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НОВОСТИ ИЗ РАДА СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ  
У ПАРАЋИНУ 

 
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ СЛАЂАНЕ РИСТИЋ 

 
        Српска духовна академија и Народна библиотека у Параћину организовали су 
ауторско вече књижевнице Слађане Ристић поводом високог признања Песничка 
хрисовуља, додељеног овој истакнутој песникињи, у четвртак 14. октобра 2015. године. 
Госте и учеснике књижевне вечери најпре је поздравила Лепосава Иванковић, 
директорка библиотеке, а потом је Мирослав Димитријевић, председник Српске духовне 
академије у Параћину говорио о стваралаштву Слађане Ристић и између остало истакао: 
 

 
Слађана Ристић 

 
       „Параћинска песникиња Слађана Ристић, члан УКС-а нови је добитник „Песничке 
хрисовуље“, високог признања Српске духовне академије из Параћина, 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.  
      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 драматизовано око 50 њених  
прича. Објавила је три песничке књиге: Свемилостива вода (1997), Препознавање музе 
(2002), Недељна 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. О њеном књижевном 
стваралаштву позитивно, односно афирмативно су писали су многи истакнути српски 
критичари. 
      Слађана Ристић у свом књижевно-културном раду није запоставила ни родни град 
Параћин, коме је посветила много времена, труда и рада на подизању опште културне 
климе, делајући кроз више друштава и организација, проносећи име овог града кроз 
медије, али и кроз важне културне институције Србије: Вукове задужбине, Удружења 
књижевника Србије, потом кроз Удружење Параћинаца и љубитеља Параћина у 



Београду, Друштва за очување традиције из Забреге, као и кроз сарадњу са постојећим 
књижевним клубовима у Параћину... 
      Посебну пажњу Слађана Ристић је посветила деци и за њих је написала и објавила на 
Радио Београду преко 50 прича за малишане, као и збирку песама „Како смех лечи 
кијавицу“. Путовања су посебна пасија ове књижевнице и инспирација за бројне 
путописе,  књижевни жанр за који су многи сматрали да ће нестати у конкуренцији 
телевизије, интернета, филомова и такодаље. Слађана неда да се репортажа као прелазни 
облик између књижевности и новинарства угаси.  
      И као новинар Ристићева је врло ангажована у многим гласилима, а међу њима треба 
издвојити Политику, Новости, а као књижевница даје велики допринос и у часописима 
Даница, Књижевне новине, Даница за децу, Српско наслеђе (угашено), Параћинац и у 
многим другим.  
      Слађана Ристић је, дакле, врло присутна у савременој књижевној продукцији и има 
запажено место, профилисала је свој стваралачки лик, и јасно се наметнула својим 
поетским квалитетима. Имајући све ово у виду, жири Српске духовне академије је на 
августовском заседању једногласно одлучио да овој књижевници додели високо 
признање „Песничка хрисовуља“, за трајан допринос српској књижевности, култури и 
духовности“, истакао је  Мирослав Димитријевић, а потом уручио признање Слађани 
Ристић, која је својим стиховима и кратким причама измамила  аплаузе присутних 
љубитеља књижевности. О књижевном стваралаштву Слађане Ристић говорила је 
надахнуто и  професорка српског језика и књижевности Драгана Јованчевић. Књижевно 
вече је својом музиком улепшао квартет Школе за музичке таленте из Ћуприје, 
свирајући Деспићеву композицију посвећену Стевану Стојановићу Мокрањцу. 
 
ПРОМОЦИЈА НАЈНОВИЈЕ ЗБИРКЕ БАЈА ЏАКОВИЋА 
 

ВРЛО УСПЕШНО ДЕЛО И ПРОМОЦИЈА 

      Познати јагодински и српски књижевник Бајо Џаковић, добитник највиших 
признања Српске духовне академије у Параћину (али и бројних других награда) и члан 
њеног жирија за доделу признања најбољим српским ствараоцима, у четвртак 22. 
октобра у Градској библиотеци у Јагодини промовисао је своју најновију књигу 
„Енграми/снови“ (нешто између). Испред  Народне библиотеке у Јагодини присутне је 
поздравио Милун Васић, а о књизи је говорио  

                                                                  

                                Бајо Џаковић                                   Ново дело Баја Џаковића 



рецензент Мирослав Димитријевић: „Ова Бај(к)олика књига садржи  хаику, песме и 
приче, многе од њих су антологијски интониране,  углавном кратке књижевне 
форме, али које ће се, верујем, дуго причати и читати у нашој књижевности. Зато 
што су по многочему необичне. Пре свега по самом доживљају, јер већ сам термин 
– енграм – упућује нас на то. Медицински речено, енграм је траг што га оставља 
неки надражај на ткиву, на протоплазми, трајна или пролазна промена. У ширем 
културолошком  значењу енграми су болне емоције и сећања, моменти патње и 
бола, али и тренуци несвести, па чак и мутне препреке у психи, у сећању, блокаде, 
црне мисли... Све то сарастворено са сновима, сањама, фантазијом и маштањем 
аутора, заиста даје одређену модерну бајколикост његовом животу и његовом 
књижевном делу. Бајо живи једну модерну урбану бајку и искрено је преноси у 
књиге, као сведочанство свог, али и наших живота у овим временима. Ту градску 
бајколикост урбаног песника Џаковића, у овој књизи адекватно отвара циклус хаику 
песама под насловом „Дозивају се славуји“. Хаику је мало огледало великог 
песника: И тако би могла да се дефинише ова занимљива песничка форма. Као што 
се у зеници огледа цело небо, тако и огледалцу хаику песме види се величина 
песника. А то се односи и на хаику песме Баја Џаковића, познатог и признатог 
јагодинског и српског песника, критичара, публицисте, новинара и деценијама већ 
организатора и директора   престижног фестивала „Српско перо“, добитника врло 
бројних и угледних књижевних награда и признања...  Самозрачеће приче: У 
кратким причама Баја Џаковића сан и јава се сарастварају, мешају, претапају једна у 
другу... И заиста се аутору по некад, чини да је стварност само сан, а сан права 
стварност. То је она класична прича о човеку који је сањао да је лептир или прича о 
лептиру који је сањао  да је човек. Проза Баја   Џаковића је кратка, јасна, сажета, 
врло читка и читљива, интригантна, искрена… Још један значајан и леп букет 
прича, које Бајо опет поклања женама, као сваки прави каваљер песник. Песме 
љубави и пијетета: Трећи део ове збирке, моделиране по систему  кратке форме 
(хаику, приче, песме), носи наслов „Нису  баш све трипови“. Песме „Одлазак 
грешног вајара из Супске“, посвећена покојном вајару Мишку Милановићу, 
„Књижевно вече у Трстенику“, и  „Нису баш све трипови“, посвећена рано 
преминулом, младом песнику Салету Жикићу, спадају у најбоља Џаковићева 
остварења. То су песме какве и очекујемо од њега, као лирика и рефлексивног 
песника истовремено,  песме писане с љубављу и пијететом, труковане да остану.  И 
остале песме у овом беочугу су пуне љубави, иначе опсесивној теми Баја Џаковића, 
али чувствене и плотске љубави према оним истим женама које спомиње и у 
животу и у поезији и у краткој прози: Црној, Плавој, Најлепшој, Усамљеној – 
заправо Једној. Ту посебно треба издвојити дивну песму „Љубав преко компјутера“, 
„Сусрет са богињом или је све сан“, „Очи“, и „Како се воле чистачи улица“, 
дирљиву љубавну  песму, са извесним социјалним нагласком“ рекао је поред 
осталог Мирослав Димитријевић. Биљана Марковић, спикер и уредник РТВ 
Јагодина,  читала је изабране делове из књиге, као и Бојан Милорадовић, млади 
песник и редитељ. Књижевно вече су својом музиком обојили кантаутори 
Александра Стефановић и Душан Енџи Димитријевић, надмећући се својим 
оригиналним композицијама на гитари.   



 

Део публике на промоцији: све истакнути српски уметници 

ВАНРЕДНО ПРИЗНАЊЕ  

„ВЕЛИКА ПОВЕЉА“ ДР ДРАГОМИРУ С. РАДОВАНОВИЋУ 

    Специјалан гост на промоцији збирке Баја Џаковића био је професор др Драгомир 
С. Радовановић, истакнути српски књижевник, кога је јагодинској културној 
јавности представио председник Српске духовне академије Мирослав 
Димитријевић: „Неко у животу напише и објави једну или две књиге, а наш драги 
гост професор др Драгомир Радовановић из Лесковца објавио је чак 144 књиге, што 
је рекорд у савременој српској књижевности, а сигуран сам и на Балкану. И не само 
по квантитету, већ и по квалитету, место др Драгомира Радовановића је у самом 
врху српске књижевне пирамиде. А да је то сушта истина потврђују бројна 
признања и награде, као и орден, који красе радну собу књижевника др 
Радовановића. Осим тога Радовановић је и познати сликар, а посебно се истиче 
његов циклус сакралних слика, цртежа и графика. Наиме др Радовановић је осликао 
све цркве и манастире у лесковачком крају, приредио врло успешну изложбу у 
Саборној цркви у Лесковцу, која је врло позитивно одјекнула у јавности и сва дела 
оставио као легат Српској православној цркви. Са овим значајним српским 
ствараоцем  Књижевна заједница УКС-а за Поморавски округ, као и Српска 
духовна академија сарађују већ више година и тим поводом, а имајући у виду 
целокупно досада стваралаштво др Драгомира Радовановића, управни одбор 
Књижевне заједнице УКС-а у Јагодини донео је једногласну одлуку да уваженом 
колеги додели ванредно признање „Велику повељу“  за трајан допринос српској 
књижевности и култури и дугогодишњу успешну сарадњу“, нагласио је Мирослав 
Димитријевић. Признање истакнутом књижевнику Радовановићу уручио је Миле 
Лазаревић, актуелни председник Књижевне заједнице УКС-а. Лауреат Радовановић 
је потом поклонио Народној библиотеци у Јагодини комплет својих књига, и 
захвалио се на високом признању ове књижевне асоцијације. 



