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ИЗ РАДА СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ 

 У ПАРАЋИНУ 

 

НОВИ ДОБИТНИЦИ АКАДЕМИЈИНИХ ПРИЗНАЊА 
 

„ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА“ 

 СЛАЂАНИ РИСТИЋ И МИРОСЛАВУ Б. ДУШАНИЋУ, 

„ВЕЛИКА ПОВЕЉА“ 

 ДР САШИ ЖИВАНОВИЋУ И СЛОБОДАНУ МИТРИЋУ 
 

       Песникиња Слађана Ристић, из Београда, члан УКС-а и Мирослав Б. Душанић, 

српски књижевник из Немачке постали су нови добитници „Песничке хрисовуље“, 

високог признања Српске духовне академије из Параћина, а др Саша Живановић, 

професор и Слободан Митрић, песник, понели су признање „Велика повеља“, а по 

избору стручног жирија у саставу: Бајо Џаковић, књижевник из Јагодине, Предраг Пеца 

Стефановић, књижевник из Јагодине и Мирослав Димитријевић, председник жирија и 

СДА из Параћина, на јулском и августовском заседању 2015. године. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

        Слађана РИСТИЋ је врло запажена српска књижевница, која је већ профилисала 

свој поетски свет и ауторитет у српској књижевности. Поред поезије пише још и приче, 

есеје, путописе и песме за децу. Заступљена је у више антологија и књижевних избора. 

Објављивала је у најпрестижнијим књижевним часописима, у најугледнијим српским 

дневним новинама, као и на Радио Београду  где је драматизовала око 50 прича. Објавила 

је три песничке књиге. Превођена на друге језике. Добитник је награде „Шумадијске 

метафоре“ (1996), Специјалне награде за кратку причу ИК Алма и Радио Индекса (2002) и 

награде „Раде Томић“ за  рукопис песама.  

        Мирослав Б. ДУШАНИЋ данас представља врло значајну књижевну личност у 

српској дијаспори, али и у матичној књижевности. Био је жртва државног терора 90-тих 

година, када напушта Београд, где је живео и стварао, и завршава у егзилу у Немачкој. 

Пише и преводи на немачком и српском језику, и представља важну спону и мост две 

културе и две књижевности. Заступљен у више антологија, ауторских зборника и 

књижевних часописа. Врло је активан учесник у интернационалним и интеркултурелним 

пројектима, као и у хуманитарним делатностима. Награђиван за поезију више пута и 

превођен на: шпански, португалски, руски и румунски језик. Мирослав Б. Душанић је 

данас најистакнутија књижевна личност  и познат и популаран српски стваралац, 

полиглота и хуманитарац.  

        Др Саша ЖИВАНОВИЋ, професор на Машинском факултету у Београду, као 

уредник гласила Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина у Београду – „Параћинац“, 

и као заљубљеник у историју, дао је до сада неизмеран допринос афирмацији свих 

културних и историјских вредности свога завичаја – Параћина и околине, Поморавља, али 

и целокупној српској историји и историографији. Отворио је странице овог све угледнијег 

и значајнијег гласила за различите историјске приступе и на тај начин отворио пут 

истинитој историји свог завичаја и Српства уопште.  

       Слободан МИТРИЋ, књижевник из Земуна, уредник часописа за културу и 

традицију „Хоризонти“, такође је заслужио ово значајно признање Српске духовне 

академије. Његова поезија и литерарно стваралаштво, као и концепција досадашњег 



уређивања часописа афирмише оригиналну српску културу и стваралаштво, негује 

традицију и фолклор, чува од заборава ретке историјске бисере и културне и стваралачке 

дијаманте.   

Признања „Велика повеља“ уручена су  на саборовању у Земуну 18. јула, а „Песничка 

хрисовуља“  биће уручена Мирославу Б. Душанићу специјалном поштанском пошиљком, 

а Слађани Ристић на књижевној вечери у Параћину.  

 

„ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА“  

СЛАЂАНИ РИСТИЋ 

И МИРОСЛАВУ Б. ДУШАНИЋУ 
 

 
Слађана Ристић 

 

      Слађана РИСТИЋ је позната српска књижевница. Пише песме, приче, есеје, путописе 

и песме за децу. Заступљена је у више антологија и књижевних избора. Објављивала је у 

најпрестижнијим књижевним часописима, у најугледнијим српским дневним новинама, 

као и на Радио Београду  (емисија Добро јутро децо) где је драматизовала око 50 прича. 

Објавила је три песничке књиге: Свемилостива вода (1997), Препознавање музе (2002), 

Недељма чуда (2012), као и књигу прича Сезона собних вртова (2008) и збирку прича за 

децу Како смех лечи кијавицу (2006). Превођена на друге језике. Добитник је награде 

„Шумадијске метафоре“ (1996), Специјалне награде за кратку причу ИК Алма и Радио 

Индекса (2002) и награде „Раде Томић“ за  рукопис песама. 

 

 
Мирослав Б. Душанић 

      Мирослав Б. ДУШАНИЋ рођен 1961. год. у Појезни (Дервента – БиХ). Као жртва 

државног терора (цензура, претреси, хапшења, одузимање пасоша и држављанства) 

напушта Београд, где је живео и радио, и почетком 90-их завршава у егзилу у Немачкој. 



Пише и преводи на немачком и српском језику. На немачком говорном подручју 

заступљен у више антологија, ауторских зборника и књижевних часописа (Schnippsel, Die 

Brucke, Schrieb, Glarean Magazin, Dulzinea…), био је уредник за поезију у часопису 

“Schrieb” из Ердинга (Горња Баварска), активан учесник у интернационалним и 

интеркултурелним пројектима, хуманитарна делатност (Pro Asyl, UNICEF), награђиван за 

поезију, превођен на шпански, португалски, руски и румунски језик. Његов ауторски блог: 

"Lyrik — Lyric — Poezija" трајно архивира Немачки архив за литературу.  

 

 

„ВЕЛИКА ПОВЕЉА“ 

ДР САШИ ЖИВАНОВИЋУ 

И СЛОБОДАНУ МИТРИЋУ 

 

 

 
Др Саша Живановић 

Саша ЖИВАНОВИЋ је рођен 10. 12. 1969. године у Параћину. Средњу школу је 

завршио у Параћину, после чега је уписао Машински факултет у Београду. 

Дипломирао је на Катедри за производно машинство 1995. године. Магистрирао је 

2000., а докторирао 2010. године. Од 2011. године је доцент на Машинском 

факултету Универзитета у Београду. Поред професионалних обавеза активан је у 

Удружењу Параћинаца и пријатеља Параћина, као заменик председника удружења 

и главни уредник гласила удружења „Параћинац“. 

 

Слободан Митрић  
Слободан МИТРИЋ, рођен 31.05.1970. године у Земуну. Детињство и младалачке 

дане провео у селу Угриновци надомак Земуна. Основну школу похађао у 

Угриновцима а средњу машинску у Земуну.Завршио креативну књижевност.  Са 



непуних осамнаест година почео да пише песме за компоновање /махом народна - 

изворна музика/, где је сарађивао са композиторима народне музике са простора 

бивше СФРЈ.  Са двадесет четири године /1994/ разочаран дешавањем у музици 

прекида рад на том пољу.Члан је књижевног клуба ‘’Иво Андрић’‘ од 2004 године. 

Председник клуба од 2014. године. Оснивач је и главни и одговорни уредник 

часописа ‘’Хоризонт’‘ који излази под изаваштвом клуба ‘’Иво Андрић’‘.Добитник 

је више награда за поезију и прозни рад као и повеља за рад на очувању и неговању 

традиције.  

Живи и ствара у Земуну. 

 

 

 

ПОРТРЕТИ ДОБИТНИКА ПРИЗНАЊА 

СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ ПАРАЋИН 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

                           
        Мирослав Лукић                          Борислав Радосављевић 

   „Раваничанин“                                     „Раваничанин“ 

 

                                
                       Др Драгомир С. Радовановић          Мирослав Тодоровић 

        „Раваничанин“                            „Песничка хрисовуља“ 

                             
Верољуб Вукашиновић                   Данијела Радовановић                                                              

„Песничка хрисовуља“                    „Песничка хрисовуља“ 

 

 



                                 
Зоран Петровић                                         Бајо Џаковић 

     „Песничка хрисовуља“               Велика повеља захвалности 

 

                   
Хаџи Момир Станисављевић           Миодраг Петровић 

„Видосав Трепчанин“                      „Видосав Трепчанин“ 

 

                          
                              Зоран Хаџи Лазин                  Александар Добросављевић 

„Повеља“                                              „Повеља“ 

 

                                   
Љиљана Крстић Мокрицки        Предраг ПецаСтефановић 

                           „Песничка хрисовуља“                          „Повеља“ 

                    
Зорица Ћираковић                 Никола Ранђеловић 

„Повеља“                                  „Повеља“ 



                                                               
                              Мирослав Б. Душанић               Др Саша Живановић 

                              „Песничка хрисовуља“                 „Велика повеља“ 

 

                                                              
                               Слободан Митрић                        Слађана Ристић  

                               „Велика повеља“                      „Песничка хрисовуља“                        

 

 

СВИ ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА  

СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ У ПАРАЋИНУ 2005-2015. 

 
Признање РАВАНИЧАНИН понели су: 

Мирослав Лукић (Белатукадруз) из Београда  

Мирослав Тодоровић из Ниша  

др проф. Драгомир С. Радовановић из Лесковца  

Дејан Богојевић из Ваљева  

Иван Лаловић из Београда  

проф. др Милета Марковић из Јагодине 

Срба Игњатовић из Београда  

Радомир Андрић из Београда  

Предраг Богдановић Ци из Београда  

др Мићо Цвијетић из Београда  

Зорица Арсић Мандарић из Београда  

Предраг Живуловић из Швајцарске  

Мирослав Димитријевић из Параћина 

Бајо Џаковић из Јагодине  

Зоран Трифуновић из Параћина  

Слободан Жикић из Јагодине  

Владан Ракић из Београда  

Борислав Радосављевић из Јагодине     

 

 



 Признање ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА  добили су:  

Мирослав Тодоровић из Ниша   

Верољуб Вукашиновић из Трстеника  

Зоран Петровић из Крагујевца  

Данијела Радовановић из Лесковца 

Љиљана Крстић Мокрицки из Параћина   

Предраг Богдановић Ци из Београда  

Миодраг Петровић из Новог Сада   

Предраг Стефановић из Јагодине,  

Мирослав Димитријевић из Параћина  

Бајо Џаковић из Јагодине  

Зоран Трифуновић из Параћина  

Драгица Матејић Шредер из Немачке 

Милош Јанковић из Београда  

Сања Клер из Ковина  

Давид Кецман Дако из Сомбора 

Мирослав Б. Душанић из Немачке 

Слађана Ристић из Београда 

      

Награда „ВИДОСАВ ТРЕПЧАНИН“  припала је: 

Баји Џаковићу из Јагодине 

Хаџи Момиру Станисављевићу из Параћина  

Миодрагу Петровићу из Новог Сада   

 

Признање ВЕЛИКА ПОВЕЉА  понели су:  

Мирослав Тодоровић (Ниш)  

Милош Јанковић (Београд) 

Бајо Џаковић (Јагодина)  

Владан Ракић (Београд)  

Лепосава Иванковић (Параћин)  

Милета Лазаревић (Ћуприја)  

Србобран Килибарда (Параћин)  

Мирослав Чопа (Параћин)  

Иван Цветановић (Ниш)   

Саша Филиповић (Јагодина)  

Др Саша Живановић (Београд) 

Слободан Митрић (Земун) 

 

       ВЕЛИКА ПОВЕЉА ЗАХВАЛНОСТИ додељена је:  

Баји Џаковићу  

др Владимиру Јорги 

 

       ПОВЕЉУ су добили:  

Зоран Хаџи Лазин (Нови Сад)  

Никола Ранђеловић (Параћин)  

Александар Добросављевић (Јагодина)  



Предраг Стефановић (Јагодина)  

Божо Шћепановић (Параћин)  

Зорица Ћираковић (Аранђеловац) 

 

Награда ВЕЛЕМАЈСТОР САТИРЕ додељена је само 2014. године:  

Александру Чотрићу из Београда   

др Драгомиру С. Радовановићу из Лесковца.  

(Награда Велемајстор сатире ће се надаље додељивати на посебном фестивалу, а не у 

оквиру Српске духовне академије, као и награда МАЈСТОР САТИРЕ коју је 2014. 

године добио Тони Стојановић из Јагодине).  

      Сви добитници награда „Раваничанин“, „Песничка хрисовуља“, „Видосав Трепчанин“ 

и „Велемајстор сатире“ носе и  почасну титулу – академика Српске духовне академије. 

 

 

ПРОМОЦИЈА ИЗАБРАНИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА У ЗЕМУНУ 

 

ДИМИТРИЈЕВИЋ – ИНСТИТУЦИЈА ЗА СЕБЕ 
 

 
Мирослав Димитријевић са комплетом изабраних књижевних дела 

 

  -Мирослав Димитријевић је темељит и надарен човек и писац, духовно освештан и 

освећен, фактографски поткован, имагинативан и луцидан, духовит и сатиричан – истакао 

је на почетку своје беседе др Мићо Цвијетић, главни и одговорни уредник „Књижевних 

новина“, на промоцији изабраних књижевних дела Мирослава Димитријевића, у порти 

земунског храма Светог Николаја, на Трећем  саборовању, односно духовским 

свечаностима, 18. јула 2015. године. 

    -Велики је стварни повод да овом угледнику, на овом месту и у ово време, посвећујемо 

пажњу. Реч је о објављивању његових изабраних дела у девет томова. Она обухватају само 

оно најбоље из његовог књижевног стваралаштва: романе, поезију, кратке приче, беседе, 

драмско стваралаштво, дечју поезију, афоризме и епиграме. Али тај списатељски океан не 

представљају само ове књиге.  

     У огромном опусу од близу 90 дела, у том изузетном збиру налазе се: историјска и 

историографска дела, која сежу у далеку српску прошлост, српску праисторију, културу и 



цивилизацију, посебно у његов ужи и шири моравски део човечанства, како би рекао 

велики писац и највећи Моравац, Добрица Ћосић.  

 

 
Др Мићо Цвијетић (први с лева) представио је изабрана дела Мирослава 

Димитријевића. У средини домаћин саборовања Слободан Митрић 

      

У свеукупном опусу налазе се и критички, есејистички и публицистички текстови, 

антологије (разнородне), монографије, народне умотворине, разноврсни зборници, 

антропогеографске и историјске студије, књиге духовне баштине и народног памћења; 

дела о Параћину и Параћинцима, Морави и Моравцима, чији је изданак. 

     Врсни је хроничар села, великог пројекта САНУ, касније КПЗ Србије, споменичног 

блага српског села, па и његове родне Рашевице. Чак је и летописац своје параћинске 

гимназије. 

