 
кон тро лу над ре ги о ном Усо ра    
ко ји об у хва та гра до ве Звор-
ник и Те о чак .
Па три јарх Ни ко дим II (1433-
1455).
1435. Мир из ме ђу Ср би је и 
Ве не ци је. Де спо то ва кћи Ма-
ра уда та за тур ског сул та на 
Му ра та. 
Бит ка на го до мин ском по љу 
(крај Сме де ре ва). Де спот Ђу рађ 
усту па твр ђа ву Бра ни че во на 
Ду на ву (1437). Пр ви пад Сме де-
ре ва под тур ску власт (1439).
1439. Пр ва тур ска оп са да Бе-
о гра да. Оп са да не успе ва, 
од ба цу ју их угар ске сна ге 
под вођ ством Ја но ша Ху ња-
ди ја. Де спот Ђу рађ се ли се 
у Зе ту (1440). Тур ци осле пљу-
ју Де спо то ве си но ве Гр гу ра 
и Сте фа на (1441). Бо сан ски 
вла сте лин Сте фан Вук чић 
Ко са ча пре у зи ма град Бар, 
а Ве не ци ја Дри васт и Бу дву 
(1442). Сте фан Вук чић пре у-
зи ма ти ту лу Хер це га Све тог 
Са ве, по зи ва ју ћи се ти ме на 
тра ди ци ју Не ма њи ћа; отуд је 
и ње гов глав ни по сед од та-
да по знат као Хер це го ви на. 
1443. Хри шћан ски кр ста ши, 
пред во ђе ни кра љем Вла ди сла-
вом, Ху ња ди јем и Ђу ра ђем, кре-
ћу се на југ, осло ба ђа ју ве ћи део 
Ср би је и сти жу до Со фи је. 
Тур ски сул тан Му рат фор мал-
но при зна је об но вље ну Ср би-
ју са 24 гра да. Ма ђар ски кр ста-
ши по ра же ни у Вар ни (1444). 
Де спот Ђу рађ об на вља Сре-
бре ни цу (1445), ње гов син Ла-
зар при ма на след но пра во на 
ти ту лу де спо та (1446). Не при ја-
тељ ство из ме ђу Ср би је и Ве не-
ци је око обал ског де ла Зе те. 
Ху ња ди ја по ра зи ли Тур ци  у 
дру гој Ко сов ској би ци (1448). 
Смрт сул та на Му ра та, по вра так 
Ма ре Бран ко вић у Ср би ју (1451). 
Се љач ки уста нак у Гр ба љу 
(оба ла Зе те) про тив Ве не ци-
је (1451-1452). 
1454. На ста вља ју се тур ски 
по хо ди на Ср би ју; оп са да 
Сме де ре ва. Ху ња ди по ра зио 
Тур ке бли зу Кру шев ца. 
Тур ци за у зи ма ју Но во Бр до. 
Зе та ни је ви ше срп ска де спо-
то ви на, по де ље на из ме ђу 
Ту ра ка, Ве не ци је и по лу а у то-
ном не вла да ви не Сте фа на 
Цр но је ви ћа (1455). 
Сте фан Цр но је вић (1455-
1465), ве ли ки вој во да Зе те. 
Па три јарх Ар се ни је II (1455-
1463). 
1455. Не у спе шна тур ска оп са-

По бе ђи ва ли су увек они ко ји су би ли уз Хри ста и 
са Хри стом, ма кар оку „не при стра сног“ исто ри ча
ра из гле да ло и друк чи је.

Кнез Ла зар и да нас жи ви, јер ње го во опре де ље ње 
жи ви и тра је у ду ша ма ми ли о на Ср ба ко ји га вер но 
сле де по пут ко сов ских ви те зо ва.

На жа лост, ка ко оног пр вог Ви дов да на та ко и да нас, 
ни су ма ло број ни ни они Ср би ко ји ма је ви ше оми ле
ло „цар ство зе маљ ско“.

За та кве ни шта у на шој исто ри ји и у на шем на ро
ду (па ни сам тај на род) ни је то ли ко све то да се не 
би мо гло про да ти, унов чи ти и из да ти. Као и за Ву ка 
Бран ко ви ћа.

На Ви дов дан пре 616 го ди на сви Ср би су би ли на 
Ко со ву По љу, али ни су сви би ли исте ми сли и опре де
ље ња. Та ко кроз це лу на шу исто ри ју, та ко и да нас“.

(из Бе се де на Ви дов дан 2005. у Ма на сти ру Гра ча ни ца) 

РАДОСЛАВ ЗЛАТАНОВИЋ
АБВЕСИДОРА И ЛЕКАРИЈЕ
Гордани Драгојевић

Откад се појави та девојка, чудо у Обилићу, 
Моји  дани, и ноћи, с њом  залазе. И свићу.

Слах јој, чобан још, писма с криворечких села.
Гацах, кроз кал, и прашину, на саборе, прела.

Кад би прошла Приштином, к Медицинској,  с 
гривом,
Потрче на трг Срби, Шиптари, Турци, Цигани  све 
живо!

Кад у болници те чудесне сестре види чини,
Боник шапне: Благи, не бих још горе! Извини!

Навали народ на осмех њен, и мантил бели,
Као да не инјекције, него хлеб и вино дели!

Под додиром руке јој, јабуке од лекарије,
Несташе астма, рахитис, куга, маларије!

Ма какве зараде, бакрачи: Париз, Вијена, Триполи!
Врати се: мом певању, више ридању, не одоли!
Те муке немаше Бранко, Јесењин, Црњански,Стерија! 
Та  лепа сестра оста тешка, света ми, мистерија.

Отац, мајка, брат, сестра  нек нико не схвати!
Молићу, опростиће Велика Богородица, ми, Мати.

Пролазе године, векови, и бескрај, већ, нас китиће!
Девојка се, као Абвесидора, не појави! Нити  ће!
                               (Полом, Бесна кобила, април 2001)

ДАН  ШЕСТИ
Мирјани Марчетић

Шестог дана Бог створи Изеанеомону,
И људи мало скренуше природно. Не вешто.
И почех лагати, и би лепо, с страну ону,
Јер веровасмо, бар, у стварно. Бар у нешто.

Рекох да си најлепша на свету,
А то је као да си била. Као да јеси!
Птице из кљуна бацаху,у лету,
Зрна овса и ражи, нам, о, небеси!
Кад утихнуше мала звона,
Пре ветра, у подне,
Под грлом великог овна.

Рекох, ван ума: Ја сам Бог твој,
И осим мене, хлебом и трбухом,
Ти немаш других јунака, ни труда!
Веровала је и  не заболе је, јој,
Трwе које повадих врхом
Из таме, јој, из пробуђеног чуда.

Било је као бацати камен
Пред непознатим женама,
С рамена, 
Далеко испред других мушкараца.

Уђох уплашен, као лопов, у модро 
око.
Старци, слични осушеном дрвећу,
Видевши у томе моју коб, не срећу,
У младој, ми, глави, мору дубоком,

Долазили усправно  један је и трубио!  
И учили ме како да певам болан.
Да би показали колико сам изгубио
За ручак су ми заклали  вола!

Падох, невин и чист,ко луд ован, у биљно тело.
Жедан и гладан тог раног, а плодног, лета,
Дрско опљачках, долина тих, воће незрело
Не убележив’ их, пре смрти, у нову карту света.

(Из рукописа “Допевана Изеанеомона”)

СЛО БО ДАН КО СТИЋ 

ПСАЛАМ
(о тражењу Господа у срцу)

Тужи за Тобом душа моја пуста, Господе; копни,
као младожења за младом што срамежљиво 
     жуди;
као убог у дугој оскудици измирен са судбом,
кад дар изненадни себично привије на груди,  
стежем и ја радост неовдашњу у срцу свом.

И као мрав за мрвом мане с богате трпезе,
изнемогао и сам, пред пустим мравињаком,
за Ликом Твојим у оку свом и ја чезнем,
тешећи се трпњом, снажећи се страхом.

Диви се душа моја свој твари Твојој, Боже:
стрмини и труну, трмки и травки, тмини;
радости трнова цвета, красоти лептирове
     коже;
неприступности Ти, и тако далекој близини;
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да Бе о гра да; во ђе од бра не, 
Ху ња ди и кар ди нал Јо ван 
Ка пи стра н уми ру од ку ге. Де-
спот Ђу рађ Бран ко вић уми ре 
у до бу од 82 го ди не (1456). 
1456. Де спот Ла зар Бран ко-
вић (1456-1458).
Срп ско-тур ски мир (1457). Де-
спот Ла зар Бран ко вић на пре-
ду је на се вер крај Ду на ва, 
за у зи ма Ко вин. 
Тур ци осва ја ју сав се вер ни 
део Ср би је осим Сме де ре ва. 
Смрт Де спо та Ла за ра (1458). 
1459. Де спот Сте фан То ма ше-
вић, де спот Ср би је (1459), 
краљ Бо сне (1461-1463). 
Ко нач ни пад Сме де ре ва у 
тур ске ру ке, не ста је цен трал-
на срп ска др жа ва. Сте фан се 
вра ћа у Бо сну (1459). 
1465. Иван Цр но је вић  (1465-
1490), по лу не за ви сни вла дар 
Зе те (Цр на Го ра). 
Тур ци за у зи ма ју Бо сну 
(1463), краљ Сте фан уби јен. 
Тур ци за у зи ма ју ве ли ке де-
ло ве Хер це го ви не. Хер цег 
Сте фан уми ре, на сле ђу је га 
син Влат ко (1466). Тур ци на-
пре ду ју про тив Зе те и Ал ба-
ни је, Иван Цр но је вић бе жи у 
зе мље на оба ли (1477). 
Ко нач ни на пад Ту ра ка на Хер-
це го ви ну, пад Хер цег-Но вог. 
Иван Цр но је вић се вра ћа у Зе-
ту као по лу а у то ном ни вла дар 
(1481). Ус по ста вља се Це тињ-
ска ми тро по ли ја (вла ди ка). 
1490. Ђу рађ Цр но је вић (1490-
1496), вла дар Цр не Го ре. 
1492. Отва ра ње пр ве Ју жно-
сло вен ске ћи ри лич не штам-
па ри је на Обо ду (1494). 
1496. Тур ци При мо ра ва ју 
Ђу ра ђа да бе жи, по след ња 
срп ска зе мља, Цр на Го ра, и 
фор мал но по ста је део Ото-
ман ског цар ства (1496).

***
НИ КО ЛА ПЕ ТРО ВИЋ (1840–
1921). Кнез а по том и краљ 
Цр не Го ре ко ја је за јед но 
са Ср би јом до би ла не за ви-
сност на Бер лин ском кон-
гре су 1878. Пи сао по е зи ју и 
драм ска де ла.
МИ ЛАН ОБРЕ НО ВИЋ (1856 
-1901). На сле дио кне за Ми-
ха и ла Обре но ви ћа на пре-
сто лу кне же ви не Ср би је. 
Уз ди гао не за ви сну Ср би ју 
у ранг кра ље ви не и по стао 
њен пр ви краљ. 
БРА НИ СЛАВ НУ ШИЋ (1864, 
Бе о град – 1938, Бе о град). 
Де ла: дра ме: На род ни по сла-
ник, Сум њи во ли це, Го спо-
ђа ми ни стар ка, По кој ник, 
Ожа ло шће на по ро ди ца, Др, 
Пу чи на, при по вет ке: При-
по вет ке јед ног ка пла ра, Ли-
сти ћи, Ра ма зан ске ве че ри, 
ро ма ни: Хај ду ци, Оп штин-
ско де те, Хи ља ду де вет сто 
пет на е ста, пу то пи си: Крај 
оба ла Охрид ског је зе ра, Са 
Ко со ва на си ње мо ре, Ко со-
во, и дру га де ла.
НИ КО ЛАЈ ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ 
(1880, Ле лић – 1956, САД). 
Де ла: Ре ли ги ја Ње го ше ва, 
Бе се де под Го ром, Ре чи о 
Све чо ве ку, Ин диј ска пи сма, 
Из над Ис то ка и За па да, Ни че 

и скривености у нашој стрепњи, крајњем
           Коначишту.

Ишту Те мисли моје, и вапаји у тузи;
срећем Те, Речи, на пашњацима срца;
у виделу сванућа и у блиставој сузи;
по тесним путиштима ноћи, под сеном
    Сунца.

По распретаним сећањима за Тобом вапим;
у младом огњу тражећи Те, у оку стидљиве 
     тице;
у шапату косовских старица и заветној мапи,
у стиду; на благом јарму небеске колеснице. 

Предајем се, потпуно сам, заветно, Слову,
утискујући у стрепљиво срце заувек Слику 
са поштеђене фреске завичајног храма:
како у непознатој светлости и прозирној 
     сени,

из небеског врча просутој роси, Осмог дана,
Твој Лик вечито блиста по свој Васељени;
               и у мени. 

КОРЕН

Само Ти, Господе, знаш зашто си и нас, као
Авраама и Јакова, као Мојсија и Данила,
и Језекиља, Јеремију и Три Младића, из
    места
у место иселио; учећи нас уму и спасењу.
Можда што Закон дао си нам, који не чусмо;
и опомињао нас, но у нехају не услишисмо;
    и
карао си нас, повремено, но не покајасмо се,
и у ропство предавао, а ми, безумљем занети,
никаквога видела не видећи, ненавидника само
    слављасмо.
И разноврсне дарове и бесцено благо у наслеђе
остављао си нам, и много наде на будућност 
одредио нам, но и тада несхватљиво Твоје
    старање
би нам и милосрђе мрско; човекољубље чудно.
И Косово, најзад, кад, због гордости и безбоштва,
човекопоклонства и лажоноштва, одузео си нам,
    не уразумисмо се. 
А корен кад ишчупа се, одакле ће гране јавити се,
одакле плодови? А извор ако сасуши се,

одакле потећи потоци ће, облаци обновити се,
    Боже?
За истину, немамо више шта да дамо, да би нам
    нешто остало. 

МИ ЛО РАД ПЕТ КО ВИЋ 
О ЖЕ ЉЕ ЛУ ДЕ

Мо же ли сун це да ме сец бу де?
Ил ре ке, во да уз бр до да те че.
Мо же ли она. А знам да не ће.
Мо ја да бу де. О, же ље лу де.

Од зве зде с не ба да би сер ство рим.
И чу да ство рим још дру га ра зна.
Ме не да во лиш, о на до пра зна!
Да мо ја бу деш и да те дво рим.

Не мо ра сун це да ме сец бу де,
Ни ти од зве зде би се ре ство рим.
Ал мо гу, хо ћу те бе да во лим.
Упр кос све му о же ље лу де.

РА ДИ ВО ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ
KРАЈ ВЕ КА

Бли жи се крај ве ка. А сле де ћи ко ји до ла зи
Иш че ку је мо са зеб њом, на дом, про све тље њем.
Хо ће ли би ти ра та, бо ле сти, гла ди,
шта ће се до го ди ти са По ста њем, са књи га ма?

Чо ве чан ство на зе мљи хо ће ли нај зад има ти
дом, је зик, ве ро и спо вест, или ће и оно би ти
по ти сну то не ким бо го ви ма, тј. љу ди ма ко ји
над гла ва ма на шим сто је као над по но ром.

Во де ћи ра чу на о др жа њу, ста ву, кр во то ку,
и о оно ме шта ће мо ре ћи у тре нут ку Ње го вог
до ла ска, или ће мо би ти твор ци, оче ви ци јед ног
ап со лут ног над зе маљ ског уни ште ња? А шта он да? 

МИ ЛИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ
СВЕ ТИ АР ХАН ГЕ ЛИ

Мир но спа ва При зрен град
Док се над њим ма гла ви је, 
на Ко со во по љу рав ном
баш у ср цу Ме то хи је.

Над вио се облак гу сти,
Град Ду ша нов мир но дре ма,
Цар са не ба су зе ли је,
У гра ду му Ср ба не ма.

Не крст зе мљом за вла дао
Ру ши цр кве и ог њи шта
Крст спа љу је, ме сец сла ви
Га си срп ска све ти ли шта.

У том мра ку гу стом, цр ном
Ко зо ра се не што бе ли
Пр ко се ћи злу, не прав ди
Уз ди жу се Ар хан ге ли.

А зи до ви цар ског гра да
Не по кор но чвр сто сто је
Јер их чу ва све та си ла
Не да Ду шан цар ство сво је

И не жа ли ро де срп ски, 
Тво ја ра на да за це ли
По мо ћи ће ве ра ја ка
Бог и Све ти Ар хан ге ли

Гра ча ни ца: Ус пе ње Бо го ро ди це, око 1318.

Зво но

Тран скрипт
Ду ша но вог
за ко ни ка,
Ато ски ма ну скрипт

Урош I

Аер
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и До сто јев ски, 
Шек спир – све-
чо век, Ми си о-
нар ска пи сма, 
Срп ски на род 
као Те о дул, Ди-
ван, Мо ли тве 
на је зе ру, Пе сме 
мо ли тве не, Је-
ди ни чо ве ко љу-
бац, Жи ти ја све-

тих, Иза бра на де ла вла ди ке 
Ни ко ла ја у 10 књи га (1996). 
ГРИ ГО РИ ЈЕ (ГОР ДЕЈ) ПОР-
ТАН СКИ, ро ђен 1882. у Во ро-
жи лов гра ду. Ра то вао као до-
бро во љац у срп ској вој сци 
(1914–1917), те шко ра њен, 
од ли ко ван нај ви шим рат ним 
од ли ко ва њем – кр стом св. Ге-
ор ги ја. Об ја вио три ро ма на 
на ру ском је зи ку под псе у до-
ни мом Г. И. Вер гун ски: Му че-
ње прав де, Три су сре та, Пре-
кра сна Је ле на. Од 1937. до 
1949. ста ре ши на ма на сти ра 
Дра га нац. Ње го ве днев нич-
ке за пи се при ре дио је М. М. 
Фи лић, под на сло вом Гол го-
та (2006). Умро 1967. у По жа-
ре вач кој град ској бол ни ци. 
Пре по доб ни Отац ЈУ СТИН 
НО ВИ ЋЕ ЛИЈ СКИ (1894, Вра-
ње – 1979, ма на стир Ће ли је 
код Ва ље ва). Све тов но име 
Бла го је По по вић. За вр шио 
де ве то ра зред ну Бо го сло ви-
ју „Све ти Са ва“ у Бе о гра ду 
(1905–1914), је дан од 1300 ка-
пла ра у Пр вом свет ском ра-
ту; за по чео бо го слов ске сту-
ди је у Пе тро гра ду, а за вр шио 
их у Окс фор ду (1917–1919). 
Док то ри рао на Атин ском уни-
вер зи те ту из пра во слав ног 
све то о тач ког бо го сло вља. 
Де ла: Про блем лич но сти и 
са зна ња по Све том Ма ка ри ју 
Еги пат ском (док тор ска ди сер-
та ци ја), Дог ма ти ка I, II, III том 
(пре ве де ни на фран цу ски, у 
то ку су пре во ди на ен гле ски 
и грч ки је зик), Ре ли ги ја и фи-
ло со фи ја Фјо до ра М. До сто-
јев ског, Фи ло соф ске ур ви не, 
Све то са вље као фи ло со фи ја 
жи во та; тек не дав но је ма-
на стир Ће ли је за по чео об-
ја вљи ва ње Ава Ју сти но вих 
Са бра них де ла укљу чу ју ћи и 
12 књи га Жи ти ја Све тих. Пла-
ни ра но је да Са бра на де ла 
иза ђу у пре ко 30 то мо ва. 
МИ ЛАН КА ША НИН (1895, 
Бе ли Ма на стир – 1981, Бе о-
град). Де ла: при по вет ке, Срп-
ска књи жев ност у сред њем 
ве ку, Тро ко шуљ ник, Жи ча, 
Иза бра ни есе ји, У сен ци сла-
ве, Пре пи ска дво ји це мла ди-
ћа (пре пи ска са Сре те ном 
Ма ри ћем), Са бра на де ла. 
АЛЕК САН ДАР ЦА НЕ ПО ПО-
ВИЋ (1902 - 1976, Гњи ла не) је 
об ја вио збир ку по е зи је „Дах 
мла до сти“ 1930.
ЉУ БО МИР АР СИЋ (1912, 
Гњи ла не) аутор је књи ге: „Ве-
ли ке љу ба ви ми то ло ги је“, 
„Тра гич не суд би не у ми то ло-
ги ји, „Ста ри је ре чи Ср ба на 
Ко со ву“, „Са чу ва ти на род но 
бла го је зи ка Ср ба на Ко со-
ву“. Ис тра жи вач је кул ту ре 
се вер не Ме то хи је. Жи ви и 
ра ди у Бе о гра ду.

МА ЈА СИ МИ ЈО НО ВИЋ 
ПЕ СМЕ ИЗ КЊИ ГЕ „МО ЈИ СНО ВИ“

Гле дам:
Пра шња ве пу те ве Ко со ва
Ко ло на из бе гли ца по кри ла.
Де чи ји се плач чу је.
А око још јед ну су зу кри је.
Спа ље них ку ћа дим се ви је
На умор ним ли ци ма бол и ту га се кри је.
Ог њи шта мно га пу ста оста ше
Ку ће се у прах пре тво ри ше.
У гла ви пи та ња мно га
Да ли ће тим пу тем ко ра ча ти и мо ја но га.

СТА РИ ЦА

Кад се за чу је пр ви цвр кут пти ца
ве се ло сун це у со бу кро чи 
Сво јим зра ком ста ри цу ми лу је
ал то ста ри ца не при ме ћу је.

Крај кре ве та је ста ри ца ста ја ла
ма ли је за ве жљај спре ма ла
у ње му је цео жи вот ста ви ла. 

Ста ри ца умор но уста је
из ку ће из ла зи
и на кућ ном пра гу 
јед ну су зу пу сти.
Кућ на вра та је ста ри ца за тво ри ла
и у ку ћи цео свој жи вот оста ви ла.

У дво ри шту се ту жног ли ца
окре ће умор на ста ри ца.
Та мо иза ку ће шу ма бе ше
ал је зло тво ри по се ко ше.

По ред по то ка њи ва са пше ни цом би ла
што се на сун цу као зла то си ја ла
ал ни ње не ма ви ше
ду шма ни је за па ли ше.

Са су зом у оку ту жног ли ца
узе за ве жљај умор на ста ри ца
и кре ну са ко ло ном из бе гли ца.

МИ ЛИ ЦА ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ –ЛИ ЛИЋ
СКИ ЦА ЗА ИКО НУ
 
Као што с је се ни руј бле сне
над тво јим лу ко ви ма у бр ди ма,
под од ра зом ти у Би стри ци,
Па три јар ши јо, удо вич ки уцве ље на,
та ко мо ја че жња за то бом пла не
тмо ла и те шка, са ма ду ша зе мље
гур ну те у ам бис одав но при пре ман,
чи та вог сто ле ћа, а пред на ше очи.
У час се сле пи у ње му на ђо смо
и не ће мо се при ди ћи за ду го
све док нас до те ме ља не срав не,
док окру же ни сра мом не зга сне мо
да здра во тки во из пе пе ла си не.
 
Не ћу те мо ћи по хо ди ти ду го,
Па три јар ши јо, кру но рас то че на:
ни на Сре те ње, ни ти Вас крс,
ни на Ус пе ње Пре све те, као пре,
ни це ли ва ти Ол та ра, све те мо шти,
по кло ни те се ло зи Не ма њи ћа.
 
С кће ри ма пре стра ше ним при ћи ти,
пред ли це тво је па сти, те не мо
ја да ње но во гор ко ка зи ва ти
за по ло мље не, се че не ва ђе не
мла ди це ли па око Ма на сти ра
што су не ду жне ка Сун цу хр ли ле.
 
И ни ко су зом ра ну им не по ли,
ни реч ју жи вом да им лист ка ле ми,
Са ви ном ду ду да те ло под мла ди,
Би стри цом сво је да про све тли ли це,
уста ву сил ном да скло ни са пу та,
да се се ли це сво ме ја ту вра те,
по ја њу пр вом при дру же гла со ве,
зга же ног јеч ма по диг ну кла со ве,
да ли пе дав ним за ми ри шу ми ром,
да ду ша жив не од ста рог ро мо ра,
већ трај но сра сла са кр стом тра го ва
ико но пи се рас пе ће Ко со ва.

МИ ЛО ЈЕ ДОН ЧИЋ

НИ КО ЛА ТЕ СЛА

Ха љи не бе ле, ха љи не цр не, ха љи не раз не
Мо кре се ха љи не ви ју
Пе ва ју цр на сло ва кроз гла ве пра зне
Цр ви ком пас но се кроз Ср би ју.

Ни ште ћи пр стом при зи ва ју со ву
По ме ра ју вре ме у соп стве ној при зми
Ста вља ју ка тан це пра зном сло ву
Збу ње ни и са ми при ми чу се ка та кли зми.

Око мрач не осе низ па при ка љу тих
И док ска чу же зла по зе маљ ском тро ну
А го ре ви со ко из над зве зда жу тих
Још опа нак срп ски гре је ва си о ну.

ДА РИН КА ВУ ЧИ НИЋ

***
Гр чим се
у ка лу ђер ској во де ни ци
Не ро дим ска ра не ис пи ре
су да рам се
са со бом и то бом
сто лет ни бор
ћу ти

Ан ти мис

Епи тра хиљ

Ко пи ја
Ду ша но ве

по ве ље Хи лан да ру

Ар хи е пи скоп Ар се ни је I



МИ О ДРАГ ПО ПО ВИЋ (1920 
- 2005) про фе сор Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
ува же ни на уч ник и еру ди та 
оста вио је не из бри сив траг у 
књи жев ној исто ри о гра фи ји, 
по го то во де лом „Ви дов дан и 
ча сни крст“, ко јим је об у хва-
тио ко сов ски мит и по зна те 
ле ген де о Ми ло шу Оби ли ћу 
на на чин да за ин три ги ра чи-
та лач ку пу бли ку. Ова књи га 
је на гра ђе на Ок то бар ском 
на гра дом гра да Бе о гра да.
БРА НИ СЛАВ-БА НЕ БО ЖО-
ВИЋ (1921, Му шу ти ште, Су ва 
Ре ка) аутор је књи ге: „По ру-
ке стре ља но га гра да“, „Под-
зем на бор ба“, „На ци стич ка 
оба ве штај на слу жба“, „У не-
при ја тељ ском та бо ру“, ‘’Су-
ро ва вре ме на на Ко со ву и 
Ме то хи ји“, „Ру дар ска че та“, 
„Пар ти за ни сре бр не пла но-
не“, „Ко па о нич ки НОП од ред 
То дор Ми ли ће вић“, „Од го-
вор је Не“,’’Уре за ни у не за-
бо рав“,’’Бе о град из ме ђу два 

свет ска ра та“. Жи ви и ра ди у 
Бе о гра ду.
БО ЖИ ДАР М. ЂО КИЋ – БО-
ЦЕ (1922, Ко сов ска Ка ме ни-
ца) је об ја вио књи ге: „Дра ма“, 
„Кри во реч ка свад ба“1994, 
„Срп ско ста бло“, и „Пе вај ми 
Кри ва ре ко“ 2003. Жи ви и ра-
ди у Ко сов ској Ка ме ни ци.
НИ КО ЛА ЈЕ РЕ МИЋ (1922, 
При зрен) је об ја вио књи ге: 
„Ба јо и со ко ли ћи“-при по-
вет ке, „Мој дом је та мо пре-
ко“-ро ман, „Да ле ки се вер-
ни га леб“- ро ман, „Сед мо-
ри ца на пу чи ни“-сти хов на СР
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та ко мо ра
Ни се би да при знам
ни ти ма сун ца
ис пре да лар ву
ко га за са ди

Чу ва пре да ње ста ро
веч но шу те ћи
над гро бом
не срећ ног ца ра

ДРА ГИ ША БО ЈО ВИЋ 
МЕ ТО ХИ ЈА

Кад би се мо ли тве мо гле ви де ти
при ти сле би Ме то хи ју
као што по не кад, у ка сну је сен,
ма гла пад не на По ље Ко со во.

Кад би мо ли тве има ле ру ке,
сва би Ме то хи ја на ру ка ма би ла.

Кад би мо ли тве зна ле за ту жба ли цу,
це ла би ва се ље на срп ски ле ле ка ла.

Да је Ме то хи ја за мо ли тве ове зна ла,
не би Ме то хи ја пу ста оста ла.