 

Др Радовановић (први с лева) прима признање од Милета Лазаревића, председника 
Књижевне заједнице УКС-а за Поморавски округ 

 

У име јагодинске библиотеке комплет књига од др Радовановића примио је 
библиотекар Милун Васић 

 

ПРОЗА 
 
Драгомир С. РАДОВАНОВИЋ 
 

ГРОБ 
 

 „Не дај срцу мојему да застрани, на зле помисли, да чини дела безбожна с 
људима који поступају неправедно; и да се не убројим у редове њихове“. (Псалам 140.4) 
 
 Хладно јесење предвече, ромиња ситна кишица са јаким северним ветром. 
Хладноћа достиже до костију. У његовој кабини огромног шлепера је топло. Седи у 
кошуљи и вози. Вози радујући се скором доласку кући после вишедневног 
одсуствовања. Ни сам не зна зашто али на памет му паде догађај од пре неколико 
година. У сличним условима повезао је једну аутостоперку. Водили су љубав на неком 



паркингу. Њему је било лепо, иако се девојка лавовски опирала. Због те нељубазности 
је избацио из камиона и оставио на хладном времену. Ништа више није о њој чуо. Ни 
где је, ни шта је са њом даље било. 
 Пролазећи сада поред тог паркинга угледа једну девојку која подиже прст да га 
заустави. Он стаде и упита је шта жели. 
 –Да ме повезете до града, јако је хладно. 
 –Улази - рече јој гледајући као вук јагње. 
 Девојка се шћућури на седиште. Била је мокра и дрхтала од хладноће. Човек јој 
даде џемпер да се огрне и огреје. Она то прихвати, и захвали му. Углавном су ћутали. 
Човек је запиткивао ко је одакле је има ли родитеље. Рече му да је из града да станује 
ту и да има родитеље да је имала добру другарицу која се пре неколико година убила 
јер ју је неки „идиот“ силовао у камиону. Човек заћута. Понудио је цигаретом али она 
то одби. Када су стигли у центар града она му рече да стане да изађе. 
 –Одвешћу вас до зграде – рече он.  
 –Нема потребе. Близу је. Хвала вам на вожњи – рече и поче да скида џемпер. 
 –Нека га код вас – рече јој. Хладно је, прехладићеш се. Доћи ћу ја сутра по њега.  
 –Добро – рече му и саопшти му податке о спрату и стану. 
 Када се она упути у правцу зграде коју је показала, човек крену. Размишљао је 
да ли је од некуд зна. Нимало не личи на ону девојку коју је возио и силовао иако је 
приближно њених година. Батали да размишља о њој. Сутра ћу  ионако ићи по џемпер 
па ћу је испитати о оној девојци. Шта ли је жена спремила за вечеру? Шта ли раде 
деца?  Одлуташе му мисли у другом правцу. 
 Брзо стиже до куће. Лепо паркира камион и уђе у топлу собу. Раскомоти се, узе 
да једе, одгледа вести и леже, јер је био уморан. Сан му није долазио на очи. Стално му 
се пред очима врзмала она девојка. Која је и где је ишла по оном невремену. Како се 
није сетио да је то упита.  
 Сутрадан упали камион и крену до фирме. Свратиће најпре да узме онај џемпер 
и да мало испита ону девојку. Кад  дође до зграде коју му је показала паркира камион и 
упути се кроз улаз на спрат који му је означила као место становања. Стиже пред врата 
и зазвони. Појави се старија жена у црнини.  
 –Тражим девојку ту и ту. Знате ја сам је синоћ довезао па сам дошао да узмем 
џемпер који сам јој дао. 
 Жена га погледа као да гледа духа. 
 –Знате, она није овде. Моја ћерка је умрла пре годину дана и показа на читуљу 
која је стајала на зиду поред врата. 
 –Немогуће – рече човек. Синоћ сам је довезао. То је она, по слици је 
препознајем. 
 –Ето, ту вам све пише – рече жена и затвори врата. 
 Човек гледа ону слику и сигуран да је то она. Чита пажљиво. „После краће и 
тешке болести наша ћерка та и та испусти своју племениту душу. Сахрана ће се 
обавити на том и том гробљу, парцела број тај и тај... Ожалошћени...“ 
 Ма да ли је могуће, упита се човек. Да ли ја ово сањам. Ма шта млатим главу? 
Имам времена баш ћу отићи до гробља да проверим. И запути се ка гробљу Паркира 
свој камион, закључа га иако то није уобичајавао и упути се ка означеној парцели. На 
гробљу је било мирно. Ту и тамо понеки ожалошћени иду са цвећем и свећама. Иде 
полако и тражи означену парцелу. Пронађе је. На споменику оне девојке коју је 



препознао по слици виде свој џемпер. Споменик је био њему  огрнут.  То је његов 
џемпер нема сумње. Добро га погледа и то несумњиво закључи. Откуд он овде. Шта је 
сад ово. Види да из џепа вири некаква хартија. Брзо је дохвати и расклопи. На њој је 
писало: „Погледај трећи споменик лево у мом реду. Она те је тражила“. 
 Човеку почеше да дрхте руке. Згужва онај папир и баци га. Али нешто му није 
дало да не погледа тај споменик. Кад сам већ ту хајде да погледам. И пође бојажљиво. 
На споменику препозна ону девојку коју је некад возио и силовао. Чита: „Због нервног 
растројства одузе себи живот...“ Човеку нешто поче да се окреће у глави. Поче да губи 
равнотежу. Да не би пао, ухвати се за споменик али се споменик сруши и он свом 
тежином паде и главом удари у бетонску ограду. Једино што је стигао да уради то је да 
испусти болни крик. Људи који су били у близини притрчаше. Једино су могли да 
констатују смрт. 
 

ОВЦЕ 
 

 Христова Црква је једна, света васељенска и апостолска. „ То је једно тело, један 
Дух, једна нада, један Господ, једна вера, једно крштење и један Бог и Отац свих“ 

(Еф.4.4-6). 
 
 Време турско. Пусто турско. Не само валије него су и обични Турци били сила; 
радили су шта су хтели. Морало се њима у свему удовољавати. 
 Чувен по зверствима, ага је имао велико стадо у омањем селу. Имао је и пастира 
који је бринуо о овцама и сваког дана их је терао на пашу, увече дотеривао до тора, 
музо и правио сир. Један постотак је припадао њему, па је веома бринуо о овцама. 
 Једног дана отера их он на испашу у близини цркве. Време беше облачно и 
прохладно. Касно по подне поче да пада жестока киша. Турчину се учини да ће му се 
овце од влаге и ветра поразбољевати. Одлучи да их утера у цркву док киша не 
престане.  
 Свештеник, неки старији човек покуша да га у томе спречи али Турчин му 
једним замахом сабље исече главу. Једва утера стадо, јер црква беше мала. Склони се 
под звоник и чекаше да киша престане, па да овце поново истера на пашу. Али киша 
поче све жешће да пада. Не престаде до мрака. Турчин се огрну некаквом антеријом и 
оде кући, а овце остави у цркви. Доћи ће сутра кад престане киша и одмах их потера на 
испашу. 
 Освану леп дан. Турчин порани и журним кораком се упути до цркве. Што се 
више приближавао нешто му се учини сумњивим; не чује се блеј оваца. Да их неко није 
преко ноћи пустио напоље. Да их неко није негде отерао. И још више убрза корак. Иако 
је био на неколико корака од цркве ниша се није чуло. Погледа леш свештеника пред 
црквом. Добро је, помисли, нико није долазио. Да је неко био ту сигурно би отерали 
леш свештеника. Мало му лакну. Притрча вратима, широм их отвори и склони се у 
страну да га овце не би у налету згазиле. Међутим, ни једна овца не истрча. Стаде на 
врата и погледа унутра; све овце су лежале. Поче да виче на њих и да их тојагом удара 
како би их истерао напоље. Међутим, ни једна се не помери. Све су биле мртве. 
 

 
 



ЈЕЗИЦИ 
 

 „ Да ли су човечји као трава, као цвет у пољу,тако      
                                         процветава!“ ( Псалам 102.15) 

 
 Човек је био  јако богат. Имао је пуно обрадиве земље, шуме и пашњака. 
Амбари су увек били пуни жита а обори стоком. Највише је чувао овце. Оне су му 
доносиле велике приходе. Имао је своје слуге које су га верно служиле и на њиви и у 
обору. У селу су га ценили али су га се и бојали. Волео је да некада помогне некоме, 
али и да се освети некима, које није из било којих разлога подносио. 
 Са годинама је повећавао богатство. Док је стицао није бирао средства. А кад је 
трошио ради доказивања пред светом, није имао границе. Знао је да на коцки изгуби 
огромне суме новца. Знао је да у кафани части све присутне госте и јелом и пићем. Кад 
је женио сина јединца направио је свадбу о којој се годинама причало у селу и околини. 
Највећи број гостију, највећи број закланих волова, јуница, оваца, кокошки, ћурки,... 
Вино и ракија се трошила немилице.  
 То га је одушевљавало. Показао је ко је и шта је. Тек ће се о њему причати, 
мислио је. 
 Како је старио све је више губио живце и желео је да учини дело о коме ће се 
вазда приповедати.  
 Једног топлог летњег дана, у право подне, леже да одмори. Никако није мога да 
се успава јер му је сметало блејање оваца које су биле у тору у близини куће. Истрча из 
собе и дрекну: 
 –Слуге, шта раде те овце, одмах их ућуткајте не могу од њихове дреке да 
заспим! 
 –Слуге одоше до тора и почеше да вичу за овцама. Он поново истрча и викну: 
 –Слуге, реко ли вам ја да ми овце сметају! Ућуткајте их!   
            –Газдо, да их пустимо из тора и отерамо на ливаду! 
 –Не, где ћеш их по овој врућини. Нема пуштања, али их ућуткајте. 
 Слуге поново утрчаше у обор и почеше да туку оне овце које су блејале. То овце 
само уплаши. 
 Почеше све да блеје и трче по обору. 
 –Слуге, мајку вам вашу шта вам ја реко, поче да се дере и дотрча до обора. Што 
их не ућуткате! 
 –Газдо, неће да ућуте. Покушасмо, али не знамо како да их ућуткамо! 
 –Не знате, кажеш! Исеците им језике да не могу да блеју! 
 –Како да им исечемо језике, газдо? 
 –Тако лепо - рече, дограби једну овцу, узјаха је ухвати за прлицу и извади језик 
једном руком а другом, у којој је држао нож, исече јој језик. 
 Крв поче да кипти а несрећна овца потрча кроз двориште у правцу потока.  
 –Тако, ето тако сеците, викао је као суманут. Узмите ножеве и пресеците им 
језике! 
 –Ма газдо... 
 –Сеци, маму ти твоју да и твој не исечем! 
 Затим ухвати другу овцу. 
 –Газдо, ја то не могу, грехота је и оне имају душу. 