      Ретки су аутори са толико објављених дела. По овоме је Мирослав Димитријевић уз 

раме Љубивоју Ршумовићу и Добрици Ерићу, само што је Мирослав жанровски 

разноврснији и сложенији, а по својој мисији и вуковац и доситејевац.  

      Димитријевић је институција за себе. 

     Он је књижевни и духовни посленик и културни прегалац, неуморни радиша, са 

изграђеним култом према књизи, са страшћу истраживања и писања. Како би Доситеј 

рекао „за ум, за срце и за нарави чловеческе“.Мирослав Димитријевић је обликовао свој 

огромни стваралачки универзум и још га обликује и надограђује, широк и дубок, 

разгранат и вишеслојан. Намењен српском човеку и људима, у овом и оваквом свету. О 

књижевнику Мирославу Димитријевићу, под којим се појмом подразумевају вишеструке 

стваралачке и истраживачке склоности и наклоности, надахнућа и обдарености, али и 

изворна снага аутентичног Моравца, антејски везаног за плодну и родну земљу. 

     Писац коме посвећујемо пажњу, добрим делом је окренут оном што је непролазно, 

националном миту, легенди и предању, духовном и световном, свеколикој српској 

баштини. Како у свом књижевном делу, тако и у својим бројним другим радовима у 

којима дубоко понире у нашу, српску свеукупност постојања, и трајања, разгрнуо 

различите тајне и чудеса. А славни песник Јован Дучић је својевремено исписао ову 

поруку: „Све књиге на свету требало би да буду књиге утехе, толико има несрећних на 

земљи“. А такве су и књиге Мирослава Димитријевића, који за живота исписа и свој 

песнички епитаф, чија ударна каденца гласи: „Од живога/ људског тела/ нема бољег/ 

споменика/“. Као да читамо и слушамо поруку са неког давног херцеговачког стећка - 

рекао је између осталог др Мићо Цвијетић. 



 

 
Мирослав Димитријевић представља Летопис Српске духовне академије 

 

     Овом приликом аутор Мирослав Димитријевић је укратко представио, као уредник, и 

штампано издање првог броја  Летописа Српске духовне академије из Параћина и њен 

једанаестогодишњи рад и постојање, а онда је у име СДА  доделио признања ВЕЛИКА 

ПОВЕЉА професору др Саши Живановићу, за неговање српске духовности, културе, 

историје и националне баштине, у гласилу Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина - 

„Параћинац“, као и Слободану Митрићу, уреднику часописа „Хоризонти“ истим  поводом, 

који је такође промовисао нови број овог часописа, иначе домаћину ове свечаности, коју је 

увеличала чувена и ван граница наше земље женска певачка група из Добановаца, својим 

врсним и широким репертоаром.   

                                                                                              Објављено у: „Сазвежђе заветине“ 

„Нови пут“, среда, 29. јул 2015. 

www.paracinac.com/Aktiv.htm 

„Билтен“ Општине Параћин, број 240, 2015. 

 

 

 

 

ПОЕЗИЈА 
 

Мирослав Б. ДУШАНИЋ:  

 

ПЈЕСМЕ СУ МИ КРИЦИ 

Вртоглавица  

  

изађем са штапом на улицу  

опрезно и тјескобно као Борхес  

бол у кичми ме опомиње  

смрт је свуда око нас  

у случајном блијеску свјетлости  

стоји на ивици плочника  

или на пјешчаком прелазу  

насмијана држи црну бројаницу  

http://www.paracinac.com/Aktiv.htm


и вријеме нам одбројава  

можда  шета крововима града  

да би се изненада у лику птице  

циљано или насумице  

обрушила на првог пролазника 

 

Пјесме су ми крици 

биле су свратишта  

биле су света мјеста  

  

у њима била љубав  

и њежност  

у њима огањ и сан  

  

и одоше   

свака својим путем  

однесоше душу  

  

пјесме су ми крици  

  

машем   

испред кућног прага  

и ћутим 

  

Шта бих назвао пјесмом 

 

           Тонију Пердићу  

  

писање поезије је јерес  

драги тони  

умор, и задах прашине  

записа андрић  

  

из ње се сумња рађа  

а не истина  

истина се не поје  

  

ријечи су језиво наге  

драги тони  

из њих потеку сокови  



и нагло пресахну  

  

поезија је проклетство  

раскош ратова  

укалкулисана судбина  

самотна суза  

  

на брисаном простору  

васкрсну звијери  

разјапљених чељусти  

и спремних на ујед  

  

кад напустиш дом свој  

драги тони  

и нађеш се у простору  

у којем и гавран ћути  

покрену се тајне силе  

ријечи уштиркане  

и куљају у мимоходу  

као шумски духови  

на зборно мјесто  

да би биле жртвоване  

  

и подигну се вјешала  

која бих назвао пјесмом 

 

 Немоћ и искрено кајање 

 

              (у вријеме претпразничко)  

  

ствари се циклично понављају 

слобода се не даје  

а живот је сам по себи трагедија  

за све ове године у изгнанству  

научио сам да то није случајно  

и ништа није случајно  

једина невоља је у томе  

што моја улога није да тумачим  

приморан сам да чекам и трпим  

  

и собом марширају мртви преци  

неки од њих су преклани  

неки с ранама на сљепоочници  



жале се да нису оплакани  

између свих јасно видим оца  

његово болом искривљено лице  

позива у помоћ  

и у овај дан је испаљен метак  

оштрица ножа дубоко забодена  

  

......................  

  

и као да је на позоришној сцени  

глас мога оца потреса собу  

одаје љубав и бијес  

и видим ствари се погоршавају  

надолазе велики облаци  

губе се боје и небо затамљује  

предјели убрзано измичу  

пуст је пут  

а ја сам заточеник  

сједим на поду у овој јазбини  

склупчан и немоћан држим нож  

а он се лијепи  

мирише на влагу и сагорјели  

восак  

и најрадије бих сада заплакао  

као некад попут дјетета  

јер је ужасно то осјећање  

да смрт најављују и моји покрети  

 

Затурен  

Шта чекамо овде на агори окупљени?  

                                                   Кавафи  

у очима које стражаре  

пред огледалом  

  

у мрклини  

у сновима  

у свитања  

  

у вјетру с југа  

иза друге стране облака  

у крошњама храстова  

у њиховим сјенкама  

у камену  



у прашини и пепелу  

и никад на истом мјесту  

  

... долазе варвари  

  

свијет се мијења  

небо и земља као раље  

вучије  

  

из дана у дан губим  

осмијех  

и моћ пјесме  

крварим  

заморених удова  

  

небо или земља  

  

увијек ме изнова силе  

да одредим завичај 

 

Слобадан МИТРИЋ 

 

ОГЊИШТЕ 

 

Са северне стране света 

Гледам Земун преко Нета. 

Овде, цвеће где не цвета, 

Радим током целог лета. 

 

Сваког дана душу хладим 

Сам се себи често згадим. 

Од хладноће сав посивим 

У Канади где сад живим! 

 

Далеко је родна кућа 

па ме греју надахнућа. 

Тужан, лепше снове кујем, 

Санте леда истражујем. 

 

Самог себе тешим, лажем, 

Плачем, цвилим, запомажем... 

Мало пушим, више сишем, 

Вештачки се инспиришем. 



 

 

Кад је душа сете пуна  

Тад се сетим мог Земуна. 

Тамо мајка шије, плете, 

oвде птице што не лете. 

 

Овде санте ледене 

тамо сосе медене. 

Ја сам човек готован 

вечним ледом окован! 

 

 

ПЕСМА КОЈА ОПОМИЊЕ 

 

Утихнули наши стари, 

Празне њиве и амбари. 

Утрнуло старо што је. 

Последњи се дани броје. 

 

 

К`о да млати шљиву ранку 

када снага је у мањку? 

Времешни се лако кваре, 

млади “блеје” и ленчаре. 

 

Утихнули стари наши, 

кога младост да узјаши? 

Стари глуви - млади груби. 

На узбуну живот труби! 

 

Стари саде, стари беру, 

Превршила дара меру! 

Од умора и глади пали, 

Млади кући ''пролупали''. 

 

Ко ће садит’ цветне леје, 

Пећ ложити да нас греје? 

Оде ујак. Нема стрица... 

Па нестаје и Вашица. 

 

Човек се све брже квари, 

Млади беже, куд ће стари? 

Шта ће село да украси 

Када старост се угаси???  

 



 

 

Слађана РИСТИЋ 

 

ПРАМАЈКА 

 

Ко то у подножју  

Ртња корача ? 

 

Прамајка 

   

Чија су она улегнућа у душеку 

углављеном у гвоздени кревет? 

 

 Прамајкина 

 

 Нема у тој постељи 

 одавно 

 мушкарца с брковима 

 само мали пухови 

трче у мраку и грицкају 

 чипку њене кошуље 

 

Баш ми је топло 

у златно белом раму 

од двадесет пет оваца 

које чува 

ова последња колибарка 

ово посавијено девојче 

што својих деведесет и шест љутих лета 

у марамицу сакрива, у недрима 

 

Као деведесет и шест дивљих купина 

за хајдук Вељка 

 

Између две брадавице 

 

                                                           

КЛУПКО ИСПОД ЈАСТУКА 

 

Данас морамо да разговарамо 

ти и ја о пијавицама и  пијаницама  

о паузи између два миленијума 

коју прећуткујемо кроз несанице 

јер долази водени дан 

 



Они што се чешљачи зову  

ушивају наше кључеве у џепове  

цвркућу нам као  врапци 

а ми не осетисмо њихове мирисе 

испод нашег ораха из деветсто тридесет пете 

што хтедоше да му врат исеку  

да струготину продају за дукате 

 

Не усуђујем се да подигнем шаке  

на дрвокрадице и кровокрадице 

чешкају се о моје бокове  

чекају да што пре прогутам камен  

                                 

Ко су ти непозвани баштовани што нам  

ломе грање у породичном врту?!  

Шта се на папиру слило од последњег писма ?! 

  

Остао је само прах над магнолијом 

и небо где нас чекају пријатељи 

са шећерном јабуком у руци на временском рингишпилу 

нестрпљиво кажипрстом врте према нама 

опомињу нас надмудрујући се са анђелима 

да нам неко не украде 

оно клупко испод јастука                                     

                                                                 

PUT ZA KRF 

 

 Znam to nije tako prikladno 

 da putuješ bosa bez sandala 

 ali je Darelovski biti siguran 

 u svoje  mastilo i pero 

 u  jedini stav da piješ čaj avanture 

 sebično sve do kraja priče zbog koje    

 ploviš prema svetom Spiridonu 

  

 U zalog zgužvane istorije nižeš listove 

 da ih povežeš u put utehe o velikim vetrovima 

  i zato se vešto hvataš u dijalog sa zapisima 

 o baštama,  molitvama i crnom hlebu 

  

 Prepoznaješ u izlivanju besa i suza  

 na površini Jonskog plavetnila 

 svog pretka što magli između ostrva i neba 

 on je mala potvrda da je tvoj passport  

 kraljevski ključ severa i juga. 

  



 Ponavljaj nestalom junaku baladu 

 ako je vreme prikladno 

 od jutra  do večeri na krfskim trgovima 

 pevaj o traganju za limunom   

 i  nasleđenoj želji za slobodom 

 nikada ne prestani da oslobađaš svoj glas  

  

 trči samo bosa trči  

  

                                                                  

ИГРА I 

 

 

Понекад се играм  твојим речима  

прескачем их као школицу 

прелетим изнад  довољно високо  

да не видиш како је летење  

само моја вештина    

  

Ти преплићеш слова и нижеш   

огрлицу најскупљег јувелира  

код Тифанија си  је тишином купио 

 

А ја се  мало поиграм 

као кад луткама пресвлачим хаљинице  

тако и твојим речима облачим душу да ми буде топлије 

то је само  безболно разигравање 

из шкољке океана недовршена песма  

разбрајалица за сва времена 

и док трчимо кроз таласе 

ти шуштиш шшшшш 

а ја пена...  

                                                      

 

ИНТЕРВЈУ 
РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ МИРОСЛАВОМ ДИМИТРИЈЕВИЋЕМ, 

ПОВОДОМ ОБЈАВЉИВАЊА ЊЕГОВИХ ИЗАБРАНИХ ДЕЛА 

 

КОВЧЕГ СА БЛАГОМ 

 
 Ових дана у издању Удружења свесловенске учености из Београда објављена  

изабрана дела познатог српског књижевника Мирослава Димитријевића, у девет томова. 

Овај угледни књижевник још као млади песник  сматран је једним од најталентованијих у 

својој генерацији на просторима Србије и Југославије, а и данас важи за изузетно цењеног 

књижевника и духовног делатника на српским духовним просторима. Обиман избор 

презентира његове најбоље романе, поезију, кратке приче, беседе, драмско стваралаштво, 



афоризме и епиграме, и дечју поезију, а објављивање изабраних дела представља 

несумњиво изузетан догађај у књижевности и почаст за сваког књижевног ствараоца, што 

је уосталом и повод за овај разговор:  

 

 
Мирослав Димитријевић промовише своја изабрана дела и Летопис СДА у Земуну 

 

Како се осећате  и шта за вас значе ова изабрана дела? 

    -Осећања су ми помешана. Ова заштитна кутија, у којој су девет томова мојих 

изабраних књижевних дела, час ми изгледа као чаробна кутија, као ковчег са благом, а час 

као кивот мојих успомена, сећања, жеља, прохујалих година и тешког списатељског рада... 

Ипак, преовлађује осећање среће. Милост је то Божија и благодат Духа Светога да човек 

већ за живота свога може да види оно своје најбоље написано и скупљено на једном месту. 

Ова кутија ми се зато причињава и као Нојева корабља, у којој је спасено оно што је било 

највредније у мојој литератури, у мом опусу, што треба и мора даље да плови кроз време, 

на бескрајном духовном океану. 

Које све књиге садржи комплет Ваших изабраних књижевних дела? 

   -Ту су два обимна тома (две трилогије) мојих кратких романа, награђиваних и 

штампаних код разних издавача као хит књиге и бестселери, затим ту су и два обимна 

тома нове и изабране поезије, за коју сам добијао бројне награде и признања, ту су затим и 

„Кратке приче о дуговечном“, нове и изабране „Духовне беседе“, књига афоризама и 

епиграма, збирка драмских текстова (монодраме и једночинке) и збирка песама за децу. 

Писао сам и есеје, књижевне критике, осврте, огледе и многе друге ангажоване текстове, 

али нисам хтео да их уврстим у изабрана дела, зато што би такве књиге, за мене сада мало 

старијег изгледале као, „сољење памети“ другима, арбитрирање, пресуђивање... А и 

критичар је човек, па греши као и сви грешилни и грешни људи. Нека књиге излазе, и нека 

им време суди... 

Када сте дошли на идеју да објавите изабрана дела и зашто? 

   -Ја сам већ у тзв. „златном добу“ или јесени свог живота. А у јесен се прикупљају 

плодови и одлажу у амбаре и кошеве. То сам као сељачко дете научио, али то је и 

природан нагон, борба против старости, смрти, заборава... На идеју сам дошао још 1996. 