СА ВИН МО НО ЛОГ У БО ГО РО ДИ ЦИ 
ХВО СТАН СКОЈ
Зо ра ну Ђор ђе ви ћу из Ша љи но ви це
код Ис то ка

Бе јах у Хи лан да ру,
У Сту де ни ци и Ми ле ше ви, 
И би јах на Вра ча ру,
Па опет кре нух ка Го ри Све тој.

И ста дох у Хво сну,
И по гле дах
И за ми слих се,
И Бо гу се по мо лих.
Па те би по ђох
Да те уте шим
Што ове го ди не
Ни ко ти не до ђе, 
Си ро ти це мо ја.

 

МИ ЛАН–МА ЈА ИЛИЋ

ИКА РОВ ЛЕТ ИЗ НАД ГЊИ ЛА НА
(од ло мак)

Ово је град
из над ко га је не бо сло бод но 

Аме ри кан ци бо дљи ка вом жи цом
огра ђу ју сло бо ду
да трч ка ра ју мо ја де ца

Са мо не у хва ће ни
ве ру ју у по вра так
по сле сло бо де кре та ња

Не ки су има ли сре ће
вра ће ни су
у нај лон вре ћа ма

На дан Све тог Ар хан ђе ла
из ме ша ли су кр ста че
на гро бо ви ма мо јих ро ди те ља

Као да ја не знам
са ко је стра не оца ле жи мо ја ма ти

Ср би ма 
је ди но у мо јој пе сми
обез бе ђен је по вра так

Ко сов ска де мо кра ти ја
17. мар та ша ље пр ви ра порт:
за кла ли су ми пса на лан цу
по кра ли го лу бо ве
опo га ни ли бу нар
спа ли ли дом

Мо нах Се ра фим ис пред Де ча на по чет ком про шлог ве ка
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Та мја ни ца
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про за. Жи ви у Бе о гра ду.
 РА ЦО БУ ЛА ТО ВИЋ (1923, 
Ђа ко ви ца) је ли ков ни умет-
ник при ме ње не умет но сти. 
Из ла гао је на свим зна чај ним 
из ло жба ма у зе мљи као и у 
ино стран ству. До бит ник је 
мно гих на гра да и при зна ња. 
Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
КО СТАН ТИН КО СТИЋ (1926, 
При зрен). Док тор књи жев-
них на у ка. Књи ге: „Члан ци 
и сту ди је из књи жев но сти“, 
„Књи жев но де ло Ан ђел ка Кр-
сти ћа“, „Есе ји и члан ци“.
ВЛА ДИ МИР БО ВАН  (1927, 

Ја сен, Цр на 
Го ра). Об ја-
вио: „На род-
на књи жев-
ност Ср ба 
на Ко со ву и 
Ме то хи ји“ у 

де сет књи га, „Рад Ива на Сте-
па но ви ча Ја стре бо ва на са-
ку пља њу еп ских на род них 
пе са ма на Ко со ву и Ме то хи-
ји“, „Срп ске на род не пе сме 
са Ко со ва и Ме то хи је“; ‘’Си ма 
Игу ма нов’’ и др. Био је про-
фе сор При штин ског уни вер-
зи те та. Док тор књи жев них 
на у ка. Жи ви у Обре нов цу.
ПЕ РА СТЕ ФА НО ВИЋ (1927, 
При шти на) аутор је књи га: 
„Људ ска за пре га“ 1996, „Ра-
ње но ста-
бло“ 1974, 
„ С в и  л е  н е 
ни ти“ 1978, 
„ Т р а  у  м е “ 
1986, „Мрак 
до ла зи са 
сви та њем“ 
1988, „Ду ше ме ђу ла во ви ма“ 
1999, ‘’Ех, При шти но мо ја“ 
2002. Жи ви у Обре нов цу. 
Ар хи ман дрит ЈО ВАН РА-
ДО САВ ЉЕ ВИЋ (1927, Ле-
лић). За вр шио Бо го во сло ви-
ју у При зре ну, Пра во слав ни 
те о ло шки фа кул тет у Бе о гра-
ду, спе ци ја ли стич ке сту ди је 
те о ло ги је у Ати ни. Био про -
фе сор и управ ник мо на шке 
шко ле у Остро гу, професор 
Бо гослови је у Кр ки и про фе-
сор Бо го сло ви је у При зре ну 
– Ни шу. Об ја вио мо но гра фи-
је о ма на сти ри ма: Жи ча, Сту-
де ни ца, Ов чар ско-Ка блар-
ски ма на сти ри, Ма на стир 
Бла го ве ште ње. Бо го слов ске 
сту ди је: На чин мо на шког жи-
во та, Ли ко ви на ших ду хов ни-
ка (Срп ски па те ри к), По зна-
ње исти не, Ту ма че ње От кри-
ве ња Јо ва но вог, Иси ха зам, 
Отац Ма ка ри је и ма на стир 
Де ча ни. Жи ви у без мол вју у 
ма на сти ру Бла го ве ште ње.
ВЛА ДЕ ТА ВУ КО ВИЋ (Вр-
њач ка Ба ња, 1928-2003). Био 
про фе сор на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у При шти ни. Об ја-
вио де се так збир ки пе са ма 
и не ко ли ко књи га из на у ке о 
књи жев но сти: Књи жев но де-
ло Ми лу ти на Бо ји ћа, Огле ди 
и члан ци, Освр ти, За пи си из 
књи жев но сти, Из на шег ро-
ман ти зма, Есе ји и кри ти ке, 
Књи жев ни огле ди и сту ди је, 
на рас кр шћу вре ме на, Раз ма-
тра ња, Из срп ске књи жев но-
сти 19. ве ка.

ДА РИН КА ЈЕ ВРИЋ
ПРИ ЧЕСТ ИЗ ГУ ЈИ НОГ НЕП ЦА
Ка зу је мо нах Ју стин

Ме ни без дом ном ме тох је сви јет вас ци је ли,
 у љу ба ви ва се љен ској у ду ху;
мра мор с Или џе, со из Мра мор ног мо ра, пе лин
с Про кле ти ја
уз гла вље и хра на. Хва љен про сти ху мус Хво сна
 и цр во точ ни дуб гдје се осе ро је,
бо ро ви и руј на ви со ви ма, ду га на Би стри ца ма
 одав де до При зре на,
му ња над пе ћи ном Пе ћи хва ље на кад
 осви је тли ми клет.

Ако си ми дао глас да умно жа вам ти ши ну,
и вјеч ност во де ног сви је та на ста ним,
при чест из гу ји ног неп ца – са бра ни, Го спо ди,
 да у зао час
го спо дар зао хр то ве по бје сне ле при пу шта
међ леп ти ре мо је ноћ не, међ ви ле ња ке. И са лиј
 стра ву
без брат ни ци ма и удо ви ца ма, и не ја чи сва кој
 прог на ној с пра га;
ви но гра ди ма по ха ра ним, и сва кој веј ки под
 ко пи том зве ри њом зга слој.

Свје туј ме не не до стој ног псал мо пјев ца: је ли
 пра шта ти за част, за ко на ке и бо га зе
 по ха ра не
или је час: пли је вит не чист, кле пат зар ђао
 мач и – љу ту тра ву на љу ту ра ну.

Свје туј му дро, ка ко од вај ка да ти је да но:
 ни чи ја до ви јек не го ри –
ни под кр стом, нит по лу мје се цом,
 нит ор лом – 
а ме ни ни је – ни ма ни том – да уз ми чем:
 не тра гом, на си пљи вом ату,
прô Кле ти ја, нит про Зве ча на и Бањ ске, па – 
ко ме ум за мор јем, ко ме смрт за вра том.

БЛА ГО ЈЕ СА ВИЋ 
ВРЕ МЕ, КО СО ВО

играо сам се у до ба ме се ца
кад мра ви је ду сво је пар че вре ме на
био сам за хва лан спо ред ној при чи
та ко што се спи рал но уви ја ла око нас
ве ра – ми стич на ве шти на
кад ве че до ла зи на вре ме
 уну тар дру гог сна
шта је чо век? пе на ко ја се пре ли ва ла
пре ко жед ног бе то на ве ко ви ма
а ја сам те че као на про мо ци ји књи ге
 мла дог при ја те ља

не ко је по но во пу стио мра ве
 те ста ре из дај ни ке
да ше та ју по тво јој ко жи
 и по пи шче вој књи зи
„Ис це ди ла се Ср би ја до пр вог са та
по след њег вре ме на“ ре че чо век
ста ри јих го ди на, же дан пре да ња и оних
ко ји су га обла чи ли у ре чи
сво ја мут на и при стра сна ми шље ња
ни кад ни је по што вао
и за то твр дим: Ср би го во ре о пи сцу
„као о до бром по кој ни ку“
та да ни зе мља ни је мај ка
док про га њаш де те уз ста бло и не спо ме неш је
у тој игри опис смр ти сви смо исти
по кат кад бли жи је дан дру го ме
дах не и спа ва ног де те та ви си
по ка за ће ка ко тре ба про ћи кроз ства ри
 а не уда ра ти их
да би ме со про шло кроз твр до др во
мо раш сам да на ђеш на чин ка ко ћеш не ко ме ве ро ва
ти
као све што смо са зна ли кроз ста ре сти хо ве
да је свет – чи ста не про зир ност
у ду би ни пам ће ња не што ра сте
у гроб ни ци, као вер ни ци ма кроз при че шће

Рас пе ће, Де ча ни
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ВЕЉ КО МИ-
Х А Ј ЛО ВИЋ 
(1928, При је-
ло зи, Би је ло 
По ље). Об ја-
вио: ро ма ни 
„О г  њи шта“, 

„Па три јарх кре ће у не де љу“, 
по е му „Ко сов ска бро ја ни ца“, 
збир ке пе са ма „По кло ње ња“, 
„Пе сма чу ла“.
ДРА ГУ ТИН МИ ЋО ВИЋ (1928, 
Пећ) је об ја вио књи ге при-
по ве да ка: „Ма ле ме то хиј ске 
при че“1975, „На ме то хиј ској 
зе мљи“1984, „При че из Ме то-
хи је“ 1990. Жи ви у Бе о гра ду.
ЛА КИЋ АКО ВИЋ (1928, До-
ње Лу ге код Бе ра на). Об ја-
вио: „Од Ву ка до 
На зо ра“, до ку-
мен тар ну про зу 
„Жр тве ни пут це-
тињ ски“ 1941–45, 
„Рат на пам ће ња 
ма ло лет ног рав-
но гор ца“, у штам пи му је мо-
но гра фи ја „Жи вот Ми ло ша 
Оби ли ћа и ко сов ска бит ка“.
ПРЕ ДРАГ ЦВЕ ТИ ЧА НИН (1928, 
Гњи ла не – 1997, Ниш). Об ја-
вио је ро ма не: ‘’Крат ко веч-
ник’’ и ‘’До год бу дем жив’’, и 
‘’Ко сов ске при че’’. Ње го ва 
иза бра на де ла у пет књи га 
већ ду же вре ме че ка ју на об-
ја вљи ва ње. По књи жев ној 
вред но сти мо же се по ре ди-
ти са по зна тим ко сов ским 
књи жев ни ци ма Гри го ри јем 
Бо жо ви ћем и За ри јом По по-
ви ћем.
РА ДЕ НИ КО ЛИЋ (1928 - 2000, 
При зрен) је об ја вио сле де ће 
књи ге: „Сен ке“ 1951, „От ко си 
ти ши не“ 1958, „Га ле бо ви у су-
тон“,1960, „Слу чај ни за пи си“-
пе сме у про зи1964, „Пе сме“ 
1973, „Под сја јем злат них 
ку по ла“ 1974, „Од сва ке ре-
чи умор ни“ 1979, „По хва ла 
Ву ку Ка ра џи ћу“ 1980; „Пр ва 
љу бав“ 1986; „По ет ско пам ће-
ње исто ри је“- ан то ло ги ја о 
Ко сов ском бо ју 1990.

ТО МА РА ДО-
С А  В Љ Е  В И Ћ 
(1928, Бор чан, 
Треп ча) је об ја-
ви књи ге: „Ја-
њи чар“ 1990, 
„Го ди не ужа-
са“ 1995 и „Ци-

ган че“, 2001. Жи ви и ства ра у 
Ле по са ви ћу.
МИ ЛО ВАН Ј. БО ГА ВАЦ (1929, 
Ве ли ка Ре ка код Ву чи тр на). 
Де ла: „Тра га ња и осве тља ва-
ња“, „Ста ра и но ва чи та ња и 
ту ма че ња“„Ми лан При би ће-
вић – жи вот и де ло“, „Исто-
ри ја срп ске књи жев но сти 
на Ко со ву и Ме то хи ји 1850-
1941“, „До ла зак из за бо ра ва“, 
„Ко со вом бо жур цве та“ – ан-
то ло ги ја пе сни ка Ко со ва и 
Ме то хи је 1871-1941, мо но гра-
фи је „Ве ли ка Ре ка на ушћу 
Ла ба у Сит ни цу“ и „Хра ма 
Све те Тро ји це у Ве ли кој Ре-
ци“  и дру га де ла из исто ри је 
књи жев но сти.
ДИ МИ ТРИ ЈЕ БОГ ДА НО ВИЋ 
(1930–1986). Де ла: Књи га о 
Ко со ву, Нај ста ри ја слу жба 
Све том Са ви, Исто ри ја ста ре 

као вре ме од оца, тај но и не при мет но че ка но
вре ме ко је је увек на стра ни мр твих
оно увек по след њу реч хра ни
као по љу бац мр тва ца
што др жи тво ју ру ку у тра ви
и у том од сја ју ба ре
 мај ка ти мо же по ка за ти си су
а отац ка ља вим ру ка ма из го ва ра ре чи
 Ко со во, Ко со во
иш чи та вам све гре шке, си не,
бе жи, вре ме је про шлост
сви ула зе у књи гу
раз лог по сто ја ња гу бе

МИ ЛАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
ДИ МИ ТРИ ЈУ СВЕ ТОМ
(ПО ДИ ЖУ ЋЕМ ХРА МУ У СЕ ВЕР НОЈ
КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ)

ТИ, ПР КО СУ
ПРЕ О РА НИХ ВЕ КО ВА
ПО ГУ БЉЕ НИХ ГО ДИ НА
НЕ ДО ВР ШЕ НИХ СНО ВА
УТАМ НИ ЧЕ НИХ ЈЕ ЗИ КА И СЛО ВА...

ТИ, МА ЧУ
ВА ТРЕ И ВО ДЕ
ВЕ ТРА И ЖЕ ГЕ
ГРО МА И ДУ ГЕ
ЗА ШТИТ НИ ЧЕ ВЕ РЕ
ОД ГУ БАВ ЦА, ОД КУ ГЕ.

ТИ, СА БО РО ВА ЊЕ
СА СВЕ ТО САВ СКИМ
ЗВО НОМ У РУ КА МА!
ИКО НО БЕ ЛА
ЗА ЛИ ВА НА ЉЕ ВИ ШКИМ СУ ЗА МА
НА ДЕ ВИЧ КИМ ДО ЈЕ НА РА НА МА
ДЕ ЧАН СКИМ МО ЛИ ТВА МА ИС КЛЕ СА НА

КРУ НО!

КРИ ЛО ГРА ЧА НИЧ КО И СО КО ЛИЧ КО
ЗР НО ЗДРА ВО АМ БА РА ОБУ ЂА ЛОГ
СЈАЈНИ КЛА СУ ПРЕ ПУ КЛЕ ЖИТ НИ ЦЕ
– ЖИ ЦЕ
ПО ГА ЧО – ЗА СВЕ СИ ТЕ И НЕ СИ ТЕ ПТИ ЦЕ
ВИ НО – СВИХ НЕО БРА НИХ ВИ НО ГРА ДА

КРУ НО!

СМО ЛО – ПО КАЈ НИ ЦЕ И ИС ПО СНИ ЦЕ
КО ЛО – СВАД БАР СКО И СЛАВ СКО
СВЕ ТИ О НИ КУ – ЗА СВЕ ПО МУ ЋЕ НО БРАТ СКО
СА ЋУ СВИХ МА ТИ ЦА
ПРА ГУ – КО ЛЕВ КИ И КО ТА РИ ЦА

БРА НО – ПО СЛЕД ЊА И ПР ВА БРА НО
НА БУ ЈА ЛИМ МУТ НИМ ВО ДА МА...

КРУ НО
НАД УСНУ ЛИМ ГЛА ВА МА
КРУ НО НАД КРУ НА МА!

03.09.2005. му Ко сов ској Ми тро ви ци

ПРА ШТАЈ МАЈ КО
Ца ри ци Те о до ри

Опро сти, мај ко, опро сти
за за тра пље не по сти,
без кр ста усну ле ко сти,
опро сти, мај ко, опро сти.

По га чи ло се без со ли,
све ћу су го ре ли охо ли,
ви ну су ве не бо ли,
ап сио се ко мо ли.

Опро сти, мај ко, опро сти
за за тра пље не по сти,
без кр ста усну ле ко сти,
опро сти, мај ко, опро сти.

Дал ви да очи њег кле тва
што отац осо ли си ну
ве ков ма пле те мре жу и
тро ши обра зи ну?

Опро сти, мај ко, опро сти
за за тра пље не по сти,
без кр ста усну ле ко сти,
опро сти, мај ко, опро сти

Зба ци пре те шку кле тву
сле пи ло, тро ша ри ну
и пра штај, мај ко, си ну
уз нео те све том Ми лу ти ну.

Опро сти, мај ко, опро сти
за за тра пље не по сти,
без кр ста усну ле ко сти,
Мај ко, за све опро сти.

15.08.2005.
у Бањ ској крај Зве ча на

MOШО ОДА ЛО ВИЋ
ШЕ БОЈ ПРО СИ ВИ СИ БА БУ

Хај де са мном, ви си ба бо,
и ни ког се не бој, не бој;
но ће је, ви дим до ста сла бо, 
ал про сим те, твој сам ше бој.

Ку пи ћу ти пр стен пра ви.
Вен ча ни цу ко ја сја ји.
Пле са ће мо ту у тра ви –
та ко тра же оби ча ји.

Ићи ће мо у цве ћа ру,
Да нас ви де цвет не сор те. 
Да ће ше бој зад њу па ру
За свад бе не рас кош – тор те.

Гра ча ни ца

Све ти Апо сто ли,
При зрен

Пу тир

Ду ша но ва по ве ља
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срп ске књи жев но сти, Хи лан-
дар, Ли ко ви све ти те ља, и 
мно штво дру гих де ла из књи-
жев не исто ри је. 
ВУК ФИ ЛИ ПО ВИЋ (Ста но-
вац код Ву чи тр на, 1930-1990). 
Био про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та у При шти ни. Об-
ја вио два ро ма на: Тра го ви и 
Стр ма оба ла; дра ме: Там на 
ода ја и Снег и ва тра; сту ди-
је из на у ке о књи жев но сти: 
Књи жев но де ло и чи та лац, 
У све ту књи жев ног де ла, 
Свет де тињ ства у де лу Бо ре 
Стан ко ви ћа, Пи сци и вре ме, 
Сим бо ли еп ског про сто ра, 
По е ти ка тра ја ња, Де ло Иве 
Ан дри ћа, По е зи ја и по е ти ка 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Умет-
ност Вељ ка Пе тро ви ћа, Огле-
ди и сту ди је, Пе снич ко де ло 
Мом чи ла На ста си је ви ћа и 
Ми ла на Ра ки ћа.
ЧЕ ДО ШУ ЊЕ ВИЋ (1930, Бе-
ра не). Из обла-
сти ли те ра ту ре 
об ја вио: „Раст 
са иви це уги ну-
ћа“, „Пеј за жи се-
ћа ња и зре ња“, 
„Ста зом сун ца“, 
„Цр ве не бул ке“, „Је се њи ра-
до ви“ и дру ге.
ПА ВЛЕ ЏЕ ЛЕ ТО ВИЋ (1931, 

Су ви До, Ли-
пљан) је об-
ја вио књи ге: 
„Но стро да му-
со ва про ро-
чан ства“; Из-
д а  в ач:19 8 6; 
збир ка пе-

са ма за де цу „Че до љу бље“ 
1987; “21 СС-ди ви зи ја–Скен-
дер бег-1987; „Је вре ји Ко со ва 
и Ме то хи је“ 1988; „Ко сов ски 
бој у сли ци и ре чи“ 1989; 
„Ка ча ци Ко со ва и Ме то хи је“ 
1990; Мо но гра фи ја „Су ви 
До“ 1993; „Ко су и шта хо ће 
Шип та ри“” 1998; „Ба ли стич-
ки по крет 1039–1952” 2000; 
„Твор ци тај ног пла на“ 2001; 
„Бра ћа“-ро ман 2002; „Ко смет-
ске суд би не“ 2003; „Зло чин 
Ар ба на са над Ср би ма“ 2004; 
„Пре дач ки низ-род, род би на 
и срод ство“ 2005. За вр шио је 
Фи ло зоф ски фа кул тет. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду.
ДАМ ЊАН ПЕ ТРО ВИЋ (1932, 
Ми ри ло вац код Па ра ћи на). 
Рад ни век про вео на Ко со ву. 
Док тор књи жев них на у ка. 
Об ја вио: „Ста ра срп ска књи-
жев ност на Ко со ву“, „Да ни ло 
Дру ги“, Жи во ти и слу жбе“, 
„Гри го ри је Цам блак, Књи-
жев ни рад у Ср би ји“, „Срп ска 
по е зи ја и бој на Ко со ву“ и 
дру го.
МИ О ДРАГ МР КИЋ (1932, Тр-
сте ник, Дре ни ца) је аутор 
књи ге есе и стич ке кри ти ке: 
„По е ти ка древ ног и мо дер-
ног I, II, III“, „По глед пре ко 
пе сни ко вог зи да“, „По ет ско 
до се за ње би ћа“. Жи ви у Бе о-
гра ду.
РАН КО СИ МО ВИЋ (1932). 
Књи ге по е зи је: Пре ко ре чи 
рат (1971), Вре ме и по том 
(1973), Мач ји ка шаљ (1979, 
пе сме за де цу), Да ни је би ло 
(1985, пе сме за де цу), Смет ну-

РАТ КО ПО ПО ВИЋ
ПРО БУ ДИ ТЕ МЕ ОВ ДЕ И ОПЕТ

Ух ни те ми сна гу ду ши
да го рим са зе мља ним ми ри сом
да ме ве ју стра не све та
про си пан од во де и ви со ва
про се јан на оку се ља на мо јих
Про бу ди те ме ка ма ра ди
да све тлим као да ле ке зо ре

Ис пле ти те ме са ко сти ма у ве нац пре да ка
у пе сми ко ја ми је све да ља

ал же сто ка у ср цу раз го ре ва
и па ли ко ви но мла дост бу ра и по бе да

Про бу ди те ме у ва шој ва три слав ској
кад ко лач кр ши те
кад ру ке ка сун цу и не бу уз ви су је те
кад три пр ста на че ло ме ће те

Про бу ди те ме у по љу мла до сти
у тим го до ви ма док при че шћу је те се да ном

Про бу ди те ме 
да глад на реч осва не

Про бу ди те ме да у њој
мо ли твом спа ше на бу де у ма те ри мо јој
у си но ви ма
Про бу ди те ме у тој но ћи ве ка
Про бу ди те ви но мла до
оста јем за сваг да
ов де
и опет.

СТО ИЉ КО СТА НИ ШИЋ
ЗА ВЕ ШТА ЊЕ

Сво ју, је ди ну пре о ста лу
имо ви ну: уби је ну зе мљу
из опа на ка

(ко ју, још, у ра се ље њу
имам, јер сам је до нео
под обој ке

кроз по де ро ти не
на опан ци ма
на ку пље ну)

за ве шта вам:

а) из ле вог опан ка:
оном из ро да ко ји се
са све ћом у ру ци

на ђе уз кр ста чу
по бо де ну у, још, 
ро ви ту, мо ју, хум ку

НО ВИ ЦА СО ВР ЛИЋ
СИ МЕ ОН

Зна на ти
бла гост
сло ва по то њег,
му дрост
све тов ног ја ства.
Си ме у не бла же ни, 
веч на,
из веч ног цар ства,
ску те ти це ли ва

и мо шти све те, 
за спа ла
ду ша се бар ска.

РАСТ КО

Благ и ми ло стив
јаг ње
у ла ва жу пан ства
Књи го љу бац и мо нах.
кљу чар
ан гел ског цар ства.

Мо нах Ћи ри ло

Ико на Све тог 
Ни ко ле

Призрен
цртеж Зорана Милића
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то с ума (1985), Тај не и јав не 
љу ба ви (1990, за де цу), Зу бља 
ро до љу бља (1992, за де цу), 
Уто чи ште за не спо кој (2005).
АЛЕК САН ДАР 
ДЕ СПО ТО ВИЋ 
(1933, Ко сов ска 
Ми тро ви ца) је 
об ја вио књи ге 
по е зи је: „Жу-
бор вре ме на“ 
1969, „При вре-
ме но мр тав“ 1973, „Зе ле на ју-
тра“ 1977, „Све то по ље“ 1989, 
„Мо ли тва све то по љу“ 1991, 
„За што све то по ље кри је 
сво је око“ 1994, „Лем бро на“ 
1995, „Ама нет оца Јо ва на“ 
1998, „Ве ко ви из ра сли из ко-
ре на“ 2000, „Пра во слав ни 
пој мов ник“ 2001. и „Ха ри-
тон“, 2003. Осни вач Књи жев-
ног клу ба „Треп ча“, Пе сме су 
му пре во ђе не на ви ше је зи-
ка. Жи ви и ра ди у Ко сов ској 
Ми тро ви ци. 
БО БИ ПРЕ КО ВАЧ КИ (1933, 
Гњи ла не) је об ја вио књи ге: 
„За мак љу ба ви“ 1969, „Вер ни 
дру го ви“ 1969, „Срећ ни сла-
вуј“ 1979, „Ој, Би нач ка Мо ра-
во“ 1979, „ Смрт Оме ра и Ме-
ри ме-Ха са на ги ни ца“ 1987, 
„Зве зда но не бо“ 1995, „Огле-
да ло ре ке“1996 , „Од ме ди не 
њу шке до осе и кру шке“ 1997, 
„Раз и гра ни ме се ци“ 1998, „Га-
зда Ко ста дин“ –Ка да Ко це“ 
1998, „Ро би њи ца – хај ду чи ца 
Зла та“ 1999, „Ка же Ко ста да је 
до ста“ 2001, „ До жи вљај јед-
ног Ма ној ле“ 2002, „Хе рој са 
Цр не ља“ 2002. Жи ви и ра ди 
у Алек син цу.
ЉУ БА ПО ПО ВИЋ (1934, Брус). 
Жи вео у По ду је ву. Књи ге: 
„Ве се ли прог на ник“, „Не по ра-
же на по бу на“, „Зе мља ни кру-
го ви“, „Му кли не“, „Про ред“, 
„Не бо се по ву кло“, „По днев ни 
дажд“, „Вра не у По ду је ву“.
СР БО ЉУБ ТА СИЋ (1934-
1995, Ма ла Кру ша, При зрен) 
је об ја вио књи ге: „По ље у 
пти ци“ 1976, „На да сва ком 
ку ћом по јед на зве зда“1977, 
„Зла та ри ле та“ 1979, „Му дра 
зе мља” 1982, „У из вор не-
бо“1986. На гра де“ Ла зар Вуч-
ко вић“, „Злат но пе ро Сте фа-
на Ла за ре ви ћа“ и др. 
Вла ди ка АР ТЕ МИ ЈЕ (Мар ко 
Ра до са вље вић) ро ђен је 15. 
ја ну а ра 1935. у Ле ли ћу код 
Ва ље ва. За вр шио је Бо го-

б) из де сног опан ка:
отаџ би ни Ср би ји
за љу бав ко ју ми да ла

на по ме на:

ако се ни ко из ро да
(што је са свим из ве сно)
не на ђе по ред мо је

пре сне хум ке:

уби је ну зе мљу, за ви чај ну
из оба опан ка
да ти

до број, дра гој
отаџ би ни ма те ри Ср би ји

За ве шта лац:
Ст. Ста ни шић, ра се ље ник
из Жи ти ња на Ко со ву

МИ ЛО РАД МИ ЊА ФИ ЛИЋ

ГЊИ ЛАН СКИ УЧИ ТЕЉ
ЗА ФИР ПО ПО ВИЋ
(од ло мак из књи ге „Срп ска основ на шко ла 
у Гњи ла ну 1830–1918“)

За фир По по вић, учи тељ, на ци о нал ни рад ник, пи
сац и пре во ди лац, ро ђен је у Гњи ла ну 1841. го ди не. 
Основ ну шко лу је учио у род ном гра ду, нај пре код 
учи те ља Ко ста ди на из Но вог Па за ра, а по том код Јо
си фа Ко ва че ви ћа (Ан до но ви ћа). О да љем За фи ро вом 
шко ло ва њу не ма по у зда них из во ра. Ол га Ни ко лић 
пи ше да су пен зи ју од 720 ди на ра го ди шње „при ма
ли учи те љи са за вр ше ном бо го сло ви јом или не ком 
од учи тељ ских шко ла у Ср би ји. Оту да ве ру је мо да 
За фир Ја ни ћи јев По по вић за вре ме ра да у Ву чи тр ну 
ни је био без школ ских ква ли фи ка ци ја за учи тељ ски 
по зив“. По јед ном по дат ку из но ви на, учио је ста ро
сло вен ску шко лу, не где око Гњи ла на, По Т. П. Стан ко
ви ћу (Пут не бе ле шке..., Бе о град, 1910, стр. 7), За фир 
је по чео да ра ди у Гњи ла ну, и то 1857. го ди не као учи
тељ ски по моћ ник (из гле да Јо си фу Ко ва че ви ћу), а већ 
1859. он је пра ви учи тељ са го ди шњом пла том 1100 
гро ша, а то је 220 ди на ра.