 –Имају душу! Па кад имају душу што не престану да блеје! Ја ли немам душу! Ја 
ли не треба да одморим? Сеци! 
 –Газда, ја не могу, грехота је, а има и Бога. 
 –Марш у материну, најурен си! Више да те овде не видим! 
 Зграби и трећу овцу. 
 –А ви шта чекате, обрати се преосталој двојици оћете да и вас најурим. 
 –Мене немој – рече му један. Ја ћу сам да одем и крену за оним најуреним 
слугом, иако није наплатио наднице за претходни месец. 
 –Хоћеш ли и ти да одеш? - обрати се трећем. 
 –Не, одговори овај. Сироти момак који је бринуо о болесној мајци и четворо 
млађе браће и сестара. 
 –Не! Па кад је не, шта чекаш, узимај нож и сеци! 
 Момак оде, узе нож и придружи се газди. Почеше да секу језике. Блејање се 
појачавало. То га излуде. Почеше све брже и брже али овце јурнуше кроз излаз и 
отрчаше ка потоку. Избројаше педесет језика који су поплавели на сунцу. 
 –Доста је за данас - рече слуги. Иди и дотерај их вечерас, па ћемо сутра да 
наставимо. Ја одох да спавам.  
 –Па могли смо одмах да их пустимо газда, шта нам је ово требало? 
 -Требало је, рече, цео крај ће о овоме причати. 
 Слуга оде за овцама, једва их окупи. Неке од оних без језика беху угинуле оно 
што је преостало дотера у тор, једва их утера у унутра. Овце су целу ноћ престајале на 
ногама, ни једна не леже. 
 Рано ујутру слуга устаде и отера их на пашу. Овце су бежале од њега. Газда га 
потражи да наставе посао, али слуге и оваца није било. На подне их сатера у један 
велики хлад да пландују а он оде до куће. 
 Газда га похвали што их је зором отерао на пашу, јер би свима исекао језике, а 
сада неће јер му је љутња прошла. И тако остаде без педесет оваца. Али шта је то за 
мене, мислио је. Још пуно их је остало, али ће се о мени бар причати. 
 Живот се вратио у колотечину; њива, ливада, кућа. Снајки се приближавао дан 
порођаја. Размишљао је како ће добити унука, како ће га васпитавати, како ће му 
оставити велику имовину, и како ће унук имати шта да чује о њему. 
 Једва је чекао дан порођаја. И стварно роди се лепо, крупно, мушко дете. Снајка 
га је чувала као очи у глави. Дете је расло. Играло се и смејало, али и после три године 
не рече ни једну реч. Ишли су код разних врачара и врачарица. Шта све нису пробали 
али ништа. Ишли су и код доктора. Дете је рођено глувонемо и такво ће остати, рекоше 
му. 
 –Јебем ти срећу - рече једаред слуги. Јесам ли Бога камењем гађао? 
 –А овце - рече слуга. 
 –Шта овце? 
 –А овце, што смо им језике секли, маму ти покварену – рече слуга. Видиш ли 
сад да има Бога. 
 –Знао сам и ја да има ал, 

сам хтео да се о мени прича. 
 –И причаће се - рече слуга. Има и шта. Него грехота је што ће дете ни криво ни 
дужно да испашта. То рече и напусти га заувек. 
 –Збогом, и нека се и о овоме прича! 
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ПОЕЗИЈА 
 
Александар АРИЗАНОВИЋ 
 
НА КИШНОМ СТАКЛУ 
Кроз бразде изливене са ветровите стране 
шибали су ваздух каблови антена, 
спуштали се уздаси на највише гране, 
чекали да дође нека нова смена. 
А онда, тек пар корака даље, 
где маслачак лети до самог крова 
бескрај нове дубине шаље, 
уплетен у тајну уплашеног зова. 
Нити су давиле усивеле облаке, 
пресецале им руке као опклада нека 
одблесци рата спуштали су краке, 
обасјавши ноћ из јутра што је истекла. 
Још даље и даље, иза спаљених жица 
небом се сравнило изгнанство земље, 
дотакли се образи окрвављених лица 
и све постаде ужегло а беље. 
Исушила се појила за немоћне, нејаке, 
грубо се поиграше таласи без брана 
поља пуна глава раширила краке, 
удомила душе у кљунове врана. 
Речи се урезаше на прозоре живота, 
замаглиле лажи о идеалном свету 
све је у сржи трулога плота, 
питање је само где поставиш мету. 
Ако смо јој ближе - даље смо од циља 
и све више у магли бивамо, 
тумарамо стопом од хиљаду миља, 
...једно од другог у тами се скривамо. 
 
ГРЕШИО САМ 
Грешио сам. 
За рачун свој и за туђе рецке 
и када се могло али није смело, 
у сатима безгрешних минута 
грешку сматрах као добро дело, 
онда када скренух са правог пута. 
Грешио сам. 
У тренутку извесности сваке 
и кад грешка беше кап у води. 
Када скренух са покретне траке, 



тамо где живот никуда не води. 
Грешио сам. 
На јави и спуштених ролетни, 
бела слова скривах свуда дуж стола. 
Ћутећи у жамору неизговорених речи, 
тутњао ми глас без и трунке бола, 
клечао би тамо где мора да се клечи. 
Грешио сам. 
Идем грубо низ пеглани гребен, 
немо, тихо, скривајући корак. 
Руком грлим ужарену лопту, 
а грешку хватам као зора сумрак 
и проживљавам исту као дете стоту. 
Грешио сам. 
У очима туђим, прождрљивим 
које увек нешто туђе кроје 
и носе завист као одлуку тешку, 
те, свако парче у даху поброје 
и бележе га као кобну грешку. 
Грешио сам у погрешно време 
и у дану који је за то створен, 
али, рећи ћу вам потајно и јасно: 
у човеку стоји грешке корен, 
чак и онај који пушта жиле 
па, грешку хватам у основи, страсно, 
свако своме те, вилама виле. 
А кад дође да се рачун прави 
и у боље време крене, 
нек се ништа по страни не остави, 
грешио сам... то је, просто, део мене. 
 
НАД ИЗВОРОМ - ПЛАНИНА 
Котрљала је вода године кроз цеви, 
Испирала душу свему што дође 
И последње тренутке што тешко дишу. 
Претила минути и сату да прође, 
Нека се прошлост и садашњост њишу. 
Црквена порта зврјаше празна, 
Калдрма се спустила низ језиво вече 
И ушуњала сваки облик у себе. 
Кренуће живот као мирна река, 
Однети скромност умотану у ћебе. 
Растргле птице последње наде, 
Удомиле отпатке из руку сањара 
И њихове будне, сањиве идеје. 
Лед отопила врелином жара, 



Свуда да се нада из нехата (по)сеје. 
Над гробљем се просула дуга, 
Као раскош без дреке, и без струје 
Што ћути сабијена невољно. 
Звуци тишине непрестано брује, 
Отплаћују страх веома повољно. 
 
Тамо, где је све чисто 
И ваздух доступан, 
За душе оних који се воле. 
Све друго је живот спутан, 
Нема ничег доброг тамо, доле. 
 
 
                                                       О АУТОРУ 
 

                                                       
Александар Аризановић је рођен у селу Међу- 

лужје код Младеновца 30.4.1986. г. Основну и средњу 
школу је завршио у родном месту, а Високу пословну 

школу и Криминалистичко-полицијску академију поха- 
ђао у Београду.Члан је Друштва Књижевника Београда и Књи- 

жевног клуба “Ђуро Салај”. Песме су му објављиване 
у часопису “Књижевне вертикале”. 
Ово му је друга књига песама. 

 
 
 
Сања РАДМАНОВИЋ КЛЕР 
 
СОЛОМОН 
 
Хвала Ти Боже, 
И ћесару Давиде, 
Из чијег светог сјемена 
Породи очи што и данас виде, 
Као и дана давног времена. 
Те очи великог краља Соломона 
Што познаше тајну свемира; 



И данас немирне 
Немаху мира 
Ни тад 
Ни сад. 
 
Колика је наших очију глад? 
Колико златних урни без пепела 
Колико Пепељугиних златних ципела 
Колико нам треба 
Стићи до неба? 
 
Не води горе тај сјајни пут. 
Лажан је сјај. 
Блажен је Рај. 
Прљавим благом нетакнут. 
 
ВЕРА 
 
Ма, нема везе, сестро, 
Кажем ти ја, 
Живот је, ионако, само илузија. 
Игра добра и зла, 
Неба и Дна, 
Ко то зна? 
 
Ако си добра коју кинту, 
Купићеш карту 
За добар филм. 
Ако ниси, ту си „ди си“ 
(„А ни за ди си ниси“). 
 