године, када смо Ви и ја Џаковићу, објавили збирке изабраних песмама у „Народној 

књизи“ из Београда. Потом ме је мој пријатељ Радомир Путник Алди, и сам романсијер и 

председник Удружења свесловенске учености, које је и издавач ових књига, убеђивао још 

2006. године да ми објави изабрана књижевна дела. Тада су почеле припреме и 



сукцесивно објављивање томова, да би овог пролећа тај дуготрајан процес био окончан, 

како сам и планирао, 2015. године, када обележавам 45 година књижевног рада, од прве 

објављене песме у листу „Светлост“ у Крагујевцу. Морам да нагласим да су 2014. године 

почела да излазе и моја изабрана историјска и историографска дела  у ИК „Мирослав“ у 

Београду (први том -„Из историје Срба старе и нове ере – сакривена историја Срба“). Тако 

да ћу можда, а уздам се у Божју вољу,  дочекати и нови комплет изабраних историјских 

дела, која заиста имају сјајну графичку и ликовну опрему и што је најважније – читаоце. И 

то изабране и умне, врло стручне и обавештене.  

И у романима, и у историографским студијама, па чак и у песмама величате српску 

праисторију, културу и цивилизацију, а посебно сте везани за Мораву?  

     -Народ Мораве и Моравска Србија се налазе у „Рајском седморечју“, где је српска 

култура и цивилизација и настала: Језик, писма, бројеви, календар, металургија...Све су то 

Срби и Моравци први створили. Нема цивилизацијског правца без Моравца. Али то се 

гура у страну и у заборав, а савремени Срби у пропаст и биолошко изумирање.  Ја сам 

данас, и много деценија уназад, можда чак и више векова унатраг, једини српски писац 

који у своја дела уноси сјајну српску праисторију. То нико до сада, у новијој српској 

књижевности није чинио. То је мој коридор, који сам први пронашао и којим "летим". 

Схватио сам да о томе нико не пише на српском језику, а ни на другим језицима, јер 

српски писци, слободан сам рећи, врло мало знају о најранијој прошлости или 

паметарници свог народа, као и читаоци. А ја сам управо ту пронашао свој оригинални 

пут кроз књижевност и српску историју, иначе временски гледано, врло плитко 

укорењену, најдаље до средњег века, на радост српских  непријатеља, који и хоће да нам 

затру најмање десетомиленијумски историјски траг и постојање на овом истом месту где 

смо и сада. Заорао сам, дакле, прве бразде у истинитој српској праисторији и пишем 

историјске романе,  студије, приче и песме са садржином непознатом савременом српском 

читаоцу. Зато су моја дела, ваљда, и занимљива, поред осталих атрибута који им се 

приписују од стране критике. 

Како оцењујете стање стваралачког духа у Срба, а у данашњем историјском 

тренутку? 

    -Уопштено гледано, памет нам је оплићала, милосрђе се слојанило у срцу, изникао 

коров зависти и пакости у души, урасла нам гробља а цркве се празне, дволичност цвета, 

удвориштво се разбокорило, крвнике братимимо и кумимо, молимо да нам попусте омчу 

око врата да само мало удахнемо „ваздух над Србијом који је за певање“, како сјајно 

написа Станеску, велики румунски песник. У овом тмушилу све више личимо на децу која 

се играју палидрвцима: кресну шибицу, осветле мрак и жигица се угаси. И стално тако. 

Нема оног унутарњег Божјег светла, видела, оног ужарења душе, оних пламичака Светога 

Духа над главама најумнијих Срба. Као да су нам ти дарови ускраћени од Бога. Али не 

бринем. Бог кога воли он му и даје најтеже задатке, јер зна да ће их завршити. Зато нека 

српске мајке рађају јунаке, а светска тиранија ће да изнедри нове српске  вође и главаре, 

умнике и паметисте. Али све у своје време, рече невреме - гласи један мој афоризам. 

Књижевно стваралаштво данас? Млако, имитаторско, удварачко, посно, антисрпско... 

Издавачке куће које финансирају странци негују антисрбизам. Мора доћи до промене, до 

новог вредновања. Душан Стојковић је недавно, пишући о критичару Мирославу 

Тодоровићу и његовом прометејском раду у књижевној  провинцији, у часопису 

„Књижевност“ набројао песнике новог српског Парнаса. Новог песничког Олимпа. О 

којима је критички писао Мирослав Тодоровић. 



На крају, шта можете да поручите младим писцима? 

   -Не само младим писцима, већ пре свега целом српском древном народу поручио бих: 

„Стојте, дакле, у слободи, којом вас Христ ослободи и не дајте се опет у јарам ропства 

ухватити“, како рече апостол Павле у посланици Галатима. А сетите се и народног 

песника: „Ту кнезови ради кавзи нису/ал је рада сиротиња раја/која глоба давати не 

може...“  Сећам се да смо некада у стојећем ставу устрептало певали: „Устајте сви на 

земљи клети/сви сужњи које мори глад...“ Хоћу рећи, потребна је лична храброст као узор, 

али она је одавно систематски и системски убијана у појединцу, почев од 30-тих година 

20. века – до данас. За све је потребна храброст, па и за слободни стваралачки и 

списатељски чин. А слободу ти нико неће послужити на тацни, са медом и хладном водом. 

„Бог је слободу дао за човека“, написа велики српски песник. Нажалост, више нема ни 

таквих кликтавих стихова у нашој поезији, осим код неколико часних поета и родољуба.  

 

Извор:„Књижевне новине“, број 1239/40, Београд, јул-август 2015 

Разговар водио: Бајо Џаковић 

 

КЊИЖЕВНА КРИТИКА 

 
Мирослав Тодоровић: 

УМЕЋЕ ПРИЧА/ЊА ИЗ ЖИВОТА И ПРЕДАЊА 

 

Завештајна прича/нка живота и  предања 

 

Мирослав Димитријевић: (Изабрана дела)  Кратке приче о дуговечном, Удружење 

свесловенске учености, Београд, 2015. 

 

Писац полиграф Мирослав Димитријевић* деценијама живи и ствара изван центра. 

 Својеврсни је центар  који је књижевним радом допринео да на књижевној мапи Поморавље има 

видно место, а он  писац  за кога се с правом може рећи:  Завичајан и значајан. „Писац дугује свом 

завичају“, каже Андрић. Михиз је казао да „Завичај дугује свом писцу“.  Битан писац Средњег 

Поморавља**  је родну Рашевицу вазнео у духовне сфере српске културе. Рашевица се тако нашла 

у сазвежђу места која су позната по писцима. Борино Врање, Драинчева Топлица, Коњовићев 

Сомбор, Толстојева Јасна Пољана, Џојсов Даблин, Сервантесова Манча...  и Рашевица су се 

умрежили Речју. Тиме се потврђује Борхесова мисао да сви писци света пишу једну књигу. У тој 

свекњизи  су и дела Мирослава  из Рашевице.   

 

 

Из импозантног, и разнородног, опуса (седамдесет седам књига  и девет дела у електронском 

облику Димитријевић је  обелоданио Изабрана дела. Она садрже књиге: Срећан крај, песме, први 

том, Отац дресира земљотрес, песме, други том; Романи –трилогија 1; Романи - трилогија, 2; 

Кукурекох – афоризми и епиграми, Драмско стваралаштво и Духовно беседе; Кратке приче о 

дуговечном (Изабране и нове приче). 

 О пишчевом делу  2014. је  штампана књига „Мирослављево књижевно јеванђеље“ 

(Удружење књижевника Србије, Књижевна заједница Поморавског округа, Српска духовна 

академија). Она садржи бројне приказе, огледе, мале студије које високо вреднују 

Димитријевићево стваралаштво. „Њему припада врло значајно место“ (Бранислав Петровић), он је 

врло „значајан српски песник“, су реченице које су већма критичари и песници  истицали. Срба 



Игњатовић, с правом, пише да је Димитријевић “апсолутно аутентичан песник, непојамне лакоће 

певања“. И више од тога, он је аутентичан  афористичар, беседник и  причалац. 

 (Изабрана дела овог писца  су позив поштеним  критичарима*** да их студиозније читају,  

тумаче и вреднују... Само потпунија рецепција може потврдити да овом писцу,  у књижевности 

српског језика,  припада високо и трајно место ) 

Као  мајстора приповедача га репрезентују    „Кратке приче о дуговечном“.  

 Смештене су  у духовно-историјски контекст српског приповедања што сеже до корена 

древних предања.  Преко легенди = предања  минулих времена, стигао је до овог и наративном  

разноврсношћу тематско-мотивских садржаја показао сличности и разлике  унутар епоха...  

Приче су окупљење у циклусе: Најкраће, Слатки рулет, Нема правца без Моравца, 

Хришћанске легенде из моравске Србије  (Саставио и потомству оставио Мирослав Димитријевић), 

Можеш ли да опипаш своје мисли. Речник мање познатих речи казује да и речи са људима нестају, 

кратка библиографија Мирослава Димитријевића реферише колико је овај стваралац свестран, а 

опус обиман. 

Димитријевићеве приче су разуђене, неке су настале  на трагу предања, чутог, доживљеног. 

У њима се находи и ехо  из ризнице народних  прича,  религије и њене филозофије.   Оне плене 

бојом и духовном атмосфером. Рељефна и слојевита су слика „моравске Србије“ која памти и 

заводи особеном лепотом прича/ња, пишчевом вештином да причалачким дахом оживи минуло, да 

садање преточи у занимљиво штиво. На делу је умеће  причања и моћ приче да  свог писца 

представи као вишеструког мајстора. У причама се срећно укрштају   и исказују различита знања и 

технике причања. 

 Дозивају се у појединим причама најбољи српски писци реалисти, поготову када је јунак 

његове приче њива – земља.  

У првом кругу „Најкраће“ Димитријевић је „сјај и одсјај“ речи, он је свештеник и монах, 

зениста чије казивање кореспондира с искуством и животом у исти мах. Духовни дискурс  са 

метафизичким оквирима обезбеђује  пуноћу која уверљиво указује на природу нарације.  

Оне „Најкраће“ имају универзалну вредност што садржајем и поентом указују на пишчево 

промишљање земаљског и небеског, материјалног и духовног. О томе и прича („Дар“) о песнику 

као божјем изабранику. И изасланику.  Свакако да је у овој причи  уткано и његово лично осећање 

и промишљање значаја песника, тог „ретког госта на земљи“ (Ф. Сологуб). 

Други круг прича именован као  „Слатки рулет“  доноси теме посебног кова, препознатљиве 

по ознакама  традиције  моравског (Средњег Поморавља) народа.  

У овим причама („Хармоникаш“, „Пољак“, „Пренос њиве“, „Губер“, „Воћњак“) долази до 

изражаја пишчево  умеће да причу претвори у метафору  тла, да је на свој начин митологизује. У 

причама су присутна  човекова судбинска веза са земљом. Отуда: „Умро је за оно што је највише 

волео. За њиву. Тај ти је волео њиву као ћерку јединицу. А и њива му беше јединица...“ Јер,  њива 

је живот, то овај писац зна и уме снагом свог причалачког дара да каже. Да стварност преточи у 

својеврсну фантазмагорију, да животни доживљај  уверљиво исприча  и укаже на време 

сиромаштва и довијања да се  немање не види („Радио Ниш“).   С истанчаним осећањем за хумор, 

онај што  живот ствара, писац успева  да на једној страници  саопшти истине свог, моравског,  тла, 

да у њој нађе основу за  своју причалачку филозофију.  Кратка прича садржајно крцата. Сумирала 

 животе и судбине.  „Кратка прича може да се преприча дугачком причом, приповетком. И 

обратно“, записао је Бранко В. Радичевић у поводу својих кратких прича. Димитријеић је дугачке 

приче  испричао кратко. Оне подстичу читаоца да их доприча, и домисли. 

У циклусу „Нема правца без Моравца“ су приче  о топонимији. Топономастикон је за 

Димитријевића ризница духа који памти и у чијим се дубинама налази историја народа. То су 

приче – песме језика, оног што је меморија. (Језик је меморија која не зна да је меморија. Фуко). „ 

Језик боље памти и од најмудрије главе“ је мисао којом писац завршава  причу „Несрећни 

Срећковац.“  Само песник од нерва зна да у језику нађе причу и „стајну тачку“ своје приче. Зна да 

причом развесели,  замисли, подстакне, да из „таме времена“ у своју причу утка легенду у којој је 

драматика прошлог. Уме мајсторски да допричи, да досмисли и двосмисли причање.   



Прича Димитријевић:“У давна времена између Параћина и Ћуприје простирало с велико 

Змичко језеро. У њему беше змијурина  -  аждаја, бели јој лук у очи, камење у уста и станумерка 

под реп. 

На брду изнад језера стајало је село, чији мештани беху жељни и жедни воде и поред 

толиког језера. Зато село прозваше – Желиводе...“  

У давна времена неки други „писац“ је догађај оставио у наслеђе, данашњи писац 

Димитријевић у њој налази упориште за своје казивања. Казивања „за памтивек“. Име  места је 

као  клупко, у њему је прича о настанку места. Писац пише: „ Имена његових села су уједно и 

његова историја. Паметарница...“   Близак је, у понеким причама, овај писац Бранку В. 

Радичевићу. Из истог су тла, знају да чују и препознају. Бранко у својим „Сујеверицама и друге 

речи“, Мирослав у циклусу прича  „Нема правца без Моравца“ су исписали химну људима, 

животу, земљи,  језику причи. У причи „Карактерни земљопис“ отвара се прича без краја. 

 „Да, да. Постоји  карактерни земљопис. Није званично признат, нити се проучава у 

школама, али постоји од када су људи на земљи. Преко њега ћеш најбрже и најбоље да упознаш 

народну нарав или карактерологију. Добре и лоше стране народа... И сад настави сам. Сети се и 

других особина народних и људских. И за сваку ћеш наћи одговарајући топоним, хидроним, 

ороним... Србска географска карта је уједно и огледало душе народне. Боље ти не треба. Увери се 

сам“. 

Писац одвија свитак клупка и исписује своју причу. Он познаје своје поднебље, менталитет 

људи и ово (наше) време, уме да  уђе у „тамни вилајет“ прошлог,   успева да својим причама да 

аутентичну боју и снажне животне пулсације. Уме да уочи,  да у причу и симболику преточи 

људска батргања и муку појединца, посебно оног што је усамљен пред ломовима друштвених 

промена. У његовим причама се, како сам писац каже, и причом потврђује „види дух Мораваца, 

искуство, ведрина, бодрост... Али и лукавост, придворност, па и лицемерје.“ Уверљиве и 

животописне, оне поседују ознаке времена, поднебља и менталитета.  Овај писац „Моравске 

Србије“  у циклусу „Хришћанске легенде из Моравске Србије“**** ће се представити као врстан 

мајстор обликовања  приче. Теме  су називи места, а називи су монограм садржаја. Назив је 

наслов приче чију фабулу писац оплемењује духом хришћанства. Самим тим ове легенде стичу 

семантичку просторност која успостваља везу земаљског и небеског. Називи места прича: Богава, 

Мали и Велики Поповић; Сладаја, Златово и Милива; Равна Река; Стењевац; Ломница; Трућевац, 

Поповњак;  Бачина; Обреж; Крчин, Пољна.... су једноречне песме у које  су сумирале време и 

судбине. Речи – књиге под чијим кровом се одвија прича. Песник Зоран Милић је топониме 

користио  као стихове, писац Мирослав Димитријевић одвија свитак и предочава  нам слојевите 

приче.  У њима  је  Свемилостиви, попови, Стеван Високи, Свети Сава, Краљевић Марко, Душан 

Силни и народ... 