 

ДРА ГО МИР КО СТИЋ
ПРО ГЛЕ ДА ЋЕ ТЕ
ФРЕ СКЕ ЛЕ ЛУ ЈА ВЕ
Иза ћи из око ва Зи до ва
(Кре ча и мал те ра)

У по тра зи за очи ма
Ко је су вас упла ше но гле да ле

Тра жи ће те их по мр твим угло ви ма
Мрач ним ста ни шти ма Где су вас
Не мо мо ли ли

И где су се сна гом ко ју ни сте има ли
Кре пи ли жуд но (Дав но кре па ли)

Тра жи ће те их
И не ће их би ти

Мо ли ће те да се вра те
И не ће има ти где
Са мо ћа њи хо вих ве ко ва
Окрут на Без над на са мо ћа

Че ка ће на вас

ИГУ МАН ПЕ ТАР

Очи ма ве дрим У ко ји ма не ма мр жње
Гро зни ча во пре ле ће По го ми ли
Што са мо дан ра ни је
Бе ше цр ква

Још јед на ру ше ви на
Још јед на раз ва ли на
Још јед на зве зда са Ко сов ског не ба
У пра ши ну зба че на

Он да се са ги ње
Пр сти ма пре би ра по оста ци ма све ти ње
Баш као Де вој ка по Ко со ву
што је окре та ла ра ње не

По не кад има сре ће
Да у гу ба вој на сла ги
Ико ну на ђе

По не кад

Сабор Симеона српског и краља Милутина, 
Црква Светог Димитрија (око 1345)

Епи ско пи Ата на си је, Ар те ми је, Ири неј и 
ми тро по лит Ам фи ло хи је ис пред гро ба 

Аве Ју сти на, ма на стир Ће ли је, 1996.
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слов ски фа кул тет СПЦ у Бе о-
гра ду, а пост ди плом ске сту-
ди је у Ати ни. Био је ду хов но 
че до ар хи ман дри та Ју сти на 
По по ви ћа у ма на сти ру Ће-
ли је, ко ји га је и за мо на шио 
у тој све ти њи 20. но вем бра 
1960. Ар хи ман дрит Ар те ми-
је био је про фе сор на Бо го-
слов ском фа кул те ту и на по-
ло жа ју игу ма на ма на сти ра у 
Цр ној Ре ци ка да је ма ја 1991. 
иза бран за епи ско па ра шко-
при зрен ског. Об ја вио не ко-
ли ко књи га из бо го сло вља и 
ви ше пре во да са грч ког.

ВЛА ДИ МИР ЦВЕ ТА НО ВИЋ 
(1935, Пе тров це, Ко сов ска 
Ка ме ни ца – 2002). Док тор 
књи жев них на у ка. Био про-
фе сор Фи ло зоф ског фа кул те-
та у При шти ни и Учи тељ ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Об ја-
вио ви ше књи га из на род не 
књи жев но сти, срп ског ре а-
ли зма и из књи жев не и кул-
тур не про шло сти Ко со ва и 
Ме то хи је: „Срп ске на род не 
по сло ви це Ко со ва и Ме то-
хи је“, „Есе ји и члан ци из 
књи жев но сти“, „Срп ски пи-
сци Ко сов ског По мо ра вља“, 
„Пи сци срп ског ре а ли зма“, 
„Књи жев но де ло За ри је Р. 
По по ви ћа“ и дру га де ла. 
М И  Л Е Н  К О 
Ј Е В  Т О  В И Ћ 
(Бур ла те, ис-
под Ро го зне, 
1935). Об ја-
вио збир ке 
при по ве да-
ка: Уз ма гли це, Не ко дру го 
ле то, Зим ски отац и мо но гра-
фи ју: Књи жев но де ло Гри го-
ри ја Бо жо ви ћа. Жи ви у Кра-
гу јев цу.
БО ЖО ВУ КА ДИ НО ВИЋ (1936, 
Ми ла но вац код Пе ћи – 1974). 
Књи ге: „Ин тер пре та ци је“ I и II, 
,,Антологија српске фантастике”. 
ЂОР ЂИ ЈЕ ЂО РО ВИЋ (1936, 
Хво сно код Пе ћи). Књи га: 
„Сви мо ји за бо ра ви“.
РА ДО СЛАВ ЗЛА ТА НО ВИЋ 
(1936, Му чи вор це, Ко сов ска 
Ка ме ни ца), 
пе сник и пре-
во ди лац.  Об-
ја вио је сле-
де ће збир ке 
пе са ма: „До-
дир ле та“, ко-
а у  тор с тво, 
1962, „По ме ра ње сна“ 1970, 
„Гор ке све тло сти“ 1974, „До-
пе ва ни год“ 1976, „Ви ка ње на 
сто ку“ 1988, „Гра ча нич ка ве-
че ра“ 1995, Иза бра не пе сме. 
Био је уред ник из да вач ке де-
лат но сти „Је дин ство“. До бит-
ник не ко ли ко књи жев них 
на гра да. По про гон ству из 
При шти не жи ви у Вла ди чи-
ном Ха ну.

ВА ЛЕН ТИ НА ПИ ТУ ЛИЋ
Се ман ти ка бо жу ра у на род ним 
умо тво ри на ма са Ко со ва
и Ме то хи је
 

У срп ском пре да њу бо жур има зна че ње цве та ко ји 
је ни као из кр ви ко сов ских ју на ка.Ако су ко сов ски 
ју на ци до би ли атри бут све тих рат ни ка он да су на 
хри шћан ском пла ну до би ли и атри бут бе смрт но сти. 
Ка ко је мит о бо жу ру, услов но ре че но, на стао по сле 
ко сов ског бо ја пи та ње је да ли је у срп ској тра ди ци ји 
по сто ја ло и не ко дру го зна че ње ове биљ ке. Сма тра мо 
да би у ту ма че њу ње го вог зна че ња тре ба ло на пра ви ти 
ко рак да ље, ре гре сив ним по ступ ком, у че му би нам 
мо гле по слу жи ти упра во лир ске на род не пе сме са Ко
со ва и Ме то хи је, где су кључ ни сти хо ви у ко ји ма се 
по ми ње го ра бо жу ро ва:Ој ко ли ка је го ра бо жу ро ва/сив је 
со ко пре ле тет не мо же/пре ле те ше ки ће ни сва то ви/И не ве сту 
кроз њу пре ве до ше или Што ва го ра на бо жур ми ри ше/ни ко 
не сме кроз го ру да про ђе/ал про ђо ше ки ће ни сва то ви.

 На род ни пе вач не пе ва о цве ту већ о го ри бо жу ро
вој а ка ко је свад ба ри ту ал ко јим се сту па у ве зу са бо
жан стви ма плод но сти она је не сум њи во има ла уло гу 
ини ци ја циј ског би ља. Про стор го ре бо жу ро ве по ста је 
са крал но ме сто где де вој ка ис пу шта ду шу, у тре нут ку 
ини ци ја циј ског пре ла ска из ста ту са де вој ке у ста тус 
же не. Сим бо лич но жр тво ва ње у пе сма ма са Ко со ва и 
Ме то хи је има ко смо го ниј ски ка рак тер, мит о об но ви 
све та, спа ја ње два про це са ини ци ја ци је, свад бе и смр
ти а са мим тим и да ва ње по себ не сна ге све ту ве ге та ци
је, од но сно го ри бо жу ро вој.

Ако је у ми ту о цве ту кр ви на ста лом из кр ви ко сов
ских ју на ка био на гла шен му шки прин цип, у лир
ским пе сма ма о го ри бо жу ро вој до ми нант но је при су
ство же не ко ја је  ми стич ки со ли да ри са на са Зе мљом. Ка ко 
у овим пе сма ма цвет за ме њу је го ра, од но сно др во, оно 
је ов де у слу жби сли ке све та од но сно ко смич ке ви зи
је. Но во све тло о зна че њу го ре бо жу ро ве мо гли би да 
уне су  за пи си из Хо мо ља. На ве шће мо два, ко ја је за бе
ле жи ла и све срд но нам усту пи ла пе вач из вор них на
род них пе са ма Све тла на Сте вић, на че му јој ср дач но 
за хва љу је мо:

 Кад је Бог ство рио Сун це оно је ис пр ва би ло кај гру мен во-
ска, ал је но си ло по бе ду на да свем злем си ла ма. Ка ко се оно 
по ја ви  на ис то ку, на из гре ву, све жи во на Зе мље: и љу ди, и 

пти це, и цве то ви, и жи во ти ње, и бу би це; све у Сун це гле да и за 
њим се окре ће. И свак ве ли: Ва лан Бо же, кад ство ри ово ли ку 
ле по ту, да гле да мо и да се угле да мо!

Гле да ли то и слу ша ли не ча сти ви па се ми сли ли ка ко да 
по ко ре свет. И сми сле. За сед ну Сун це на из гре ву. Је дан од њи 
др жао вре ћу, кад се по ја ви Сун це, брж да га ува ти у њу, а они 
дру ги по ле гли там по да ље да се не ви де, ког да му се на ђу. 

И до ђе Час Из гре ва ња, из јав ну се Сун це из Го ре Бо жу ро ве, 
онај што др жао вре ћу јур ну да га ува ти, са пле те се о гр ман 
бо жу ров и па де. По ри па ше сви не ча сти ви  брж за вре ћу и Сун-
це ви де док је за сед ну то. Ку ће-шта ће? По глед ну око се бе, кад 
Бо жур се ра цав тео, раз ја снио се и пру жи му се јед на гра на и 
ре че Бо жу ров цвет: Уско чи!

Уско чи Сун це ча ском и цвет се скло пи и са кри га. И трг ну 
се гра на на вр Бо жу ра. Не ча сти ви 
не ви до ше куд се зде ја Сун це? Ал то 
све ви де Бог, и бе ше се спре мио, па 
за гр ме не бе си ма, за тре ска од о згор, 
уда ри гро мем и сев ну му ња ма међ 
не ча сти ве те ји рас ту ри бес тра га.

И кад се све сми ри, Бог ре че Бо-
жу ру: Отво ри се сад. Отво ри се 
Бо жур и Сун це за си ја из ње га. Од 
ве ли ке то пло те и ра до сти Бо жур 
се бе ше оро сио и ме рис му се по ја чао 
и за ме ри са ја ко. И ни шта леп ше не 
би у том ча су од Сун ца на Бо жу ро-
вем цве ту и ро се Бо жу ро ве. Све се 
све тле ло, тре пе ре ло; ни ми ри сни је 
од ме ри са Бо жу ро во га, кај кад го во-
ри. И Бог бла го сло ви Бо жур: Ве дај 
се ме ра сти и цав ти! И нек твој по-
ро шен цвет и ме рис, под се ћа свет 
на овај Час! И ви ну Сун це на не бо 
да га ни кад не до ва те не ча сти ве си-
ле. А од то га до ба се на срп ске ћур-
ди ја ве зе Бо жу ров цвет. 

(Ка зи вач Ми ле на Ке ки ће ва
Јо ва но вић, 80 го ди на, Ми ла то вац 

код Жа гу би це, а њој ка зи ва ла
ма ти За гор ка, за бе ле жи ла

Све тла на Сте вић на
Ви дов дан 1976)

Отац Јо ван (Је лен ков) ис пред зга ри шта ма на сти ра Зо чи ште

Ста ја ће ру хо у мла дих же на,
сни мио Бра ни слав Ну шић, 1902.



ЗО РАН ЧИЧ КА РИЋ (1937, 
П р и  з р е н ) 
аутор је књи-
г а : Б у д  н е 
ре чи“ 1973, 
„ И с т о  р и  ј а 
к њи  же в  н о -
сти за де цу 
у Ср ба“ 2003, Жи ви и ра ди у 
Бе о гра ду “
ЛА ЗАР ВУЧ КО ВИЋ (1937, Гор-
ње Се ло, на па ди на ма Ша ре 

– 1966, Охрид-
ско је зе ро). 
Де ла: „До дир 
ле та“ 1962, у 
ко а у тор ству 
са Ра до сла-
вом Зла та но-
ви ћем и Бо-

жи да ром Ми ли дра го ви ћем, 
„Из гу бље но мо ре“ 1966. 
Пост хум но су Вуч ко ви ће ве 
пе сме из обе збир ке и пет из 
за о став шти не об ја вље не у 
књи зи „По е зи ја“ 1976.
ЛЕН КА ЈАК ШИЋ (1937, Срп-
ски Ба буш, Уро ше вац) је об-
ја ви ла збир ке пе са ма: „Бо га-
ти сно ви“ 1985, 
„Крик под обла-
ци ма“ 1988, „Од-
је ци све то по ља“ 
1989, „Иза бра не 
пе сме“ 1994, „Vi-
vid dre ams“ 1994, 
„Ду га скла па ки шо бра не“ 
1996, „ Све то пољ ска су за“ 
2000. Жи ви и ра ди у Ко сов-
ској Ми тро ви ци.
ПЕ ТАР СА РИЋ (1937, Ба ња ни 
код Ник ши ћа). Рад ни век про-

жи вео на Ко со-
ву. Књи ге по е-
зи је: „Бе ле кле-
тве“, „Не бе ски 
дом“ и дру ге, 
„Па кле но по-
ље“, иза бра не 

и но ве пе сме, 1990. Ро ма ни: 
„Ве ли ки ахав ски трг’’, ‘’Су тра 
сти же го спо дар 1, 2’’, 1979, 
1981, „Де чак из Ла стве, 1986, 
„Пе тру ша и Ми лу ша, 1990, 
‘’Страх од све тло сти, 2005.
С Т О  И Љ  К О 
С ТА  Н И  Ш И Ћ 
(1937, Жи ти ње, 
Ви ти на). Об ја-
вио збир ке по-
е зи је: „Дан за 
сен ком’’: 1975, 
„За гре шку“ 1979, „Мак кла ти-
ли ца“ 1981, „Уто ре“ 1992, „Без 
по чи ва ла“ 2002; и при по вет-
ке „Окрај ци“ 1977. Жи ви у 
Ни шу.
АЛЕК ВУ КА ДИ НО ВИЋ (1938, 
Ми ла но вац, Пећ) је об ја вио 
сле де ће књи ге: „Ку ћа и гост“ 

1965; „Кућ ни 
гост“ 1969, Тра-
гом пле на и ко-
мен та ри“ 1973; 
„Да ле ки уку ћа ни 
1979; „По ноћ на 
ча ро ва ња“ (иза-
бра не пе сме) 
1981; „Укр ште ни 
зна ци“ 1988; „Пе-
сме по то њег вре-
ме на (иза бра не 
пе сме) 1990; „Там-
ни там и Бе ле пе-
сме“ 1995; „Бај ка 
кућ не сли ке (из-СР
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Дру ги за пис: 
Го ра бо жу ро ва
 

Не кад је бо жур ра со ви со ко кај сва ко др во. Ве ле ду да је у то 
Пр во вре ме Сун це из гре ва ло иза Го ре Бо жу ро ве. То је на ро чи-
та Го ра, на ро чи те ле по те, а тек ко ја је то кра со та би ла кад 
се Бо жу ри рас цва те.

На род је не кад са дио Бо жу ре кај што се са де је ле И бо ро ви, 
та ко су не кад са ди ли И за ле ва ли Го ру Бо жу ро вуи мло го је 
не го ва ли И по ди за ли. То је би ла ле по та над ле по та ма, ме рис 
над ме ри си ма. У то Пр во вре ме, Бог Све ви шњи је Ишо по 
Зе мље с мла ђем Бо го ви ма и Бо ги ња ма - Ви ла ма. Та ко су у 
Го ре Бо жу ро ве бо ра ви ли ти ста рин ски Бо го ви и Ви ле Бо ги ње 
и учи ли на род све му и сва че му. Тад се још ни су би ли одво ји ли 
од љу ди. Оби чан чо век ни је смео да про ђе кроз Го ру Бо жу ро ву, 
на ро чи то кад су Бо жу ри би ли у цав ту јер је то јак ме рис.

Ве ле ду да су не ки сва то ви по шли Го ром и умре ла је мла да 

не ве ста и сви сва то ви. и он да је Го ра Бо жу ро ва мо ли ла Бо га 
да је пре тво ри у цве ће да кроз њу мо же да се про ђе. и Бог је ис пу-
нио ту њој ну мол бу и та ко од Го ре Бо жу ро ве на ста цве ће.. 

Ка зи вач Љу би ца Сте вић, 70 го ди на, Ми ла то вац и Сто јан-
ка Ра ден ко вић, 60 го ди на, Јо ша ни ца 

Мо жда нам упра во овај мит мо же де ши фро ва ти и 
ети мо ло ги ју са ме ре чи бо жур (ко јом се у свом ра ду о 
бо жу ру као цве ту кр ви ба ви ет но лог Сре бри ца Кне
же вић; Бог+жур, Бог+жар, бог+сун це, бож ји жар, 
што ука зу је на бож ју биљ ку, бож ји жар, од но сно бо
жан ство, сун це. Ка ко се у пре да њи ма ко је има мо на 
рас по ла га њу цвет бо жу ра до во ди у ве зу са Сун цем ово 
је но ви мо ме нат ко ји отва ра мо гућ ност за још јед но 
ту ма че ње цве та бо жу ра а то је да  има бо жан ски ка
рак тер.

(Кра ћи из вод из ра да об ја вље ног у ча со пи су Књи жев ност и 
је зик, LII, 34, Бе о град, 2005, стр. 297305, Бе о град)

НО ВИ ЦА С. ЈЕВ ТИЋ

„Ми ли ца им об ја шња ва да је тај ви со ки, от мен и 
спорт ски гра ђен чо век са на о ча ри ма Јер ме нац по ре
клом, али су ње го ви пре ци одав но оти шли у да ле ку 
Ка на ду где је и он ро ђен. Ве ли да га зо ву Еди и да 
ни је вој ник не го ци вил ко ји је од Ује ди ње них на ци ја 
до био за да так да из да ле ке Ка на де до ђе на оку пи ра но 
Ко со во.

Док се Еди игра са ма лим Да чом, са стра не сто ји 
Ва ца и уми ља то их гле да сво јим пи то мим сме ђим 
очи ма. Ва ца је ле па, вит ка и мла да ко сов ска де вој ка са 
ду гом сме ђом ко сом, окру глог ли ца, пу нач ких уста и 
пра вил ног но са. Та по ву че на де вој ка сво јом ле по том 
ло ми ла је ср ца ко сов ских мла ди ћа, све док ни је фан
та стич но сме лом од лу ком збу ни ла све љу де у Кри во
реч кој до ли ни“. 

(од ло мак из ро ма на Кри во реч ка до ли на,
об ја вље ног 2005. го ди не)

БО БИ ПРЕ КО ВАЧ КИ

СТОЈ КО ПЛА ВИЧ КИ

У Пла ви ци, јед ној од ма ха ла Бо ста на, се ла ко
је ле жи ис под са ме но во брд ске твр ђа ве, а ко је је 
не ка да би ло под гра ђе овог пре ле пог сред њо ве
ков ног ру дар ског и тр го вач ког гра да, на јед ној 
ко си, до са мог исто и ме ног по то ка, жи вео је са
мот њак Стој ко. Пред сам крај де вет на е стог ве ка, 
по на го во ру но во брд ских Ту ра ка, пре шао је у 
ислам и до био име Му са. Чу вао је ов це код јед
ног од бо га тих Ди зда ра. Обе ћа ли су му јед ну од 
сво јих де во ја ка, али, ка ко га она ни је хте ла, оже
ни ли су га мла дом удо ви цом Ра би јом. Да ли су 
му је дан ма ли ку ће рак и не што ста рих ства ри, 
по су ђа и ћи ли мо ва. Ра би ја је ус пе ла да ку ћу до ве
де у ка кавта кав ред. Му са је, на вик нут на бе ду и 
не ма шти ну, био за до во љан. Од обе ћа не шу ме, 
ли ва де и два де се так ова ца ни је би ло ни шта. Он 
и ње го ва Ра би ја ра ди ли су од ју тра до су тра да 
би се пре хра ни ли. Нај те же им је па да ло у овој 
си ро ти њи што ни су има ли де це. Го ди не су про
ла зи ле, а Му са и Ра би ја су жи ве ли сло жно. Но, 
Му су сна ђе го ле ма не сре ћа, јер му Ра би ја обо ли 
од су ши це и по сле две го ди не умре. Ју суф Ди
здар му је по мо гао да је са хра ни и обе ћао да ће 
га опет оже ни ти, са мо да про ђе ко ји ме сец.

Срп ска осло бо ди лач ка вој ска, ко ја је пре ко 
Го ла ка пре шла ка рав ном Ко со ву, у Пр вом бал
кан ском ра ту, за те кла је Му су као ов ча ра у по ја
ти. Ју суф Ди здар са по ро ди цом и оста ли Тур ци 
са Но вог Бр да по бе гли су у При шти ну, а Му су 
оста ви ли да се сна ла зи ка ко зна и уме. Му са се 
ствар но ле по сна шао. Од пре ко сто га зди них 
ова ца ко је је чу вао на по ја ти, срп ској вој сци је 
дао де се так ја ло ви ца да на ра жње ви ма ис пе че и 

на је де се див ног пла нин ског ме са, јер је, ка ко је у се би 
ми слио, и за слу жи ла; до не ла је сло бо ду на ро ду ово га 
кра ја од Ту ра ка рав но по сле пет ве ко ва и два де сет и 
три го ди не при де. 

(од ло мак из при че)

Ора хо вац, сни мио Д. До ма зет

Згра да тур ске упра ве у При шти ни, 1902.



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

51

бор, Ди со во про ле ће) 1992 ; 
„Ру жа је зи ка“ 1992; „Пе сме“, 
(1998; „Бож ји ге о ме тар“ 1999; 
„Ноћ на три ло ги ја“ 2001; „Све-
та крв(из бор ду хов не ли ри-
ке) 1982; „Пе сме (иза бра не 
пе сме) 2003; „ Ду ша се ћа ња“ 
(књи га по ет ско фи ло зоф-
ске про зе)1989, „Пе снич ки 
ате ље“ 2005. До бит ник је на-
гра да: Ми лан Ра кић, Бран ко 
Миљ ко вић, Но ли то ва на гра-
да, Ду чи ће ва на гра да, Зма је-
ва на гра да и мно гих дру гих. 
Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
Епи скоп АТА НА СИ ЈЕ (Јев-
тић) уми ро вље ни За хум ско-
хер це го вач ки (ро ђен 1938. у 
Бр да ри ци, За пад на Ср би ја). 
Бо го сло ви ју и Те о ло шки фа-
кул тет за вр шио у Бе о гра ду, 
вој ни рок слу жио на Ко со ву. 
Док то ри рао из те о ло ги је у 
Ати ни (1967); пре да вао на 
Пра во слав ној ду хов ној ака-
де ми ји у Па ри зу. Од 1972. 
пре да вао на Те о ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду па тро ло-
ги ју и па три сти ку, цр кве ну 
књи жев ност и ми сао све тих 
ота ца Ис то ка и За па да. Де ла 
на грч ком је зи ку: Екли си о ло-
ги ја апо сто ла Па вла (1967), 
Бо го ро ди ца – че ти ри хо ми-
ли је Све тог Јо ва на Да ма ски-
на (1970), Хри стос – по че так 
и свр ше так (1983), Хри стос 
– све тлост и жи вот све та 
(1991). На фран цу ском је зи-
ку: Би ти и жи ве ти у Хри сту 
– есе ји из хри шћан ске ан тро-
по ло ги је. Де ла на срп ском: 
Па тро ло ги ја (1984), Тра га ње 
за Хри стом (1989), Ду хов ност 
Пра во сла вља (1990), На пу те-
ви ма Ота ца 1 и 2 (1991) и дру-
га де ла. Књи ге о Ко со ву: Од 
Ко со ва до Ја дов на (од 1984. 
до 1987. до жи ве ла се дам из-
да ња), До си је Ко со во (1991, 
на фран цу ском је зи ку), Стра-
да ње Ср ба на Ко со ву и Ме то-
хи ји 1941–1990 (1990), За ду-
жби не Ко со ва (1986).
АЦО РА КО ЧЕ-
ВИЋ (1938, Пре-
ко бр ђе, Ко ла-
шин). Об ја вио 
про зу: „Не ве се-
ли из вор“, „Кад 
су сви ци ла га-
ли“, „Др жав на де ца“, „Брв-
на ра под пла ни ном“, ‘’Бе ла 
по то ча ра’’, ‘’Са мо ћа’’, Мо рам 
ци га не да на ђем’’, ‘’Страх од 
су тра’’ и дру го. До бит ник ви-
ше књи жев них на гра да. Жи-
ви у Бе о гра ду.
БО ЖИ ДАР ШУ ЈИ ЦА (1938, 
Ко со во По ље) аутор је књи-
га: „Пре ступ не но ћи“ 1961; 
„Вре ме и те ме љи“ 1966; „Срџ-
ба“ 1973; „Ура, Уран“ 1975; 
„Ка њон“ 1979; „Из гле ди за 
су тра“ 1984; „Кич ма“ 1984; 
„Иви це, ожиљ ци“ 1991, и 
дру гих пе снич ких књи га. За-
сту пљен је у ан то ло ги ја ма 
европ ских пе сни ка. Жи ви и 
ра ди у Бе о гра ду. 
БРА НИ СЛАВ-БА НИ КА БО-
ЈИЋ (1939, Пр ви ту нел-Треп-
ча, Ко сов ска Ми тро ви ца) 
аутор је књи га: „Дим ме да“ 
1969, „Утвр де“ 1974, „Го ди не 
и брон за“ 1976, „Сај ми ште“ 

ДРА ГУ ТИН ДРА ГО РАЈ КО ВИЋ

КР ВА ВО КО СО ВО
Се ни ма Све тла не Стан ко вић
из Кло ко та

Нек цр на пти ца огла си ве тру,
Нек ве тар зви жди и ја у че не бом
Рас пу клим од сти да.

Да нас је у пет до три
Уби је на јед на же на!?
Да нас је у пет до три
Диг ну то у ва здух те ло мај ке
И рас пр сло се као се ме ба че но ру ком
На рас ква ше ну њи ву под ку ку ру зом,
Ко ји је ле тос око па ва ла.

Да нас је у пет до три
Из вр шен још  је дан зло чин...

МО МИР ВОЈ ВО ДИЋ
ИЗ БЈЕ ГЛИЧ КИ СО НЕТ

Хи ља ду де вет сто че тр де сет пр ве
Бје жао сам, плач љив, на оче вој ру ци
Са спа ље ног пра га, же љан хљеб не мр ве;
Ур ла ле су во де и би је ли ву ци

На тро ме бу љу ке из бје гли ца ту жних;
Уз ру гов ске го ре студ април ске ки ше
Чи та ла је с ли ца стра вље них и ру жних:
Да се не ће сво ме до му ни кад ви ше

Вра ти ти и кућ не за па ли ти ва тре,
Ни по што пе пео раз брат ни штва ми не,
Ни он да кад вје тар сто пе мр жње за тре;

Из шу ме ко ју ми још чу ва ју бра ћа,
Чим дво кљу на му ња с Про кле ти ја си не,
Оче ва сје на ме род ном пра гу вра ћа.