Па зато не жалим 
Ни за чим. 
Не знам што ти ово говорим, 
Само знам да те волим. 
 
 
РАК (рана) 
 
Брани ме север 
Чува ме мермер 
Једе ме рак 
 
Како на север? 
Како под мермер? 
 



Господе, 
Дај ми Знак! 
 
Плаках због севера, 
Бежах од мермера, 
Не плаших се рака. 
 
Падох пред севером. 
Заспах под мермером. 
 
Гле, Господе, 
(опрости ми грешној) 
Што не видех Твога знака. 
 
ПОДАЦИ О АУТОРУ 
 

 
Сања Радмановић Клер рођена је 1966. године у Осијеку. Основну и средњу 
школу завршила је у родном граду, а од 1991. године живи са супругом и ћерком 
у Шумарку код Ковина. Запослена је у „Хемофармовом“ погону у Дубовцу. 
   Поезију пише од ране младости. Објављивала је у неколико високотиражних 
гласила, као и у Летопису Српске духовне академије. За књижевно стваралаштво 
награђивана је на конкурсима у: Осијеку, Вировитици, Ораховици, Вуковару, а за 
целокупно песничко  стваралаштво у  Параћину.  
    Заступљена је у антологији „Три цветачника духовне поезије“. 
    Објавила је збирке песама: „Суђена звијезда“, „Пешчани сат“, „Феникс“ и 
„Поетске маштарије за млађе и старије“. 
     За трајан допринос српској поезији, духовности, култури и националној 
баштини награђена је високим признањем Српске духовне академије - 
„Песничком хрисовуљом“ 2013. године. 
 
     Сања Радмановић Клер је академик Српске духовне академије у Параћину. 
 
 

 
 
 



КЊИЖЕВНА КРИТИКА 
 
НОВА КЊИГА  МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА: „ ДРЕВНА 
ПАМЕТАРНИЦА ЗЕМЉЕ И НАРОДА МОРАВЕ“ 
 

„МОРАВСКА БИБЛИЈА“ ЗА ПОТОМСТВО 
 
Пише: Бајо ЏАКОВИЋ 
 
       „Ово је књига за потомство. „Моравска библија“ за садашње и нове 
генерације Срба Мораваца да не забораве своје порекло, своју величанствену 
праисторију и културу... А данас нам веле да је српска кућа „на сред пута“... 
Српска кућа није на сред пута, већ на сред нашег српског дворишта, где је у 
Прасрпско доба и постављена: у Лепенском Виру, у Винчи, на Бањици, у Супској, 
у Параћину, у Дреновцу, код Сталаћа, и дуж Јужне и Западне Мораве, на Јухору и 
на Великом Ветрену, у Рашевици, Својнову и широм Поморавља... И дуж свих 
река „Рајскога седморечја“, и око најлепших језера, и  поред морских обала и 
жала, планина и долина“, записао је у рецензији уредник овог издања Радомир 
Путник Алди, председник Удружења свесловенске учености у Београду, које је и 
издавач овог изузетног дела, јединственог у српској историографији, и са 
посебним значењем за овај наш моравски коридор у праисторији. Праисторијска 
Србија је, према  др Драгославу Срејовићу, два пута била у светској жижи: у 
време културе Лепенског вира и у време Винчанске цивилизације. А о томе 
имамо безброј доказа и у географском коридору Мораве, интегралном делу 
поменуте српске праисторијске цивилизације и културе. 
      А паметарница је стара србска реч за давнину, повест или историју. Ни један 
народ на свету нема тако прикладан и мудар израз за своју прошлост као српски 
народ. Према Димитријевићу, паметарница Моравске Србије, земље и народа 
Мораве, (а народ под именом Морава се спомиње у бројним праисторијским и 
античким документима), јесте нераздвојиви део опште српске паметарнице, јер на 
простору параћинско-јагодинске котлине и дуж тока Велике, Западне и Јужне  
Мораве, живот древних Протосрба Мораваца се одвијао још у најстаријим 
периодима, о чему сведоче бројни налази и локалитети из свих цивилизацијских 
периода, праисторијски велегради или мегаполиси: Супска код Ћуприје, 
„Слатина“ код Параћина, Дреновац код Параћина, а на левој обали Велике 
Мораве: Рашевица и Својново, Ђерђелин код Бачине, јухорски град на Великом 
Ветрену...  
       У најновијој Димитријевићевој књизи „Древна паметарница земље и народа 
Морава“, (а овај врсни познавалац (пра)историје до сада је објавио још три књиге 
сличне провинијенције: „Сакривена историја Срба“(2011), „Морава и Моравци 
планетарни феномен“(2013) и „Из историје Срба старе и нове ере“(2014.) читалац 
се може упознати са древним српским градом на Јухору, а аутор такође пише и о 
Тројан граду на Великој Морави, о култу цара и бога Тројана (кога не треба 
мешати са Трајаном), потом о култу бога Бака у околини Параћина, о 
праисторијском граду Ђерђелину и култу древног српског бога Ђурђа (кога не 
треба поистовећивати са  Светим Ђорђем)... Занимљиво је и штиво о српско-



ромејском цару Јустинијану Првом, о бројним праисторијским локалитетима у 
општинама: Сталаћ, Ћићевац, Варварин, Параћин...  који се и поред свих 
материјалних доказа из дубоке српске праисторије, упорно прећуткују.  
     „Устаљена је пракса савремених археолога и историчара, каже Димитријевић, 
да се  и најмањем налазу (новчићу, черпићу и сличном), случајно пронађеном на 
овом терену, а да није припадао древним Србима, пише на велико и на широко, 
само да би се забашурили бројни праисторијски докази српског порекла. Такође, 
вређају здрав разум сваког нормалног човека, а посебно познавалаца праве, 
истините српске историје – нечувене лажи „званичне историјске науке“ како су, 
наводно, сви други народи и племена овде постојали, становали, градили, 
рушили, пролазили и војевали, само Срба нигде није било... Желим да читаоцима, 
пре свега младим људима, покажем раскошну праисторијску културу и 
цивилизацију древних Срба Мораваца, који никада до краја, ни у најтежим 
животним и историјским условима, нису напуштали своју колевку - поддунавску 
Србију, Мораву и „Рајско седморечје“. Океан српског народа и расе у 
праисторији простирао се на три суседна континента, и на њима су Срби 
створили и  држали много држава и чак четири србска светска царства којима су 
владали цареви: Арије Србинда, Нино Белић, Сербо Макеридовић и Александар 
Велики Карановић“, тврди Мирослав Димитријевић, чије историографске 
књиге и студије објављују најпознатији издавачи из ове области: ИП „Пешић и 
синови“ , ИК „Мирослав“, Удружење свесловенске учености и Одбор за село 
Српске академије наука и уметности (чак 10 антропогеографских и историјских 
студија).  
     „Ове истине ће доспети до јавности, али питање је када. Велики труд се улаже 
да се то што више одложи, али је неминовност... Данас се археолошка 
истраживања у Србији контролишу и на теоретском и на практичном нивоу, 
преко својеврсних „комесара“. Они настоје да нашу археологију што више 
провинцијализују, да археолошке културе нашег тла сведу на неке споредне 
појаве у прошлости Европе...  Газдама не одговара да Срби имају самосвест, да су 
своји на својему, одувек, да имају историјско право старо хиљадама година, да 
имају отаџбину, земљу отаца, а не домовину где случајно живе као неки други 
народи... Средином XX века, у стручној јавности појавио се појам forbidden 
archeology (забрањена археологија) који је означавао сва она истраживања 
потврђена новим научним методамa чији се резултати нису уклапали у званичне 
ставове науке... . Ко зна опстаће; или као што је написао Свети Сава, ако знаш 
Законоправило, знаћеш ко си“, стоји у предговору ове „књиге за потомство“ 
цитат др Ђорђа Јанковића, чувеног српског археолога.                                                
     У закључку свог најновијег дела Димитријевић вели: „Срби данас имају 
велики проблем - како се изборити против але – антисрбизма. Како упокојити 
незаситу аждајкињу Србства, „чуму“ која односи децу некада највећег, 
најбројнијег, најразвијенијег, најпремоћнијег и најкултурнијег народа на свету, 
творца ове цивилизације – Срба, Серба, Србинда, Сарбана, Сорба, Сербха, 
Сарбата, Сардана, Сербина, Србаља, Србенда; потом  и децу народа: Морава, 
Морвана, Заморављана, Мархављана, Моравиас, Морувијана, Марувиа, 
Морављана, Мораваца, Помораваца... који поставише основне темеље данашње 
светске културе. А онда, пре једног века, опет један Велики Србин – Никола 



Тесла – осветли и просветли Планету Земљу. Унапреди човечанство. Науку и 
технику. Без његових изума, Свет би још увек чамио у тами. Дакле, Срби 
описменише, Срби освестише, Срби просветише, Срби осветлише, Срби 
унапредише овај свет... Ово је темељна србска цивилизација и култура“, каже на 
крају Мирослав Димитријевић. 
 