Како читати приче Мирослава Димитријевића? Причу по причу. Да њихов дах читаочев 

прихвати, да читалац осети атмосферу и дух приче. Да уђе у ову књигу као у цркву и чује из ње 

бруј минулог оног што ове приче носе. Њима не требају критичарске оцене, оне су понад свих 

оцена, поготову „Хришћанске легенде и Моравске Србије“ 

Оне потврђују да је Димитријевић, полиграф који се успешно остварио у више жанрова, 

врстан  причалац, и да му у књижевности српског језика припада високо и трајно место. 

( Одломак из дужег рада) 

____________ 

*Мирослав Димитријевић (1950, Рашевица), књижевник, публициста, новинар, есејиста, 

историограф, књижевни критичар, антологичар, сакупљач народних умотворина, организатор 

књижевног живота, уредник. Објавио је седамдесетседам књига и девет дела  у електронском 

медијима: песама прича, романа, монодрама , сатире, монографија, антрпогеографских и 

историјских студија, есеја, беседа, антологија и песама за децу....  

Превођен је на више језика. Добитник је бројних награда и признања. 

** 



Поред М. Д. угледни писци  Средњег Поморавља су: 

Светлана Арсић, Јелена Димитријевић, Љиљана Крстић Мокрицки  (Параћин), Бајо Џаковић, 

Слободан Жикић, Живорад Ђорђевић, Борислав Радосављевић ( Јагодина)...  

*** 

У њој, критици је важан етички моменат и зато стално цитирамо Боалоа који каже:,,Да би 

неко био критичар, пре свега мора бити поштен човек“. У овоме ми видимо научно-уметничко 

поштење којем је наравно потребно и друго поштење. 

*** 

„... Народ Мoраве је матица српства и чини скоро 70 одсто данашњег становништва Србије, 

али га, нажалост, врло перфидно и перманентно  заобилазе у историји, језику, књижевности, 

митологији... А изрека каже: „Без Моравца нема правца“. Морава је планетарни феномен , као и 

њени Моравци, који су стварали савремену цивилизацију почев од Лепенског вира и 

најразвијеније винчанске културе у Старом свету – па све до данас , утицали и мењали токове и 

европске и светске историје..“  (М. Димитријевић) 

Он је писац који уме да се сети 

**** 

М. Димитријевић: Наши стари умотворци, поред генијалних дела, ипак су најмање посветили 

пажњу легендама о настанку имена својих села и места Србије. Томе сам се чудио, а поготову 

Вуку Караџићу, који готово и да нема сакупљених легенди о настанку назива и имена села. А то је 

једна посебна књижевно-литерарна географија, која заслужује пуну пажњу. Неке легенде које сам 

чуо, доста су "испразне", сувопарне, без духа и душе. А посебно сам остао разочаран тиме што 

скоро  99 процената тих легенди које сам слушао или читао, немају православни и хришћански дух 

и садржај у себи. Зато сам одлучио да саставим и потомству оставим "Хришћанске легенде из 

Моравске Србије". На неким приредбама у селима Мораве већ сам чуо да се те новосмишљене 

хришћанске легенде користе, односно да полако улазе у народ. А то ми је највећа награда. 

 

(On Monday, June 15, 2015 12:05 PM, Blogger <no-reply@blogger.com> wrote: 

Објавио Blogger у Мали издавач датума 6/15/2015 12:05:00 по подне) 

 

ИСТОРИЈСКА И КУЛТУРНА БАШТИНА 
 

ТРОЈАН-ГРАД НА ВЕЛИКОЈ МОРАВИ 

И КУЛТ БОГА ТРОЈАНА 
(Проширена верзија) 

 

 
Део зидина Тројан града (Хореум Марги) код Ћуприје 
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     У првом тому изабраних дела „Из  историје Срба старе и нове ере – забрањена историја 

Срба“ (стр. 101-105) /40 писали смо у краћој верзији о Тројан граду на Великој Морави и 

на крају текста (у фусноти) смо обећали да ћемо у другом тому донети проширену верзију 

историјата овог праисторијског града, чија се градња везује за време пре Тројанског рата и 

име србскога и светскога цара Серба Макеридовића, у народу популарног под именом – 

цар Тројан. Испуњавамо обећање и доносимо нове чињенице у вези са Тројан градом и 

царем Тројаном, који подиже овај највећи град тога времена у Поморављу, а који потом, у 

време ромејске империје доби име Хореум Марги. Тројан град је и  

 

40/ Мирослав Димитријевић: „Из  историје Срба старе и нове ере – забрањена историја 

Срба“ (стр. 101-105), издавач ИК „Мирослав“, Београд, 2014. 

данас највећи праисторијски град, чији темељи су само делимично откопани, и то само до 

нивоа одакле су га Римљани надзидали, док праисторијски, првобитни србски темељи још 

увек леже под земљом и о њима се не говори у јавности, нити пише у археолошким 

студијама. 

   Величина Тројан града, обим градских зидина, материјални садржај, распоред грађевина 

унутар тврђаве, улице и други објекти још увек нису испитани. То је било практично 

неизводљиво јер се на овом огромном простору налази касарна са пратећим војним 

објектима, али и велики број приватних кућа око гарнизона на левој обали Раванице и 

десној обали Велике Мораве.Треба нагласити и то, без лажне скромности, да је ово прва 

објављена и најобимнија студија о Тројан граду на Великој Морави у нашој, самим тим и у 

европској историографији данас, јер и поред свих релевантних чињеница, нико до сада 

није хтео или желео да се бави овим значајним праисторијским градом, нити царем 

Тројаном (Сербом Макеридовићем) као његовим градитељем. Разлози тако немарног 

односа према најдревнијој србској историји су познати, што се види и из предсловља 

„Забрањена археологија и забрањена историја Срба“, те сматрамо да то у овом поглављу не 

треба шире образлагати.  

    Меди - најразвијеније племе Беласта или Пеласта, односно Арији, први су подигли град 

на Јухору, којег су касније користили Србаљи, Сорби и Сорди (Скордисци). Он је био 

значајан војни центар  србске МЕДИЈЕ, и народа земље Мораве, пре и после Тројанског 

рата. Медијци или Међани се спомињу и у Хомеровој “Илијади”./41  У династичкој лози 

континенталне Дарданије, (територија поддунавске  

 

41/ Хомер: Илијада, „Просвета“, Београд, 1985. 

Србије) спомиње се Троас (према грчкој говорној варијанти). То је био Тројан, син 

Ерихтонов и унук Дарданов (Сарданов), који је и родоначелник континенталне 

Дарданије односно Сарданије, а која је допирала на северу до Дунава. Највероватније 

да је Тројан град у Средњем Поморављу био једно од седишта те древне србске 

државе. У њему је боравио цар Тројан, јер према легенди овај град се чак и у првим 

вековима Христове ере у народу Мораве  називао–Тројан град. Друго народно 

предање каже да је цар Сербо добио име Тројан због тога што је оженивши се,  првом 

женом одмах добио три сина – тројке. И пошто је–тројанио, народ му из милоште даде 

име – Тројан. 

   Бог Сербон или Сербо Макеридовића, био је цар светског србског царства, које се 

простирало на три суседна континента: Европу, Азију и Африку, па га је и због тог 

разлога србски народ звао цар - Тројан. Вероватно је назив Тројан добио и због тога 

што је после Арија Србинде и Нина Белића, или бога Бела, Бала, Ваала ( у Старом 

завету), био трећи Србин који је опет ујединио до тада познати свет у србско светско 

царство. Према античком миту, Грци су Серба Макеридовића илити Бога Сербона 

звали Херакло, (а Срби Јеракло или Еракло), Египћани - Сарпион, а Библија га 



назива - цар Асур.  Дакле, ради се о историјском времену око 1325-1300. године, значи 

пре Тројанског рата, а који се одиграо око 1220. године пре нове ере, мада се мишљења 

истраживача око времена  вођења Тројанског рата доста разилазе. Нешто раније Бог 

Сербон или цар Тројан је кренуо у освајање Далеког истока и Индије, и тек по његовом 

одласку Данајци или Ахејци спремају се десет наредних година за рат против Сербонове 

Троје. Пре тога вероватно нису ни смели помислити на тај подухват. 

ХЕРАКЛЕ ЈЕ БОГ СЕРБОН, СРБСКИ ЦАР ТРОЈАН 

 

     Познати француски историчар Прико Де Сент Мари/42  истиче мишљење, широко 

заступљено код тадашњих и данашњих историчара и писаца, да је Илија или Илирије, био 

син Бога Сербона, односно Јеракла или Еракла, и да је имао земљу у пределу између 

Неретве, Дрима и државу у области трију  Морава. ''Овде се не ради само о 

митологији, јер се иза имена Бога Сербона крије реална историјска личност Сербо 

Макеридовић, велики освајач и вођа трећег аријевског похода у Азију око 1300. 

године пре Христа.“ „Сасвим је могуће и потпуно се временски уклапа да је један од 

његових синова по имену Илија владао на пределу од Неретве до Дрима... јер постоје 

подаци за тог Илију да је он проширио посед своје државе на запад, преко реке Крке и 

да је основао градове СЕРБИНУ и ИЛЕНИЈУ, што су савремени  Скрадин и Сплит'', 
пише професор др Јован И. Деретић./43  С обзиром да је француски историчар Прико 

Де Сент Мари открио историјску и митолошку везу Херакла и Бога Сербона, ово 

научно откриће можемо сматрати заиста непристрасним, пошто потиче од страног 

истраживача из 17. века, када још увек не постоји квазинаучна идеолошко-

историјска  школа о Србима и Словенима као нижој раси, и када се Срби још увек 

нису били ослободили турског јарма, односно били су у потпуној девастацији и 

назадовању. Да Срби у јужној Русији (Скитији) воде порекло од Јеракла или Херакла  

---------------------- 

42/ Прико де Сент Мари: 'Les Slaves Meridionauh Armand Le Chevallier” (Paris, 1674) 

43/ Др Јован Деретић: ''Срби, народ и раса'' ,Београд, 1998. 

обавештава нас и Херодот, нашироко описујући овај моћан и многобројан народ. По њему, 

Херакло је спавао са скитском краљицом и са њом добио три сина. По његовом савету, 

скитска краљица свој престо предаде најмлађем и најјачем сину, од кога сви Скити воде 

порекло. Ово је, наравно, митска прича о Хераклу, односно Јераклу или Ераклу, као оцу, 

родоначелнику србских Скита. 

   Али митолошки Херакло је уствари историјска личност краљ Сербо Макеридовић, чији је 

син Илија (Илирије) владао Илиријом. А у праисторији сви цареви су истовремено 

сматрани божанствима, јер су „могли да учине оно што људи не могу“, како рекоше ведски 

гимнософисти у разговору са Александром Великим Карановићем. Већ и сам податак да 

је Илија подигао још два града Иленијум и Сербину, посветивши један себи 

(Иленијум), а други свом србском роду и пореклу-(Сербину), очито говори у прилог 

србског порекла његовог оца Јеракла или Еракла, кога су као најмоћнијег човека 

тога доба сматрали и Богом Сербоном, односно Србским Богом. Он је истовремено 

сматран и проглашен другим богом Баком. Први бог Бак је био Нино Белић. А 

Макеридовићеву земљу спомиње и Хомер у ''Илијади'', описујући Тројански рат: 

   ''Чујемо старче, да и ти некад беше срећан: 

   докле захвата Лезб, Макарево седиште горе''./44 

   ''Макарево седиште горе'' је највероватније престони град Макаров, односно 

Макеридовићев.  

  Сербо Макеридовић, у Старом завету назван Асур, 1325. године пре нове ере, обнавља 

србско светско царство које је пре њега створио Нино Белић, који је у Библији познат као 

Нимброд, у периоду од 2025. до 2002. године пре нове ере.  

--------------------------- 



44/ Хомер: Илијада, „Просвета“, Београд, 1985. (34, 543-547) 

Ниново царство се простирало на целом европском континенту, као и на деловима азијског 

и афричког континента. Нино  из Рашке, родом са планине Нинаје, у Ниси (Нишу) сакупио 

је  војску, и после дугих освајања повратио србско светско царство из времена цара 

Србинде. 

   И Сербо Макеридовић креће из Србије да обнови србску светску империју, што му и 

полази за руком. Кренуо је опет из Нисе (Ниша), као и његов велики претходник, али 

постоји реална  претпоставка да је један велики део његове моравске војске пошао из 

Тројан града, који се налазио на ушћу реке Раванице у Велику Мораву. Тај град је у 

србској митологији познат као Тројан град. Био је изграђен око 1325. године пре нове 

ере, на врло важном стратешком месту, одакле је контролисана цела долина Велике 

Мораве и велики народни пут дуж балканског полуострва. Овај град, под Римљанима 

познат као Хореум Марги, постојао је, дакле, већ у далекој србској прошлости. Са 

својим трупама Јеракло, бог Сербон, популарни цар Тројан стиже опет до Индије и тамо 

формира три србске државе. 

     И у првом веку нове Христове ере, али  и касније, као што рекосмо, антички град 

на ком почива данашња Ћуприја, звао се међу Србима - Тројан град, као и много 

векова пре доласка Римљана у ове крајеве. И по њиховом освајању, србски народ је и 

даље ово највеће поморавско утврђење звао – Тројан град, иако су га Римљани 

прозвали – Хореум Марги (Моравска житница).  О томе се можемо обавестити из 

“Српског митолошког речника”,/45  у легенди о светом апостолу Андрији Првозваном.   

Да су потомци Меда и  

--------------------- 

45/ Кулишић, Н – Петровић, М. – Пантелић, Н. „Српски митолошки речник“, Београд, 

„Просвета“, 1970. 