ДА ЈОШ ЈЕД НОМ ВИ ДИМ СИ МО НИ ДУ

Од Зве ча на пре ко Ми тро ви це,
Са ту ђин ском ору жа ном прат њом
Кре ће мо се пра гу Гра ча ни це
Про Ко со ва, огр ну ти пат њом

Срп ског ро да, же ља ма по не ти
Гра ча ни це зар да нас оза ри,
По гру же ни ко сов ски по е ти,
Пан ци ри нас ту ђи и во за ри

Од оч ња ка ар на ут ских шти те,
Тог шти ће ња гу там че ме ри ку;
Ба јо не ти са пу ша ка сви те,
Шти ти, Ви шњи, та ко Аме ри ку,

Ко ја Ср бе из гна са Ко со ва,
Из При зре на, Пе ћи, исто ри је,
Без др жав ног оста вља осно ва,
Му њо би јо Ви де, из го ри је!

Гле дам, бо лан, ка Га зи Ме ста ну
И мо лим се му њо би ји Ви ду,
Да ру ше ња ол та ра пре ста ну,
Да још јед ном ви дим Си мо ни ду.

Ко со во, 16. но вем бар 2004.

Ха љи на

Крст

Хап са на и хап се ни ци 
у При шти ни 1902. 

ПЕ ТАР СА РИЋ 
ПРИ ЗРЕН

Кроз град цар ски
Ре ка те че
Во да
Не при зна је да је ухва ће на
И град ру ши огле да лом

Уза луд се мост про пи ње
Пре ма не бу
Ту жни лук без стре ле

До ди ру јем че ло да уми рим 
ва тру
Под пр сти ма
Ре до ви кал др ме

Опет не где зво ни зво но
Као ка мен ба чен на сред 
мо ра

Ов де ће мо но ћас
За но ћи ти

...

Ако не кад до ђеш на Ко со во
При ђи По љу
При ђи хра му
Бу ди не жан
И пад ни му ис под ле ве си се

Ме сто ср ца
Чу ћеш коњ ски то пот
Ме сто пе сме
Зво ни ко пље

Ме сто деч јег сме ха
Ко њи ржу

ПЕ ТАР СА РИЋ 
ПРИ ЗРЕН

Кроз град цар ски
Ре ка те че
Во да
Не при зна је да је ухва ће на
И град ру ши огле да лом

Уза луд се мост про пи ње
Пре ма не бу
Ту жни лук без стре ле

До ди ру јем че ло да уми рим 
ва тру
Под пр сти ма
Ре до ви кал др ме

Опет не где зво ни зво но
Као ка мен ба чен на сред 
мо ра

Ов де ће мо но ћас
За но ћи ти

...

Ако не кад до ђеш на Ко со во
При ђи По љу
При ђи хра му
Бу ди не жан
И пад ни му ис под ле ве си се

Ме сто ср ца
Чу ћеш коњ ски то пот
Ме сто пе сме
Зво ни ко пље

Ме сто деч јег сме ха
Ко њи ржу
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1978, „Те ло Ка ди ња че“ 1984, 
„Тач ке ноћ ног ра да“1987, „Од 
зе мље и кла да“ 1989, „Пти-
це“ 1989, „Ме се чи на тво га 
ли ца“ 1994. Жи ви и ра ди у 
Бе о гра ду. 
МО МИР ВОЈ ВО ДИЋ (1939, 
По но ше вац код Ђа ко ви це). 
Књи ге пе са ма: „Све ти го ра“, 
„Тра го ви“, На до ла же ње пра-
ха, „Ми рис мр твих тра ва“ и 
дру ге, као и три из бо ра сво је 
по е зи је. Књи гу за пи са: „Аме-
рич ки ар на у тлук, 2000, при-
ре дио: „Од из во ра до из во ра 
чар них го ра-из бор по рат не 
по е зи је Цр не Го ре. Епо ви: 
„Жер тве но по ље- Бој на Ко-
со ву“, 1998, „Вожд хај дуч ки 
вој во да Ми на“, 2002.
БО ЖИ ДАР МИ ЛИ ДРА ГО ВИЋ 
(1939, Ђа ко ви ца – 1995, Бе о-
град). Књи ге: „Ко рак ву ка“, 
„По ре ме ћа ји“, ро ма ни „Ца-
ри ник“, „Где нас је ан гел по-
бе дио“ , „Укле ти Золт“, „Ђу-
бри ште на сла да“, „Мар та од 
апри ла“, при по вет ке: „Смрт 
у Са ра је ву“.
ЧЕ ДО ВУ КА ДИ НО ВИЋ (1940, 
Ми ла но вац код Пе ћи). Књи га 
пе са ма: „Не при мет но ме ња-
ње за ве се“
ДА РИН КА ВУ ЧИ НИЋ (1940, 
Ре сник, Ву чи трн) је об ја ви-
ла књи ге: „Су сре ти, до ди ри 
и про жи ма ње на род не и пи-
са не књи жев но сти у де ли ма 
Мар ка Ми ља но ва“ 1982, „Го-
ра бо жу ро ва“ 1990, „Се лен“ 
1992, „Ли стам ва тру“ 1996, и 
„Вез на во ди“ 1998. Ма ги стри-
ра ла је и док то ри ра ла у обла-
сти на род не књи жев но сти. 
Жи ви и ра ду у Бе о гра ду.
ИВАН РАС ТЕ ГО РАЦ (1940, 
При шти на) је об ја вио књи-
ге: „Пе сме“ 1965, „Др во ко је 
те че“ 1972, „Уве ли ча ва ју ће 
ста кло“” 1979, „Све тло сни 
оклоп“ (Ка те дра гра фи ке 
при ме ње не умет но сти 1982), 
„Ли цем пре ма ис то ку“ (са А. 
Се ку ли ћем и Б. Вељ ко ви ћем) 
1989, „Азбуч на мо ли тва“ 1973, 
„По е зи ја и сце на“ 1974. За-
вр шио је Фи ло ло шки фа кул-
тет, гру па за ју го сло вен ску 
и оп шту књи жев ност. Ра дио 
је као дра ма труг у бе о град-
ском и дру гим по зо ри шти ма. 
Био је по кре тач и уред ник 
ча со пи са „Ф“, у уред ни штву у 
књи жев ним и дру гим но ви на-
ма. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
ПА ВЛЕ КО ВА ЧЕ ВИЋ (1940, 
Де ча ни) аутор је мно гих афо-
ри за ма, есе ја и пе са ма. Ле-
кар. Био је уред ник ТВ При-
шти на. До бит ник је на гра де 
„Злат на стру на“ Сме де рев-
ске пе снич ке је се ни. Жи ви у 
Бе о гра ду.
ЧЕ ДО МИР 
Р Е  Б И Ћ 
(1940, Ја се-
но вик код 
Гац ка). Ра ди 
као на уч ни 
са вет ник у 
Ин сти ту ту за Срп ску кул ту ру 
у Ле по са ви ћу. Об ја вио ви ше 
књи га из обла сти ту ма че ња 
и ду хов но сти срп ске књи-
жев но сти: Мо де ли ин тер пре-
та ци је књи жев ног тек ста, 

МИ О ДРАГ СТАН КО ВИЋ
НО ВО БР ДО-ГЊИ ЛА НЕ

Но во Бр до Гњи ла не: бе лег ко нац су ку вра не.
Пла ви ца се за пла ви ла ку ку ре ком дуж по ји ла
У зев Гла ме Стра жа сне ва.
У Ста ни шор пр шће пле ва.
Кроз бу ни ке у па пра ти га вран грак не и не свра ти.

Жре ци сни ју: Но во Бр допу ста хи ју:
гњи ле да не, док Бо ста не ви да ра не.
Ко жал фи ја из бу ке та у чај зми ја,
или су греб, или ку га?

Аој, Стра жаКо сма та у ко лу се ло ма та.
Зве ри ма је не бо мре жа: жи жи жи жак њи шти вре жа.
Во де ни цу зду хаћ са ња или гла ва бе жи с па ња?

Кад се не бо упре же што ва ља ше по бе же!

РАТ КО СТО ИЉ КО ВИЋ
ДУХ

Чав ке об ле ћу цр кву
про кљу ва ше њен зид.
Вој ник ми сли на мај ку у Аме ри ци.

Из над цр кве ног сво да
Ја ви се дух.
Вој ник се пре ну од Све тог Ни ко ле.

Дух об у зе вој ни ка
Код цр кве у Гњи ла ну.
Дру ги вој ни ци ре ко ше да је луд.

За вој ни ков ро ђен дан
Ср би на чи ни ше по клон.
Не ја вља се дух сва ком вој ни ку Кфо ра.

Вој ник до би пре ме штај
Да ле ко од цр кве
Дух Све тог Ни ко ле по ђе за њим у Аме ри ку.

АЛЕК ВУ КА ДИ НО ВИЋ
ГРИ ГО РИ ЈЕ ДИ ЈАК СА КЊИ ГОМ

Вре ме звер је Круг се зла не ме ња!

Тми не, шу ме, мор не мо ре, сте ња
Пре пу на је,
Бо же,
Ова ја ма! –

(Тра јем тра је Књи гу пре ли ста вам):

Пре лест са ма злат на нит спа се ња
Жад је ме ни ва тра тво га Сло ва
Ни ско зар на шум них пр сте но ва!

ГО РО ЉУБ ЂОР ЂЕ ВИЋ
ЗГА РИ ШТЕ МО ГА ДО МА

Од се те мра чи се не бо,
ду пља је пу на су за,
очи су цр не од ди ма.
Ми лу јем пр стен са го ре ла кро ва.
Пу стош се ши ри око ме не.
Ми сао лу та кроз про стор са ма.

Са го ре пе сма, де во јач ка спре ма,
ћи лим сва тов ски иза кућ ног тре ма,
и сли ка не ве сте на на го ре лом зи ду.
Бо же, ов де још не ко ан ђе о ске очи има.

Ва тра и нож су уре за ли бол
на све ти њи Бож јој – ико ни и кр сту.
Све ти тељ је пре стао да се мо ли Бо гу.
Мо је се ло не ста као ка кав сен.
Не кр сти су ја чи од Ала ха сво га.

Из ди ма и кр ви по ма ља се пе лен.
Ко сов ска го лу би ца ле ти ви со ко.

ОЛ ГА ДИ МИЋ

ДО БРО ПРО ВЕ РЕ НЕ
СТВА РИ

Опет се вра ћа мо на до бро про ве ре не ства ри:
на за бо ра вље не на пра ве,
на лам пу, гас и све ће, 
на ба ја ње ра ди сми ре ња, 
на трав ке као лек,
на при род но уми ра ње.

Опет нам до но се на пра ве за му че ње:
штап, ко но пац и нож:
ал ти је су ми лост Бож ја.
Опет се вра ћа мо пра вој ве ри и ве че ри,
спо ми ње мо мај ку Бож ју,
Пресве ту Бо го ро ди цу и све ту Пет ку
Кр сти мо се и кад је до бро и кад је зло.
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Чешљање 
и кићење 
главе, снимио 
Бранислав 
Нушић 1902.
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Есте ти ка уну тра шњег и ум на 
ви ђе ња, Ду хов ност срп ске 
сред њо ве ков не кул ту ре, 
Све то гор ска ду хов ност ста-
ре срп ске књи жев но сти, Дух 
и исти на ста ре спр ске књи-
жев но сти. Жи ви у Бе о гра ду. 
НО ВИ ЦА ПЕТ КО ВИЋ (1941, 
До ња Гу ште ри ца, Ли пљан). 
Док тор књи жев них на у ка. 
Пре да је са вре ме ну срп ску 
књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја-
вио: „Ар ти ку ла ци ја пе сме“ 
(1968), „Ар ти ку ла ци ја пе сме“ 
2 (1972), „Је зик у књи жев ном 
де лу“ (1975), „Од фор ма ли-
зма ка се ми о ти ци“ (1984), 
при ре дио Це ло куп на де ла 
Мом чи ла на ста си је ви ћа у 4 
књи ге (1991) и дру го.
ДРА ГУ ТИН ДРА ГО РАЈ КО-
ВИЋ (1941, Грн чар, Ви ти на) је 
об ја вио књи ге: „Све тлост из 
та ме“, „Од лом ци са мо ће“ и 
„До дир смр ти“ 2003.

РАТ КО СТО-
И Љ КО ВИЋ 
(1941, Гњи ла-
не) об ја вио 
је „Наш крај 
К о  с о в  с к о г 
П о  м о  р а -

вља“ (За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства – књи га 
на ме ње на за основ не шко ле 
1999); при ре дио је збир ку 
„Пе снич ки из дан ци“ 2002. 
Осни вач је и глав ни уред ник 
ча со пи са за ли те ра ту ру и 
зби ва ња на Ко со ву и Ме то-
хи ји „Оти сак“. Жи ви и ра ди у 
Гор њем Ку сцу.
РА ДО МИР СТО ЈА НО ВИЋ 
(1942, Тре шње во, код Бе ра-
на). Об ја вио: 
збир ке пе са-
ма „Ћу та ње 
тра ва“, „Уочи 
све ча но сти“, 
„До ла зи џу-
ке ла“, „Ка зи-
ва ње Гри го ри ја Стра шног“, 
„Дру га чи ји го вор“. Уред ник 
ча со пи са „Стре мље ња“.
БО ГО ЉУБ ЂОР ЂЕ ВИЋ (1942, 
Драј чи ћи, Сред ска). Књи ге 
пе са ма: „По вра так у ја бу ку“, 
„Пе сме“.
ЈОР ДАН РИ СТИЋ (1942, Сло-
ви ње, Ли пљан) је об ја вио 

књи гу „Пу то-
пи сна про за 
Гр и  г о  р и  ј а 
Бо жо ви ћа“ 
1995. Био је 
д и  р е к  т о р 
п р и  ш т и н -

ске „Па но ра ме“, са да шњи 
управ ник На род не би бли о-
те ке у При шти ни, од 1999. 
из ме ште не у Бе о град. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду.
МИ О МИР ЋО СИЋ - БА ТА 
(1943, При шти на) је об ја вио 
књи гу „Ва тро мет ужа са“ 
2004. Жи ви и ра ди: Ко сов ска 
Ми тро ви ца –Гра ча ни ца. 
С ЛО Б О Д АН 
СТОЈ КО ВИЋ 
(1943, Вр ла не 
код Сви лајн-
ца). Об ја вљи-
вао у деч јој 
пе  ри о ди ци. 
Књи ге: „О, ти си то“, „Пе та 

АЛЕК САН ДАР СИ МО ВИЋ

АРИ ЈАД НИН КО НАЦ

По сто ји
Је дан Бо дле ров стих
по ку ша вам да га се се тим
јед на Ари сто те ло ва ми сао
на сто јим да је схва тим
Каф кин свет па ра док са
та ко бли зак ре ал но сти за тим 
Ни че ов „над чо век“
ко нач но га се гро зим
и нај зад
Јед но Огле да ло – ко је не од ра жа ва

мој лик
у ње го вом дну – ико на
бо лан осмех рас пе тог Хри ста
  ну ди пу то каз:
Ми но та ур ко га мо рам уби ти
 је у ме ни са мом!

ПРЕ ДРАГ ЦВЕ ТИ ЧА НИН

КО СОВ СКИ ЗВУК

Са мо је дан звук у ме ни, у гла ви, не спо ља – спо ља је јул
ски ве дар дан, са зре ла пше ни ца са цр ве ним бул ка ма, ше
ве про ле ћу стал но. И у ме ни тај звук, та реч Из мор ник.

Сто ји ту на рас кр шћу и зна: то је ро ђе ни ње гов Из мор
ник, род но Па сја не и Гњи ла не у ко јем жи ви, то све ро
ђе но, род но, бли зу ср ца. Дан је све чан, ше ве про ле ћу, 
за та ла са но је жи то про ша ра но цр ве ним бул ка ма, а де чак 
мо ли да оста не та ко ка ко је са да. Не зна да се све већ 
ме ња, про ла зи и не ста је. Али на слу ћу је то. И то га рас
ту жу је. Та ко ће све про ћи. Оста ће, оста ће Мо ра ва, не бо, 
жи то, ше ве и ова Ће нар че сма под кру шком, а он ће не
ста ти. А то је те шко са зна ње кад ти је три на ест го ди на. 
Уте ха је ту: Па сја не, Гњи ла не, во ље ни отац за штит ник. 
Па сја не се са овог ме ста ви ди као тре пе ра ва сли ка, али 
се бо ље ви ди са дру ге стра не пу та за Па сја не, ви ди се ма
гло ви то Же гра, Ли воч, Ви ти на и Па сја не, та ко осве тље
но, пре кра сно и чи сто. И Гњи ла не во ли да гле да ода тле, 
чи ни му се мно го леп ше кад га ви ди са уз ви ше ња код 
Ли во ча. Али са да де чак не жно гле да пре ма Па сја ну, хтео 

би да по се ти се ло на свој ро ђен дан. 
Дво у ми се са мо да по ђе се ља ци ма, 
да ви ди Па сјан це, да по раз го ва ра са 
њи ма, а не сме, отац је строг. И та ко 
гле да бр до Или ји ну гла ву, на су прот 
ње му на се ље нич ко Ве ли кин це, где 
жи ве Хер це гов ци, и да ље ка бр ду 
Ста ро Ве ли кин це оп ко ље но ста рим 
зи ди на ма. Та мо се пре три го ди не 
две ар на ут ске фа ми ли је по кла ле, 
и се ло је опу сте ло. Оста је жа ље ње, 
увек жа ље ње и не до у ми ца. Још са мо 
тре ну так да мах не ру ком у знак по
здра ва, и кре ће ка Гњи ла ну.

Мно го го ди на ка сни је, ста рац сто ји на уз ви ши ци, гле
да Па сја не и Гњи ла не. Ав густ је ме сец, ку ку ру зна по ља 
са зре ва ју, ти кве се ви де кроз ста бљи ке ку ку ру за. Ста рац 
је по шао у Па сја не, дан је 19. ав густ, дан Пре о бра же ња и 
у се лу је ве ли ки ва шар. Ста рац спо ро ко ра ча и у ње му је 
са мо ти ши на. Де чак се мо лио у жи во ту, а зна да се све 
про ме ни ло. Не ста ли су сно ви, жуд ња, на да ња, а оста ла 
је са мо не у мит на спо ра смрт.

Гор чи на ни је због те бе, ре че ста рац, ти ме не пла
шиш. Гор чи на је због то га што сам го ди на ма ле по жи
вео, ра до вао се, а он да се све су но вра ти ло. Умро ми је 
син, ма ли чо век, обра зо ван, пи том, љу ба зан. Не ма га ви
ше. Све је бе сми сле но, и ја ко ји сам не што же лео, и сам 
сам јед на бе сми сли ца. чо век гле да Ве ле кин це, са да су та
мо Шип та ри, и се ћа се оне но ћи у Ста ром Ве ле кин цу, и 
жан да ра на Мо рав ском мо сту, по сле по ко ља и ску пља ња 
пре жи ве лих. Ста рац пам ти пре жи ве ле и ту ноћ. Ве ли ки 
се пла мен ди зао из над се ла, чу ли су се пуц њи, ар ла у ка
ње, ви ка, мук го ве да и ла веж звер ских па са. Ста ја ли смо 
на бал ко ну па сјан ске шко ле и гле да ли не мир ни пла мен 
пре ко Мо ра ве. Отац је ре као: „Крв на осве та!“, а ја сам пи
тао: „Шта је то?“ Ни је од го во рио и по вео нас је у со бу на 
спа ва ње. Дав но је то би ло, дав но. Ста рац је са да опу сто
шен. Он и ње го ва же на жи ве ли су за јед но пе де сет го ди
на ра до сти. А он да се де си ла не сре ћа. Ни шта ви ше ни је 
би ло вред но и ва жно. По че ли су да коп не, ви ше су би ли 
на гро бљу не го код ку ће, и ту се ни шта ни је мо гло учи
ни ти. Та ко ће до ћи крај. Без ми ра и спо ко ја. Чо век је био 
из да нак чу ве не две по ро ди це. Ба ба му је би ла пра у ну ка 
Или је Бир ча ни на. Ње гов дед Ми лан зва ни „Ци га“ био 
је офи цир аустриј ске вој ске. Из ме ђу оца Ма ној ла, али

Гра ча ни ца

Ва ро шан ка,
че шља ње,
сни мио
Б. Ну шић, 1902.
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стра на све та“, „Ама нет сте на-
ма“, „Же на је же на“, „Стре ла 
у ср цу Ко со ва“. Жи ви у Ла-
пљем Се лу.
СЛО БО ДАН ВУ КА НО ВИЋ 
(1944, Ви то ми ри ца, Пећ) аутор 
је књи га:“ Љу би би ће“ 1973, 
„Зве зда но Пер је“ 1975, „Ку-
да ће мо“ 1998, „Ча мац ка ши-
ке“1989, „Ку ће ми ри шу на ма-
гле’ 1994, „Ни је за не што 1997. 
Жи ви и ра ди у Под го ри ци.
ДА РИН КА ЈЕ ВРИЋ (1947, Гло-
ђа не, Пећ) је об ја ви ла збир ке 
пе са ма: „До дир ле та“ 1970, 
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ПЕ РИ ЦА АН ЂЕЛ КО ВИЋ
СТА НА

Мо је се ћа ње се на ста вља тек су тра дан, не где на пу ту 
пре ма бе го вом ко на ку. Дво ји ца аске ра са бер дан ка ма у 
ру ка ма до пра ти ше ме до Ах метбе га ко ји ме је, сва је 
при ли ка, жељ но че као. Се део је на тре му и за ми шље но 
гле дао низ па ди ну пре ма се лу. Не све сно ис пра тих ње гов 
по глед. „Бо же – по ми слих – па ово је пра ви ви ди ко вац“. 
Одав де, са бр да, сва ка ку ћа и авли ја у се лу ви де ла се ко на 
дла ну. Та мо иза по след њих, на спрам Мо ра ве, бе ла са ли 
су се об лач ци ју тар ње ма гле.

– Кри јеш ли што год од ме не, а Ми ла не? – упи та не 
гле да ју ћи ме.

– Не, че сти ти бе же. Не знам за што ме при во диш?
– Не зна ни пе тал што ће на пањ па ипак...
– Не мам ти шта ре ћи. Од на шег по след њег раз го во ра 

про ле тос у ап са ни ни шта се про ме ни ло ни је. Ил мо жда 
је сте, а Тур чи не!?

Ни сти гао ни сам да се на чу дим ова квој сво јој ре ак ци
ји а већ сам ле жао на зе мљи пре ви ја ју ћи се од бо ла. Е, 
имао сам ту ма ну, ђа во ме од нео, бр жи ми је зик од па ме
ти. Је дан од аске ра ме та ко ода ла ми кун да ком по гла ви 
да ми је истог ча са крв сук ну ла кроз нос.
 Не уда рај га, псе то! Мрш, мрш! – дрек ну Ах метбег на 
ње га по ди жу ћи се са сто ли це. По кре том ру ке да де знак 
дру го ме да ме по диг не са зе мље. – По штуј хра бре, пла
ши се му дрих – на ста ви као да се ни шта ни је до го ди ло. 
Од тво је му дро сти, ме ђу тим, да нас ни тра га. Мо жда је 
мр жња спу та ва? Хм, да, про чи тао сам не где већ да мр
жња су жа ва ум. Онај ко мр зи и не слу ти да из је да са мог 
се бе. Из ну тра. Из утро бе.

На крат ко за ста де, по че ша се на мер но по гла ви па на
ста ви:

– По гле дај мо је га ца ра. И ње го во цар ство. Ми слиш ли 
да је мр жњом за до био, грд но се ва раш. Где год је у сво
јим по хо ди ма на и ла зио на плод но тле, за се јао би на шу 
кли цу. И та ко, ма лопо ма ло, ко рак по ко рак, њи ва по ста
де то ли ко ве ли ка да је, ма ко ли ко он то же лео, ни је ви ше 
мо гао по кри ва ти чи стим се ме ном. И по ред све га ње го во 
цар ство оп ста је. И ни је ни ма ло сла би је. На про тив, то је 
ци ви ли за ци ја ко ја се одр жа ва ве ко ви ма и ко ју ни ка кви 
бан до гла ви Ми ла ни, Ми ло ши и шта три ја знам ко све 
не, не ће ола ко сру ши ти. Ја сам већ стар, Алах ће ме ко ли
ко су тра по зва ти се би и за то ћу ти мир не са ве сти ка за ти 
не што што же лим да упам тиш. 

Ту ма ло за ста де, по гле да ме не ка ко зна чај но па на
ста ви:

– Про шао сам за 
свог жи во та мно го, 
ви део мно го све та, 
бе го вао по мно гим зе
мља ма, ра то вао, али 
ми је ова ра на – од
је да ред по ди же ко
шу љу по ка зу ју ћи ми 
ожи љак на сто ма ку 
– нај дра жа. Не гле дај 
ме та ко, и ра на чо ве
ку мо же би ти дра га 
ако ли је за до би је од 
ју на ка. Ех, ка кав је то 
ју нак био. С тро ји цом 
бих ола ко из ла зио на 

крај. Уоп ште, кад ма ло бо ље раз ми слим мно го је та квих 
међ ва ма Ср би ма. Сад се ве ру јем пи таш, ако је исти на 
то што го во рим за што смо ми још ов де. На род ко ји има 
то ли ко ју на ка не тре ба на ка ши чи цу кам чи ти сло бо ду 
од Ту ра ка. Е, па, док је на ма ов де Га вре Ман до ва, они
ма у Ни шу Стан ка, у Ле сков цу Јан ка, ни шта се ни за но
кат про ме ни ти не ће. За хва љу ју ћи њи ма ја оп ста јем. На 
њи хо вој не сре ћи, а ве ли ка је не сре ћа, ве руј, окре ну ти се 
про тив сво га, ја гра дим сре ћу. И се би и сво ме ца ру.

– Сва ка је си ла про ла зна, Ах метбе же.
– Сла ба ти вај да ако ње ну про ла зност не до че каш. 

(од ло мак из ро ма на Ис по вест гре шни ка) 

ЈОР ДАН МИ ТРО ВИЋ
ЖУЋ КЕ ДА ГА БОГ УБИ ЈЕ

Па сад и овај проклети рат. Ар на у ти те пу, Аме ри кан
ци те пу, те па са мо ћа. Од пет њи ве – јед на да те ра не!? 
Не смеш да се јеш – не ма што да жње јеш. Што да жње
јеш – чич ке! Ја ло ве гру де! Ух, што сам на овај две и ља
ди ти ла тин ски Ве лиг дан не што оне мо ћа ја, та кат не
мам ич. Ву чу ми се но ге ко на пре би је ног пца. От куд 
па та кат кад те уја ну ше го ди не, са мо ћа, бри га, че мер. 
Мо ре, цуц ни! Лок ни. Си гур но ће ти гу но се не ко на 
гроб. Е, та ко! Ни отров ти не мо же ви ше ни што, а не 
ова умо чу ља у ши шче. Ма, до бро, бар по не се ма ти ку 
на ра ме, ће ти се на ђе на њи ву. Ће от пу штиш не ко 
вир че сас њу, не ка се из мо ча вир че у јаз. Ка ко, бре, 
да гле даш жу ту, мр твач ку пче ни цу? А и не ку жућ ку 
ће скр неш низ јаз, ће гу по кри јеш да гу не на га зи не
ки трак тор, коњ, не ко де те, ко оно Ђо ке Или ћа де те. 
Оста де без но ге, за ва ле.

(одломак из приче)

РАН КО СИ МО ВИЋ 
КО СОВ СКА НОЋ

Ко со во је не мир на гра ни ца
усред ср ца, на сред ора ни ца.

Пи та ње се по ста вља ко но во:
да ли зна мо чи је је Ко со во?
Ис под зе мље и ко сти нас зо ву:
ко ме ће те цар ству на Ко со ву?
Ску пи де цу у ку ћу с ве че ри,
ту ли све тлост и за кљу чај две ри.

Кр сто ве и бе ле ге у та ми
не ка бра не мр тва ци и са ми.

Да л бе жа ти, бар го лим жи во том?
Ко со во нас про га ња и по том.

Че знем ју тро, сан ме оби ла зи,
че кам Сун це на не бе ској ста зи

и пи там се: мо же ли да си не
из на сла га та кве по мр чи не?