„ПРИЧЕ СА ХИСАРА“ –  ДРАГОМИРА С. РАДОВАНОВИЋА 
КЊИГА КОЈА СЕ МОРА (ПРО)ЧИТАТИ 

 
           Ако је Бора Станковић тражио „Старо, старо ми дајте“, Драгомир С. Радовановић 
у овом прозном делу  као да узвикује „Правду, правду ми дајте“. То су основне поруке 
скоро свих прича, извучене до крајњих консеквенци. Тај његов позив, боље рећи вапај, 
прожима целу књигу „Прича са Хисара“, и делује као „глас вапијућег у пустињи“. 
           У времену општег распадија, тоталног посрнућа савременог човека у етичком, 
моралном, правном, економском и сваком другом смислу,  у доба тоталне 
брутализације и давно зацарене лажи и неправде, извитоперених личности и 
унакажених карактера, грамзивих и незаситих (не)људи, па чак и  биолошког 
изумирања његових сународника, писац Драгомир С. Радовановић вапије за „старим 
добрим временима“, када су много више поштовани Божји и људски закони, усмено 
патријархално право, када је дата реч била закон, а зарекнути или обрекнути људи 
држали је за светињу, чак и по цени  свог погинућа. Сви они који би газили своју реч и 
правду, уништавали светост моралних и верских закона – страдали су, било од туђе, 
било од сопствене руке. 
           У сва три циклуса збирке „Приче са Хисара“: „Одговори живота“, „Индекс црвен 
од стида“ и „Приче свакојаке“ као основна нит се провлачи управо изречена тежња за 
правдом аутора Драгомира С. Радовановића, жеља да се човек „последњих времена“ 
врати класичним моралним и етичким узорима, који још увек постоје у свести руралног 
човека на овим просторима, народној правици, али и библијским верским и моралним 
начелима, које аутор Радовановић врло радо користи као цитате, највише у циклусу 
„Одговори живота“, као мото/кредо  својих прича, пре свега из Новог завета и 
посланица апостолских. 
           Као пажљиви читалац и објективни критичар, (надам се), нисам ни једног 
момента посумњао у истинитост неке Радовановићеве приче, јер све су ми деловале као 
узете из стварног живота, све су имале ону златну копчу са истином и стварношћу,  све 
су из ње - израсле, а нису литерарно и књишки „натегнуто штиво“, као што је врло чест 
случај са такозваним савременим писцима, којима није стало до етничког идентитета, а  
чије се празнословље  проглашава вредним и узорним писањем.  
           Код Драгомира С. Радовановића, насупрот  (не)поменутима, нема измишљених 
догађаја, лажљивих сцена, натегнутих дијалога... Све је плод народног искуства, па 
било када да се радња неке приче одвија, почев од турских времена до данашњих дана, 
када се, нажалост,  чак и професорска елита понаша као давнашње дахије и зулумћари, 
отимајући новац за оцене и уцењујући своје студенте. Главни ликови у причама су 
људи из различитих друштвених слојева, са различитих нивоа знања и образовања, 
животног искуства и осећаја за правду и праведност.  
           Ту налазимо охоле и богате сељаке, погорђене људе, антитеисте, себичне и 
самољубиве, похлепне и незасите „црвоточног блага“ и пролазне земаљске славе, 



богате и сиромашне, али и многе који су спремни на свако разбојништво, само ради 
остварења свог наума, сулудог и увек  безбожног... Од обичног брачног неверства, 
преко убистава, самоубистава, превара, до професорске искварености, па до простих 
хохштаплера сваке врсте, креће се широк распон ликова и карактера  Радовановићеве 
прозе у делу  „Приче са Хисара“. То је изузетно занимљива галерија екстремних 
карактера, који заслужују етнопсихолошка разматрања, на нивоу литературе. Наравно, 
примери таквих наопаких и изопачених карактера узети су из народа или народног 
предања, деперсонализовани су, безимени, али и деструктивни и аутодеструктивни. 
Нису то „божји људи“, напротив и најчешће „јунаци“ Радовановићевих прича су 
безбожници, мање или више, које готово увек на крају приповести стигне Божја правда, 
рука Божија, прст судбине, казна... И завршавају  онако како су и заслужили, а на поук 
другима и наук млађима. То је суштина њихове анонимности у литератури Драгомира 
Радовановића. 
           Безимени десетар из приче „Шлем“, командир вода из приче „Гелер“, 
председник месног одбора из приче „Запис“ - су типични и препознатљиви примери 
идеолошко-политички слуђених људи, којима је „Стаљин бог, а Тито његов помоћник“, 
наравно све су то  доживљени примери из послератне праксе нових комунистичких 
власти. Свакога од њих, а због њихових недела, стиже Божја правда. Охоли богаташи, 
један што руши цркву, а други што одсеца овцама језике да не блеје јер не може због 
њихове дреке да заспи, из прича „Воденица“ и „Овце“, су слични примери људске 
охолости, бахатости и безумности, али из мало давнијих времена. Њихов необуздани 
карактер им увек на крају дође главе.  Погрешно васпитање деце, осакаћене за духовну 
димензију у новој безбожничкој науци после Другог светског рата, лепо се илуструје 
причом „Самовила“, док у причи „Свадба“ младић оставља своју трудну девојку и 
велику љубав, несвестан значаја и светости људског зачећа и живота. У циклусу прича 
„Индекс црвен од стида“, а посебно у приповестима: „На рубу провалије“, „Руски цар“, 
Књига“, „Правници“, „ Замрзивач“, али и свим осталим, говори се о нечасним радњама 
универзитетских професора, који на све могуће начине извлаче паре од студената и 
њихових родитеља за оцену – шестицу. За већу оцену – траже веће паре, наравно. А о 
њиховој академској честитости нема ни честице – прича „Рецензент“. Управо тај 
циклус прича разгољује квази интелектуалност, непоштење и поквареност многих 
данашњих професора, људи са највишим академским титулама, а такво њихово делање 
и понашање им не служи на част, тој нашој вајној „врхунској“ интелигенцији. Овде 
писац  Драгомир С. Радовановић достиже онај степен отворености, критичности и 
искрености према српској интелигенцији какав налазимо само још код Швајцарца 
Арчибалда Рајса, познатог србофила, у делу „Чујте Срби“. Укратко речено, част  и чест 
српскога рода искварили су и упропастили управо његови најшколованији синови. 
Како беше с почетка 20. тако оста и на почетку 21. века. Ништа се не промени на боље. 
И нажалост. А о томе убедљиво сведоче Рајс и Радовановић. Обојица то раде  само из 
једног разлога – воле српски народ и као научници и писци, имају право, чак и 
дужност, да српском роду укажу на све његове мане, погрешке и девијације. 
           У трећем кругу су „Приче свакојаке“, боље је можда рећи – приче свакако јаке, 
врло јаке, и можда наијнтересантније у овој књизи. Ближе су нашем  времену, 
проблемима и навикама, социјалним и економским мукама, којима се не види крај, 
беди, пропасти, сиротињи, безизлазности и суноврату појединца и друштва у целини, 
које је у власти Кнеза лажи, превара и обмана, како је библијско пророчанство и 



предсказало. Например, стравичан је свршетак радње у последњој причи „Дуг“, када 
због немарности државне администрације, која није обавестила домаћина да је већ 
наплатила дуг за порез из локалне задруге, а која му је дуговала новац за продате 
вишње, домаћин  убија унука и целу фамилију спаљује заједно са кућом. У причи 
„Похлепа“ сестра убија рођеног брата због његових пара, а потом сазнавши за свој грех, 
баца се у бунар, док је мајка своју срамоту пред Богом и људима платила 
самовешањем. У причи „Силовање“ силоватељ успева да се „извуче“ на суду, у палати 
државне правде, „због недостатка доказа“, иако је починио тешко кривично дело... 
Испада, да је правда мајка криминалцима, а маћеха праведницима. 
           Радовановићеве приче су примери  или универзалне парадигме, примењиве и на 
будућа времена. Све што је универзално, најпре је било – локално, појединачно. Ту 
филтрацију и пресејавање тема и мотива, тај високи степен приповедања и уздизања 
фабуле до општељудског значаја,  успешно је извео Драгомир С. Радовановић, један од 
наших најврснијих писаца јужне Србије и текуће српске  књижевности.   
           Драгомир С. Радовановић је мајстор кратке приче. Сигурно приповеда од 
почетка до краја. Реченице су му  кратке, јасне, сажете. Поређане као на филмској 
траци. Сликовите. Понекад и са колоритном локалном лексиком. Нема код њега 
непотребних вербалних  застоја, дискурса, „замуцкивања“ у фабули, затамњених 
делова текста или нејасних порука.... Све тече природним и јасним  током и стилом, 
разумљивом и читљивом нарацијом, поучним крајем  са обавезним задовољењем 
правде.  
           Правда увек побеђује у његовим причама, које су и израсле на народном 
приповедачком фундаменту, али надограђене новим садржајима и карактерима главних 
актера. Тај спој традиционалног и модерног у причама Драгомира Радовановића даје 
његовој прози посебну вредност и сјај. Приче попут Радовановићевих, а које су се 
преносиле с колена на колено, сачувале су српски народ од духовне и сваке друге 
пропасти, одржале су га у моралном смислу, у патријархалној етици, која је имала врло 
високе етичке норме, а које се нису смеле кршити. Кршитеље је увек на крају чекала 
пропаст лична и породична, фамилијарна. Те приче сачувале су биолошку чистоту расе 
и нације, без обзира на другачија и врло злонамерна мишљења о генетској чистоти 
српског народа. 
            Радовановићеве приче, са својим недвосмисленим поентама, носе у себи старе 
поуке за ово ново, али  бездушно и безбожно време, и требало би да остану и вечни 
узори духовне, моралне и народне чистоте. Надам се и верујем у то.  
           Правда, правдољубље, праведност, правичност, правилност, право на правду и 
сатисфакцију налази се у српском генетском коду. Па и Законик цара Душана ослањао 
се на Мануов закон наших ведских Срба, најстарији правни акт на свету, и Крмчија 
Светога Саве садржавала је богато правно, правничко, али и праведничко искуство 
нашег народа, сакупљано кроз десетине миленијума његовог крмарења (отуда 
Крмчија), управљања и постојања кроз простор и време. На крају Срби су, ваљда, 
једини народ на свету чија химна почиње „Боже, правде...“  
           Зато сматрам да би било праведно – најтоплије  препоручити читаоцима и 
књижевним критичарима, ову изузетну  збирку прича, изванредног приповедача и 
писца, плодног књижевника и ствараоца, високог интелектуалца Драгомира С. 
Радовановића  из Лесковца, аутора око 140 објављених дела из области прозе, сатире, 



поезије, народног стваралашта, као и низа стручних књига из економских наука на 
којима је Драгомир С. Радовановић и докторирао.  
           Радовановићева збирка „Приче са Хисара“ свакако је његово врхунско књижевно 
дело, поред два сјајна романа „Деда Тошино пиле“ и „Моје време“, али овој књизи, 
ипак, дајемо предност и котирамо је у сам врх књижевне продукције данас. Зато 
сматрамо да се ова књига мора (про)читати и ишчитавати, и без ове препоруке, јер 
извире из самог врела народног живота и врсног пера књижевника др Радовановића, 
писца из народа српскога и првописменога, чији преци Винчанци и Лепенци, Моравци 
и Браничевци измислише прва слова и бројке, први календар и све друге најважније 
цивилизацијске тековине… Описменише свет. 