 

у првим вековима Христове ере присутни у Средњем Поморављу може послужити и 

надимак који је овде добио апостол Свети Андреја. Народ га је звао Мечкадава. А медвед 

је симболчина и хтонична животиња србских Меда, касније прозваним и Међанима, 

Медијанцима, Мезима... Да ли је онда баш случајно назив Тројан града толико дуго остао у 

србској свести, памћењу и народном предању? Зар у њему нису могли повремено боравити 

и столовати србски цареви, пре свега бог Сербон (Јеракло) илити народски речено србски 

цар Тројан, а јухорско утврђење на највишем планинском врху у том случају је могло  

имати вишеструки значај. Између осталог да буде осматрачница са које се контролишу све 

капије Поморавља: Сталаћка клисура на југу, северна капија од Јагодине, источни народни 

пут преко Честобродице и пут из Гледићких планина који преко Јухора улази у 

Поморавље. Истовремено јухорски град на Великом Ветрену био је први одбрамбени 

бедем Тројан града са западне стране. Источна капија Средњег Поморавља – 

Честобродица, могла се контролисати и бранити са утврђења на планини Баби. Северна 

багрданска капија се бранила вероватно из утврђења на данашњем Ђурђевом брду, а 

можда и из утврђења у Багрдану и утврђења у селу Војска. Јужна капија Моравске Србије, 

имала је војну постају код Сталаћа и преко Западне Мораве код села Маскара, где су 

такође, као и код свих претходно споменутих утврђења, пронађени материјални докази из 

тога времена и много дубље праисторијске прошлости Срба Мораваца. Како је и када 

Тројан град преименован у Рамно? Током римске доминације код странаца на 

пропутовању користио се латински назив Хореум Марги, али Срби су ову древну 

поморавску тврђаву једноставно звали – Тројан град.  Рамно као назив овог града јавља се 

касније.  Реч рам - на старосрбском језику означавала је ограђен простор, утврђење, 

тврђаву. И после примања Хришћанства, Срби су задржали ову своју реч као-ХРАМ, што 

је ваистину истоветно са РАМ. ХРАМ је Божја Кућа, Божја тврђава, Божје здање заувек. А 

велики србски ХРАМОВИ-манастири су и додатно утврђивани бедемима. И као што 



знамо, на обали Дунава постоји тврђава која се и данас једноставно зове-РАМ. Западно 

изнад РАШЕВИЦЕ се налази топоним РАМНИНЕ. Близу њега лежи старо гробље, где су 

пре неколико година откопавани цели скелети и лобање. На истом локалитету власници 

имања су налазили металне предмете и  новчиће. На основу језичке методе и археолошких 

налаза, сматрамо да је овде у дубокој прошлости постојала-тврђава или РАМ(НО). Да ово 

није усамљен назив у нашем крају, потврђује нам и велика тврђава у Ћуприји, коју су 

Римљани звали Хореум Марги, а Срби-РАМНО (УТВРЂЕНО). Када је РАМНО коначно 

порушено, а рушено је више пута кроз историју од разних завојевача, житељи РАМНА се 

пресељавају на леву, западну обалу Велике Мораве, и своје ново насеље поред реке опет 

називају сличним именом-РАМНОВО. И данас у пределу Остриковца (насупрот Ћуприји) 

постоји топоним РАМНОВО, а насеље РАМНОВО се са тог места касније преселило на 

брдо Ђула  изнад данашњег села Остриковца.  На основу ових паралелних примера, склони 

смо да утврдимо да је и изнад РАШЕВИЦЕ у потесу РАМНИНЕ постојала тврђава. Ако се 

повежу основне чињенице, да је испод РАМНИНА постојало рударско-топионичарско 

насеље-Металиште, сасвим је извесно, па и логично, да је километар-два од њега постојала 

тврђава-РАМ(НА), можда власника или господара јухорских рудника. За зидање тврђаве, 

камена је било у изобиљу, и ту на дохват руке јер се руда гнајса са Јухора пробила 

средњом косом чак до села РАШЕВИЦЕ, односно до предела Камењар. Тачно је да се ова 

тврђава у потесу РАМНИНЕ налазила на заравни, као што је  и РАМНО у моравској 

равници, али та равница није им одредила име, већ су ова утврђења добила своје називе по 

страросрбској речи за тврђаве-РАМ, РАМНО, РАМНОВО или РАМНИНЕ. Средином 20. 

века РАШЕВЧАНИ су овај потес називали - Рамнине ('Идемо у Рамнине да прскамо'). 

Уосталом и ћупријски праисторијски град, страни извори су искривљавали и бележили га 

као: Равно, Раванела, Рабанела... На крају, зашто би једна планинска река добила име 

Раваница? Због равнице сигурно - не, јер највећим делом свог тока Раваница протиче кроз 

брдовит, планински крај, кроз  кањон, а само мањим делом моравском равницом? Река 

Раваница се у далекој прошлости звала-РАМАНИЦА, зато што је протицала поред велике 

РАМНЕ - ТВРЂАВЕ, која јој је и одредила име. Ова река се јасно одређивала као река 

Тврђавица или река РАМАНИЦА. И манастир Раваница је ХРАМ, односно РАМ, изграђен 

у време кнеза Лазара, и 'рамљен' је јаким зидом, тврђавом са донжон кулом која и сада 

постоји. Аутор ових редова се сећа да су старије жене овај манастир називале 

РАМАНИЦА. Могућим опортунистима, који ће можда казати да је река РАВАНИЦА  

добила име по граду РАВНО, одговарам против питањем: а зашто РАМАНИЦА не би 

добила име по РАМНУ. Разлика је у самогласнику. И на крају, зар није бесмислено да се 

највећи град праисторијских Србаља или Трибала зове-Равно. Дајте ми још један такав 

пример? Па и Смедерево је грађено у равнини, а још раније и Морава-град (Маргум) на 

ушћу Велике Мораве у Дунав, па им не дадоше име-Равно. А примера за тврђаве и 

утврђења-РАМНА, има много по Србији. Свака црква је ХРАМ  или РАМ-тврђава Божија. 

Зар не? Ту древну реч Срби су задржали и после примања хришћанства. А можда ће 

евентуална дубља археолошка истраживања пронаћи на потесу РАМНИНЕ изнад 

РАШЕВИЦЕ, осим тврђаве, и остатке хришћанских православних храмова у околини, који 

су подизани на Јухору, посебно око средине 15. века. У сваком случају, никада није 

прекидана веза Тројан града, касније Рамна, и планине Јухор са својим древним и 

огромним утврђењем на Великом Ветрену, насељем  које потиче из Прасрбског доба.  

 

ТРОЈАН ГРАД У ЦРКВЕНИМ ПРЕДАЊИМА 

 

     И у црквеним предањима спомиње се Тројан град. У некој испосници или пећини 

изнад данашњег манастира Раванице подвизавао је неки Синајац, ученик Светог 

Андреје. Владика ондашњег града Тројана, позва ученика  на исповест. Ученик 

начини знак Андријин и изабра највећег медведа из Кучајских гора, кога појаха и 



стиже у Тројан град пред владику. Владика се уплаши и рече му да најпре склони 

медведа, а онда поче да га кори што у посне дане  не једе рибу, него пије млеко. 

Ученик Светог Андреје затражи да му се на сто постави риба и млеко, потом 

прекрсти рибу и из ње потече крв, а кад то учини и са млеком из њега ниче трава.  

     Свети Андреја, је један од дванаесторице Христових апостола, кога је Господ прво 

позвао, те му отуда и надимак – Првозвани. Он је небески покровитељ Русије, Шкотске, 

Шпаније, Грчке, Сицилије и многих градова као што су Напуљ, Равена, Бордо, односно 

свих великих места у којима су живела древна србска племена. Срби га прослављају као 

крсну славу, а династија Карађорђевића га узела за свог кућног заштитника. И Цариградска 

патријаршија га је узела за свог небеског патрона. У Цариграду су му лежале нетрулежне 

кости, све док их крсташи-пљачкаши тог најбогатијег града на свету, кога подиже, такође, 

један велики Србин – цар Константин, нису пренели у Италију.  

    Код Срба у Средњем Поморављу и данас се слави Свети Андреја, заштитник великих 

животиња. На тај дан Срби на дрвљаник стављају и жито за медведа на коме јаше Свети 

Андреја, који се још у народу Мораве популарно зове – Мечкадава. И Цигани у Србији, 

посебно мечкари, славе овог свеца.   Ово црквено предање, (које се може прочитати и на 

интернет сајту Српске православне цркве), изузетно је важно и за историју Хришћанства 

на србској земљи. Наиме, из њега сазнајемо да је Тројан град (данас Ћуприја) у првом 

веку Христове ере био седиште епископије. А то опет значи, да су Срби Моравци већ 

у првом веку примали Хришћанство, односно нову Христову веру. Према Нестору 

Часном Кијевском/46, апостол Павле је долазио у поддунавску Србију и ту на 

народном, дакле србском језику проповедао Христов наук. Црквено предање монаха 

са Свете горе и Хиландара потврђује да је и Свети Сава говорио да су Срби примили 

Хришћанство од самих апостола: Павла, Петра, Андреје и других Христових ученика. 

Према овом црквеном предању, Тројан град је био седиште епископије (можда и 

патријаршије?) центар нове вере, не само у Великом Поморављу, већ и у централној 

Србији./ 46а 

 

 

46/ Нестор Часни Кијевски (1056.-1114.) летописац из 11-12 века, аутор Повести минулих 

лета или Несторовог летописа. Издавач „Никола Пашић“ Београд, 2003.           

 

46а/ И о томе смо опширније писали у поглављу ове књиге „Моравска црква старија од 

римске“.  

 

ТРОЈАН ГРАД У НАРОДНОМ ПРЕДАЊУ 

 

У Средњем Поморављу постоји легенда, која се мало разликује од црквене. Приповеда о 

томе да је у првом векунове ере у окапници изнад данашњег манастира Раванице код 

Ћуприје, боравио Свети Андреја, и народу Поморавља  преносио Христово јеванђеље.  

    Кад је командант римске легије, која је била смештена у Тројан граду, Хореум Маргију, 

позвао Светог Андреју да се покаје и одрекне вере Христове, Свети Андреја је начинио 

чудо, претворивши млеко у крв, у чаши коју је управо испијао римски легионар. То силно 

уплаши обесног Римљанина и он отпусти светога човека да и даље проповеда. Свети 

Андреја се слави 13. децембра по новом календару, и то је слава србског народа Вељића, 

касније названих- Љутићи. 

   Тај податак је веома битан и за историју хришћанске и православне цркве, али и народне 

историје, јер управо ова крсна слава говори у прилог тези, и поткрепљује поменуте 

историјске  чињенице, да су Срби примили  хришћанство врло рано већ почетком друге 

трећине првог века, чим су за своје крсно име узели свеца - првог Христовог апостола. У 

овом случају то је учинио народ Вељићи, то јест Љутићи, чији је  најпознатији јунак из 



народних песама био Љутица Богдан. Наравно да су истодобно и Рашани (Трибали) и 

Меди (Мези), односно народ цео Морава, житељи Поморавља, примили Христов наук и да 

су одржавали своје скупове – агапе или вечере љубави.   Једна од најпознатијих 

народних прича о цару Тројану је и она која говори о његовим козјим ушима. Сваки 

берберин који би обријао цара и преварио се да каже  како он има – козје уши, био би 

убијен. Последњи, најмудрији међу берберима, правио се да није ништа необично 

приметио. Остао је жив, али је истину морао некоме да саопшти. Одлучио је да 

ископа рупу у земљи и  у њу је три пута изговорио: „У цара Тројана козје уши“. На 

том месту израсла је биљка - зова, од које су чобани касније правили фрулице. Свака 

од тих свирала је понављала берберинове речи „У цара Тројана козје уши“.    Према 

једној од бројних легенди цар Тројан је имао пет кћери: Косану, Ковиљку, Виду и Соку. По 

њима су многи градови у северозападној  Србији и добили имена: Соко-град, Ковиљача, 

Видин град и Косанин град (на Церу). Петој кћери 

 
Новац Срба Мораваца нађен у скривници на Јухор планини. На аверсу лик бога Сербона-

цара Тројана, а на реверсу мотив два сучељена јарца 

 („У цара Тројана козје уши“)   

 

се не зна име, те се не зна ни који је њен град. 

  Тројан град на Великој Морави опеван је и у народним песмама. Народни певач је 

сачувао сећање на овај царски србски град и последњи певач који је знао песму о 

Тројан-граду био је неки Лута (Милутин?) Ђорђевић из Дворице код Јовца, лева 

обала Мораве, баш насупрот данашње Ћуприје. Упамтио сам га као громогласног 

певача, високог растом, који би песму започињао још од капије или с врата, кад је 

долазио код нас на славу. Највише је волео и најчешће певао „Падај, падај Сар (Шар)  

планино“, али је певао и песму „Тројан граде, прослављено место“. Као дечак, крајем 

педесетих  година 20. века, упамтио сам ове стихове:  

„Тројан граде, прослављено место, 

у те беше цар Тројана престо. 

Неста престо, али слава оста 

и зидине крај каменог моста“. 

 

    По свој прилици песма је настала у новије време, можда за турскога вакта, у намери да 

се Срби кроз песму подсете своје славне прошлости, славних људи и места, да се охрабре и 

сачувају свој јуначки историјски и национални идентитет. То је традиција у Срба још од 

најстаријих времена, од ведског доба, до преткосовских, косовских и покосовских  циклуса 

народних песама, које је Вук Караџић сакупио. Те песме су сачувале историјску и 

националну свест Срба. 

 



 
 

Србски бог Сербон  (Сербо Макеридовић, освајач и господар  трећег  светског србског 

царства) или Цар Тројан, на србском новцу из осмог века пре нове ере 

 

Мада Вук није силазио у  Мораву, да би ту сакупљао народне песме,  а вероватно би 

забележио и горе поменуту песму о Тројан граду на Великој Морави.  У години јубилеја 

„Два века Вука“, аутор ове књиге је сакупио народне умотворине из Поморавља, околина 

Параћина, и објавио под насловом „Воде ветровите“./47 

-------------- 

47/ Мирослав Димитријевић, Воде ветровите, народне умотворине из Поморавља, 

околина Параћина, издавач „Светлост“ Крагујевац и „Вук Караџић“ Параћин, 1986. 

 

ТРОЈАНОВИ ГРАДОВИ И БЕДЕМИ 

 

   Колико је цар и бог Тројан био популаран у свесрбском и свесловенском роду потврђује 

и број топонима, градова и утврда који носе и данас његово име. На Пештерској 

висоравни, понад манастира Сопоћана, постоји Тројан град, а испод њега језеро. Легенда 

каже да је ту Свети Ђорђе убио аждају. Међутим, народ Средњег Поморавља је сачувао 

мит о том догађају, који се збио управо близу Тројан града, у језеру које је постојало 

мало јужније од њега, а које се и данас зове Змичко језеро или само Змич. То је 

простор између данашњих градова Параћина и Ћуприје. Народ исту легенду спомиње 

и кад је у питању Стришка бара, југоисточно од Параћина, а везује је и за Језеро, 

ресавско село источно од Тројан града, данашње Ћуприје. На највишем врху планине 

Цер, у западној Србији, постоји Тројанов град или Тројанова утврда.  

    Осим поменутих, у Србији постоје и други топоними који носе Тројаново име: 

Тројанова међа, Тројанов крш, Тројанов зид и слично. 