Су ви Дол

Ча ша
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де ће књи ге: 
„Ноћ, тра-
го ви на па-
пи ру“ 1980, 
„ С м р т  н и 
грех“, при ло зи 1995, „До ку-
мен ти о стра да њу и стра ху“ 
1997; сту ди ју: „Ве ли ка дра ма 
Си ни ше Ко ва че ви ћа“ 2002. 
Био је но ви нар „Је дин ства“ 
и ди рек тор На род ног по зо-
ри шта у При шти ни. Жи ви и 
ра ди у Бе о гра ду.
ЖИВ КО ВА СИЋ (1955, До ње 
Кор ми ња не, Ко сов ска Ка-
ме ни ца) је об ја вио збир ке 
по е зи је „До дир ле та“, ко а у-
тор ство, 1974, „Исти пе пео“ 
1999. За вр шио је Фи ло зоф-
ски фа кул тет (исто ри ја). Од 
1999. го ди не жи ви и ра ди у 
Стај ков цу, Ле ско вац.
МИ ЛАН–МА ЈА ИЛИЋ (1950, 

При шти на) 
је об ја вио 
књи ге афо-
р и  з а  м а : 
„Оштар угао 
за ту пље ње“ 
1994, „Ку ва-
ње на ро да“ 

1996, и „Мај ски пре врат“ 
2003; пе сме: „Крик из ко лев-
ке. За вр шио је ју го сло вен ску 
књи жев ност у Ско пљу. Жи ви 
и ра ди у Ку сцу код Гњи ла на.

СУН ЧИ ЦА ДЕ НИЋ 

ТРА ГОМ СРП СКЕ БА ШТИ НЕ
(од ло мак из при ка за Да ни це Ан дре је вић по-
во дом књи ге Сун чи це Де нић: Књи жев но де-
ло Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца, Ин сти тут 
за срп ску кул ту ру, При шти на-Ле по са вић, 
2003.

За раз ли ку од ма тич не срп ске ли те ра ту ре на кра ју 
19. ве ка и по чет ком 20. ве ка, ка да је до шло до бит них 
есте тич ких и струк тур них мо дер ни за ци ја аутор ског 
тек ста и књи жев ног дис кур са, на Ко со ву и Ме то хи ји 
или у Ста рој Ср би ји вла дао је при лич но тра ди ци о
на лан књи жев ни из раз, ана хрон про ме на ма стил ских 
фор ма ци ја у се вер ни јем де лу срп ског кул тур ног про
сто ра. Де ло Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца, ко је се 
у том пе ри о ду сма тра кон сти ту тив ним де лом срп ске 
ли те рар не ба шти не, нај бо љи је при мер пи сца ко ји 
тра ди ци о нал но спа ја са са вре ме ним и ко ји свој ин ди
ви ду ал ни та ле нат под ре ђу је тра ди ци ји, си ту и ра ју ћи 
га у ди ја хро ниј ску ли ни ју ли те ра ту ре. О том спо ју 
про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти у књи жев но
сти го во ри и То мас Стернс Ели от у свом тек сту Тра ди-
ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат.

Дру штве на и књи жев ноисто риј ска чи ње ни ца је да 
се ју жна срп ска по кра ји на од тур ских вре ме на до да на 
да на шњег раз ви ја ла или стаг ни ра ла за ви сно од исто
риј ских или иде о ло шких окол но сти и под ду жим ути
ца јем ори јен тал не кул ту ре не го дру ге срп ске зе мље. 
Ти чи ни о ци су ре зул ти ра ли спе ци фич ним раз во јем 
и ана хро ним то ко ви ма срп ске књи жев но сти. Ти ме 
се мо же об ја сни ти и те о риј ска чи ње ни ца да је књи
жев но де ло Ма ној ла Ђор ђе ви ћа при зрен ца би ло по
стран це од мо дер ни за ци је и аван гар ди за ци је срп ске 
ли те ра ту ре по чет ком 20. ве ка, те да је од ра жа ва ло рас
кр шће стил ских фор ма ци ја ро ман ти зма, ре а ли зма и 
мо дер не. Пи сци Ко со ва и Ме то хи је има ли су дру га
чи је кул ту ро ло шко, књи жев но и лек сич ко на сле ђе и 
ата ви стич ку ве за ност за на ци о нал ну ба шти ну. Ли те
рар на по е ти ка Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца пра ви 
је при мер за пи сца чи ја је на ци о нал на ети ка у слу жби 
књи жев не есте ти ке и ко ји је сво јим це ло куп ним кул ту
ро ло шким ра дом омо гу ћио по ја ву, син хро ну или ка
сни ју, Или је Ву ки ће ви ћа, За ри је По по ви ћа, Ан ђел ка 
Кр сти ћа и по себ но Гри го ри ја Бо жо ви ћа.

Ма ној ло Ђор ђе вић При зре нац при па да пи сци ма 
за јед ни ча ри ма, ко ји су са бор но умље, ген ску ме мо ри
ју, ба зич ну исти ну и еп ски мо рал по ста ви ли у осно ве 
сво је књи жев не ми сли. Мо но гра фи ја Сун чи це о де лу 
овог пи сца, ко ја је пре ра ђе на док тор ска ди сер та ци
ја у из да њу Ин сти ту та за срп ску кул ту ру у При шти
ни (Ле по са ви ћу), сво јим ис тра жи вач ким за хва том, 
упо ре до са књи гом Вла ди ми ра Бо ва на, омо гу ћи ла 
је есте тич ко пре вред но ва ње и си ту и ра ње пи сца у ма
тич не то ко ве.

РАН КО ЂИ НО ВИЋ

ДЕ ЧАН СКИ ТРО ПАР

Од бра ни Бо же бе за зле ну јаг њад кр сто ли ку
Од по мах ни та лих кур ја ка ра зних
Спа си Го спо де ко шни цу ме до мо ли тве ну
од ује да не ра зум не па ко сти окол них ште то но са ца
Са чу вај Оче наш ми ри сни цвет ник жи во та веч но га
Од за да ха опа сно про ла зне смр ти
За кри ли Си не је ди ни здра ву по ро ди цу кра ља
не тру ле жног
Од рас па лих на ср та ја мно го тру лих
Па зи и гле дај стра жо не у мор на све ви де ћи
На на ма стир овај бо го див ни и све ма на стир ско
бо го ми ло
И та ко спа си нас мно го гре шне мно го стра дал не
ма ло по ка ја не
Ђа во љим уда ри ма ра заг на не по ва се ље ни рас ту ре не
По мо зи пре му дри ми ро но сце лу де ја ха че уста ви
У кр во пил ском га ло пу
Мо ле те не бе сни це бес крај ни са свих кра је ва
зе мљо пи са них
Му че ни ци по сљед њег вре ме на.

ОЧЕ ХА РИ ТО НЕ

Зна мо ра не тво га ти је ла
Али где је тво ја гла ва
Ка жу већ се уз ни је ла
Буд ном Оку што не спа ва

Они што су не ка чу ју
Мо на шке ти очи је ли
Бла го ли це сад ми лу ју
Бог и Све ти Ар хан ге ли

Сад те не бо упи су је 
У ве ле му чен Хри стов број
Лан цем су жањ ис пи су је
Ха ри то не оче мој

Уби оц је већ сам без глав
Кр сто но сна зво на зво не
Код Го спо да ни си мр тав
Жив си оче Ха ри то не.
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МИ ЛО РАД ЈЕ ВРИЋ (1950, Бе-
ра не). Об ја вио: „Сту ди је из 
ма ке дон ске књи жев но сти“, 
„Ма ке дон ски ро ман о ра ту“, 
„Срп ско Ко со во“, „Цар ски 
При зрен у срп ској по е зи ји“. 
Пре да је ре а ли зам на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Ко сов-
ској Ми тро ви ци.
РА ДО САВ СТО ЈА НО ВИЋ (1950, 
Мла чи ште код Цр не Тра ве). 
Об ја вио: по е зи ја „Ино сло-
вље“, „Ру ко пис че мер ски“, 
„Ђа во ља шко ла“, књи ге при-
по ве да ка „Ари то но ва смрт“, 
„Апо криф не при че“, „Мр тва 
стра жа“, „Крај све та“, ро ман 
„Ди вљи ка лем“, дра ме „Про-
паст све та на Ве лиг дан“, „Кри-
во во“. За сту пљен у мно гим 
ан то ло ги ја ма срп ске по е зи је 
и при че.
ЖИВКО ВАСИЋ рођен је 29. 
4.1950. године у селу Доње 

К о р м и њ а -
не, општина 
Косовска Ка-
меница. За-
вршио је Фи-
лозофски фа-
култет – од-
сек историја.
Поезијом се 

бави још из гимназијских 
дана. Има једну заједничку 
(«Додир лета», са Славицом 
Јовановић, 1974) и самостал-
ну књигу песама «Исти пе-
пео» 1999. 
СВЕ ТИ СЛАВ 
В ЛА  ХО ВИЋ 
(1950, Уло ти-
на код Ан дри-
је ви це). Об ја-
вио књи ге пе-
са ма: „Се ти 
се смр ти“, „Со не ти“, „Ло вац 
на ла бу до ве“, „Зе мља Ва со је-
ва“, „По се че не шу ме“. Ра дио 
у На род ној би бли о те ци у 
При шти ни.
БЛА ГО ЈЕ СА ВИЋ (1951, До-
ња Бу дри га, Гњи ла не) је об-
ја вио збир ке пе са ма: „Из ви-
ње ње ци љу“ 1975, „Го во рим 

по дру ги пут“ 
1978, „Исто мле-
ко“ 1982, „Ве че у 
пла стич ној сан-
да ли“ 1988, „Цр-
ни реп“ 1989, „Из-
мор ник“ 1994, 
„При чест у по-

љу“ 1995, „Ме зра“1998, „По-
ја ње че твр тог да на“, 2004, 
„По ме ре ни свет“, 2005. Био 
је ди рек тор Град ске би бли о-
те ке у Гњи ла ну. Ра ди као про-
фе сор књи жев но сти у Ку сцу 
код Гњи ла на. 
ГО РО ЉУБ ЂОР ЂЕ ВИЋ (1952, 
Же гра код Гњи ла на). Сво ју 
по е зи ју об ја вљу је у пе ри о-
ди ци.
ДРА ГАН ДАМ ЊА НО ВИЋ 
(1952, Вре ло, Ли пљан) но ви-
нар. Аутор је књи ге: „Са сум-
њом на зве зду“, Траг у ко ра-
ку“, ’Ела као смрт“. Аутор је по-
зна тих ТВ – еми си ја „Ко ри дор 
жи во та“ и „Ву ко ви с Вуч ја ка“. 
Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
ДУ ШАН НИ КО ЛИЋ (1952, 
Уро ше вац). Књи ге пе са ма: 
„Ре кви јем за усну лу пти цу“, 
„Не јав“, „Не ро ди мље“.

ДА ЛИ БОР КА ЈО ВИЋ
КАД БИ БИ ЛО,
А НЕ ШТА ЈЕ БИ ЛО

Ако ма чак
по је де ка ча мак,
сви ће по ве ро ва ти.

А ако миш
Сма же це лог би ка,
на ста ће смех
и ци ка.

Ако ли си ца
По је де ме две да,
Ако зец
Ку пус и не гле да,
То је за не ког
Лаж и увре да.

А да је Ни ко ла 
По љу био Ма ју,
То сви зна ју
и сви при ча ју,
Али они
Тај ну не ода ју.

МИ ЛИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ
СВЕ ТИ АР ХАН ГЕ ЛИ

Мир но спа ва При зрен град
Док се над њим ма гла ви је, 
на Ко со во по љу рав ном
баш у ср цу Ме то хи је.

Над вио се облак гу сти,
Град Ду ша нов мир но дре ма,
Цар са не ба су зе ли је,
У гра ду му Ср ба не ма.

Не крст зе мљом за вла дао
Ру ши цр кве и ог њи шта
Крст спа љу је, ме сец сла ви
Га си срп ска све ти ли шта.

У том мра ку гу стом, цр ном
Ко зо ра се не што бе ли
Пр ко се ћи злу, не прав ди
Уз ди жу се Ар хан ге ли.

А зи до ви цар ског гра да
Не по кор но чвр сто сто је
Јер их чу ва све та си ла
Не да Ду шан цар ство сво је

И не жа ли ро де срп ски, 
Тво ја ра на да за це ли
По мо ћи ће ве ра ја ка
Бог и Све ти Ар хан ге ли

РА ДО САВ СТО ЈА НО ВИЋ

ПРИ ЧА БЕЗ КРА ЈА
(од ло мак)

3. Крај ко ји се сам по се би на зи ре

И да нас кад ми на ум пад не жа лоб на при ча Ми лан
ка Вр би це нај пре га угле дам ка ко са тр вен ју тром из ра
ња из град ске бол ни це са дењ ком об мо та ним га зом у 
ку ти ји од ци пе ла, и пре чи цом, пре ко пу стог град ског 
по ља, ба тр га пре ма тек ра са ње ном гра ду.

И увек ми се та ко ство ри: пре бле део, ви жљаст, већ 

про ре ђе не па пер ја сте ко се, здру жен са сво јом не сре ћом, 
ка ко тра жи пут, не ки из лаз у жи во ту, а не на ла зи га.

И прем да ми је сво ју жи вот ну при чу бар два пу та 
ка зи вао, ни ка ко не мо гу да се се тим кра ја. Ка ко се све 
то за вр ши ло. Мој ра зум при мио је са мо по тре сну сли
ку чо ве ка по мр ше них ста за и пу те ва, са пре ве за ном 
ку ти јом за ци пе ле, у ко јој је мр тво ро ђе но де те, чо ве
ка из гу бље ног у бо лу, као на мор ској пу чи ни, са мог, 
оста вље ног од свих, и од Бо га, у вре ло ле то осам де сет 
пр ве го ди не, кад су срп ске мај ке из бе га ва ле то по ро ди
ли ште, јер је у ње му ра ди ла док тор ка Се ха де те Ме ку
ли, о ко јој су се пле ле стра шне при че.

Али он је ни ка да ни је по ме нуо, не же ле ћи ваљ да да 
свој бол ти ме обе све ти. Не же ле ћи ни у ко га да по сум
ња, до у са мог Го спо да.

РА ДЕ М. НИ КО ЛИЋ
НОЋ ВЕКОВА

II

По всеј зе мљи срб ској
ноћ ши ри кри ла га вра но ва,
цр ња од свих но ћи,
там ни ја од бо ла,
ноћ ве ко ва.

У тој но ћи
не ке буд не очи ви де:
Са мо дре жа ле ти пре ма не бу.
Из над тра ва, из над мр твих 
гла ва,
ме сец, као ср це, до зо ре
кр ва ри.
До шло је ва ше вре ме 
гу сла ри. 

IV

Ко со вом 
ко сци ко се.

Се ја чи 
се ју се ме смр ти.

Ко со вом 
ку ка ви ца ку ка.

V

Не че кај ме, не ћу до ћи
по сле бо ја; 
у ја глук ис пла чи очи 
мај ко мо ја.

Не зо ви ме иза сно ва,
не ћу до ћи;
зга сле су ми сред Ко со ва
чар не очи.

Ар се ни јев грб

Си мо ни да,
фре ска
у Гра ча ни ци
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СЛО БО ДАН 
КО СТИЋ ро-
ђен је у Ре-
ча ну, на Но-
в о  б р д  с к о ј 
Кри вој Ре ци, 
1952. го ди не 
Го  с п о д  њ е . 

Про фе сор је те о ри је књи-
жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у К. Ми тро ви ци. 
Об ја вио је не ко ли ко збир ки 
пе са ма и књи га из на у ке о 
књи жев но сти: „Чи та ње ма-
пе“, „Жи ли ште“ , „Иза бра не 
пе сме“, „По кај нич ке пе сме“; 
‘’Но ви ја срп ска по е зи ја на 
Ко со ву’’, ‘’Ства ра ње и ту ма-
че ње’’, ‘’Буд ни сне вач Ра де 
Дра и нац’’, ‘’Пра во слав но ду-
хов но пе сни штво’’, ‘’Ства ра-
ње и тво ре ви на’’. До бит ник 
је све тов них (књи жев них) на-
гра да: ‘’Ђу ра Јак шић’’, ‘’Ри сто 
Рат ко вић’’, ‘’Ла зар Вуч ко вић’’, 
‘’Гра ча нич ка по ве ља’’, ‘’Пе-
чат ва ро ши срем ско кар ло-
вач ке’’; и ду хов них по ча сти: 
Ор де на Све тог Са ве I ре да и 
ипо ђа кон ског чи на. Жи ви у 
Ва ље ву и Ра ном Лу гу.
БРА НИ СЛАВ БОР КО ВИЋ 
(1953, Пећ) је об ја вио збир ке 
по е зи је: „Бе рач цве ћа“, „Пи-
смо Мо са ви“, Сме јач“. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду“
ДРА ГО ЉУБ ЛУ НЕ СИ МО НО-
ВИЋ (1953, Су ви Лу ка вац, 
Ме то хи ја) је об ја вио књи ге: 
„За пи си ср ца“ 1999. „Две 
мај ке“ 1999, „Мај чи на ду ши-
ца“ 2000, „Дај те ми му зи ку“ 
2000, „Ши шке ис под ми шке“ 
2001, „Вр те шка у гла ви“ 2001, 
„Злат не ко чи је де тињ ства“ 
2001, „Ра стем у ве ли ко де те“ 
2001, „Пла ми чак“ 2001. Жи ви 
и ра ди у Обре нов цу.
ДУ ШКА КО СО ВИЋ (1953, 
При шти на) 
је об ја ви ла 
књи ге: „Нео-
бич не чар-
к е “ , 1 9 9 4 , 
„Оч ни зов 
1995“ и „Ко-
ли ба у те лу“ 
1996. Жи ви и ра ди у Тив ту. 
МИ ЛИ ЦА ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ 

–ЛИ ЛИЋ ( 1953, 
Ло вац, Ко сов-
ска Ми тро ви-
ца) је об ја ви ла 
сле де ће књи ге: 
„Мрак, из ба-
вље ње“ 1995, 
„Хи бер на ци ја“ 

1998, „Си же слу ча ја“ 2002., 
„Пу то пис ко же“ 2003; кри ти-
ке и есе ји „По е ти ка слут ње“ 
2004. При ре ди ла је и књи гу 
пе са ма Вла де те Ву ко ви ћа 
„Оста ћу не где“ 1998. За вр ши-
ла је ју го сло вен ску књи жев-
ност и пост ди плом ске сту ди-
је у При шти ни. До ле та 1999.
г. жи ве ла је у При шти ни. Са-
да жи ви и ра ди у Бе о гра ду 
као уред ник ТВ Бе о град.
МИ ТРО ВИЋ ЈОР ДАН (1953, 
Вр бо вац). Ра ди као би бли о те-
кар у Вр бов цу. При ча Жућ ке 
да га уби је је пр ви об ја вље ни 
ње гов про зни рад.
СЛА ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ 
(1953, Руд ник, Оби лић) је об-

ДЕ ЈА НА НИ КО ЛИЋ
П р и ш т и н а

Уве че тор зо 
из но сим на кор зо.
Ци га ни ци га не те
рас про да ју ци га ре те.
Ни ко не зна па ни ја
да сам но ва Је фи ми ја.

Та мо да ле ко
устре ље ни зе ко.
Тво ју од ра ну ко жу чу вам
као ма лу ге о граф ску кар ту,
од ре за на оч на кап ка два.
Ко со во Ме то хи ја ода кле сам ја.

Бом бе раз но се мо је ме со.
Зе мљу, оно што је сам.
Вр ве цре ва, си те се крв ни ци
над утро бом, отво ре ном пут ном 
тор бом.
Ни кад ти ви ше не ћу до ћи.
Ма ли зе ле ни Мар сов ци на ма ће по мо ћи.

Шта се скр ши ло? До мо ви на, ли ра?
По де ра ним гла сом, кр пом
бри шем пра ши ну са ства ри. Оста ри ла сам.
Ве тар, ла ка ги љо ти на, раз но си про фи ле,
сним ке на шег раз ре да на кра ју го ди не.
Обла ци, обла ци. Срп ски ђа ци.

Мо ја ру ко зе ле на ја бу ко ру ска уну ко
не по ди жи те шко сук но.
Ка пе тан то не сам са бро дом.
Не ма ни ког ко је срп ског ро да.
Не спо ми њем Ми ло ша пред си ном.
Ова је пе сма мо ја цр ни на.

Не ка при о не је зик мој за уста мо ја
ако те бе за бо ра вим,
ако не уз др жим Је ру са ли ма
сврх ве се ља мо је га.
Ни кад се ви ше не ћу об ра до ва ти,
обе ћа вам ти.

ВА ЛЕН ТИ НА ПИ ТУ ЛИЋ
Се лек тив на би бли о гра фи ја
на род них умо тво ри на
са Ко со ва и Ме то хи је

1.Та то мор Ву ка но вић, Би о би бли о гра фи ја, Рас ков ник, ча
со пис за књи жев ност и кул ту ру, год. XXI, бр. 8182, 
Бе о град, 1995, стр. 114126.
2.Та то мир Ву ка но вић, Срп ске на род не еп ске пе сме, Вра
ње, 1972.
3.Вла ди мир Бо ван, Би о би бли о гра фи ја срп ских на род них 
умо тво ри на Ко со ва и Ме то хи је, Збор ник Фи ло зоф ског 
фа кул те та у При шти ни, књ. X, При шти на, 1973, стр. 
173232.
4.Вла ди мир Бо ван, Ан то ло ги ја срп ске на род не епи ке Ко со-
ва и Ме то хи је, При шти на 1974.
5.Вла ди мир Бо ван, Би бли о гра фи ја срп ских на род них при-
по ве да ка и го вор них на род них тво ре ви на са Ко со ва и Ме то-
хи је, “Сту диа ху ма ни сти ка”, књ. III, При шти на, 1976, 
стр. 117137.
6.Вла ди мир Бо ван, Срп ске на род не за го нет ке са Ко со ва и 
Ме то хи је, При шти на, 1979.
7.Вла ди мир Бо ван, На род на књи жев ност Ср ба на Ко со ву, 
IX, При шти на, 1980.
8.Вла ди мир Бо ван, Срп ске на род не умо тво ри не са Ко со ва 
из ру ко пи са Де не Де бељ ко ви ћа, књ. И, лир ске и еп ске на

род не пе сме, При шти на, 1984.
9.Вла ди мир Бо ван (са Шеф ће том Пла ном) Срп ске и ал-
бан ске на род не пе сме са Ко со ва и Ме то хи је у за пи су Ву ка Ст. 
Ка ра џи ћа, При шти на, 1989. 
10.Вла ди мир Бо ван, О срп ским на род ним пе сма ма са Ко-
со ва и Ме то хи је, Ан то ло ги ја срп ских на род них пе са ма 
са Ко со ва и Ме то хи је, При шти на, 1989.
11.Вла ди мир Бо ван, О срп ским на род ним при по вет ка ма 
са Ко со ва и Ме то хи је, Ан то ло ги ја срп ских на род них 
при по ве да ка и го вор них тво ре ви на са Ко со ва и Ме то
хи је, При шти на, 1989.
12.Вла ди мир Бо ван, Об ред не на род не пе сме са Ко со ва и Ме-
то хи је, При шти на, Ба ња Лу ка, Ис ток, 2000.
13. Об ред не на род не пе сме са Ко со ва и Ме то хи је, Ин сти тут 
за срп ску кул ту ру При шти на, “Бе сје да”, Ба ња Лу ка, 
Дом кул ту ре “Све ти Са ва”, Ис ток
14.На род не при по вет ке и го вор не умо тво ри не са Ко со ва и Ме-
то хи је, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, Ле по са вић, 2005.
15. Ха рун Ха са ни, Го ран ске на род не пе сме, Је дин ство, 
При шти на, 1987.

Ве ли ки крст са 
ико но ста са
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ја ви ла књи гу: „До дир ле та“ 
1974. За вр ши ла је Фи ло зоф-
ски фа кул тет.
ДРА ГО МИР КО СТИЋ (1954, 

Пре о це, При-
шти на).Об ја вио 
књи ге по е зи је: 
„Спу шта ње пре-
ма мо ру“ 1984, 
„Ира кли је ва ла-
ђа“ 1990, „Свет 

не у ро тич не зве ри“ 1997, 
„Хам“, 1998, „По ср та ње“, 2003; 
књи гу есе ја „Фраг мен ти о за-
бо ра вље ном вре ме ну“, ан то-
ло ги ју „Сви ла у пе пе лу“, сту-
ди ју „Срп ска про за на Ко со ву 
и Ме то хи ји 1945–2000’’. Ра ди 
као до цент на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у К. Ми тро ви ци. До-
бит ник ви ше књи жев них на-
гра да. Жи ви у род ном се лу.
МИ ЛОШ ЂОР ЂЕ ВИЋ (1954, 
Сла ти на, Ву чи трн) је об ја вио 

је збир ке пе-
са ма: „До дир 
ле та“ 1997, „Ка-
ко сте“ 1981, 
„Про бу ђе ни је-
зик“1987, „По бу-
на у гр лу“1988, 

„Све док“ 1991, „Све ти ја“ 1993, 
„Зло“1995, мо но гра фи ја и 
сту ди је: „Де ло Ла за ра Вуч ко-
ви ћа“ 1989, „Мо дел срп ског 
ро ма на“ 1996, „Срп ске шко-
ле у Ву чи тр ну“ 1912–1998, 
1998, „Ства ра лач ки дух и 
ана ли тич ки чин“ 2001, и „Вук 
Фи ли по вић“ 2003. Про фе сор 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Жи ви и 
ра ди у Ле по са ви ћу.
ДУ ШАН ВУЈ НО ВИЋ (1955, 
Уро ше вац). Књи га пе са ма: 
„Ку ћа с ми ри сом ча ђи“.
АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ 
(1955, Пећ). Књи га пе са ма: 
„Но ћи“. Пи ше и књи жев ну 
кри ти ку.
РА ДО МИР ДИ МИЋ (1956, 
Де вет Ју го ви ћа код При шти-
не). Књи га пе са ма: „Же на, 
не де ља“.
Н О  В И  Ц А 
С О  В Р  Л И Ћ 
(1956, Ко сов-
ска Ми тро-
ви ца) је об ја-
вио збир ке 
по е зи је: „Зе-
мља стри че ва“ 1997, „Ша ре на 
лаж“ 2003, „Ни си иста“ 2003, 
„Ча тац“, 2004. Жи ви и ра ди у 
Ко сов ској Ми тро ви ци.
СУН ЧИ ЦА ДЕ НИЋ ро ђе на 
је 1956. го ди не у Угља ру код 

При шти не. 
За вр ши ла је 
Фи ло зоф ски 
ф а  к у л  т е т 
(Гру па за ју-
го сло вен ску 
књи жев ност 
и срп ско хр-

ват ски је зик), ма ги стри ра ла 
и док то ри ра ла на при штин-
ском Фи ло ло шком фа кул те-
ту. Пи ше по е зи ју, про зу, књи-
жев ну кри ти ку, есе је. Жи ви у 
Вра њу и ра ди на Учи тељ ском 
фа кул те ту. Књи ге по е зи је: 
По год ба, Је дин ство, При шти-
на 1985, Пле ме у сну, Уни-
вер зи тет ска ри јеч, Ник шић 
1989, Клуп ко, Но лит, Бе о град 

НА РОД НИ ОБИ ЧА ЈИ
MOБA У ПОД РИ МИ

Мо ба или удру же ње, ко је тра је не ко
ли ко да на, то је по ста ло оту да, што 
је јед но ме или дво ји ци те шко сре
ди ти из ве сне по сло ве. Има ра до ва, 
ко је мо же вр ши ти чо век кад је ње
му во ља и ка да хо ће, а има пу но и 
та квих по сло ва, ко ји се у пра вом 
сми слу мо ра ју свр ши ти у нај кра ћем 
ро ку и то, за пет шест да на, јер ако 
их чо век на од ре ђе но вре ме не свр
ши као што тре ба, он да му сав рад 
и му ка око ње га про пад не. Та кви су 
ра до ви пре све га: же тва, бер ба ви но гра да, ко лом бо ћа 
(ку ку ру за) итд. Же тву чо век не мо же да вр ши кад хо
ће и у не вре ме, већ тре ба до бро да па зи, па кад бу де 
вре ме же тве тре ба од мах да по жње, ако хо ће да има 
бе лу по га чу. Сву да се код нас у Под ри мљу же тва свр
ша ва нај да ље до Пе тровда на. Ако ли не ко има не ку 
смет њу, он да се рад оме те и усе ви око ко јих је то ли ко 
ра дио, про пад ну. Та квим на чи ном чо век оста не без 
на су шног хле ба. У Под ри мљу се по не ко ли ко по ро
ди ца удру же и за јед но на њи ва ма ра де, док све не по
свр ша ва ју.