                                                    Мирослав Димитријевић 
 

 

ИСТОРИЈСКА И КУЛТУРНА БАШТИНА ЗЕМЉЕ И 
НАРОДА МОРАВЕ 

 
ВЕЛИЧАНСТВЕНА ПРАИСТОРИЈА СРБА  

И СРБСКОГ НАРОДА  МОРАВА 
ИЛИ КАКО УПОКОЈИТИ АЖДАЈКИЊУ СРБОЖДЕРКУ?* 

 
Пише: Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ 

     О величанственој србској праисторији „званична историјска наука“, њени 
епигони и чувари већ три века уназад не желе ни да разговарају, јер се, према  
њиховом тврђењу, име Срби нигде не спомиње у праисторијским писаним 
документима и да о Србима нема помена пре седмог века Христове ере. За 
„званичну науку“ једини темељни документ о Србима је спис Константина 
Порфирогенита ДАИ „О управљању империјом“, где се Срби наводно први пут 
званично спомињу под својим именом. Међутим, и тај једини документ 
„званичне историје“ јесте безочан фалсификат, што је научно и доказано.У 17. 
веку дописивањем списа цара Константина Порфирогенита, који наводно потиче 
из 10.  века, србску праисторију су једноставно избрисали. Постоји спис “О 
церемонијама и о темама”, али не, како се већ три века тврди и спис “О 
народима”. Порфирогенит је био владар и није се бавио историјом, и као 
историографа га не помиње ни један византијски писац. Али од 17. века устаљена 
је пракса, да се многи антички списи цензуришу или  преправљају. А шта је био 
повод измишљања и дописивања Порфирогенитовог списа? Рад Мавра Орбина, 
врло образованог католичког свештеника који је написао чувено дело 
“Краљевство Словена”, штампано 1601. године у Пезару. Орбини је приликом 
писања овог дела цитирао велики број  

Напомена:  

   *  Реч Срби и у присвојном придеву пишемо са словом – Б – србски, србска, србско, јер ми смо 
Срби, а не Српи. И мој професор Раја Павловић, најбољи студент чувеног и највећег  лингвисте 
Александра Белића, нам је говорио: тамо где језичка промена, једначење по звучности, као у 



нашем случају, мења смисао, значење и суштину речи – онда се она не врши. Тога се држимо и 
надаље. И још зато што правило каже да када је властита именица корен изведене речи, онда се 
она задржава у оригиналном облику, тј. не мења се, у изведеној речи, као што су Србкиња, 
Србство, србски - изведене речи од имена (властите именице) СРБ.  „Није страшно што Срби 
пишу српским језиком, а не србским, ако знају шта пишу тим језиком и какве и чије симболе (и у 
какве сврхе) користе. Али страшно је ако тога нису свесни, па им се сутра деси да се ћирилица 
потпуно укине, а везе са нашим коренима потпуно затру. 
    У том случају неће бити изненађење да за пола века, или век, на Балкану живи мало племе 
Српа, унијата, који пишу Гајевом латиницом и своје корене траже у Загребу, Бечу и Ватикану“ 
(Немања С. Мрђеновић, извор: srbski.weebly.com ). И сам реформатор србског језика Вук Караџић 
је овај придев писао са словом –Б: Србска граматика, Србски речник...  

истинитих античких историјских извора, тако да је ово  дело за историју Срба 
било од прворазредног научног значаја. Хрватски католички свештеници су га, на 
жалост, тужили Ватикану, наводећи податак да је врло много значаја дао Србима, 
чак 246 страница, а Хрвате је једва поменуо. Због тога га је Ватикан изопштио из 
католичког реда, а његову књигу „Краљевство Словена“ забранио. А онда, као 
„утук на утук“, десет година касније, 1611. у Лиону, у Француској, појављује се 
спис под ауторским именом цара Порфирогенита, а који су у ствари писали 
хрватски фратри. Они су направили нечувени фалсификат, горки компот од 
историје, помешали имена и датуме, и пласирали спис у којем се помињу неки 
Словени, са назнаком да су они само племе које је у седмом веку дошло на 
Балкан. Тај су спис промовисали као новооткривен, тврдећи да га је Цар 
Порфирогенит наводно написао да би свом сину Роману дао упутство како да 
влада царевином. Али у тим упутствима нема готово ничега, осим неких 
безначајних описа церемонија. Главнину дела, због којег је спис и фалсификован, 
чини посебан одељак “О народима”, са фалсификованим подацима. Научну 
важност и „значај“ том делу први је придао извесни Јоанес Лукиус (вероватно 
покатоличени Србин - Јован Лукић-прим. М.Д.) из Трогира, Далматинац, у другој 
половини 17. века. У време такозваног Илирског покрета овом „делу“ је дата још 
снажнија подршка од стране хрватске и католичке интелигенције.     Наводни 
Константинов спис је приказиван као ново откриће и главни, а затим временом је 
постао и једини историјски извор за најранију историју Срба. После католичких 
свештеника и несрећног Јоаниса,  овај спис фалсификују и многи други, а према 
својим политичким потребама и освајачким амбицијама, а нарочито после 
Берлинског конгреса. И са таквим исконструисаним и лажним историјским 
документом, данашњи „званични историчари“ излазе у научну јавност и даље 
тврдећи да се пре Порфирогенитовог списа име Србин ама баш нигде не спомиње 
у праисторији, код праисторијских извора и  писаца. Што је најжалосније, Србска 
црква подржала је овај спис, и тако се одрекла шест векова своје црквене и 
народне историје. У такву „званичну и академски важећу историју Срба“, 
наравно, више нико не верује, чак ни ђаци основци, али се нажалост та неистина 
и лажна историјска конструкција, сада већ налик на „мантру“, и даље води као 
„званична наука“ и предаје на свим катедрама.   

     А истинита историја Срба располаже обиљем података, где се србско име 
спомиње у најстаријим писаним документима на свету, и ми ћемо овде, само у 
најкраћем и најсажетијем облику, навести оне најважније изворе, који све до 



почетка 17. века уопште нису били спорни за светску начуну јавност, која је 
знала, писала и говорила о томе да су Срби „народ квочка“, да је то „свет књиге“, 
„да је ту „источник писмености“, почетак металургије, рударства и индустрије и 
„колевка белог човека“ данашњег  - европеида. 

НАЈСТАРИЈИ ПОМЕН СРБСКОГ ИМЕНА У ВЕДАМА 
 
     Најстарији писани траг о Србима налазимо у светим књигама Ведама. У Рг 
веди, у осмој химни (РВ 8. 32. 2) помињу се лична имена Србинда и 
КуСурбинда,  али у овим књигама налазимо и име Сербх, као и мноштво других 
речи, србофоног порекла и значења, а посебно у географским називима места у 
Индији, пописаних у „Географском атласу Индије“, који су сачинили британски 
научници после колонизовања овог потконтинента. Називи места србског 
порекла и србофоног изговора у Индији су многобројни, али рећићемо само 
неколико: Срба, Сорбана, Сербанија, Морава, Тимок, Млава, Рамна гора, 
Ковиље, Мала бара, Бела зора, Град, Кос, Царево, Драва,  Сербистан, Котор, 
Србељ, Прамен, Сеја, Борје, Чарнигор, Лугоња, Лакат, Сивоња... И на хиљаде 
других сличних или истоветних речи. Аустријски санскритолог Валтер Вист 
тврди да је Србинда владар Срба, најбољи Србин. И у савременом србском језику 
имамо израз - Србенда.  
   И једно божанство у ведским књигама се назива Србенда. Помињу се и речи 
Сурија, Сурбија, а односе се на србског бога Сунце, кога су ведски Срби веома 
поштовали. Реч Србин се спомиње и код древних Аријаца у Малој Азији. У 
древном граду С(т)рбину, на реци Србици пронађен је камени обелиск, на коме 
поред осталог пише: “Срби ће проливати крв бранећи ово место”. 
 

И ХРВАТИ ПРИЗНАЈУ ПРВОБИТНОСТ 
СРБСКОГ ИМЕНА 

     Чак и савремени хрватски историографи признају да је србско име старије од 
хрватског: „Istočni Arijci, stanovnici Serbatije su se prema vedskom sanskrtu nazivali 
Sarasvati.... “... живели су у „sjevernoj Indiji, uz rijeku Sarasvati, oko 3750. godine 
prije Krista.“/1  
      Исти аутор,  такође, тврди: “Prva država prvobitnih Arijanaca ili Arijaca… 
prostirala se na zapadu od Sredozemnog mora do na istoku 3180 kilometara duge 
granice, rijeke Ind u Indiji. Na sjeveru je staroiranska država dosezala obale Crnog 
mora, a na jugu do Omanskog i Perzijskog zaljeva. Ukupno je zauzimala pet milijuna 
kvadratnih kilometara…”. Дакле медски Аријци, праисторијски Срби  Сербатије, у 
Индији су имали и град Сарасвати. И светски историчари признају србски 
идентитет  - Сарасвати и повезују га са праисторијским Србима.  