    Врло је занимљиво истаћи и податак да је и древни град код Кулича, где се Велика 

Морава улива у Дунав, у народу зове – Тројан град. У време римске доминације овај 

град је преименован у Маргум (Морава). 

    У праисторији данашња територија Бугарске звала се Доња Медија (римски Мезија), а  

тамошњи медски Срби, такође, су имали свој Тројан град. Он је удаљен око 160 

километара западно од Софије, а постоји и Тројанов друм, кога су Турци звали – Тројан 

јол. 

    И у Мостару се један мост зове – Тројанов мост. У Румунији или Дачкој Србији, постоје: 

Тројанов шанац, Тројанов бедем и Тројанова ливада. У Кијевској губернији чува се – 

Тројанов вал или Тројанов бедем.  

 

ТРОЈАНОВА ЗЕМЉА 

 

    Др Радивоје Пешић протумачио је чувену „Велесову књигу“, урезану на дрвеним 

дашчицама, иначе врло значајан споменик словенске писмености и културе, у којој се 

помиње – Тројанова земља: „Постоји одломак који нас обавештава: "Били су Кимри 

(Кимерци) оци наши, и ти су потресали Рим (вероватно се односи на Одоакра итд.), а Грке 

су растерали као преплашене прасиће." Интересантан одломак, који успоставља сродство 



Руса са Кимеријцима или Кимрима. Истовремено се указује и на ширину деловања 

древних Руса од Рима до Грка.  

    Једна од дашчица доноси нам следећи цитат: "Римљани су нам завидели и смишљали 

зло, дошли су својим колима и железним оклопима и ударили на нас, и зато смо се дуго 

бранили и избацили их из наше земље, а Римљани, видевши да одлучно бранимо свој 

живот, оставили су нас на миру." "...Грци су такође хтели да нас узму у ропство код 

Корсуња (Херсонес-а.), али смо се ми борили... велика борба је трајала 30 година и 

завршила се..." 

На једној дашчици призивају се "соколови да налете на Корсуњ" и освете се за увреде.  

"...и нису дали нашу земљу (Грцима), као ни земљу Тројана Римљанима, да не буду 

осрамоћени Дајбогови унуци..." Овај важан одломак повезује Велесову књигу са 

"Причом о Игоровој војсци", у којој се такође срећу изрази "земља Тројана" и "пала је 

срамота на снаге Дајбогових унука". Могуће је да овде имамо пример позајмљивања. 

"Прича" је била написана 1187. године, а Велесова књига нешто пре 890. године, односно, 

око 300 година раније. Није за чуђење да је аутор "Приче", који изгледа није далеко 

одмакао од паганства, користио архаичне изразе или уобичајене конструкције оног 

времена. Поменимо да има још неких речи које повезују ова два изворника. Тако се, на 

пример, у оба текста срећу изрази "изстјагну ум" и "харалужниј".  

Очигледно да је после Велесове књиге постојала извесна традиција, јер "Прича" није могла 

настати сама из себе. Несумњиво је имала потпору у вековима писмене културе. Овде се 

поново помиње "земља Тројана" у вези са Римљанима. Радња се вероватно одвијала негде 

у области Дунава - пише Др Радивоје Пешић и наставља:  

"... и говори та птица о јунацима-Борускима, који су пали у борби са Римљанима око 

Дунава, близу Тројановог бедема". Овде је место борбе са Римљанима прецизно дато - на 

Дунаву, на Тројановом бедему. Тројанов бедем је штитио Римљане од напада варвара са 

севера. Зашто је Тројанов бедем носио то име није нам познато. Назив није везан 

искључиво за императора Трајана и његово време, пошто су Тројанови бедеми 

постојали и недалеко од Кијева.  

    Сасвим је могуће и да Тројан и Трајан уопште нису синоними“./48    Наравно, и 

аутор ове књиге је у то убеђен, јер се иначе не би ни прихватао овог озбиљног 

истраживања. 

48/ Радивоје Пешић: „Разматрања и материјали-Велесова књига“, „Пешић и синови“, 

Београд, 1995. 

 

ЦАР ТРОЈАН У КЊИЖЕВНОСТИ 

 

    Вук Караџић у свом „Србском рјечнику...“ о цару Тројану оставио је следећи запис: ”На 

планини Церу, у околини Шапца, у близини Тројанова града, живљаше неко лице под тим 

именом. Сваке ноћи иђаше он у Срем код какве жене или девојке. Бојаше се сунчаних 

зракова, да га не спрже, и зато од драгане одлажаше пре сунца. Кад дође код своје драге, 

даду коњима зоби; а кад они поједу зоб, и петао запева, он се одмах враћа у свој замак. 

Једне ноћи брат или муж једне његове драгане метну у зобнице коњима песка место зоби, 

па посече језик свима петловима, да га певањем не пробуде. Кад цар помисли да је време 



да иде запита свога слугу да ли су коњи појели зоб. Слуга одговори да нису, а петлови не 

могаху певати, те се тако Тројан одоцни код своје драге. Најзад видећи у чему је ствар, 

уседне на свога коња и појури замку. Тројан је у том бежању оглувео у селу Глушци, 

изгубио табане близу села Табановци, ослепио поред села Слепчевић, изгубио штит поред 

села Штитари, а највећа му се несрећа десила близу села Десића. Сунце га на крају стиже 

на путу; он се сакрије под један пласт сена; но дођоше волови и растурише сено, те тако 

Тројана дохвати сунце и спржи.” /49 

     У свом делу „Кнежевина Србија“ Милан Ђ. Милићевић је забележио исту легенду, са 

мало измењеним детаљима: „У једном замку на планини Церу живљаше цар Тројан. 

Имађаше три главе. Једна гуташе људе, друга животиње, а трећа рибе. Дању  борављаше у 

свом замку на Церу, а ноћу у Ширину, на Сави. Народу се није допадао овакав начин 

живота, те оде и потужи се Светом Димитрију, једном од Тројанових слугу, и 

 

------------------- 

49/ Вук Караџић, Србски рјечник, Беч, 1852. 

   

замоли га да упита свог господара: чега се он боји: „Бојим се сунца“ одговори Тројан. 

Дознавши то, Свети Димитрије да коњима пуне зобнице песка место јечма, а људима 

закаже, да сваки својим петловима повади језике, да не би певањем објавили Тројанову 

зору. То њега омете те се задоцни и сунце га ухвати.Он се зарије под пласт сена; али дође 

бик те преврне сено и он се растопи. Прича даље вели да је Тројан у том бегању оглувео у 

селу Глушцу, изгубио табане близу села Табановци, ослепео поред села Слепчевић, и 

изгубио штит поред села Штитари, а највећа несрећа му се десила близу села  Десића“./50 

 

КУЛТ ЦАРА И БОГА ТРОЈАНА У СРБА 

 

    Цар Тројан је био врховни бог србског митолошког система, хиљадама година био је 

опеван и врло омиљен бог у Срба, али са доласком нове хришћанске вере, почео је 

добијати нове, односно све лошије атрибуте и квалитете и као цар и као бог. Те ниже 

моралне и етичке вредности које је добио цар Тројан, у новој вери, могу се видети у 

народним песмама и приповеткама. У Милићевићевој приповести, у новом религиозном 

периоду код Срба, видимо и нове карактеристике врховног бога Тројана. Тројан је без 

слуха и вида, нема табане, постао је сакат, и остао је без штита. Закључујемо да су му 

Срби, већ покрштени у Христовој вери, почели приписивати особине бога мртвих, ноћног 

бога, јер су описане особине биле основне карактеристике бога мртвих. Због чега је 

врховни бог хром, пита се Веселин  Чајкановић, односно откуда хромост Дајбогова или 

Дабова (Криви Даба)? 

 

--------------- 

50/ Милан Ђ. Милићевић: Кнежевина Србија, Београд, 1876.  

     Чајкановић нас подсећа да је и Водан био у једно око слеп, а Тир у једну руку сакат, те 

поставља питање да није у овом случају у питању можда „превентивно ровашење“ 

сакаћење врховног бога, који је, према наивном народном схватању, баш зато што је 

највећи од свију н нама најскупљи, у исто време и у највећој мери урокљив? Није ли то 

одбрана од урокљивости врховног бога Тројана?.Бог Тројан се саобличава врло често са 

воденим божанством коме се приносе људске жртве, што се може видети из народне 

песме:  

„Постоје три варијанте ове песме.I варијанта. Најпре то је песма коју је забележио 

Петрановић под насловом: „Анђели благо дијеле“ (Петран., II, 1989: 7-14). Окосницу чине 

поступци које је Огњена Марија морала да чини да би уразумила град Тројан, који јој је 

припао према подели компетенција, а у коме важи неморал, безакоње и, што је посебно 



важно, тамо се народ клања тзв. "сребрном", паганском богу, али не и "Богу истиноме". 

Њена су браћа познати светитељи: Петар, Илија, Никола, Ђорђе. 

 

"Светој госпи блаженој Марији 

Дадоше јој проклетог Тројана, 

У коме се безакоње ради, 

Да умири и закон постави".  

     Обишавши живот у Тројану граду, светица се жали да је стање изузетно тешко, посебно 

на моралном плану: 

 

"Скоро сам ја од Тројана града 

Тамошнога умирит не могу 

Ту не пази млађи старијега, 

Но брат брата на мејдан зазива /.../ 

Не светкују свете неђељице. 

И те бих ти јаде халалила 

Не моле се Богу истиноме 

Нег' од сребра Бога саковали 

Па се моле Богу сребрноме". 

 

    Тражећи савет од браће како да тамо ствар поправи и уреди, светитељи јој саветоваше да 

покуша са трећом казненом мером над становништвом Тројана града: 

 

"Проговара светитељ Илија 

'Немој тако, мила секо моја! 

Но да треће сјетовање дамо: 

У Тројану крај краљева двора 

Нека пукне зелено језеро 

А у њему несита аждаја 

Нека ждере момке и ђевојке 

Све на ноћцу по једну ђевојку 

А на јутро момка нежењена". 

 

   Поступивши по савету, дође тако ред и на краљеву кћер, наиме, да се мора жртвовати 

воденој немани. Краљици, матери несуђене девојке, дође на сан шта јој ваља чинити да би 

спасила кћер своју: 

'"О госпођо, од Тројана града!  

Довече ћеш шћерцу опремити 

Не спремај је ноћу, ни акшаму 

Но кад сване и огране сунце; 

Овако ћеш цуру с'јетовати: 

Како дође до воде језера 

Нек умије пребијело лице, 

Па с' окрене сунцу на истоку 

Нек помене Бога истинога, 

Не спомиње Бога сребрнога, 

Па што њојзи Бог и срећа даде"'. 

 

    Када је све то учинила девојка, чекајући крај језера, у неко доба наиђе "незнани јунак", 

коме се она пожали у каквој се невољи налази. Он јој рече да ће наслонити своју главу на 

њено крило и да му "поиште перчин". Он је заспао, а затим:  



"Заљуља се зелено језеро, 

Док ево ти шаровите гује",  

коју је, дабоме, јунак савладао“. /51 

 

   А то „зелено језеро“ из народне песме, може бити баш Змичко језеро, које се налазило 

између данашњих суседних градова Параћина и Ћуприје, а недалеко од Тројан града. А 

Змич, мочварно земљиште некадашњег језера, и даље постоји као топоним. 

       Др Веселин Чајкановић, један од наших назначајнијих етнолога, тумачећи Вукову 

причу о  цару Тројану, објашњава зашто Тројан, у људском облику, иде сваке ноћи код 

смртних жена и девојака. По њему то је чест случај у народним причама, а богови узимају 

људски облик да би задовољили своје еротске прохтеве./52  

   Волови који у Вуковој причи растурају пласт сена и во из друге Милићевићеве приче, 

такође, су део древне религије и фолклора. Наиме, знамо да је Сербо Макеридовић, Бог 

Сербон, такође, себе сматрао другим богом Баком (Биком), и 
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51/ Др Војислав Шешељ: О старој српској религији -Тројан - врховни бог српског 
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 52/ Др В. Чајкановић: „Студија из религије и фолклора“, Етнографски зборник XXXIV 

издање Краљевске академије наука и уметности, Београд, 1924).  

на древним цртежима приказиван, као и први бог Бак – Нино Белић, са телом бика и 

човечијом главом. То што се „жене и девојке без отпора, чак врло радо, подају Тројану има 

опет свог дубљег разлога. Ту се ради о породу. Најбољи јунаци, по веровању нашег народа, 

потичу од таквих демона као што је Тројан, затим од Змајева или Вила. „Што год има 

Србина јунака/ свакога је одгојила вила/Многога су змајеви родили“, бележи В. 

Чајкановић. Колико су жене и девојке жуделе за њим, описује нам и Растко Петровић у 

роману „Бурлеска Господина Перуна Бога Грома“: „Једна девојка на ужас целог народа 

збаци одећу, стаде гола иза капије, почека, и најпре брата успава отровним травама. И 

ошинута стоји и чека од јутра до поноћи и мрмља чекајући: "Очи су ти козје, уши су ти 

јареће, руке су ти као јаблани, дођи!" Народ дође раздражен, исприча Дажбогу. Прва жена. 

Тако да су сва већ сеоска деца стала певати витлајући се сокацима: "Очи су ти козје, уши 

су ти јареће, руке ти вити јаблани, умирем од жудње; ох, ох; ах, ах“. У жељи да зачну децу 

са највећим и најбољим, са србским богом и царем Тројаном (Сербом Макеридовићем), 

помама је обузела милијарде жена, пише даље Растко Петровић:  „Да он напусти драгану 

брзо и заведе другу, a она га прва још увек чека. Драгана прва, драгана друга. A гле нова 

мила не уме да нађе других речи, већ не знајући ни сама, понови оне што је чула: "Очи су 

ти козје, уши су ти јареће, руке јабланске, најлепши, горим!" Ускоро га безбројно девојака, 

хиљаду, милион, милијарду, седамдесет седам милијарди, бескрајно милијарди чекало, 

певало за капијама, свака засебно. Бескрај жена чекало, a само једна није патила. И тако 

редом и ужасно, много бола и патње трепери у ужасу. Душе дигоше руке увис, па стадоше 

да се клањају и клањајући се ударају главом о земљу; и да преклињу; душе мртве за оне 

што осташе живе“. А какав је јунак био Бог Тројан, налазимо његов опис такође у роману 

Растка Петровића: „A веле да је долазио на коњу и да је одскочивши са коња, дочекивао се 

у један мах на обе ноге раскорачене. Кад стигне, величанствен је и велики. Ускликне: 

"Груди ми се рашире и толико израсту да собом свет испуне, и толико сам велики да сам 

пољубац устрептали. Као копци залећу се моји коњи у непријатеља, затежу се лукови, са 

њих стреле одскачу, на мишицама је дух божији, земља се тресе, грми, киши, киши огањ. 