Ка да не ко га ви де да не мо же по жње ти и да ће му 
жи то про па сти, због не ких узро ка, као бо ле сти итд. а 
он да сви у дру штву отид ну па му по мог ну у ра ду те и 
о то ме, ко ји је у нај ве ћој не во љи био, на ђу се до бри љу
ди и по мог ну му те срећ но и тај не вољ ник свр ши свој 
по сао. Кад их не ки стра нац слу чај но упи та: за што 
у то ли ком бро ју ра де? Они на то од го ва ра ју. „ Ова ко 
су на ши ста ри ра ди ли, па и ми то исто чи ни мо“. Из 
овог њи хо вог од го во ра чо век мо же уви де ти, да је мо ба 
за јед нич ко пот по ма га ње – дав ног по ре кла и да је шта 
ви ше као оби чај утвр ђен у то ме на ро ду.

Бер ба ви но гра да тра је не де љу да на. И та да се удру
же триче ти ри по ро ди це па бе ру гро жђе по ви но гра
ди ма и то по ре ду све дон де док се ви но град не обе ре. 
При бер би ви но гра да они из ме ђу се иза бе ру јед ног 
нај ја чег мла ди ћа ко ји ће би ти во ђа свих ра де ни ка. Он 
па зи на ред и не да да ни јед но ма нај го ре зр но про пад
не, јер и на род на по сло ви ца ле по ка же: „зр но по зр но 
ето по га ча“.

По сле ме сец да на сле ду је и то че ње пре та ка ње ви на 
из гро жђа. То ра де са мо му шкар ци, а жен ски њу не да
ју да се у то ме ша ју. При пре та ка њу ви на пе ва ју мно ге 
пе сме, али им је нај ми ли ја ова:

„Ао вин це, што си ми ру ме но!“ 
Та ко исто би ва и при се че њу ко лом бо ћа итд.

ЉУ БО МИР Х. СПА СИЋ (Ца ри град ски гла сник,
7. де цем бар 1900, број 50)

СТА РА СР БИ ЈА
(од ло мак из гла ве XVII)

„Као да се и у са ме да не цар ства пра ва Ср би ја раз
ли ко ва ла од „срп ских зе ма ља“. Овај по след њи на зив 
об у хва тао је све зе мље у ко ји ма на род срп ски ста ну је 
– Зе ту, Бо сну, Хер це го ви ну и т. д. Али „Ср би јом“ се 
у нај у жем сми слу зва ла зе мља да на шње кне же ви не за
јед но са зе мљом из ме ђу ње и Ме ће до ни је. Ста ре кар те 
европ ске Тур ске ко је су цр та не док је још це ла Ср би ја 
би ла под Тур ци ма, свој тој зе мљи да ју ње зи но име; 
али сад, кад је онај део, што је нај бли жи Ду на ву, зба
цио му ха ме дан ску вла ду док онај дру ги Ме ће до ни ји 
бли жи још ро бу је, цр та чи ка ра та зе мљо пи сних да ју 
име „Ср би ја“ сло бод но ме кра ју, а оста ли део сам на
род та мо шњи на зи вље „ста ром Ср би јом“.

Ово по след ње име у оби ча ју не са мо ме ђу Сло ве ни
ма у Тур ској, не го и ме ђу Сло ве ни ма у це лој Аустри ји 
и Ру си ји. Али зањ под јед на ко не ће да зна ју ни тур ске 
вла сти ни европ ски кон зу ли у Тур ској. Ови по след

њи, осим јед ног аустриј ског у При зре ну, до ду ше и 
је су до ста да ле ко на ме ште ни те и не мо гу зна ти мно
го шта о мест ним овим хри шћа ни ма; не го зна ју са мо 
то ли ко да Тур ци зо ву овај пре део „Ар на у тлу ком“ и да 
у ње му од че сти ста ну ју и му ха ме дан ски Ал ба не зи. 
У са мој зе мљи оба се ова име на мо гу чу ти. Ако опа
зи те где па рек не те ко ју реч о ка квој раз ва ли ни или 
о ка кво ме бе за ко њу, од мах вам под јед на ко и Ср би и 
Тур ци од го ва ра ју: „А шта дру го мо же те и оче ки ва ти 
у Ар на у тлу ку?“ Ако ли се где год за у ста ви те па пу ни 
чу да и ди ве ћи се из гле ду ка кве ста ре цр кве по вик не те: 
„Ко би ми слио да ову да има та кво зда ње? то ће вам се 
све ште ник ко ји вам као вођ слу жи, бли же при ма ћи па 
шап ну ти: „Ми зо ве мо ову зе мљу Ста ром Ср би јом“.

Из књи ге  Мјур Ме кен зи – Мис А. П. Ир би: ПУ ТО ВА ЊЕ 
ПО СЛО ВЕН СКИМ ЗЕ МЉА МА ТУР СКЕ У ЕВРО-
ПИ, Лон дон, 1866, са ен гле ског пре вео Че до миљ Ми ја то вић, 
Бе о град 1868. У књи зи је опи са но пу то ва ње Мјур Ме кен зи и 
Мис А. П. Ир би од Со лу на, кроз Ма ке до ни ју и кроз ва ро ши 
Ста ре Ср би је (Ко со ва и Ме то хи је), са пре ла ском пре ко Про-
кле ти ја и си ла ском у Ска дар, док за кључ но по гла вље опи су је 
њи хов бо ра вак на Це ти њу у Цр ној Го ри (на пра во слав но Бад-
ње ве че и Бо жић). Пу то пис има драж не по сред ног до жи вља-
ја и са др жи дра го це не ре а ли стич ке окол но сти пу то ва ња (на 
ко њи ма, са пр тља гом, пре но ћи шта и ра зним пра ти о ци ма), 
од но сно при ка зу је сва су о ча ва ња са те шко ћа ма и не ма лим 
опа сно сти ма пу то ва ња у та да шњем го то во не по зна том и не-
про ход ном пре де лу европ ске Тур ске. Још су зна чај ни ји ве о ма 
ис црп ни опи си при ли ка, љу ди и си ту а ци ја то ком пу то ва ња, 
са у осно ви ве о ма тач ним оп сер ва ци ја ма и објек тив ним пред-
ста вља њем та да шњих усло ва жи во та пре вас ход но срп ског на-
ро да у Ото ман ској им пе ри ји, као и пре зен то ва њем срп ске кул-
тур но-исто риј ске ба шти не, књи жев не и усме не тра ди ци је.

Сла ви ца Га ро ња

ЦР КВИ НЕ У ВЕ ЛИ КОЈ ХО ЧИ

Ве ли ка Хо ча на ла зи се из ме ђу 
При зре на и Ора хо ви це. Од сви
ју се ла у Под ри ми по ле по ти је 
нај леп ше и по по ло жа ју, а по ред 
то га и нај зна ме ни ти је због цр
кви на, ко је се у ис то ме на ла зе. 
Ку ће су им на чи ње не го то во све 
од твр дог ма те ри ја ла – ка ме на 
и кре ча. Сва ка је ку ћа по диг ну
та го то во на два спра та, са мо су 
си ро ма шни је на је дан спрат и 
про сти је.

У се лу Вел. Хо чи има три цр
кве, ко је и са да по сто је а не ко ли
ко цр кви на.

1. Цр ква св. Ар хи ђа ко на Сте
ва на, по сто ји још у це ло сти. Из
ну тра је вр ло ле по укра ше на. До 

цр кве св. Ар хи ђак. Сте ва на по сто ји шко ла, ко ја је по диг ну
та на два спра та. Са свих стра на око цр кве св. Сте ва на про
сти ре се до ста ши ро ка авли ја, об ра сла сит ном тра вом.

2. Цр ква св. Ни ко ле. Уда ље на је пет ми ну та од се ла. Још 
је у це ло сти. О овој цр кви на род но при ча ње ве ли ова ко: да 
је би ла по кри ве на зе мљом го то во сва, из у зев ши са мо је дан 
део кро ва и ула зна вра та, а јед ном су се се ља ци исто га се ла 

Хра м у Уро шев цу, 1853.



ја ви ла књи гу: „До дир ле та“ 
1974. За вр ши ла је Фи ло зоф-
ски фа кул тет.
ДРА ГО МИР КО СТИЋ (1954, 

Пре о це, При-
шти на).Об ја вио 
књи ге по е зи је: 
„Спу шта ње пре-
ма мо ру“ 1984, 
„Ира кли је ва ла-
ђа“ 1990, „Свет 

не у ро тич не зве ри“ 1997, 
„Хам“, 1998, „По ср та ње“, 2003; 
књи гу есе ја „Фраг мен ти о за-
бо ра вље ном вре ме ну“, ан то-
ло ги ју „Сви ла у пе пе лу“, сту-
ди ју „Срп ска про за на Ко со ву 
и Ме то хи ји 1945–2000’’. Ра ди 
као до цент на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у К. Ми тро ви ци. До-
бит ник ви ше књи жев них на-
гра да. Жи ви у род ном се лу.
МИ ЛОШ ЂОР ЂЕ ВИЋ (1954, 
Сла ти на, Ву чи трн) је об ја вио 

је збир ке пе-
са ма: „До дир 
ле та“ 1997, „Ка-
ко сте“ 1981, 
„Про бу ђе ни је-
зик“1987, „По бу-
на у гр лу“1988, 

„Све док“ 1991, „Све ти ја“ 1993, 
„Зло“1995, мо но гра фи ја и 
сту ди је: „Де ло Ла за ра Вуч ко-
ви ћа“ 1989, „Мо дел срп ског 
ро ма на“ 1996, „Срп ске шко-
ле у Ву чи тр ну“ 1912–1998, 
1998, „Ства ра лач ки дух и 
ана ли тич ки чин“ 2001, и „Вук 
Фи ли по вић“ 2003. Про фе сор 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Жи ви и 
ра ди у Ле по са ви ћу.
ДУ ШАН ВУЈ НО ВИЋ (1955, 
Уро ше вац). Књи га пе са ма: 
„Ку ћа с ми ри сом ча ђи“.
АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ 
(1955, Пећ). Књи га пе са ма: 
„Но ћи“. Пи ше и књи жев ну 
кри ти ку.
РА ДО МИР ДИ МИЋ (1956, 
Де вет Ју го ви ћа код При шти-
не). Књи га пе са ма: „Же на, 
не де ља“.
Н О  В И  Ц А 
С О  В Р  Л И Ћ 
(1956, Ко сов-
ска Ми тро-
ви ца) је об ја-
вио збир ке 
по е зи је: „Зе-
мља стри че ва“ 1997, „Ша ре на 
лаж“ 2003, „Ни си иста“ 2003, 
„Ча тац“, 2004. Жи ви и ра ди у 
Ко сов ској Ми тро ви ци.
СУН ЧИ ЦА ДЕ НИЋ ро ђе на 
је 1956. го ди не у Угља ру код 

При шти не. 
За вр ши ла је 
Фи ло зоф ски 
ф а  к у л  т е т 
(Гру па за ју-
го сло вен ску 
књи жев ност 
и срп ско хр-

ват ски је зик), ма ги стри ра ла 
и док то ри ра ла на при штин-
ском Фи ло ло шком фа кул те-
ту. Пи ше по е зи ју, про зу, књи-
жев ну кри ти ку, есе је. Жи ви у 
Вра њу и ра ди на Учи тељ ском 
фа кул те ту. Књи ге по е зи је: 
По год ба, Је дин ство, При шти-
на 1985, Пле ме у сну, Уни-
вер зи тет ска ри јеч, Ник шић 
1989, Клуп ко, Но лит, Бе о град СР
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1994,Обр ну та го ди на, Но лит, 
Бе о град 1997, Ре то ри ка (са 
др Ве ром Це нић), Учи тељ ски 
фа кул тет, Вра ње 1995. (при-
руч ник), Књи жев но де ло Ма-
ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца, 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру 
При шти на, НИЈП Па но ра ма, 
Бе о град, Фи ло зоф ски фа кул-
тет, Ко сов ска Ми тро ви ца, 
2003. го ди не (мо но гра фи ја). 
Оп ште и лич но, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град 2005. 
МИ ЛО РАД ПЕТ КО ВИЋ (1957, 
Жи ти ње, Ви ти на) је об ја вио 
збир ке пе са ма: „До ди ри“ 
2002, „Жуд ња“ 2003 и „Спо-
кој“ 2004. Жи ви и ра ди у Бу-
ја нов цу.
БО ГИ ЦА ЈЕФ ТИЋ (1958, Из-
вор, Но во Бр до) је об ја ви ла 
збир ке по е зи је: „Ми рис бе-
лог бо сиљ ка“ 2000, „Да лек 
је пут, бе ли ан ђе ле“ 2002, Жи-
ви у Ст. Га ле ну (Швај цар ска) и 
ра ди као на став ник срп ског 
је зи ка.
НО ВИ ЦА С. ЈЕВ ТИЋ (1959, 
Пре ков це, Но во 
Бр до) је об ја вио 
ро ма не: „Злат на 
твр ђа ва“ 1999, 
„Пред сед ни ци се 
ви ше не ра ђа ју“ 
2003, „Кри во реч-
ка до ли на“ 2005. Уред ник је 
из да вач ке де лат но сти „Књи-
жев не омла ди не Ср би је“ и 
ли ста „Књи жев на реч“. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду. 
ТА ТЈА НА ДА БИЋ (1959, Пећ) 
об ја ви ла је збир ку по е зи је 
„Ка ко је сун ча на она мо ја до-
ли на“ 2003. Од 1999. го ди не, 
жи ви и ра ди у Ле сков цу.
ГО ЛУБ ЈА ШО ВИЋ 
(1960, Шу шка, Пећ) 
је об ја вио књи ге: 
„Док смо гри зли 
ка мен“ 1966, сту-
ди ју из обла сти 
лин гви сти ке „Па стир ска тер-
ми но ло ги ја Пећ ког Под го ра“ 
1997, при ре дио је Збор ник 
ра до ва и тек сто ва „Са вре ме-
ни ци о Вла де ти Ву ко ви ћу“ 
1998, и књи гу „Ме то хиј ске ле-
де не ја бу ке“ 2003. Ра ди као 
аси стент на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у К. Ми тро ви ци. 
РА ДИ ВО ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ (1960), 
Гри зи ме, Ко сов ска Ка ме ни ца) 
об ја вио је пет књи га по е зи је: 
„Ла веж“1990, „Оче ви дац“ 1993, 
„Ко ме та“1998, „Во да“2000, и 
„По зо ри ште“ 2001. Ра ди и жи-
ви у Кр ња чи, Бе о град. 
БО РИ ВО ЈЕ УГРИ НО ВИЋ (1961, 
При зрен) је об ја вио збир ку 
по е зи је „Не ми ри про шло-
сти“ 2002. Жи ви и ра ди у Кра-
гу јев цу.. 
МИ ЛО РАД МИ ЊА ФИ ЛИЋ 

(1961,Ора о ви-
ца, Ко сов ска 
Ка ме ни ца) је 
об ја вио књи-
ге: „Срп ска 
штам па на 
Ко со ву и Ме-
то хи ји 1871–

1941“, „Гра ђа за исто ри ју и 
би бли о гра фи ју“ 1995, „Чет-
нич ки рад у Ста рој Ср би ји и 
Ма ће до ни ји“ 1997, „Из да вач-
ка де лат ност Ср ба на Ко со ву 

по ку пи ли те су та ко у дру штву от кри ли и дру ги део кро ва.
3. Цр ква св. Јо ва на Гла во се ка. На ла зи се на се ве роис точ

ној стра ни од се ла Вел. Хо че и то на јед ном бре жуљ чи ћу. За 
ову цр кву при ча се, да је би ла пре ђе ма на стир, око ко је га су 
би ле огром не згра де за го сте ко ји о са бо ру до ла зе. Још и да
нас се на ла зе тра го ви од тих згра да, као: те ме љи, ис те са но 
ле по ка ме ње од та ко зва не бе ле сте не, ко је је шта ви ше са да 
и бо ју про ме ни ло и об ра сло не ком цр ном тра ву љи ном, ко ја 
је вр ло ме ка на.

4. Цр кви ца Мла де св. Не де ље је та ко исто у се лу. Би ла је у 
ру ше ви ни, па су је по сле не ког до ба по ди гли као јед ну со би
цу ве ли ку на 1 ме тар ви си не а 2 и по у ду жи ни. У ову цр кви
цу до ла зе сва ко га ме се ца по је дан пут о мла дој св. Не де љи 
и то, са мо же не, а љу ди рет ко кад. Чи не дел бу мно ге же не и 
то, ра ди здра вља свих уку ћа на и де ле си ро ти њи као: хлеб и 
дру го. Све ште ник до ла зи и осве ћу је во ди цу. За ову цр кви цу 
од ре ђе на је на ро чи та же на ма ло ста ри ја те у очи сва ке не де
ље и пра зни ка чи сти цр кву и па ли кан ди ла.

5. Цр кви на св. Ар хан ге ла Ми ха и ла, 6. Цр кви на св. Апо
сто ла и Је ван ге ли ста Лу ке, 7. цр кви на св. Или је, 8. цр кви на 
св. Апо сто ла Пе тра и 9. цр кви на св. Ане. Не ке се од ових 
цр кви на на ла зе у се лу а не ке око се ла. По при ча њу Оча на 
за ду го ни су зна ли име на тих цр кви на, па их ни су ни ра чу
на ли го то во ни за шта; на је дан пут по при ча њу нај ста ри јих 
у Вел. Хо чи, до шао је не ки чо век у ви ду ка лу ђе ра са мо на
шком ка пом и об у чен у ман ти је а по врх ман ти је опа сан је 
био ко жним по ја сом и та ко, на је дан пут, ја вив ши се он да
шњи ма у се лу, по чео је да иде од јед не цр кви не до дру ге и 
стао им је го во ри ти и до ка зи ва ти да су то све та ме ста; да 
су не кад би ла у це ло сти, али их је вре ме доц ни је по ру ши
ло, за то тре ба да к њи ма при ла зе са нај ве ћом по бо жно шћу 
и стра хо по што ва њем а на по слет ку по ка зао им је и име на, 
ко ја је цр кви на ко јем све цу би ла по све ће на. То га је ка лу ђе
ра на кон не де љу да на не ста ло из се ла Вел. Хо че, и ни ко 
ни је знао ку да је оти шао. Од то до ба те цр кви не ка ко он да
шњи та ко исто и сви оста ли по шту ју и ува жа ва ју а и са бор 
се ку пи у сва ку цр кви ну кад је дан све цу ко ме је цр кви на 
по све ће на. О са бо ри ма код тих цр кви на сваг да се осве ћу је 
во ди ца а у не ки ма осве ћу је се и је ле о све ће ње а по сле то га 
на сту па дел ба.

При хо ди ма, ко ји би ва ју о тим са бо ри ма, ру ко во ди на ро
чи то од ре ђе ни ту тор цр кве ни од стра не Хо ча на, ко ји се 
ме ња сва ке дру ге или тре ће го ди не. Цр кви св. Ар хи ђак. Сте
ва на при па да и не што од не по крет но га има ња, као њи ве, 
ви но гра ди а и да нас по сто је цр кве на ви ни ца и згра да у ко јој 
су сме ште на бу ра ди ка це за си па ње гро жђа. Истим има њем 
ру ко во ди по ме ну ти ту тор. Ту то ри се ме ња ју че шће да не 
би би ло слу ча је ва као пре ђе, да су не ки зло у по тр бља ва ли 
цркв. при хо де.
ЉУБ. Х. СПА СИЋ, учи тељ (Ца ри град ски гла сник, 7. де цем бар 1900. го ди не)

ЈО ВАН ПЕЈ ЧИЋ, Ми лан Ра кић на Ко со-
ву: за вет – пе сма – чин. Бе о град : Кон рас, 
2006. – 436 стр.

„Основ пси хо би о граф ско га, дру штве ноисто риј ско га и 
ли те рар ног ис тра жи ва ња у књи зи Ми лан Ра кић на Ко со
ву: за вет – пе сма – чин од ре ђу ју Ра ки ће ве ко сов ске го ди не 
(19051912). Ра де ћи у по ро бље ној Ста рој Ср би ји пр вен стве
но са су на род ни ци ма, али и са Тур ци ма и Шип та ри ма, са 
ди пло мат ским пред став ни ци ма Ру си је, АустроУгар ске, 
Ита ли је, кра љев ски кон зул Ми лан Ра кић је пред со бом, као 
је ди но ва жне, ви део три за дат ка: Пр ви, то је би ла за шти та 
пра во слав ног срп ског на ро да од тур ског без вла шћа и ар на
ут ске са мо во ље, од пљач ки, уби ста ва и на сил ног пре ве ра ва
ња у ислам. Дру ги: на ци о нал но, вер ски, про свет но и при
вред но та ко ор га ни зо ва ти ’ото ман ске‘ Ср бе да сва ки њи хов 
на пор исто вре ме но во ди очу ва њу на род но га до сто јан ства 
и оства ре њу ви ше ве ков не те жње за жи во том у је дин стве ној 
срп ској др жа ви. Тре ћи за да так огле дао се у при пре ми Ста
ро ср би ја на ца за вој нич ко осло бо ђе ње од Ту ра ка и ко нач ни 
по вра так Ко со ва и Ме то хи је у окри ље ма ти це Ср би је.“ Ова
ко је из ло жен са др жај ове за исто ри ју срп ске кул ту ре зна чај
не књи ге. Са же то, у ма ло ре чи, ис црп но и ду го трај но ис тра
жи ва ње Јо ва на Пеј чи ћа, не у мор ног де лат ни ка на књи жев но
и сто риј ском, пе да го шком и књи жев ном по љу, пре ци зно и 
де таљ но је да ло сли ку јед не кул тур не епо хе у ко јој је ра ди ла 
и на по љу кул ту ре и ди пло ма ти је де ло ва ла нај бли ста ви ја 
пле ја да срп ских ин те лек ту а ла ца на по чет ку про шлог ве ка. 
Књи га је по ред нај зна чај ни јег ис тра жи вач ког де ла, опре
мље на до ку мен ти ма, на по ме на ма и би бли о граф ским ре фе
рен ца ма уз текст, обим ном би бли о гра фи јом, ре зи ме и ма на 
ен гле ском, ру ском, фран цу ском, не мач ком и ита ли јан ском 
је зи ку, бе ле шком о пи сцу и ре ги стром. Књи га је гра фич
ки бес пре кор но ура ђе на и од штам па на, са мно штвом фо
то гра фи ја и до ку ме на та. Реч ју, у сва ком по гле ду узор на и 
дра го це на књи га за срп ску кул ту ру.

СА ВРЕ МЕ НИ ПИ СЦИ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ-
ЈЕ – лек си кон чла но ва Књи жев ног дру-
штва Ко со ва и Ме то хи је, при ре ди ла Да-
ни ца Ан дре је вић. – Вра ње: Књи жев но дру-
штво Ко со ва и Ме то хи је, 2005. – 63 стра не: 
фо то гра фи је

Лек си кон об у хва та 
58 лек си ко граф ских 
од ред ни ца о 58 пи са
ца чла но ва Књи жев
ног дру штва Ко со ва и 
Ме то хи је. При ре ђи вач 
лек си ко на др Да ни ца 
Ан дре је вић у крат ком 
по го во ру (на по ме ни) 
ис ти че да су се „на кон 
из го на срп ског жи вља 
са Ко со ва и Ме то хи је 
у ра се ја њу на шли пи
сци с ју га Ср би је“. Лек
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и Ме то хи ји 1539–1941“, „Срп-
ске се о ске шко ле у Ко сов-
ском По мо ра вљу 1851–1918“ 
2002, „Шко ле у Ра ни лу гу и 
око ли ни 1853–1953, „Ата на си-
је Уро ше вић (1898–1921)“ би-
бли о гра фи ја 2002, „Срп ске 
се о ске шко ле у око ли ни Гњи-
ла на (1851–1918)“ 2002, „То ма 
К. По по вић, жи вот и де ло“ 
2002, ‘’Ма на стир Дра га нац’’; 
при ре дио „Гол го ту’’ Гри го ри-
ја Ива но ви ча-Вер гун ског и 
др. Ра дио је у На род ној би-
бли о те ци у При шти ни, где 
се ба вио ста ром срп ском 
штам пом и исто ри јом из да-
ва штва. Жи ви и ра ди на Ко со-
ву, у Ра ни лу гу.
ВЕ СЕ ЛИН ЏЕ ЛЕ ТО ВИЋ (1962, 
Ли пљан) аутор је збир ки по-
е зи је: „Пле ме ни ти ви тез од 
Ко сме та“, „Ех, Ко со во“, „Ле-
по ти тво јој да ри ва ћу ри ме“. 
До бит ник је по ве ље Кра љев-
ског књи жев ног клу ба „Ка ра-
ђор ђе вић“ за пе сму „Ге ор ги-
ју Пе тро ви ћу“. Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.
МИ ЛО РАД ИВИЋ (1962, Но-
во Се ло, Гра ча ни ца) је об ја-
вио збир ке пе са ма: „Не бе са 
у бу на ру“ 1992, „Сле пи ко-
ња ник“ 1994, „Ка мен у во ћу“ 
1997, „Ча роб на ку ти ја пу на 
гре ша ка“ 1998, „ За мет ну те 
пти це“ 2003, „Не мо гу да сми-
слим овај град“ 2004 и збир-
ку при че, „При че са је зер ске 
те ра се“ 2001. Жи ви и ра ди у 
Сме де ре ву.
МИ О ДРАГ СТАН КО ВИЋ (1962–
2004, Тр ни ћев це, Но во Бр до) је 
об ја вио збир ку по е зи је „Ми рис 
кр че ви не“. Био је уред ник ли-
ста „Сту дент“ и осни вач и уред-
ник ча со пи са „Из вор ник“. 
РАН КО ЂИ НО ВИЋ (1962, Рат-
ко вац, Ора хо вац) је об ја вио 
збир ке пе са ма: „Ме тох у пла-
ме ну“ 1995, „Мо ле бан“ 1998; 
Дра ме: „Ме тох и ја“ 1999, 
‘’При знај да си не вин’’ 2001. 
Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
СРЕЋ КО СИ МИЋ (1962, Вр бо-
вац, Ви ти на) је об ја вио збир-
ке по е зи је: „Још сам у сну“ 
2002, „Смрт је ба шта“ 2004. 
Жи ви и ра ди у Вр бов цу.
Д РА  ГА Н - Ц И  Н О  Б Е Р  С К И 

НИ ЧИЋ (1963, 
Ча гла ви ца, При-
шти на) је об ја-
вио збир ке „Цр-
ве ни ан ђео“ 
1992, ,,Косовска 
свећа”,2005. Ра-

дио је као ле кар у При шти ни. 
Жи ви и ра ди у Ча гла ви ци.
МИ ЛО ЈЕ ДОН ЧИЋ (1963, Би-
ча, Кли на) је 
об ја вио збир-
ке пе са ма: „Тро-
шна ка те дра“ 
1987, „Зоб ни-
ца“, 1996, „Бу-
квар ра су ла“ 
2004. Жи ви и ра ди у Ни шу.

МИ О МИР ЈО ВА-
НО ВИЋ (1963, 
Ко сов ска Ми тро-
ви ца) је об ја вио 
збир ку„Не бе ска 
ва тра“ 2004. Жи-
ви и ра ди у Ко-

сов ској Ми тро ви ци.

си кон са др жи би бли о граф ске по дат ке о пи сци ма и 
са жет кри ти чар ски осврт о при ро ди њи хо вог до са да
шњег ства ра ња из пе ра са мог при ре ђи ва ча. По тре ба 
за но вим лек си ко ном омо гу ћа ва бо ље функ ци о ни са
ње и оства ри ва ње про гра ма Дру штва, као и мар ки ра
ње но вих књи га ко сов ских ста ва ра ла ца са да до брих 
де лом ра се ја них ди љем Ср би је и Цр не Го ре. Ка ко 
ис ти че при ре ђи вач „опо ра вља ју ћи се бе и сво ју умет
ност од уда ра на ег зи стен ци ју и иден ти тет“ део пи са
ца је упра во у ко сов ској тра ге ди ји на шао упо ри ште 
за но ва де ла, би ло да је реч о по е зи ји, или про зним и 
драм ским об ли ци ма.

БО ГА ВАЦ Ј. Ми ло ван: Исто ри ја срп ске 
књи жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји 
1850–1941. – Бе о град – Ле по са вић: Апо-
строф, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 2004. 