СЕРБУЛИ ИЗ АСУРБАНИПАЛОВЕ БИБЛИОТЕКЕ 

     Др Јован Деретић проналази србско име и у Месопотамији, на глиненој 
плочици из царске Асурбанипалове библиотеке у Ниниви. Плочица потиче 1900 
година пре Христа и везана је за име Нина Белића, вође првог краљевског похода 
из Европе. Тамо на сумерском пише: “УР Нина сар Сербула”, “Господар Нино 



цар Срба или Србије” . Срби се помињу и у старом Египту. У другом глиненом 
документу из Асурбанипалове библиотеке пише: „Патеси Сирбурла“ . Патеси 
или патеши су били управници појединих области у Вавилонији, а виспатеши су  
васпитачи (врло велика сличност), баш како су се звали и у србској Медији и 
Персији. 

САРБАНИСИ ИЗ МИСИРА (ЕГИПТА) 

    У Мисиру, у Египту, гарда фараона Рамзеса Другог била је састављена од Срба 
и она му је омогућила победу у бици код Кадеша, против Хетита. Ту битку је 
опевао песник мисирски, Пантаур. Он за њих каже Сарбаниси - срца борбенога. 
Али име Срб налази се и у многим топонимима, именима градова, река језера. 
Херодот говори о Србовском језеру. То је залив на Средоземљу где пустињски 
ветар набаца песак који се задржи на површини воде, па се тешко прави разлика 
између чврстог тла и језера. Према Херодоту ту је у  јуришу налетео неки одред 
србске коњице и утопио се, па је језеро по Србима добило тај назив.  

НА ГЛИНЕНОЈ ПЛОЧИ ИЗ РУМУНИЈЕ – СРБСКО ПИСМО И ЈЕЗИК 

     Совјетски археолози половином 20. века пронашли су у Тефтарији (Румунија) 
глинену плочицу, коју су убицирали у 5700 године пре нове ере.Плочица је 
ношена око врата и била је знак промене ауторитета у локалној или широј 
заједници јер је на њој писало: “Ђеде, син твога сина хоће државу“. Архаичном 
србском азбуком, дакле србским писмом, на србском језику исписане су речи, 
којим се тражи наследство трона или примат у држави или друштвеној заједници 
древних Срба у србској Дачији. Прва отаџбина Срба помиње се у списима и 
као Свето седморечје, предео између седам река: Дунав, Драва, Сава, Дрина, 
Морава, Тамиш и Тиса. У Библији света земља Медија-Србска зове се Хавила, 
земаљски рај Седморечја, на старом Хелму (Балкану). Центар је био у околини 
данашњег Београда, на простору где су сада Винча и Бањица.  Археолошко 
налазиште у Бањици је много богатије него у Винчи, и ту је нађено више писама 
него у Винчи, али се у време Титове владавине ту изградила болница и локалитет 
од пресудног историјског значаја за Србе  је затрпан. (Слична ситуација се 
догодила и у нишкој Медијани, када је по наредби  Јосипа броза тај локалитет 
избетониран и на њему подигнути објекти друге намене. А Меди и Медија су 
били најразвијенији народ и држава, а Ниш – Ниса  један од најстаријих градова 
на свету – примедба-М.Д.).  

    Винко Прибојевић, професор теологије са Хвара,  деловао је с почетка 16. века, 
тврди да је Аристетел потпуно Србин. Аристотел је пореклом из србске државе 
Македоније, коју су на ниво светске славе дигли Филип и Александар Карановић. 
Био је лекар у граду Стигару и матерњи језик му је био – србски. Код краља 
Филипа био је један од 12 учитеља у посебној Школи за принчеве у Нијази, коју 
је похађао и сам Александар Велики, цар светског србског царства, проглашен за 
трећег бога Бака.  



 

СРБСКО ИМЕ КОД ХРОНИЧАРА СТАРОГ И НОВОГ ВЕКА 

    „Аполоније Александријски, који је живео око 240. год. пре Христа, пописује 
србска племена: Себкре, Србе, Облиће (Обилиће?),  Себрениће који су живили 
у Брегији (данашња Србија) и састављали су део државе Пријамове; имали су и 
град тог имена Себрене — Kebrene. Пеонини — Peones — доводе своје порекло 
од Себкрићи — Cрбићи — имали су и градове тог имена. Они су тако прозвани 
од свог родоначелника, Пона или Пеона. Један део овог племена србског народа 
звао је сe Србопани — Siropaones или Србогосподари, које је живело у Троји и у 
дан. европској Рашки, око Ибра или Марице“. /2 

    ''У западној Азији су живели Срби и Брђани-Србобрђани"."Срби су имали у 
Малој Азији велико царство (око 70. год пре Христа), чији се цар звао Облак“. 
(Страбон) 
    ''У кинеским хроникама се помиње србско царство Сирбирија, и њихови 
краљеви, Бане, Јанче, Ранко, а посебно србски цар Танчо са својих 5 
синова".(Милош С. Милојевић).     "...Јазиги и Роксолани су Сармати, а Срби 
су такође Сармати". (Клаудије Птоломеј). Карл фон Зеде: "Прво и опште име 
Словена је било Сербли“.  Калај: "По испитивањима најбољих научника сви 
словенски народи су се у прастаро доба називали Србима, а Словени и Анти су 
били само огранци ове породице". "Срб није ништа друго него Сармат, скраћено 
и преокренуто".( Јан Добровски) 
Карион, Ј.: "Од имена Сармати је настало име Сарбат, заменом слова“. „ Бошар 
каже: Медију данас, већим делом, зову Серван (2 .I. IV. XXXIII). Ово ''Серван' ' 
читајте - Сербан. Медијски краљ, који је освојио Асирију, звао се Сарбак. Код 
Диодора са Сикеле стоји ''Арбак'' , без почетног слова С (110.II.459). Други 
грчки писци помињу овога краља као ''Киаксарес''? Његов четврти наследник зове 
се Сарбиан, а код Диодора ''Арбианес'', опет без почетног слова 'сима'. Ова два 
имена медијских владара, судећи према њиховом облику, делују као лична имена, 
пре него титуле. У каснијим временима ми налазимо код партских и персијских 
царева титуле ''Сарбараза'' . Такву титулу је имао, чак у седмом веку н.е. цар 
Хозрое, ''Chosroes Persarum rех Sarbaraza'' (149.I.721). Неће бити да је Диодор 
изоставио почетно слово 'сима' у овим именима, него је то учињено цензуром или 
нечијом грешком. То нијe једини случај преправке српског имена, него је то 
стална пракса при издавању дела античких писаца. То је толико постало 
''нормално'' на Западу, да су те преправке чак потписивали. Приликом издања 
дела Диона Касиуса, (видети под бројем 175), инспектор париске Академије Е. 
Грос, скида почетно слово С са српског имена и уместо Сардеји, како је било код 
Диона, оставља Ардеји. Он ту преправку потписује и на дну странице даје 
следеће објашњење. Е. Gros: ''Дајем текст онакав какав је код Рајмара, изузев 
Сардијон који сам ја заменио са Ардијон.''(175.I.259)./ 3  

      Многи историчари (А. Буе, С. Робер, М. Грант) и филолози (Фик, Шлајхер, 
Џајлс), за Србе (Словене) кажу да су староседеоци Европе, а Добровски, да је 



србински језик најстарији „ словенски“ језик са највише корена. Срби су 
једини европски народ који има посвећење или култ хероја, који су божански 
пореклом или то постају са задатом речи: Само је бог изнад аманета тврдог, јер, 
задата реч (иза које стоји одлука) има обредну вредност посвећења. 

      По дефиницији, јунаштво је свесна спремност на жртву и духовна објава те 
спремности. Отуда, култ хероја како су Срби звали сваког покојника, стоји у 
директној вези са јуначком певанијом, семантички истородне аријском 
павана, певање, певанија или пет животних дахова који се састају у грленој 
чакри, где добијају могућност преласка у духовну раван!  

     Средином петог века пре Христа, Херодот је у својој „ Историји“ исписао 
србска племена Сербала и Серобана и на територији Скита (Русије), и за ова 
племена каже да су у великом поштовању околних племена. Херодот је, такође  
тврдио да су „Трачани (Рашани) највећи народ на свету, после Индуса“, а ти 
Херодотови Срби су живели на Балкану. Херодотову тврдњу подупире и 
Страбон, а „ Минхенска хроника“, писана 750. године, у оригиналу дословце 
тврди: 
        „Срби представљају тако велико царство (регнум)  да су из њих 
произашли  сви словенски народи“. Византијски хроничар Халкохондило у 
свом делу „О Турској“ дотиче се и Срба и за њих  тврди: 
         „Срби – Трибали народ најстарији и највећи, поуздано знам“. 
         Ову његову реченицу  др Олга Луковић Пјановић делимично је употребила  
за назив своје обимне студије „Срби-народ најстарији“, која се сматра ремек-
делом из области праисторије, језика и културе Срба. 
        „Срби су остали Срби кроз миленијуме. Веровање Срба, њихова 
садашња православна вера највише се поклапа са рашанским схватањем 
загробног живота и „царства небескога“, што се код Срба спомиње и у 
народној песми“.  „ На основу тога закључујемо да Срби спадају у најстарије 
народе у историји“,  тврди др Реља Новаковић, /4 
 

„ПРАВИ ЗНАЧАЈ ИМЕНА СРБ“ 
(По  Милошу С. Милојевићу) 

 
       „Што се нac самих тиче, и покрај неумрле славе и непобитне и скоро једине 
вредности г.Шафарика у оној ствари, скромно наводимо: да нам се чини да су 
његови разлози доста једнострани, да као такви и не потпуни и ако су му сва 
тумачења основана на  
истини и правој и темељњој науци, — ипак нису подпуна, потпуно исцрпљена и 
свестрано објасњена. Ово нарочито излази у речи Срб, Серб, без да је се имало 
погледа и на друге произношаје код садањих славен. разних, а некада бивших 
чистих и само србских племена и Срба, као укупног и једног братског срп: 
народа. Тако нису узалудни изговори једног и истог имена народњег: Срб, 
Србин, Серб Сербин, Србљин, Сербљин, Сарб, Сарбин, Сирб,Сирбин, Серс, 
Серсин, Сораб, Сорб, Сјабр, Сјабрин, Сибр, Сибрин, Себр, Себрин, Сурб, 
Сурбин и т.д. 