Ја сам ужасан; кад се залетим, свалим једног по једног као биволе у воду, и онда се 

разбесним поврх лешева нагомиланих, развичем се, разгрмим, почешем се по глави. У 

мени су све планине. Кога данас оборим да више не устаје. Слећем с коња као кад се цела 



гора топола обара. Руке су ми тако размакнуте и раширене као рај да хоће и љубу бога 

Перуна да загрле“. /53 

 „ТРАЧКИ КОЊАНИК“ ПРОНАЂЕН КОД ПАРАЋИНА  ПРЕДСТАВЉА ЦАРА 

ТРОЈАНА 

     Одмах морамо нагласити да култ „трачког коњаника“, као ни култ „подунавског јахача“, 

никада нису постојали код Срба у праисторији, нити у првим вековима хришћанства. 

Њихове „култове“ су измислили савремени археолози и историчари, иначе строго 

контролисани и на материјалном и теоретском плану од страних ментора, како не би 

обелоданили право значење тих јахача на коњу, који су врло присутни на многим 

археолошким локалитетима. Већ сама та чињеница говори да 
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53/ Растко Петровић: „Бурлеска Господина Перуна Бога грома“, прва књига: О 

распуштености богова, „Филип Вишњић“, Завод за издавачку делатност, Београд, 1985. 
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је такозвани „трачки коњаник“ или „подунавски јахач“ неко врло важно божанство 

древних Срба, које археолози не смеју именовати правим именом,  јер би тај артефакт, 

врло дубоко у историјској прошлости убицирао његово порекло, што наравно не иде у 

прилог заступницима антисрбске измишљене историје. Осим у светилишту изнад 

Параћина, плоче  „трачког коњаника“ су још пронађене у Банату, источној Србији, 

источној Македонији, западној Румунији и западној Бугарској, свуда тамо где су живели 

Срби. Коњаник има огртач, штит и копље, око њега су пас, лав и змија, дрво живота и рог 

обиља, симболи који указују да би то могло бити и божанство плодности.  Треба рећи да је 

и стари србски бог Tриглав повезан са коњима. Триглав се може поредити са царем 

Тројаном. Са доласком хришћанства Триглав је потискиван, али је зато у народу 

табуизиран у цара Тројана. Зато сматрамо да Трачки коњаник, Подунавски јахач, 

ведски Тримурти и наш србски-словенски бог Тројан су уствари једно исто прастаро 

србско божанство.   Међутим, ту чињеницу „званични историчари“ не желе да уваже, јер 

би тиме србској митологији и религији дали сувише дубоку прошлост и значај.  

   На њихову жалост  истина се не доказује. Истина се показује, а лаж се доказује. И на 

мермерним вотивним плочама које су нађене на Карађорђевом брду код Параћина „трачки 

коњаник“ држи исте или сличне „исигније“. А познато је из народних предања, које 

званични  археолози и историчари не узимају у обзир, да је и цар Тројан био, поред осталог 

и симбол плодности, као што смо и приказали. За измишљеног „трачког коњаника“ 

ахреолози и историчари кажу да је био посредник између смртника и богова, наводно 

Рашани (Трачани) су веровали у њега и њему у част су правили светилишта где су му се 

широке народне масе клањале и молиле. На тим светилиштима Срби су приносили дарове-

захвалнице, вотивне плоче, како их сада зову археолози, али не измишљеном „трачком 

коњанику“, већ древном србском  божанству. У ведској цивилизацији Срба у Индији то је 

био бог Тримурти – Троглави,  у Европи бог Триглав, потом цар и бог Тројан, чији се један 

од градова  налазио на десној обали Велике Мораве, код данашње Ћуприје. У праисторији 

имамо сличан случај и из времена Александра Великог Карановића, освајача трећег 

србског светског царства. На пространству његовог светског царства било је десет „белих 

Александрија“, подигнутих њему у част. Најпознатија је била она у Египту. По свој 

прилици ни трећи  по реду освајач и господар света цар Сербо Макеридовић или народски 



речено цар Тројан, није имао мање градова посвећених себи. Можда чак и већи број утврда 

и бедема и данас носи име цара Тројана. Такозвани коњски дани, у хришћанству се 

називају Тодорови коњи, али нису везани за светог Теодора (Тиронског) и не светкују се на 

тај дан, већ у следећу суботу. И та чињеница нам указује да је овај култ или обичај био 

везан за персонализовано божанство – бога Тројана, освајача светског царства, а који је то 

царство освојио јашући на коњу, да би у хришћанској цркви био скривен иза имена 

Тодорови коњи – који у приличној мери, довољној да се „Власи не досете“, како каже једна 

србска изрека,   кореспондира са синтагмом - Тројанови коњи.  Са доласком нове вере, 

прослављали су се, у суботу после празника Светог Теодора (Тиронског) – Тодорови коњи 

или коњски дани. Ево шта о томе пише Саватије М. Грбић:  „Тога дана, они који имају 

коње, месе колач за здравље коња. Колач се меси округао, а на средини пробушен, тако да 

би га човек могао натаћи на руку. Тога дана ваља да се коњи јашу или прежу. Обично се 

искупе повише коњаника, сваки коњаник ваља да натакне на леву руку онај колач и тако са 

колачом мало пројаше коња. Пошто се коњ мало пројаше, изломи се онај колач и даде се 

мало и коњу, да од њега поједе." /54 

   Зато верујемо да се иза празника Тодорова субота крије стари србски-словенски 

предхришћански празник посвећен коњима али и богу Триглаву. „Трачки коњаник“ је 

уствари, цар и бог Тројан, често приказиван и са три главе, односно ведски Тримурти и 

србско-словенски Триглав представљају једно исто божанство које, због удаљености и 

раздвојености једног истог народа, и касније доласком хришћанства, добија мало другачије 

називе и особине. 

АРХЕОЛОШКИ  НАЛАЗИ О ТРОЈАН ГРАДУ 

    Праисторијски трагови насеља на територији данашњег града Ћуприје, као и на 

територији ћупријске општине, пронађени су на више места. Последњи налази су 

откривени на траси новог колосека железничке пруге Београд-Ниш, јужно од Ћуприје, 

према Параћину. Због свог повољног геостратешког положаја подручје Средњег 

Поморавља било је настањено још у раном палеолиту, а на другим локалитетима 

наилази се на материјалне доказе живота из свих каснијих периода. На простору 

некадашњег Хореум Маргија, пронађени су остаци најстаријег насеља, које 
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свих каснијих периода. На простору некадашњег Хореум Маргија, пронађени су 

остаци најстаријег насеља, које археолози датирају у бронзано доба, око 2000-1000 

година пре нове ере. Дакле, основни докази о постојању градског насеља крај Мораве 

и Раванице постоје и откривају нам истину да је овде заиста постојала градска  

насеобина, односно град у праисторији, то јест у време цара Тројана или цара Серба 

Макеридовића, који је пре Тројанског рата кренуо у освајање светског србског 

царства. Пре тога је цар Тројан подигао на овом месту град, кога су Срби прозвали - 

Тројан град.  

    Нажалост, највеће вредности Тројан града, односно и Хореум Маргија, за сада су 

недоступне јавности, јер се сви докази налазе испод објеката касарне Војске Србије. 



Откривање целог комплекса града било би највећа драгоценост за генерације археолога, а 

то је једино могуће ако се премести касарна Војске Србије.  

     Верује се да је највећи број ископаних материјалних доказа, односно покретни 

материјал, однешен пре и после расформирања првог ћупријског музеја. Ти предмети који 

су били у првобитној поставци углавном су нестали, а оно вредније што се могло ставити у 

џепове и торбе – однето је.  

     Иначе, први ћупријски музеј формиран је 1954. године, а 1955. усељен у једну 

од најлепших зграда у моравском стилу, која се налазила на десној обали реке 

Раванице, у пределу данашње зграде суда. Десет година касније река Раваница се 

излила и поплавила музеј на њеној обали, а највећи део вредних предмета је већ 

тада нетрагом нестао. Преостали сачувани материјал је склоњен у Народни музеј у 

Београду и Завичајни музеј у Јагодини. Након тога Ћуприја није имала свој музеј 

све до 1993. године, иако је то град и околина, са великим бројем археолошких 

налазишта. Данашњи музеј (зграда старе поште) у Ћуприји налази се баш на 

локацији где је некада постојао праисторијски Тројан град, а касније и Хореум 

Марги. 

(Извор: Мирослав Димитријевић: „Древна паметарница земље и народа Морава“, 

Удружење свесловенске учености Београд, 2015.) 

КУЛТ БОГА ЂУРЂА У СРБА 

 И ЂЕРЂЕЛИН (ЂУРЂЕЛИН) –  

ПРАИСТОРИЈСКИ СРБСКИ ГРАД 
(Проширена верзија) 

 

     Топоним Ђерђелин налази се близу Бачине у Темнићу и о њему до сада није 

изречена коначна реч науке. Код Феликса Каница/55  налазимо податак да је то 

било римско утврђење, да је имало свој водовод, терме и да је делом коришћено и у 

14. веку. Иначе, Феликс Каниц је, као што знамо, све локалитете на територији 

земље Србије углавном приписивао римској култури, што је више него 

тенденциозно, а очигледно је да се и данас ради на новој ромеизацији Србије, 

најпре преко културне окупације и актуелних туристичких дестинација из доба 

Рима. У Ђерђелину владарска кућа Лазаревића је имала свој летњиковац – летњу 

резиденцију – и користила бање и терме, али је временом све сравњено са земљом, 

разнето и опустошено. Топоним Ђерђелин је савремени прелик старог назива - 

Ђурђелин.  Постоји и језичко утемељење за ову коренску морфему ђур=јур, а које 

смо пронашли код Милана Будимира и Светислава Билбије, који тврде да су 

древни Срби глас  ј замењивали гласом  ђ и  

----------------- 
55 / Феликс Каниц: Србија земља и становништво, Српска књижевна задруга, Београд, 1985.   

обрнуто.   И народно предање потврђује ово језичко откриће поменутих 

палеолингвиста и историчара. Наиме, древне Темнићанке су своје мужеве кад 

полазе у војени поход благосиљале речима: „Јур да га вата“ или „Ђуруџи га вате“, 

односно јуришни занос да га држи, ратна срећа да га води, Бог Јуриша/Ђуриша да 

га надахњује и чува.  



    Милош С. Милојевић/56 овако објашњава тај древни благослов србских жена кад 

им мужеви полазе у рат: 

 „ И данас ђур, јур, јуриш, ђурим итд. као и у старих Срба, значи бога рата и 

победе, као што сведочи и овај њихов војени усклик „уа“ уместо наше „ура“, т, ј. „у 

рај“- иду они Срби који падну за своју веру, народност и земљу у боју“. Према 

томе, морфема јур-ђур у коначној језичкој деривацији дала је име граду - Ђурђелин 

– Ђерђелин, а то је град Бога рата и победе, срећан, заносан град. Да је Милош С. 

Милојевић био у праву не само са историјске, верске и традицијске стране, 

потврђује нам и језичко утемељење за ову коренску морфему –ђур=јур- јер и 

Милан Будимир и Светислав Билбија говоре да су стари Срби у свом језику глас ј 

замењивали гласом ђ. Например: Јурје=Ђурђе или „Јурај=Ђурађ“.   

    Милош Милојевић у свом већ помињаном делу пише и о србском народу који је 

отишавши са Балкана  населио Галију, (римски назив) односно Роданију, данашњу 

Француску. И тамо у Роданији Срби су опет имали своју Рашију – Горњу и Доњу. 

„Горња се опет делила на ове земље: 1. Ђурђевску или Турићку област... и у њој је 

живело србско племе Ђурићи (Ђуранићи) или Јуранићи“ – тврди Милојевић.  

     И из овог цитата извлачимо следеће закључке: 1) Потврђује се језичко правило 

да су Срби у свом говору замењивали  

------------------- 
56 /Милош С. Милојевић: Одломци историје Срба, Србско учено друштво, Државна штампарија 

Београд, 1872, репринт ИКП 

 

гласове ђ и ј и 2) да је историјски стварно постојало србско племеЂурића или 

Јурића, Ђуранића или Јуранића, Ђуришника или Јуришника. 

    Древни србски град Ђерђелин у Темнићу подигли су у далекој праисторији 

Теменићи, племе од лозе Јераклића, односно народ од крвног стабла бога Сербона 

или цара Серба Макеридовића (другог бога Бака). Град је по свој прилици добио 

име по свом градитељу Ђурђу – Ђурђелин. Иначе, Јераклово потомство је врло 

разгранато. Сам Јераклид потиче од Јеракловог сина Хила, који изроди Клеодеја, а 

овај Аристомаха (Аријца Великог – у слободнијем преводу), а овај опет роди – 

ТЕМЕНА.   

    Мит о ТЕМЕНУ остао је записан захваљујући Паусанију (2. век п. н. е.) и 

Аполодору (1. на 2. век п. н. е.). И по једном и по другом писцу, ТЕМЕН је србског 

порекла. Нужно је довести у везу данашњи топоним ТЕМНИЋ са ТЕМЕНИЋИМА. 

То античко србско братство насељавало је простор данашњег ТЕМНИЋА, односно 

обале у горњем току Велике Мораве, као што смо већ напред рекли. Из родослова 

Јераклида даље налазимо да је ТЕМЕН родио КАРАНА, оснивача племена 

КАРАНА, односно КАРАНОВИЋА, из чије лозе и потиче Александар Велики, цар 

србски.      

          ТЕМЕНИ, србско велико племе, делом се селило и на исток, па тако Милош 

С. Милојевић проналази њихове трагове у топонимима и у Азији: 

       „И тамо у Азији и овде су биле реке и градови тога имена... Темна река – 

Темнон планина, вид: наш данашњи Темнић“ („Одломци историје Срба“, Београд, 

1872, стр, 43). Постојање ових топонима вероватно потиче из времена  цара Серба 

Макеридовића или Бога Сербона (другог бога Бака), када су и ТЕМЕНИЋИ пошли 

за њим у освајање светског србског царства. По освајању остали су  на тим местима 

да живе и географске појмове сравнили са појмовима из свог првобитног завичаја у 



балканској Србији те је тако једна река на Тибету „крову света“ добила име 

ТЕМНА, а планина ТЕМНОН... 

     Ђерђелин је у дубокој србској праисторији, оријентационо у времену око 

Тројанског рата, био престоница централне Србије - Сарданије. Смештен на јужној 

страни планине Јухор, Ђурђев град Ђерђелин имао је на северној страни Јухора, 

код данашње Јагодине, свог „имењака“, односно друго утврђење – Ђурђев град на 

Ђурђевом брду. Од града Ђерђелина у Темнићу не постоје надземни остаци, али на 

Ђурђевом брду постоје остаци града, мада се око старости ове тврђавице 

истраживачи не слажу. 

     Ми сматрамо да су Теменићи, по којима је данашњем Темнићу и остало име, 

односно Ђурђеви потомци контролисали простор од састава двеју Морава, преко 

Темнића, Доњег и Горњег Левча, Средњег Поморавља до Белице и Багрданског 

теснаца, заправо цело Средње Поморавље. Јухор, у срцу Србије, био је централна 

стратешка тачка, са које су контролисани сви прилази, односно све капије 

Поморавља, био је изванредно заштићен и као планина пуна рудног богатства, 

посебно племенитих метала. Зна се да су и у 4. веку Христове ере постојали 

„рудници цара Константина на Јухору“, затим у средњем веку те руднике су 

користили цар Душан и кнез Лазар Хребељановић.   