– 312 стра на

У књи зи је при ка зан раз вој књи
жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји 
го то во у сто го ди шњем пе ри о ду, 
од но сно, за вре ме тур ске вла сти 
до Бал кан ских ра то ва 1912–1913, 
те из ме ђу два свет ска ра та. Аутор 
је у из ла га њу ма те ри је при ме нио 
хро но ло шки ме тод, по ла зе ћи од 
ста ри јих кул тур них, про свет них 
и ду хов них по сле ни ка и пи са ца 
пре ма мла ђим ко ји су сво је ства ра
ла штво за по че ли из ме ђу два ра та, 
а они ко ји су пре жи ве ли ства ра ње 
су на ста ви ли и у по сле рат ној со ци
ја ли стич кој Ју го сла ви ји. У тек сту о 
од ре ђе ном пи сцу по сле основ них 

би о граф ских по да та ка сле ди спи сак ње го вих де ла (об ја вљи
ва ње у пе ри о ди ци, збор ни ци ма, за сту пље ност у ан то ло ги
ја ма), за тим би бли о гра фи ја и са же та са др жи на зна чај ни јих 
де ла, као и кри ти чар ски суд о њи ма из ди ја хро ниј ске и 
да на шње, син хро ниј ске пер спек ти ве. Бо га вац је раз до бље 
но ви је књи жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји за раз ли ку од 
уоби ча је ног да ти ра ња ве за ног за об ја вљи ва ње пр ве при по
вет ке По то њи Не ма њић Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца, об
ја вље не 1871. у ли сту Мла да Ср ба ди ја, по ме рио као сре ди ни 
19. ве ка, јер је та да Ха џи Се ра фим Ри стић об ја вио сво ја два 
де ла Ака тист и па ра клис (1850) и Мо леб но пје ни је (1850). Исто
ри ју но ви је ко сов скоме то хиј ске књи жев но сти као са став
ног де ла исто ри је срп ске књи жев но сти аутор је по де лио 
на три це ли не. Увод (17–43 стра на) са др жи оп ште освр те 
на по ли тич ке и про свет но кул тур не при ли ке у да том раз
до бљу, школ ство, цр кве и ма на сти ре, де лат ност нај по зна
ти јих учи те ља и све ште ни ка, ко пи је на слов них стра на та
да шњих но ви на и пе ри о дич них пу бли ка ци ја у ко ји ма су 
об ја вљи ва ни књи жев ни тек сто ви. По гла вље Ста ри ји пи сци 
да је основ не ин фор ма ци је о 44 пи сца (од по зна ти јих ту су 
Се ра фим Ри стић, Са ва Де ча нац, Ма ној ло Ђ. При зре нац, 
Гри го ри је Бо жо вић, Ан дра Ко стић), док тре ћа це ли на Мла-
ђи пи сци об у хва та књи жев но де ло 20 ауто ра, ко ји су део свог 
опу са на пи са ли у по сле рат ној Ср би ји и Ју го сла ви ји (За ри
ја Јо ва но вић, Ве ли мир Пар лић, Ра до ван Зо го вић и дру ги). 
Књи га по ред основ ног тек ста (64 би о гра фи је са фо то гра
фи ја ма ауто ра) са др жи ре зи ме на не мач ком, ен гле ском и 
ру ском је зи ку, спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре и ар хив ске 
гра ђе, ре ги стар име на и ре ги стар фо то гра фи ја.

КО СОВ СКИ МИТ
Ми о драг По по вић: Ви дов дан и ча сни крст, 
„Сло во љуб ве“, Бе о град

Про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, ува же ни на уч ник 
и еру ди та др Ми о драг По по вић (1920 - 2005) оста вио је не из бри-
сив траг у књи жев ној исто ри о гра фи ји, по го то во де лом „Ви дов дан 
и ча сни крст“, ко јим је об у хва тио ко сов ски мит и по зна те ле ген де 
о Ми ло шу Оби ли ћу на на чин да за ин три ги ра чи та лач ку пу бли ку. 
Ова књи га је на гра ђе на Ок то бар ском на гра дом гра да Бе о гра да, 
прем да ни је увек у свим кру го ви ма на и ла зи ла на одо бра ва ње, на и ме 
и оспо ра ва на је у кри ти ци с об зи ром да раз би ја не ка увре же на схва-
та ња о по ре клу ју на ка Ми ло ша Оби ли ћа. Ипак, „Ви дов дан и ча сни 
крст“ се мо же сма тра ти оба ве зним уџ бе ни ком на гру пи за срп ску 
књи жев ност. Про фе сор Ми о драг По по вић по ста вио је те ме ље сту-

бо ва на шег зна ња о Ви дов да ну, по ка зав ши да је на да све ауто ном ни 
ми сли лац, са ко јим се мо же мо сла га ти или не, али га не мо же мо 
пре не брег ну ти као чи ње ни цу по сто ја ња ко ја о на ма сви ма упра во 
све до чи. А, као све до чан ство јед ног дав ног вре ме на, књи га „Ви дов дан 
и ча сни крст“ уто ли ко је зна чај ни ја што ак ту е ли зи ра на ша већ по-
сто је ћа зна ња и упу ћу је нас на про ми шља ње да ко сов ски мит мо же 
да се по сма тра и не за ви сно од не ких исти на, јер чи ње ни це ни кад до 
кра ја ни су об ја шње не. Про ди ра њем у исто ри ју с књи жев ног аспек-
та, про ши ру је мо на ша са зна ња упра во за хва љу ју ћи на уч ни ку та квог 
фор ма та као што је био про фе сор Ми о драг По по вић, ко ји је не се бич-
но дао це лог се бе тра га ју ћи за исти ном и ка да су у пи та њу ле ген де. 
Ти ме је он за пра во ус пео да свој иден ти тет из гра ди и одр жи у бор би 
са сре ди ном ко ја га ни је увек раз у ме ва ла, под те шким жи вот ним 
ис ку ше њи ма иду ћи тра гом про шло сти, да и о са вре ме но сти на шој 
не при стра сно су ди.

МА НА СТИР ДЕ ЧА НИ
Бра ни слав То дић, Мил ка Ча нак-Ме дић, Ма-
на стир Де ча ни. – Бе о град: Му зеј у При шти-
ни (са из ме ште ним се ди штем) : Цен тар за 
очу ва ње на сле ђа Ко со ва и Ме то хи је – Mne-
mosyne; [Дечани]: Срп ски пра во слав ни ма-
на стир Ви со ки Де ча ни, 2005. – 536 стра на, 
илу стро ва но, ти раж 2000

Мо но гра фи ја „Ма
на стир Де ча ни“ ауто
ра Бра ни сла ва То ди
ћа и Мил ке Ча накМе
дић об ја вље на је 2005. 
го ди не, а ма на стир се 
на шао на Уне ско вој 
Ли сти свет ске кул тур
не ба шти не 2004. го
ди не. На уч на и ши ра 
кул тур на јав ност до би
ли су мо но гра фи ју на 
срп ском и ен гле ском 
је зи ку из пе ра ис так
ну тих ис тра жи ва ча 
на ше сред њо ве ков не 
умет но сти, ко ја ће 

омо гу ћи ти бо ље раз у ме ва ње вред но сти и зна ча ја овог ма
на сти ра и срп ске кул тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ова из у зет но рас ко шна, ду го оче ки ва на и за на шу кул ту ру 
и умет ност нео п ход на књи га опре мље на је на ви со ком ли
ков ногра фич ком ни воу са ве ли ким бро јем фо то гра фи ја 
у бо ји.

Ње ни ауто ри су не ко ли ко де це ни ја све стра но из у ча ва
ли Де ча не. Др Бра ни слав То дић, про фе сор на Оде ље њу 
за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
ис тра жи вач срп ске и ви зан тиј ске умет но сти, је го ди на ма 
ра дио у ма на сти ру на ис пи ти ва њу фре са ка и са ку пља њу 
ра зно вр сне гра ђе. Про фе сор др Мил ка Ча накМе дић, ис
так ну ти по зна ва лац сред њо ве ков не ар хи тек ту ре на на шем 
тлу и це ње ни де лат ник на по љу за шти те спо ме ни ка кул ту
ре, као са рад ник Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни
ка кул ту ре у Бе о гра ду би ла је ру ко во ди лац ар хи тек тон ских 
ис тра жи ва ња и ре ста у ра ци је де чан ске са бор не цр кве, тр
пе за ри је и уре ђе ња оста лих ма на стир ских зда ња. На ме ра 
ауто ра је би ла да у књи зи да ју ком пле тан при каз ма на сти ра 
од ње го вог осни ва ња до да нас.

Ма на стир Де ча ни, по све ћен Хри сту Пан то кра то ру, на
ла зи се код Пе ћи. Кти то ри ве ле леп не кра љев ске и цар ске 
за ду жби не би ли су краљ Сте фан Урош Тре ћи, ко ји је по 
ма на сти ру до био на зив Де чан ски, и ње гов син краљ, ка
сни је цар, Ду шан. Де чан ска цр ква, ре мекде ло ста ре срп ске 
умет но сти, гра ђе на је од 1327–1335. го ди не, а њен глав ни 
про то мај стор био је фра Ви та из Ко то ра. По кон цеп ци ји 
ова цр ква је нај сло же ни ја, а гра ђе на је у ком би на ци ји ви
зан тиј ског, ро ма нич ког и го тич ког сти ла, ка ко у пла ну и 
кон струк ци ји, та ко и у де ко ру и по ди мен зи ја ма је нај ве ћа 
цр кве на гра ђе ви на у сред њо ве ков ној Ср би ји. Цр ква је жи
во пи са на из ме ђу 1335. и 1348. го ди не. Де чан ске фре ске 
за ди вљу ју мно жи ном и ра зно вр сно шћу са ви ше сто ти на 
ком по зи ци ја и хи ља де ли ко ва, и пред ста вља ју нај ве ћи и 
нај о чу ва ни ји про грам у зид ном сли кар ству на стао на тлу 
сред њо ве ков не срп ске др жа ве. Ове фре ске се од ли ку ју бо
гат ством зла та, чи ме се ве ро ват но хте ло да се хра му по да ри 
бо жан ска све тлост и про сла ве ње го ви кти то ри. Фре ске је 
ра ди ло мно го сли ка ра не јед на ког умет нич ког до ме та, ве



СР
ПС

КА
 КЊ

ИЖ
ЕВ

НО
СТ

 КО
СО

ВА
 И

 М
ЕТ

ОХ
ИЈ

Е X
I-X

XI
 ве

к

61

В А  Л Е Н  Т И  Н А 
ПИ ТУ ЛИЋ, ро-
ђе на је 12 ју на 
1963. у Бе о гра-
ду. Основ ну шко-
лу за вр ши ла је 
у ме сту Ле шак, 

сред њу у Ле по са ви ћу, а Фи-
ло зоф ски фа кул тет (Од сек за 
ју го сло вен ске књи жев но сти 
и срп ски је зик) у При шти ни. 
Ма ги стри ра ла је на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
и док то ри ра ла 2002. Од 1988. 
ра ди на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у При шти ни (са да у Ко-
сов ској Ми тро ви ци). Ба ви се 
на род ном књи жев но шћу. Пи-
ше по зи ју и про зу. При ре ди-
ла: На род на књи жев ност-по-
е тич ка ис тра жи ва ња, Ра шка 
(те мат ски број ча со пи са), 33, 
1999. Из ни кал ми струк бо си-
љак, Лир ске на род не пе сме 
из вла со ти нач ког кра ја, Вла-
со тин це, 2002. Збир ка пе са-
ма По ко ри бре зо вој, На род-
на би бли о те ка Све ти Са ва, 
Ле по са вић 2003.
ДО БРИ ЛА ВУ КА ШИ НО ВИЋ 
(1964, Оби лић). Књи ге пе са ма: 
„Ви до ви та во да“, „Тре пе ре ње 
ду ше“, „Обра ћа ње Иси до ри“.
ДРА ГИ ША БО ЈО ВИЋ (1964, 
Ба ња, Зу бин 
По ток). Об ја-
вио збир ке по-
е зи је: „Уза луд-
на про ве ра“ 
1988, „Све та 
еле ги ја“, 2001, 
при ре дио: „ 
Ма на стир Цр на Ри је ка“, „Све-
ти Је фрем Си рин и срп ска 
цр кве на књи жев ност“, 2003 
„Крај ве ка до ђе“- из бор из 
ста ре срп ске по е зи је, 1992, 
„Пе сник бу ду ћег ве ка, о Ди-
ми три ју Кан та ку зи ну“,1995, 
„Мо ли тве Све то га Са ве“, 
2002, „Ма на стир Хи лан дар - 
би бли о гра фи ја“, 2003. По ред 
по е зи је ба ви се и ис тра жи ва-
њем ста ре срп ске књи жев но-
сти ко ју пре да је на ка те дра-
ма у К. Ми тро ви ци и Ни шу. 
Ди рек тор је Цен тра за цр кве-
не сту ди је у Ни шу. 

ЗО РАН НЕ-
ДЕЉ КО ВИЋ 
(1964, При-
шти на) је об-
ја вио збир ке 
пе са ма: „Ми-
с л и  о  н и  ц а “ 
1988, „Та мо 

где сун це спа ва“ 1992, „Два 
ис то ка“ 1994, „Ис по вест јед-
ног ор ла“, 1995, „Низ гр ло 
ока“ 1999. Био је про фе сор 
Фи ло зо фи је у шко ли и ра дио 
је у На род ној би бли о те ци 
у При шти ни. Жи ви и ра ди у 
Кра ље ву.
СТА НИ СЛАВ Ц. КО ЈИЋ (1964, 
Ви ти на) је об-
ја вио књи гу 
„Би о гра фи ја 
Гор ње Мо ра-
ве“ 2002., и 
мо но гра фи-
ју „Основ на 
шко ла Вр бо-
вац“. Ба ви се на уч но-ис тра-
жи вач ким ра дом. Жи ви и ра-
ди у Вр бов цу, Ви ти на.

за них за кла си ци стич ку умет ност пр вих де це ни ја XIV ве
ка у до ба ра ног сли кар ства Па ле о ло га. По себ ном ле по том 
ис ти че се мо ну мен тал на де чан ска скулп ту ра са бо га тим 
кле са ним ор на мен ти ма и фи гу рал ним ком по зи ци ја ма на 
пор та ли ма, про зо ри ма, ка пи те ли ма сту бо ва и фри зо ви ма 
ар ка ди ца ис под кров ног вен ца. 

Де ча ни су од у век иза зи ва ли па жњу срп ских исто ри ча ра, 
исто ри ча ра умет но сти, исто ри ча ра ар хи тек ту ре и исто ри
ча ра књи жев но сти, ко ји су о ње му пи са ли. Де ча ни се по
ми њу у свим пре гле ди ма срп ске, ви зан тиј ске и европ ске 
умет но сти.

Мо но гра фи ја „Ма на стир Де ча ни“ има пет по гла вља. 
Пр во по гла вље „Исто ри ја и ста ри не ма на сти ра“ у ко јем је 
при ка за на и ње го ва ри зни ца, јед на од нај бо га ти јих и до бро 
очу ва них, об ра дио је Бра ни слав То дић. Три сле де ћа по гла
вља „Ар хи тек ту ра ма на стир ског на се ља“, „Ар хи тек ту ра 
са бор не цр кве“ и „Скулп ту ра са бор не цр кве“ на пи са ла је 
Мил ка Ча накМе дић. Аутор пе тог по гла вља „Фре ске де чан
ске цр кве“ је Бра ни слав То дић. На кра ју књи ге на ла зе се 
Скра ће ни це и Ре ги стри – То по граф ски, Имен ски и Ико но
граф ски. Ова дра го це на књи га ве ли ког фор ма та има мно
штво на по ме на, цр те жа и фо то гра фи ја.

Ауто ри ове вр ло зна чај не мо но гра фи је ру ко во ди ли су се 
исто риј ским и естет ским ме ри ли ма и у свом из ла га њу нам 
успе шно, ана ли тич ки и до ку мен то ва но при ка за ли све оно 
што је вред но у Де ча ни ма, јед ном од нај ве ћих и нај у глед ни
јих ма на сти ра на ше кул тур не ба сти не.

Об ја вљи ва ње ове мо но гра фи је по мо гли су: Ми ни стар
ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ство на у ке и за
шти те жи вот не сре ди не, Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма 
и услу га, Се кре та ри јат за кул ту ру гра да Бе о гра да и Те ле ком 
Ср би ја.

Иван ка Ла зо вић

ПРИ ЗРЕН ЦАР СКИ ГРАД хре сто ма ти ја, 
2005. НУБ „Иво Ан дрић“ При шти на, при ре-
ђи ва чи Рат ко Мар ко вић, Јор дан Ри стић и 
Алек сан дар Бач ка лов

Књи га ПРИ ЗРЕН ЦАР СКИ ГРАД (хре сто ма ти ја), 
пред ста вља збир ку ра зно род них ра до ва о не ка да шњем 
пре сто ном и ми тро по лиј ском гра ду При зре ну. 

Тек сто ви су са ку пље ни из пе ри о ди ке, на уч них, књи
жев них и дру гих пу бли ка ци ја и пред ста вља ју де ла ре но
ми ра них кул тур них по
сле ни ка, про у ча ва ла ца 
исто ри је и ду ха При зре
на, рас по ре ђе ни хро но
ло шки, по на стан ку, а не 
по ева лу а ци ји де ла. Кра
ћи тек сто ви су у це ли ни 
да ти, а ду жи су скра ћи ва
ни. Због ве ли ког оби ма 
књи ге ли ков ни при ло зи 
су из о ста вље ни из це ли
не тек ста. До след но је по
што ва на из вор ност тек
сто ва. У же љи да у нај леп
шој успо ме ни са чу ва ју 
по ме ну ти цар ски град и 
ње го ве ду хов не тво ре ви не да нас де ва сти ра не и уни ште
не, при ре ђи ва чи у књи зи ни су при ка за ли фо то гра фи је 
уна ка же них и по ру ше них спо ме ни ка. Књи га је на ста ла 
са на ме ром да се јав но сти пре зен ту је ду хов но бо гат ство 
срп ског на ро да кроз ве ко ве, и пред ста вља по ку шај да се 
са чу ва исти на и про бу ди успа ва на са вест мно гих љу ди.

Упр кос ви ше ве ков ној, су ро вој тур ској оку па ци ји, Срп
ска сред њо ве ков на ба шти на на ста ла на те ри то ри ји Ко
со ва и Ме то хи је је го ди на ма оп ста ја ва ла и ре чи то го во
ри ла да су Спо ме ни ци кул ту ре, тво ре ви не срп ског ства
ра ју ћег ду ха, ова пло ће не у ар хи тек ту ри, мо ну мен тал ном 
зид ном сли кар ству, ико но пи су, ру ко пи си ма, ко дек си ма 
и за ко ни ци ма, ве ро до стој на све до чан ства и тра го ви срп
ске др жа во твор но сти на том тлу.

По ли тич ки и на сва ки дру ги на чин под сти ца на не тр
пе љи вост до се ље них и до се ља ва них Ар на у та по след њих 
де це ни ја 20. ве ка еска ли ра ла је и у пе ри о ду од 1999–2004. 
го ди не. По се гло се за ру ше њем све га хри шћан ског пра
во слав ног. 

Ра зо рен је При зрен, сред њо ве ков ни пре сто ни и ми

тро по лиј ски град бо гат спо ме ни ци ма, ње го ве де ва сти
ра не твр ђа ве Ка ва ја и Ви ше град, за тим ста ро ур ба но је
згро, у ком плек су Пот ка ља је, Пан те ли ја и По ток Ме ха ла, 
при зрен ска Бо го сло ви ја Све тог Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
ко ја је за ду жби на Си ме Игу ма но ва из 1872. од но сно мо
ну мен тал ни храм Св. Ђор ђа из 19. ве ка, у цен тру гра да, 
спа ље на је згра да Епи ско пи је, а мар та 2004. год. за па
ље на је цр ква Бо го ро ди ца Ље ви шка. Спо ме ник до сто
јан свет ске кул тур не ба шти не, ка те драл на цр ква из 11. 
ве ка ко ја је об но вље на и жи во пи са на 1306/7. го ди не са 
сво јом чу ве ном га ле ри јом исто риј ских ли ко ва Сте фа на 
Пр во вен ча ног, Св. Са ве, кра ља Уро ша и ле по том не над
ма шног кти тор ског пор тре та кра ља Ми лу ти на.

За пу стео, ра зо рен и по том об но вљен мо ну мен тал ни 
ком плекс ма на сти ра Све тих Ар хан ђе ла, за ду жби на и 
ма у зо леј ца ра Ду ша на, као и древ не цр кве и цр кви це ко је 
су све до чи ле о ма те ри јал ној мо ћи срп ске сред њо ве ков
не вла сте ле ка кве су би ле и цр кве по све ће не Св. Ни ко
ли, пр во она Рај ко ва из 14. ве ка ми ни ра на 1999. го ди не, 
за тим Ту ти ће ва цр ква Св. Ни ко ле у При зре ну из 1331. 
го ди не, де мо ли ра на и за па ље на мар та 2004. го ди не, цр
ква св. Ђор ђа, за ду жби на по ро ди це Ру ло вић из 15. ве ка, 
цр ква св. Спа са на бре гу за ду жби на вел мо же Мла де на 
Вла до је ви ћа....итд

Сви ови спо ме ни ци ве ко ви ма су би ли по нос срп ске и 
европ ске кул ту ре. У књи зи су пред ста вље не и дру ге кул
тур не уста но ве 

Књи га је опре мље на ин те ре сант ним при ло зи ма о жи
во ту пра во слав них Ср ба у При зре ну и ње го вој око ли ни 
у 19. ве ку, о де лат но сти ру ског кон зу лар ног пред став ни ка 
Ја стре бо ва ко ји нам је оста вио вр ло по у зда не по дат ке о 
свом бо рав ку у том гра ду, као и од ре ђе ним при ло зи ма 
ве за ним за љу де и жи вот на том про сто ру.

Са ку пље ни су број ни тек сто ви о При зре ну гра ду по
зна том још у до ба Сте ва на Пр во вен ча ног ко ји је био у 
окви ру не ма њић ке др жа ве све док ни је пао под Тур ке. 
Има се ути сак да ће сва ки чи та лац, већ пре ма свом ин
те ре со ва њу, у њој на ћи оно што га из ње го ве стру ке за
ни ма.

Мир ја на Са вић

ПЕ ЛЕ ВИЋ, Бо ри слав, Кроз исто ри ју Ко со-
ва и Ме то хи је од VI до XXI ве ка. – Бе о-
град, Евро, 2005. – стр. 612

Ова књи га пи са на као по пу лар
ни и бо га то илу стро ван при руч
ник, ко ји је пот кре пљен и исто
риј ским до ку мен ти ма, на ме њен 
је нај ви ше ши рој чи та лач кој 
пу бли ци, јер да је је дан оп шти 
при каз исто ри је Ко со ва и Ме то
хи је кроз је дан ду жи вре мен ски 
пе ри од. Књи га по чи ње оп штим 
пре гле дом ста ња на Бал кан ском 
по лу о стр ву од вре ме на пре до ла
ска Ри мља на, об у хва та по ре кла 
и до се ља ва ње Сло ве на, и пре ко 
нај ва жни јих исто риј ских пе ри о
да, по сма тра од нос Ср ба и Ар ба на са на том под руч ју. 
Аутор при ка зу је глав не то ко ве исто риј ских зби ва ња, 
углав ном раз вој сло же них по ли тич ких при ли ка, а ма
ње ет но граф ске си ту а ци је и де мо граф ска кре та ња. 
Уоча ва њем основ них про бле ма про шло сти аутор 
на сто ји да из те пер спек ти ве са гле да и раз у ме ко ре
не са да шњих окол но сти. Њи ма је по све ће но и це ло 
– ве ли ко, ис црп но и до ку мен то ва но – за вр шно по гла
вље. По ре чи ма др Сла вен ка Тер зи ћа, ре цен зен та ове 
књи ге „нај ве ћа вред ност овог де ла је у при ка зу ве ли ко
ал бан ске те ро ри стич косе па ра ти стич ке ак тив но сти 
ко ја је до ве ла до ве ли ке дра ме не са мо срп ског на ро да 
на том про сто ру, не го и дра ме це лог ре ги о на. Ши рој 
пу бли ци ће сва ка ко по мо ћи да уочи и раз у ме ко ре не 
са вре ме них зби ва ња и да пре по зна глав не но си о це до
га ђа ја ко ји пре те да угро зе ста бил ност це ле ју го и сточ
не Евро пе.“
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ЗО РАН С. НИ КО-
ЛИЋ (1965, Бе ла-
но вац). Об ја вио: 
„По вер љив ма-
те ри јал“, „Ре че-
но као уби је но“, 
„Оног у се би“, мо но гра фи ју 
„Ста ра При шти на, по зна ва-
ње гра да у цр те жу Ра до ми ра 
Па је Јан ко ви ћа“.

Д Е  Ј А  Н А 
Н И  КО Л ИЋ 
(1965, Пећ). 
О б  ј а  в и  л а 
књи ге по е зи-
је „Ве че ра“ 
(1989), „Tri-
stia“ (1999). 
Пре во ди са 
ру ског је зи-
ка. Жи ви у 
Бе о гра ду.

МИ ЛАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ (1966, 
Ко сов ска Ми тро ви ца) је об-
ја вио збир ке 
пе са ма: „Ко ла-
шин ски рас ков-
ник“ 1994, „Цен-
тон“ 1998, „Рас-
ко па ни те мељ“ 
2002, „У ко лев-
ци тво га ср ца“ 
2002. Пе сме су му пре во ђе не 
на ен гле ски, пољ ски и ру ски 
је зик. Осни вач је Књи жев ног 
клу ба „Ми трикс“. До бит ник је 
пе снич ких при зна ња „Пе ро 
Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа“ 
(2001.), књижњвне на гра де ча-
со пи са „Зби ља“ (2004.) и „Ла-
зар Вуч ко вић“ (2005.). Пред-
сед ник је Књи жев ног дру штва 
Ко со ва и Ме то хи је. Жи ви и ра-
ди у Ко сов ској Ми тро ви ци.
НЕ НАД–ЈЕ РО РА ДЕН КО ВИЋ 
(1966, Гра бо вац, Зве чан) је об-
ја вио збир ке пе са ма: „По вор-
ка на ту ђим но га ма“ 1997, „Ис-
ко ни ја“ 2001, „По е ти ка ле ле-
ка“ 2002. Ака дем ски сли кар и 
ва јар; ди рек тор Основ не шко-
ле „Вук Ка ра џић“ у Зве ча ну.
МИ ЛУ ТИН ЂУ РИЧ КО ВИЋ 
(1967, Де ча не) је об ја вио књи ге 
пе са ма: „Хи лан дар ски пе чат“ 
1992, „На ран џа у вр ту“ 1992, 
„Све тиљ ка у чам цу“ 1993,, „Ча-
ро ли ја“1994; књи ге за де цу: „Ја 
ћу би ти гроф“1998, „Нај дра жа 
ре ка“ 1999; при ре дио: „Мит 
и за ви чај“ 2000, „Јед но став-
ни пре де ли“ 2001, „Не бе ски 
храм“ 2001, „Де чак ко ји је про-
гу тао мо ре“ 2002, „Ан то ло ги-
ју драм ских тек сто ва за дец’’ 
2002, „Да ри ва ње ле по те“ 2003, 
и „Ход по сун цу“ 2003. Жи ви и 
ра ди у Бе о гра ду.
АЛЕК САН ДАР СИ МО ВИЋ 
(1968, При зрен – 1999, отет 
у При шти ни, оста ци не за-
ко па ног те ла про на ђе ни 
у бли зи ни се ла Об ри ње, 
оп шти на Гло го вац. Са хра-
њен 2002, Ле шће, Бе о град). 
Ин же њер елек тро тех ни ке. 
Пост хум но об ја вље на књи-
га пе са ма „Ожиљ ци ти ши-
не“. У ру ко пи су оста ла књи-
га при по ве да ка. 
ДА НИ ЈЕ ЛА БО ЈО ВИЋ (1967, 
Гњи ла не). Књи ге: „Зре ло/Не-
зре ло“, „Мо сков ски ма сла чак“. 
Жи ви у Ве ли кој Бри та ни ји.
СО ЊА ИВ КО ВИЋ (1969, Из-
вор, Но во Бр до) за сту пље на 
је у збир ка ма по е зи је; „Над 
све жим ру ко пи сом ро се“ 
1996, „Пе снич ки из дан ци“ 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, Ми ло је: На род не пе сме и 
игре Ко со ва и Ме то хи је. – при ре дио др 
Дра го слав Де вић - Бе о град: За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, Ка рић фон да ци-
ја, 2004. – 391 стра на

Књи га мр Ми ло ја Ми
ло је ви ћа На род не пе сме и 
игре Ко со ва и Ме то хи је пре
ма ре чи ма при ре ђи ва ча 
ет но му зи ко ло га Дра го
сла ва Де ви ћа пред ста вља 
вре дан до при нос да љем 
раз во ју на у ке о на род ној 
му зи ци код нас. По пут 
сво јих прет ход ни ка и 
учи те ља Сте ва на С. Мо
крањ ца и Иси до ра Ба ји ћа, 
Ми ло је Ми ло је ви ћ (1884, 
Бе о град – 1946, Бе о град) 
је на сво јим те рен ским 
пу то ва њи ма, на са мом из
во ру, слу шао и но ти рао на
р од но пе ва ње на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Под стак нут 
иде ја ма на у ке о на род ној 
му зи ци, тзв. ком па ра тив

на му зи ко ло ги ја, ко ја да нас у све ту но си оп ште при хва ће но 
име ет но му зи ко ло ги ја, Ми ло је вић кра јем три де се тих го ди на 
про шлог ве ка за по чи ње си сте мат ско са ку пља ње гра ђе на 
те ре ну. Ре зул тат ње го вог ра да је и ова књи га ко ја и по сле 
ви ше од се дам де це ни ја од на стан ка пред ста вља зна ча јан 
ме ло граф ски и ет но му зи ко ло шки рад у европ ским и свет
ским окви ри ма. Књи га је по де ље на на це ли не: Оби чај не 
пе сме, По ро дич не пе сме, Љу бав не пе сме, Оста ле раз лич не пе сме 
(пе сме уз пре ло, мо бу, ко сид бу, же тву), а осим срп ских пе
са ма аутор је за бе ле жио сти хо ве и но те ви ше ма ке дон ских, 
бу гар ских, ар на ут ских и тур ских пе са ма. У Ити не ра ру су 
по да ци о пе ва чи ма (име пе ва ча, за ни ма ње, го ди не ста ро
сти, да тум и ме сто за пи си ва ња пе сме, као и ред ни број у 
књи зи). Ра ди се о пре ко пе де сет пе ва ча и пре ко сто ти ну 
пе са ма и ига ра са њи хо вом ме ло ди јом. Ауто гра фи свих ме
ло граф ских за пи са Ми ло ја Ми ло је ви ћа да нас се чу ва ју у 
Ар хи ву му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, а у овој књи зи су 
об ја вље не пе сме и но те за пи си ва не од 11. до 22. ју ла 1930. 
го ди не, из у зев не ко ли ко ме ло ди ја за пи са них не што ка сни
је у Бе о гра ду (1933 и 1938).