 

КУЛТ СТАРОГ СРБСКОГ БОГА ЂУРЂА (ЂУРУМА) 

 

    Данас је стари србски бог Ђурђе – Ђурум-Ђурим – Ђуран-Ђура готово 

заборављен у србској митологији, али је ипак у многим народним песмама остало 

његово име и персоналне карактеристике, захваљујући записивачу Милошу С. 

Милојевићу. Ђурђе је пре свега храбар ратник, бог, заштитник србских војника и 

заштитник града Ђурђелина-Ђерђелина, који је у праисторији био главни град 

народа Теменића, пореклом од лозе Серба Макеридовића или Јеракла, са којим се и 

опевава у свим народним песмама. Поред Јеракла- Јарила, стари бог Ђурђе стоји уз 

раме са највећим боговима древне србске вере: Перуном, Видом, Триглавом, 

Белбогом, Тројаном  и другим.  О томе имамо и података у народним песмама које 

је забележио Милош С. Милојевић:  

 

"Млади Давор, силен Ђурум, 

Бели Перун, страшни Права". 

 

"Пред Лазара сиљеног 

Пред Јарила храбреног 

Да му даде Јарило: 

Веље снаге и силе. 

Да му даде Ђуриме: 

Бојна коња дората. 

Бојно седло сребрно"./57 

 

"Млади Давор, силен Ђурум, 

Бели Перун, страшни Права, 

Светли Свевид, јаки Родогост, 



И посилни Триглав стари, 

Што сотвори, живе, руши". /58 

 

Који су атрибути србских богова старе религије-божанстава: Давор је млад, Ђура 

силан. И данас у народу моравскога краја  

--------------------- 
57/ Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског, књига 1, Београд, 1869: бр. 148 

58 /Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског, књига., 3, 1875: бр. 193  

се каже „Он је уђуран“ – односно спреман и силан. А за млакоњу и неспремнога 

човека каже се иронично: „Е, он је баш уђуран“./59  

 

 Перун је бели бог – Белбог или Бели Бог ; Свевид - светли, а Радогост је снажан и 

јак. По свој прилици најјачи је Триглав, али и овде  је присутан бог Ђурђе под 

именом Ђурашин, али и Јурашин. Знамо да је Јурашин и Ђурашин исто име, како 

нам је на почетку овог поглавља  образложиили Милан Будимир и Светислав 

Билбија.  

 

Доро Правди право говорио.  

"Догнао би мили господару!  

Догнао би твоју милу сеју!  

Твоју сеју Златију девојку,  

Ал се бојим Богдана овчара  

Са његових девет миле браће  

С Вукашина и са Богдашина  

С Јуришаном и са Драгишаном,  

Борашином и тим Ђурашином,  

Драгичаном и Андрочаном  

И Вељисавом братом понајмлађим.  

Обе ће ми ноге саломити,  

А стражње ми огњем сагорети  

Те ћу остат грдан у свијету" /59а 

 „У песми Лазар и Јарило су једно исто божанство, у чијим ликовима доминира 

древнији старословенски архетип Јарила,  

59 /Казивала Радмила Димитријевић, по „речнику“ своје баке Косаре из Поточца 

59а/ Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа србског Београд, 1875. године 

и нови, национално србски, који се профилисао у историјско-ратничком времену 

Срба. О томе се приповеда и у песми која припада истом лазаричком циклусу (I, бр. 

165). ''Обрни се Лазаре, / Наш прерабри Јаруне!''. Песма (I, бр. 166) уноси и нове 

елементе:  

''Пред Лазара сиљеног, /Пре Јарила храбреног/ Да му даде Јарило:  Веље снаге и 

силе. / Да му даде Ђуриме: / Бојна коња дората. / Бојно седло сребрно''. /60 



 Дакле, Јарило, о чијем култу смо делимично писали у поглављу о Јарили, Јарини 

или Јерини-његовој парнаки, јесте храбар јунак. Јарило, помаже кнеза Лазара – 

хришћанског војсковођу на пољу Косову! Бог Ђуро у следећој песми добија 

атрибуте јаровидог бога Јарила, али истовремено и бога Вида – Јаровид, и уз то 

епитет – турновитог. 

''Отпутова силна Страовила. / Реда дође и милој јој ћерци, / Реда дође у 

походе поћи, / Милој ћерци вили Пољељици, / А са зетом младим 

Јаровидом. / Јаровидом Ђуром Ђурковићем. / Реда дође ама не долазе. / 

Чекала јих тамо Страовила. / Чекала их годиницу дана, / Чекала јих и другу 

годину, / Чекала јих за девет година, / Када јој се веће додијало. / Тад 

упреже те коње ветрове, / ... И поведе муње и громове, / А са мужем 

великим Першаном. / У час пошли, а брже су дошли, / Баш на Шару 

високу планину. / ... Како дошли на вршак планину, / Ал' на њему нигде 

двора нема. / Где су били  

-------------------- 
60/ Милош С. Милојевић: „Песме и обичаји укупног народа србског“ II, бр. 261 

 

тамо бели двори, / Вељи двори силног Јаровида, / Јаровида Ђура 

Турновитог, / У облаку у трократном зраку''./61 

И у следећој песми  древни србски бог Ђурђе описује се атрибутом – страшни.  

''Драги змеје, коуде ће ме носиш? / ... Свекар ти је тај вељи Триглаве, / А 

свекрва стара Живанија, / А девери Праве, Световиде, / Страшин Ђурим и 

силин Јаројле, / Се Божићи мили Белбожићи, / А јетрве младе Белбожиће, / 

Што се светлат како јасно соулнце''./62 

 

     Сретен Петровић/63, један од наших најбољих савремених познавалацa древне 

србске и словенске  митологије појашњава нам односе међу божанствима Срба-

Словена:   „Триглав симболизује Сунце, свекрва, жена Триглавова је Живанија, 

која симболизује Месец, соларно-лунарни дуализам; синови Триглавови, 

несумњиво је, управо су сви горе побројани, њих десеторица, укључив ту и 

Световида. Поред осталих и Права, Световид, ''силни'' Јарило, и ''страшан Ђурим'' = 

Давор, који се сада називају милим Белбижићима; Белбожићима, јер су синови 

Светлог бога, бога 

-------------------- 

61/ Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа србског II I, бр. 223 

 

62/ Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа србског, II, бр. 261 

 

63/ Сретен Петровић: Митологија , култура, цивилизација, www.svevlad.org.sr 

 

http://www.svevlad.org.sr/


Сунца“. „Као да је младожења, Змај, у ствари Перун, као змајевито божанство, 

каткада и у форми бика, одводи девојке у своје одаје. У песми (III, бр. 371) то се и 

потврђује: ''Прво хоро од млади момчиња, /Од момчиња војни Јарилови, / И брата 

му Јуришан Ђуриша. / Све јунаци бољији од болего''./64 „Међутим, да није увек 

певач свестан дистинкције ко је то Ђурим, јер митолошки меша два иначе по 

темпераменту и карактеру слична божанства, која су уз то и у братском односу, а 

негде и побратими - што указује на ближу везу унутар круга сунчеве браће, 

показују следећи одломци песама: (III, бр. 285, 286); ''Сина женит со та бела Вила, / 

Бела вила младо Пољељица; / Ћерка дава за добра јунака, / За јунака Ђурашић 

Јарила''. ''На свој господин голем Ђурим, / Голем Ђурим Јарил војвода''. Произлази 

да је младој вили Живанији свекар: Радогост, а жена Радогоста - Јага. Син им је 

Ђурим, што је другде Давор, овде Јарил. У песми (III, бр. 13 и 19): ''Улини ми 

умоли ми, / Веља Ђура, тај Јарила''; ''Ал' се Ђурађ не даје, / За момка ми Јарила''./65  

    Мит о Ђурђу као богу плодности био је раширен у народу моравског краја. Бог 

плодности или Ђурђе. Различити облици имена Гург, Ђурђ...провлаче се кроз 

етнолошку литературу, ђурђевске песме и обичаје, ако и христијанизованог 

празника Св.Ђорђа који се никада у народу не зове Ђорђевдан него Ђурђевдан 

(Гургевдан или Гјургјевдан). Слављен је на тачном средишњем дану пролећа (45.-

ог дана од 90 дана пролећа)као и данас..У средњем веку су му додати епитети 

зеленог витеза и роматичне конотације,,он убија змаја да би спасио изабраницу 

свога срца.Ђурђијанци (данашњи Грузијци) га се  

------------------- 
64/ Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа србског  III, бр. 371 

 

65/ Сретен Петровић: Митологија , култура, цивилизација, www.svevlad.org.sr 

сећају. Цео словенски свет..А и у Хатском царству је слављен али под другим 

именом... Астролози би рекли да је Ђурђевдан дан када је Сунце на 15 степену 

Бика, а бик се разликује од вола баш по том органу који служи за размножавање..и 

продужетак врсте.. За њега се везује култ плодности (и гројзе и лојзе и деца и 

јарићи и јагањчићи) па ми се чини изузетно логичним..да је семе раста и семе 

живота скривено у дару Бога плодности, односно то је његов главни атрибут...И 

отуд Ђурђ—>Ђорђе.  

     Ђурађ је бог плодности и мушкости и Ђурђевдан је његов празник и Бик је 

његов знак... Иначе, дискутабилно је и то колико се задржао уопште и у обичајима 

повезаним с празником Ђурђевданом, ако овај словенски празник има везе с богом 

Ђурђем — по имену свакако да, он је назван по светом Ђорђу, а верујем да је овај 

управо оличење мушкости задржано у хришћанству — али ђурђевдански обичаји 

не славе мушкост него пролеће, Бик је знак почетка пролећа!) Градови, а посебно 

становници велеграда су заборавили Дјурдја..иако у црквеном календару пише 

(провери!) Ђурђевдан, а не Ђорђевдан  или Грегоријев дан. Једу јагањчиће, ко 

може... Празник Ђурђа је кулминациони моменат пролећа (45, дан од могућих 90), 

као онај један дан  врхунца плодности јајне ћелије..Иза тога већ није исто, а пре 

није ни било...Постојао је празник и пре хришћанства. У 15. веку разрушено је 

последње светилиште старије вере.. Св.Ђорђе нема везе са разбијањем јајета о 

главу овчијег предводника, нити му се певају ђурђевске песме на ђурђевски глас 

http://www.svevlad.org.sr/


"Красан јунак нада село шеће...Девет сеја купају га..Девет сеја облаче га...итд".   

Јарило или стари бог рата Ђурђе.“  

 

    Како Милојевић објашњава митски лик Јарила? У оквиру лазаричких песама и 

обичаја, он даје опис боја које се јављају у овоме обичају, односно које су боје 

најпожељније, а затим, која биља, и које се дрво узима у циљу плетења венаца, 

кићења лазаричке поворке. Каква је застава? Што се гране за венце тиче, узимају се 

од грма и храста: ''Грмова или растова, а и драшкова грана са плодом значи: венац 

славе, победа над непријатељима која се и у љубави хоће. Он је још и знамење бога 

Јарила старог или Ђуре, бога војна, ратова и крајина и бога Давора или Тавора, 

бога смрти и ужаса а и опште туге и жалости''./66 

Легенда о Ђерђелину - запис Станоја Мијатовића, 1905. 

„Приповеда се да је у месту Ђерђелину некада била варош, звана Ђерђелин. Та се 

варош простирала од запада ка истоку, од данашњег Ђерђелине до Грабовца, места 

у равници, где је некада било старо село Грабовац, или се варош простирала од 

данашње ђерђелинске до грабовачке чесме. Захватала је целу равниоцу Грабовац и 

страну данашњег Ђерђелина. Дућани су, како се прича, у тој вароши били толико 

чести, да је мачка могла по крововима прећи с краја на крај вароши. У Ђерђелини и 

данас има зиданих бунара за које кажу да су из тог времена. Затим, постоје зидине 

од некаква градића, које се једва познају. У Грабовцу постоји нека развалина за 

коју се прича да је од бање, која је ту била. До бање је стара чесма а одмах до ње 

развалине за коју се држи да је од цркве. Близу ове црквине је место Товарњача, где 

су се товариле и растоваривале камиле, које су доносиле робу граду Ђерђелину  

 

----------------------- 
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и односиле оно што је било за одношење. 

    У Ђерђелину и околини и данас се проналазе стари римски новци, старе мамузе, 

косе, мотике и друге гвоздене и бронзане ствари. Још народно предање каже да је 

из народних песама познати Ђерђелев Алија је био из овога града, као и да су овај 

град засновали Турци. 

На источној страни Бачине, одмах на крају села, нађене су хумке и у овима урне са 

пепелом. Ове урне су у облику великих лончарских ћупова, само су мног боље 

глеђосане. Скоро у свакој урни, осим пепела, нађе се и по која друга ствар; као нож, 

бритва, гривна, минђуша, ђинђува и др.На северној страни Бачине постоји неко 

старо гробље. У близина овог гробља постоје два запуштена и забатаљена бунара о 

којима се ништа не зна, а до њих је нека развалина, за коју се тврди да је била 

црква. Пре неколико година у атару овог места ископан је један печат на коме пише 

„суд општине бачинске“ а код основне школа пронађена је нека стара икона“./67 

   Легенда коју је забележио Станоје Мијатовић говори о Ђерђелину као веома 

густо насељеном месту, тако да је мачка могла с крова на кров скачући да прође 

цело насеље. И данас су сва насеља од Варварина до Јагодине спојена, а често их 

раздваја само табла са именом насеља, тако да је Ђерђелин од Бачине до Јагодине 



уствари и даље једно насеље, које би то званично могло и да постане новим 

просторним планом, новом демографском, економском  и административном 

стратегијом. И као у далекој прошлости, Ђерђелин би временом опет могао да 

постане - србски мегаполис.  

------------------ 
67/ Станоје Мијатовић:„Темнић–антропогеографска и историјска студија“, Српска краљевска 

академија, Београд, 1905.   

 

(Извор: Мирослав Димитријевић: „Древна паметарница земље и народа Морава“, 

Удружење свесловенске учености Београд, 2015.) 

  

 

АФОРИЗМИ 

 
Момир СТАНИСАВЉЕВИЋ 

 

Ако у потпуности искоренимо криминал,  

држава ће нам остати без националног обележја. 

 

Некада смо хранили голубове по парковима. 

Сада је дошло време да нам узврате. 

 

Наручили сте убиство- 

А шта бисте за дезерт? 

Ви сте на потезу – рече судија џелату.  

Нема безизлазне ситуације –ту је џелат да вам скрати муке.  

Злочин се никада није исплатио – у динарима.  

Безнадежан положај је допринос допринос наших политичара Кама сутри.  

 

 