Уни ште ни и оште ће ни
ма на сти ри и цр кве на
Ко со ву и Ме то хи ји 1999–2004.

1. Ло ћа не – Брв на ра Да ни ло ви ћа
2. Цер ни ца – Цр ква Све тог Или је
3. Же гра – Цр ква Све тог Или је
4. Ђу ра ко вац – Цр ква Све тог Ни ко ле
5. Кош – Стам бе на ку ла То ми ћа
6. Ка ча ник – Цр ква Све тог Или је
7. Ча би ћи – Цр ква Све тог Ни ко ле
8. До бра Во да – Ма на стир Све тог Пе тра

и Па вла
9. До лац – Ма на стир Ва ве де ња Бо го ро ди це
10. Др сник – Ма на стир Све те Пет ке
11. Си ће во – Цр ква Све тог Ни ко ле
12. Ко сов ска Ка ме ни ца  Цр ква Све тог Ни ко ле
13. Сло ви ње – Цр ква Све тог Ни ко ле
14. Ки је воМа ли ше во – Цр ква Све тог Ни ко ле
15. Мле ча не – Цр ква Све тог Ни ко ле
16. Зо чи ште – Ма на стир Све тих вра ча Ко зме

и Да мја на
17. Пећ – Ку ћа Ми ре Про тић
18. Си га – Цр ква Све тог Ђор ђа
19. Ра кит ни цаПо ду је во – Цр ква Све тог

ар хан ге ла Ми ха и ла
20. Ул пи ја на – Гра ча ни ца

21. Га зи ме стан – Ме мо ри јал ни ком плекс
22. При шти на – Ста ра чар ши ја
23. Ко ри ша – Ма ма стир са Цр квом Све тог

Мар ка
24. Љу би жда – Цр ква Све тог Ни ко ле
25. Но ва кеПри зрен – Ко нак
26. При зрен – Цр ква Све тог Ни ко ле „Рај ко ва“
27. Му шу ти ште – Цр ква Бо го ро ди це

Оди ги три је
28. Му шу ти ште – Ма на стир Све те Тро ји це
29. Ре ча не – Цр ква Све тог Ђор ђа
30. По по вља не – Цр ква Све тог Ни ко ле
31. Шти мље – Цр ква Све тог Ни ко ле
32. Гор ње Не ро ди мље – Ма на стир Све тих

Ар хан ге ла
33. Шај ко вац – Уро ше вац – Цр ква Ус пе ња

Пре све те Бо го ро ди це
34. До ње Не ро ди мље – оста ци утвр ђе ња

са Цр квом Све тог Ни ко ле
35. Бу зо вик Ви ти на – Ма на стир Све тог

ар хан ге ла Ми ха и ла
36. Са мо дре жаВу чи трн – Цр ква Све тог Ла за ра 

Епар хи ја ра шко-при зрен ска:
спи сак уни ште них све ти ња
17. мар та 2004. го ди не

1.Са бор ни храм Бо го ро ди це Ље ви шке, 14. век 
 При зрен 

2. Цр ква Све тог Спа са, 14. век  При зрен 
3. Са бор ни храм Све тог ве ли ко му че ни ка

Ге ор ги ја, 20. век  При зрен 
4. Ма на стир Све ти ар хан ге ли, 14. век  При зрен 
5. Цр ква Све тог Ге ор ги ја Ру но ви ћа, 15. век

 При зрен, у дво ри шту Епар хи је 
6. Цр ква Све тог Јо ва на Пре те че и Кр сти те ља 

 Пећ  са па ро хиј ским до мом 
7. Цр ква Ва ве де ња Бо го ро ди це  Бе ло По ље

код Пе ћи 
8. Храм Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це  Бе ло 

По ље код Пе ћи 
9. Цр ква Све тог Ца ра Уро ша  Уро ше вац 
10. Цр ква Све тог Ни ко ле  Ко со во По ље 
11. Цр ква Све те Ка та ри не  Бре сје код Ко со ва 

По ља 
12. Цр ква Све тог Ни ко ле  При шти на 
13. Цр ква Све тог Ни ко ле  Гњи ла не 
14. Цр ква Све тог Са ве  Ко сов ска Ми тро ви ца 
15. Цр ква у Ви ти ни  Ви ти на код Гњи ла на 
16. Ма на стир Де вич, 14. век  Ср би ца 
17. Цр ква у До њој Сла па шни ци  Ко сов ска

Ми тро ви ца 
18. Цр ква у Бр ња ку, код Бе ле Цр кве 
19. Цр ква Све тог Јо ва на Пре те че и Кр сти те ља 

 Пећ ка Ба ња 
20. Цр ква Све тог Или је, 19. век  Ву чи трн 
21. Цр ква Све тог Ми хај ла  Шти мље 
22. Цр ква у Оби ли ћу  Оби лић 
23.Цр ква Све тог Ла за ра у Пи ско та ма  Ђа ко ви ца 

 би ла оште ће на 1999 го ди не, са да уни ште на 
24. Згра да Бо го сло ви је Све ти Ки ри ло и

Ме то ди је  При зрен 
25. Епи скоп ски двор  При зрен 
26. Цр ква Све тог Ни ко ле, 14.век  При зрен

 Ту ти ће ва цр ква 
27. Цр ква Све те не де ље, 14.век  При зрен 
28. две цр кве у око ли ни Уро шев ца 

2002. Ди пло ми ра ла је по ли-
тич ке на у ке. Про фе си о нал-
ни је но ви нар. Жи ви и ра ди 
на ре ла ци ји: Из вор - Г. Ку сце 
- Ши ло во.
ВЕ РИ ЦА  Ј. СЕ КИ РАР СКИ - 

ТРАЈ КО ВИЋ (1969. 
Гњи ла не). 1985. до-
би ла Пр ву на гра ду 
за мла де пе сни ке 
Ср би је. 1986 Пр ву 
на гра ду за текст 
по во дом Да на Без-
бед но сти. 1987 Пр-

ву на гра ду за нај бо љи есеј на 
ру ском и ме сто по ча сног мла-
дог пе сни ка на Мо сков ском 
уни вер зи те ту. 1999 Тре ћу на-
гра ду на Стру шким ве че ри ма 
по е зи је. 2001  При зна ње за нај-
бо љег пе сни ка ко ји пи ше по е-
зи ју на срп ском је зи ку у Ма ке-
до ни ји. Го ди не 1998. иза шла је 
ње на пр ва збир ка по е зи је ,,De-
ja vue“ („Већ ви ђе но“).
ПЕ РИ ЦА АН ЂЕЛ КО ВИЋ (1970, 
Ве ли ко Ро по то во, Гњи ла не) је 
об ја вио је књи ге: „Са ра јев ски 
на чин“ 1996, „Кад смрт про цве-
та“ 1998 и „Ис по вест гре шни ка 
2006. Жи ви и ра ди у Ро по то ву 
– Ра ни лу гу.
ЛЕ ЛА МАР КО ВИЋ (1971, При-
зрен) је об ја ви ла сле де ће књи-
ге: „У по тра зи за со бом“ 1997, 
„Епи лог“ 1999, „Срп ски Је ру са-
ле ме“ 2001, „Ср це ми лу та се-
ве ром“ 2002, „Кал др ма ка ју гу“ 
2004, и Ра до сни ца“ 2005. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду.
АЛЕК САН ДАР Ј. РИ СТИЋ 

(1973, При шти на) 
је об ја вио књи ге: 
„О на да њу у без на-
ђу“ 2002, „Ри там 
мр твих кру го ва“ 
2004. Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.

ЖИ ВО ЈИН РА КО ЧЕ ВИЋ (1973, 
Мо ра ча). Об ја вио 
је књи ге пе са ма: 
„Бо гу ду шу, Бог 
је не ће“, „Жи ти је 
ка ме на“, „Че ка ју-
ћи ме та ста зу“, 
„По вра так у ка та-
ком бе“. Жи ви у Гра ча ни ци.
БО ЈАН СТО ИЉ КО ВИЋ (1978, 

Гњи ла не) је об ја-
вио збир ке по е-
зи је:„Убиј огле да-
ло“ 1997, „Упад у 
реч“ 2004. Жи ви 
и ра ди Гњи ла не-
Бе о град.

ДА ЛИ БОР КА ЈО ВИЋ (1981, Зе-
бин це, Но во Бр до) је об ја ви ла 
збир ку де чи је по е зи је „У ком 
гр му ле жи нај леп ши зец“. Ап-
сол вент је Прав ног фа кул те та 
у Кра гу јев цу. Жи ви и ра ди у 
Кра гу је ва цу.
МИ ЛИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ (1981, 
Же гра, код Гњи ла на). Об ја ви-
ла збир ку пе са ма ‘’Ва па ји за 
уто чи штем’’, Бе о град, 2004. Ра-
ди као про фе сор у Тех нич кој 
шко ли у Г. Ку сцу. Жи ви у се лу 
Бу дри га код Гњи ла на, као ра се-
ље но ли це.
МА ЈА СИ МИ ЈО НО ВИЋ (1991, 
Ма ни шан це, Но во Бр до) је уче-
ни ца основ не шко ле „До си теј 
Об ра до вић“ у Пре ков цу. Жи ви 
и да ље у свом се лу на Ко со ву 
и Ме то хи ји.
ЈЕ ЛЕ НА ВА СИЋ (1992, Гњи ла-
не) је об ја ви ла збир ку по е зи је 
за де цу „Пи шем пе сму без кра-
ја“ 2003. Жи ви и по ха ђа шко лу 
у Бе о гра ду.
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Из во ри:

У пра вље њу ово га бро ја ко ри шће не су по ред оста лих и 
сле де ће књи ге: Кли мент Охрид ски, Кон стан тин Пре слав
ски и Не по зна ти пи сци Ћи ри ло и Ме то ди је, Жи ти ја, Слу жбе, 
Ка но ни и По хва ле, при ре дио Ђор ђе Три фу но вић, пре ве ли 
Ире на Гриц кат, Ол га Не дељ ко вић, Ђор ђе Три фу но вић 
(1964); Ђор ђи је Ђо ро вић Ђо ле Хво стан ски круг: срп ски пе сни-
ци Пе ћи и око ли не (1996); Збор ник ли те рар них ра до ва уче ни ка 
Ме ди цин ске шко ле у Ве ли ком Ро по то ву, Ши ло ву и Па сја ну (1995); 
Да ни ло II, ар хи е пи скоп Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп-
ских; Слу жбе, при ре ди ли Гор дон Мак Да ни јел, Дам њан Пе
тро вић; да на шња је зич ка ва ри јан та Ла зар Мир ко вић, Ди
ми три је Бог да но вић, Дам њан Пе тро вић (1988); Шест пи са ца 
XIV ве ка: Гри го ри је Ра шки, Ја ков Сер ски, Не по зна ти Све то го рац, 
Мо нах Је фрем, Мар ко Пећ ки; из бор, да на шња је зич ка вер зи ја 
и ре дак ци ја Ди ми три је Бог да но вић (1986); Крај ве ка већ до-
ђе: ант но ло ги ја ста ре срп ске по е зи је „по след њих вре ме на“; из бор, 
пред го вор и бе ле шке Дра ги ша Бо јо вић (1992); Илу стро ва на 
исто ри ја Ср ба: Срп ска др жа ва Не ма њи ћа 1321–1371; при ре ди ли 
Ми лан Ст. Про тић, Ни ко ла Ку со вац, Де сан ка Ми ло ше вић 
(1995); Сло бо дан Ми ле у снић Сред њо ве ков ни ма на сти ри Ср би је, 
пре вод на ен гле ски Ан ге ли на Чан ко вићПо по вић, Бра ни
слав По по вић, цр те жи Бра ни слав Жив ко вић (1995); Сло бо
дан Ми ле у снић Све ти ње Ко со ва и Ме то хи је (1999); др Вла ди
мир Цве та но вић Из вор ник са Ко со ва- књи жев но де ло За ри је Р. 
По по ви ћа (1984); Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти Збор-
ник окру глог сто ла о на уч ном ис тра жи ва њу Ко со ва, књи га 1 (1988); 
Ака де ми ја на у ка и умет но сти Ко со ва Срп ске на род не умо тво-
ри не са Ко со ва из ру ко пи са Де не Де бељ ко ви ћа – књи га 1, лир ске и еп-
ске на род не пе сме, при ре дио др Вла ди мир Бо ван на осно ву ре
фе ра та др Ми ро сла ва Пан ти ћа и др Рад ми ле Пе шић (1984) 
; др Вла дан Ђор ђе вић Ар на у ти и ве ли ке си ле (1913, ре принт 
из да ње 2004); Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји, из бор, пред
го вор и об ја шње ња др Ду шан Т. Ба та ко вић (1988); Јо ван 
Си мић Са вре ме ник пра де до ва – ан то ло гијс нај но ви је срп ске по е зи-
је о Ко со ву (1989); Др Бран ко Пе
ру ни чић Зу лу ми ага и бе го ва у 
ко сов ском ви ла је ту (1989); Ми ло
рад Ђо ко вић Ко смет ски до си је 
– све до че ња и суд би не прог на них 
Ко со ва ца (1990); Ко сов ска ле ген да у 
на род ном ства ра ла штву, ка та лог, 
аутор из ло жбе и тек ста Љу бо
мир Ре љић (1989); Ни ко ла Ј. 
Ма ри но вић Шест ве ко ва те ро ра 
над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји 
(2001); Ча со пис Ли те рар ни оти-
сак, број 1 (2002), број 2 (2003), 
број 3 (2004), Гор деј Ива но вич 
Вер гун ски Гол го та (2006); Ми
ло ван Ј. Бо га вац Исто ри ја срп ске 
књи жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји 
1850–1941; ча со пис Ле то пис Ма-
ти це срп ске (јун, 2005); Са вре ме ни 
пи сци Ко со ва и Ме то хи је - лек си кон 
чла но ва Књи жев ног дру штва Ко со-
ва и Ме то хи је, при ре ди ла Да ни
ца Ан дре је вић (2005); Јо ван ка 
Мак си мо вић Срп ске сред њо ве ков-
не ми ни ја ту ре (1983); СР БЉАК, 
Слу жбе, Ка но ни, Ака ти сти, књ. 
1–3 при ре дио Ђор ђе Три фу но
вић, пре вео Ди ми три је Бог да
но вић, пре вод ре ди го ва ли Ђ. 
Три фу но вић и Д. Бог да но вић 
(1970); О СР БЉА КУ, сту ди је 
гру па ауто ра (1970); Те о до си је 
Хи лан да рац Жи ти ја при ре дио 
Ди ми три је Бог да но вић, пре ве
ли Ла зар Мир ко вић, Ди ми три
је Бог да но вић (1988); Те о до си је 
Хи лан да рац Слу жбе, ка но ни и 
По хва ла при ре ди ла Би ља на Јо
ва но вићСтип че вић, пре ве ли 
Ди ми три је Бог да но вић и Би ља
на Јо ва но вићСтип че вић (1988); 
Кон стан тин Фи ло зоф По вест 
о сло ви ма (Ска за ни је о пи сме нех) : 
из во ди и Жи ти је де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа, при ре ди ла Гор да на 
Јо ва но вић, пре ве ли Гор да на Јо

ва но вић По вест о сло ви ма и Ла зар Мир ко вић Жи ти је... (1989); 
До мен ти јан Жи вот све то га Са ве и Жи вот све то га Си ме о на, 
при ре ди ла Рад ми ла Ма рин ко вић, пре вео Ла зар Мир ко вић 
(1988); Ђор ђе Три фу но вић Срп ски сред њо ве ков ни спи си о кне зу 
Ла за ру и ко сов ском бо ју (1968); СРЕД ЊОВЕ КОВ НИ СРП СКИ 
СПИ СИ О КО СО ВУ Мо на хи ња Је фи ми ја, Кнез Ла зар, Кне
ги ња Ми ли ца  мо на хи ња Ев ге ни ја, Вук Бран ко вић, Ра ва
ни ча нин I..., при ре ди ла Ми ли ца Гр ко вић, пре ве ли Ђор ђе 
Сп. Ра до ји чић, Ди ми три је Бог да но вић, Рад ми ла Ма рин ко
вић, Ђор ђе Три фу но вић и Ми ли ца Гр ко вић: об ја вље но по 
књи зи Спи си о Ко со ву (1993); За ду жби не Ко со ва, При зренБе о
град (1987); В. Пет ко вић Пре глед цр кве них спо ме ни ка кроз по ве-
сни цу срп ског на ро да (1950); Пре драг Р. Дра гић Ки јук Me di a e val 
and re na is san ce ser bian po e try, Ser bian Li te rary Qvar terly (1987); 
MIL LEN NI UM of Ser bian Li te ra tu re A Mil len ni um of Ser bian Li-
te ra tu re: an ant ho log y of Ser bian li te ra tu re from its be gin nings / edi ted 
by Ti ho mir Vuč ko vić. – Be o grad Cen ter of Emi grants of Ser bia 
(1999); Ми ло рад Ми ња Фи лић Из да вач ка де лат ност Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји (Гра ђа за би бли о гра фи ју и исто ри ју књи
ге) 1539–1941, књ. 1 (1996). Ко ри шће ни су ча со пи си и ли сто
ви као и елек трон ска из да ња: Ли те рар ни оти сак бр. 1–3, Глас 
ју га, Гла сник Ко со ва и Ме то хи је (Ма на стир Гра ча ни ца), лист 
Цариградски гласник. Из бор хро но ло ги је и де ла пи са ца са чи
њен је пре ма огра ни че ном оби му бро ја и пре ма до ступ ним 
по да ци ма. У пра вље њу овог бро ја по мо гли су нам сле де ће 
ин сти ту ци је и по је дин ци: Срп ска пра во слав на цр ква, лист 
срп ске Па три јар ши је Пра во сла вље, Уни вер зи тет ска би бли о
те ка у Бе о гра ду, На род на би бли о те ка Ср би је, За ви чај но оде
ље ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да, На род на и уни вер зи тет
ска би бли о те ка „Иво Ан дрић“ из При шти не (при вре ме но 
пре се ље на у Бе о град), Цен тар за цр кве не сту ди је у Ни шу, 
Но ви ца Јев тић, Ср ђан Сто јан чев, Јо ван Пеј чић. Лек ту ру 
и ко рек ту ру овог бро ја ура дио је Не бој ша Ћо сић. Број је 
об ја вљен за хва љу ју ћи ма те ри јал ној по мо ћи Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства ве ра Ре пу бли ке 
Ср би је.

2002. Ди пло ми ра ла је по ли-
тич ке на у ке. Про фе си о нал-
ни је но ви нар. Жи ви и ра ди 
на ре ла ци ји: Из вор - Г. Ку сце 
- Ши ло во.
ВЕ РИ ЦА  Ј. СЕ КИ РАР СКИ - 

ТРАЈ КО ВИЋ (1969. 
Гњи ла не). 1985. до-
би ла Пр ву на гра ду 
за мла де пе сни ке 
Ср би је. 1986 Пр ву 
на гра ду за текст 
по во дом Да на Без-
бед но сти. 1987 Пр-

ву на гра ду за нај бо љи есеј на 
ру ском и ме сто по ча сног мла-
дог пе сни ка на Мо сков ском 
уни вер зи те ту. 1999 Тре ћу на-
гра ду на Стру шким ве че ри ма 
по е зи је. 2001  При зна ње за нај-
бо љег пе сни ка ко ји пи ше по е-
зи ју на срп ском је зи ку у Ма ке-
до ни ји. Го ди не 1998. иза шла је 
ње на пр ва збир ка по е зи је ,,De-
ja vue“ („Већ ви ђе но“).
ПЕ РИ ЦА АН ЂЕЛ КО ВИЋ (1970, 
Ве ли ко Ро по то во, Гњи ла не) је 
об ја вио је књи ге: „Са ра јев ски 
на чин“ 1996, „Кад смрт про цве-
та“ 1998 и „Ис по вест гре шни ка 
2006. Жи ви и ра ди у Ро по то ву 
– Ра ни лу гу.
ЛЕ ЛА МАР КО ВИЋ (1971, При-
зрен) је об ја ви ла сле де ће књи-
ге: „У по тра зи за со бом“ 1997, 
„Епи лог“ 1999, „Срп ски Је ру са-
ле ме“ 2001, „Ср це ми лу та се-
ве ром“ 2002, „Кал др ма ка ју гу“ 
2004, и Ра до сни ца“ 2005. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду.
АЛЕК САН ДАР Ј. РИ СТИЋ 

(1973, При шти на) 
је об ја вио књи ге: 
„О на да њу у без на-
ђу“ 2002, „Ри там 
мр твих кру го ва“ 
2004. Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.

ЖИ ВО ЈИН РА КО ЧЕ ВИЋ (1973, 
Мо ра ча). Об ја вио 
је књи ге пе са ма: 
„Бо гу ду шу, Бог 
је не ће“, „Жи ти је 
ка ме на“, „Че ка ју-
ћи ме та ста зу“, 
„По вра так у ка та-
ком бе“. Жи ви у Гра ча ни ци.
БО ЈАН СТО ИЉ КО ВИЋ (1978, 

Гњи ла не) је об ја-
вио збир ке по е-
зи је:„Убиј огле да-
ло“ 1997, „Упад у 
реч“ 2004. Жи ви 
и ра ди Гњи ла не-
Бе о град.

ДА ЛИ БОР КА ЈО ВИЋ (1981, Зе-
бин це, Но во Бр до) је об ја ви ла 
збир ку де чи је по е зи је „У ком 
гр му ле жи нај леп ши зец“. Ап-
сол вент је Прав ног фа кул те та 
у Кра гу јев цу. Жи ви и ра ди у 
Кра гу је ва цу.
МИ ЛИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ (1981, 
Же гра, код Гњи ла на). Об ја ви-
ла збир ку пе са ма ‘’Ва па ји за 
уто чи штем’’, Бе о град, 2004. Ра-
ди као про фе сор у Тех нич кој 
шко ли у Г. Ку сцу. Жи ви у се лу 
Бу дри га код Гњи ла на, као ра се-
ље но ли це.
МА ЈА СИ МИ ЈО НО ВИЋ (1991, 
Ма ни шан це, Но во Бр до) је уче-
ни ца основ не шко ле „До си теј 
Об ра до вић“ у Пре ков цу. Жи ви 
и да ље у свом се лу на Ко со ву 
и Ме то хи ји.
ЈЕ ЛЕ НА ВА СИЋ (1992, Гњи ла-
не) је об ја ви ла збир ку по е зи је 
за де цу „Пи шем пе сму без кра-
ја“ 2003. Жи ви и по ха ђа шко лу 
у Бе о гра ду.

Све ти Са ва, спо ме ник
ис пред хра ма на Вра ча ру,
сни мио Жив ко Ни ко лић,
2006.

 Ла за рев
пе чат



ОБРАЋАЊЕ ПАТРИЈАРХА У ИМЕ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ САБОРА СПЦ, 
ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРЕГОВОРА О СТАТУСУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ДОГОВОРОМ ДО ПРАВИЧНОГ РЕШЕЊА
Драга наша децо духовна, Свети архијерејски сабор Српске 

православне цркве неодступно се моли Господу и узда се 
да у овом одсудном часу, када започињу разговори о статусу Ко
сова и Метохије, најодговорније државе света и укупна међу
народна заједница неће огрешити о Божје и људске законе, ни 
оглушити о право и правду на којима почива међународни 
поредак. Само тако ће правда и истина надјачати са
мовољу и обесхрабрити насиље. Сабор напоми
ње да је у досадашњој људској историји било 
проклето све што је отето. Ни сада не би 
било друкчије. Уверени да међународ
на заједница ни по коју цену то 
неће допустити, дужни 
смо пред Богом и пред љу
дима да данас јасно каже
мо и упозоримо: на језику 
правде и међународног 
права свака поми
сао да се 

отме Косово и Метохија значила би да се пред очима целог све
та у 21. веку једној демократској држави усред Европе силом 
одузима део територије, која уз то важи и као њена духовна 
колевка. И маколико би то било прикривено, тај чин отимања 
имао би суштински карактер окупације. Сувишно је помиња

ти какве би то последице могло имати, не само за Ср
бију и Црну Гору, него и за будућност Европе 

и света. Једино се договром може доћи до 
компромисног и правичног решења. 

ми не тражимо ништа друго него да 
се питање Косова и метохије ре

ши на исти начин на који су и 
друге европске демократске др
жаве решиле слична питања. 
Држава Србија мора при том 
бити спремна да обезбеди 
праву и суштинску аутоно
мију за Косово и Метохију, 
за све људе и народе који на 

њему живе.
Обраћамо се, на крају вама, 

верницима наше свете право
славне Цркве, деци Светога Саве 

и нашој духовној деци: будите вер
ни, храбри и јединствени! Чувајмо 

своју душу и савест! Тако ће бити са
чувана и света, мученичка земља на

ших часних предака.
Бог нека благослови све вас и све људе добре 

воље!

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ 
(ГОЈКО СТОЈЧЕВИЋ)

Рођен је 1914. у Кућанцима, Славонија; замонашио 
се 1946. уочи Благовештења; после постдиплом
ских студија у Атини, 21. септембра 1957. изабран 
за епископа рашкопризренског где ће остати до 
избора за 44. патријарха Српске православне цр
кве, 3. децембра 1990. На Косову и Метохији слу
жбовао 33 године. Дела: Патријарх Павле Косовска 
искушења, пр. Нађа Андрејевић (2002); Патријарх 
српски Павле, Да нам буду јаснија нека питања на
ше вере, I – III (1998); Патријарх српски павле, Жи
вот по Јеванђељу, (1996); Патријарх српски Павле, 
Молитве и молбе: беседе, разговори, проповеди, 
писма и изајеве, приредио Радослав Братић, 1997; 
Патријарх српски Павле, Пут у живот, 1999; Патри
јарх српски Павле, Сведочим само, 1996.
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