 
      Свако то име једног и истог некада само србског, а сада свију славен. племена, 
народа, има и своје узроке зашто се тако произноси и изговара. Ниједна једина 
речица, ни један једини звук и глас у сваког народа, није постао без узрока, који 
је само њему својствен, а не ком другом и којој другој речци. Што је који народ у 
језику богатији, то он и има више, чинећих, се једнаких речи, које се чине да 
једно и исто означавају, а кад се добро проучи, онда излази сасвим другчије. Тако 
греше они који држе: да је онај језик богатији, који једном речју означава више 
предмета. Тиме се показује само слабост и неподпуност тог језика, као и слаба и 
нејачка, управо недоносна, створна сила тога народа…“/ 5  
 

ПРАИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА 
СА СРБСКИМ НАЗИВИМА 

ГРАДОВА, СЕЛА, РЕКА, ЈЕЗЕРА... 

     Пошто се само лаж доказује, а истина се једноставно показује, и ми ћемо овде 
само показати један број србских топонима и хидронима на простору Европе и 
Азије, али и на родном Балкану, колевци србској, које је помно пописао Милош 
С. Милојевић, али и други историографи нашег времена. Реч Срб налазимо у 
најразличитијим облицима:  

ГРАДОВИ И МЕСТА СА СРБСКИМ НАЗИВИМА: 

    Сараба и sinus Sarabicus у Индији код Птоломеја; према обичном начину 
читања Сабара; Sarbacum у Сарматији европској;  Сарбана у Индији;  
Сарбане у Месопотамији такође код Птоломеја и на Т. Пејт.; Сарбане у 
Мигдонији, (Mygdonien) код Ам. Марцелина;  Sarbanissa на Понту; Sarmalia у 
Галицији;   Саварабатис земља у Индији код Птоломеја; Serbetium, Servittium у 
Доњој Панонији на Таб. Пејт., у Итин. Ант. и код Равенског; Serbinum, такође 
код Птоломеја; Сермиле у Македонији код Херодота, Тук. и других; Серпа у 
Хиспанији у Итин. Ант; Sirbitum  у Етиопији; Sirpium  у Италији на Таб. Пејт. и 
код Рав; Sorabile на Сардинији у Итин. Ант., код Птол., и Рав.; Sorba у Карнији 
код Рав.; Sorbiodunum у Британији у Ит. Ант. и на новчићима; Sorpara, Soroba у 
Кападокији код Птол. и на Таб. Пејт.; Сорва у Арменији на Таб. Пејт.; 
Sorviodurum у Винделицији; Суруба у Сарматији ас. код Птол. и др; Срб село у 
личкој регији, такође у Арадском округу; Serba село у Хуњадској жупанији; 
Serbija село у Зарандерској жупанији; Serbaska село у Крашовској жупанији; 
Serbeli властела у Загребачкој жупанији; Serben село у Liefl. Kr. Venden; Serbešt 
село у Бихарској жупанији; Сербљани село у две Банал-регије;  Сербовец село у 
Берегер жупанији; Серфо, Серфанто острво и место на северозападу од 
Сифанто;  Серпеиск; Серпухов град у Русији; Sierpe (уместо Срб'ц) град у 
војводству Plock; Sirb село у Марморској жупанији, такође у Бихарској жупанији, 
као и у Зарандерској жупанији; Сирби село у Бихарској жупанији и у Сатмарској 
жупанији; Сирбова село у Темишварској жупанији;  Sorbygdens област 
намесника у Јужној Шведској Göteborglän;  Сорви уместо Срби острво код 
Мореа; Срби, Србец села у Чешкој; Србац, Србазан, Србце, Србеи, Србиа села 



у Бугарској; Србија у Босни;  Србица град у Македонији;  Zerbst (Србиште) град 
у Немачкој...         

РЕКЕ И ЈЕЗЕРА СА СРБСКИМ НАЗИВИМА: 

     Сабрина, Сарва у Британији код Тацита и Рав.; Сарабус у Индији код Птол. 
притока Ганга;  Саравус, Саруба, Sarvix у Галији потврђено на карти Т. Пејт, у 
Итин. Ант., код Аусон. и Рав., Сараватес, Сербес у Mauriciji caes код Птол.;  
Сермиус у Тракији у Акт. С. Алекс.;  
Sirbes у Ликији; Sirbonis, Сербонис језеро у Египту код Херодота, Страбона, 
Птол. и др.; Зиоберес, Зиобрис, степска река у Партији (Parthien) код Куртиуса; 
Сарабат у Малој Азији; Сарп водопад на реци Glommenelf у Норвешкој,; Сербе, 
Сарпа река у Астрахану, у земљи старих Сирбен Плинија и Птоломеја; Сарвиз у 
жупанијама Штулвајсенбурга и Толнера; Сербиша, Сервиша у Персији; 
Серпенка (Серпејка), у Русији; Sierpcenica у Војводству Plock;  Серви, Севри у 
Битинији;  Србец, Сорбед у Тирингену;  
Србица у Србији; Сребуша долина и река у жупанији Торда; Заб, Зарб више 
река у Персији; Зербис или Зервис у Месопотамији и многа друга. 

СРБСКО ИМЕ НА РОДНОМ БАЛКАНУ 

(Према попису Ђуре Даничића) 

 

     Србани - име села у Истри; Србац - место на утоку Врбаса у Саву; Србанин - 
презиме, или надимак становника села Ловске у пакрачком округу; Србарија - 
име насеља у старој србској држави; Србар - наесље у Истри, забележено још у 
13. веку; Србарица - место у бујском котару, у Истри; Србат - презиме у 
околини Бедне у хрватском Загорју; Србавци - место у старој српској држави; 
Србера - име локве у Истри; Србица - село у старој србској држави; Србија 
земља;Србија - име града у старој србској држави; Србина - место у Црној Гори; 
Србин Ками - село у Црној Гори;Србиновић - презиме у Лици; Србинов Луг - 
име пределу; Србињак - заселак у Истри; Србиште - име увале на острву 
Сестрњу у задарском котару – Србишче; Србљани - географско име у Истри и 
једног места у Босни; Срб - село у доњолапском котару у Хрватској; Срб - у 
средњем веку главно место унске жупе, која се простирала око врела уне до утока 
Унца; Срб - брдо код места Срб. Срботина - име села у фочанском котару у 
Босни; Србица - село у скопљанском пашалуку од 300 кућа; између којих су око 
40 хришћанске, а остале су закона турскога, али говоре србски; Срб - припадник 
народа и место у Лици; Срба - женско личио име; Србан - врста биљке; Србац - 
врста траве; Србадија, Србаљски, Србаљство - исто што и Српство; Србачица - 
име биљке; Србекања - аугментатив од Србин; Србељ – Србљи; Србен - мушко 
име; Србенда - аугментатив од Срб; Србендић - презиме, или надимак једног 
сакупљачн народмих песама; Србеница парица - накит девојачки у Србкиња; 
Србешчица – биљка,  Србетка - презиме или надимак; Србезан,Србезна, 
Србезно - слободан, независан, јак; Србичка - придев од Србица;Србијанац, 



Србијанка,  Србијански, Србин, Србинство – Србство; Србињ – Србин; 
Србити - цинити некога Србином; Срблија – Србија; Србљачки - сто припада 
Србљацима; Србљак – Срб; Србљак - србска црквена књига, у којој је сабрана 
служба и житија србских светац; Србљанин - човек из Срба у Лици; Србљење – 
србити; Србљи – србски; Србљин - Срб, Србаљ, Србин; Србљи - исто што и 
србска земља; Србљин – презиме; Србљин - име биљке; Србо - хипокористик од 
Србин. Србобран - име места у Бачкој; Срборит - врста лепила за кров, 
сложеница од Србо, да се покаже, да је производ србски, а не туђи; 
Србословенски - исто што и србски; Србовање - именица од србовати; 
Србовати - живети па српски начин; Србовлах - село у крајинском округу у 
Србији; Србождер - велики непријатељ Срба; Србуља - стара србска црквена 
књига, руком писана и штампана, у којој језик није помешан с руским; 
Србуљица - деминутив од Србуља; Србадија - Серборум натио; генс Серби; 
Србекања - аугментатив од Срб; Србињаски; Србљак - народна поезија... 

СРБИ НА АНТИЧКИМ ГЕОГРАФСКИМ КАРТАМА 

     „Плиније Старији (1.столеће после Христа ) сачувао је многе топониме 
везане за Србе и њихова насеља. Тако он на Балканском полуострву проналази 
место Сербинум (Serbbinum) у Панонији... као и Серретес (Serretes) и 
Осерриатес (Oserriates) на Сави... Па ипак, Плиније је, поред места Сербинос у 
Панонији документовао сличне топониме у Закавказју (Сервии) као и 
Месопотамији. Плиније нам је оставио и сазнање о постојању србског града на 
Криму (Сарбацон) као и о насељу Серберион – у које се налазило на ушћу Дона 
у Азовско море.Сазнања Плинија и Птоломеја коришћена су при изради 
Ортелијусове карте Паноније и Илирика из 1590. године. 
     Помпоније Мела: Читаво столеће пре Птоломеја драгоцене податке о 
географском положају Срба у прикавкаском басену оставио је Помпоније Мела, 
римски географ, који је 43. године после Христа написао дело у три књиге под 
називом ''Опис земље''. Ово дело нам доноси сазнања далеко старија од самог 
Меле и у њему се, поред осталог, на источном црноморском приморју наводе, 
поред осталих и племена племе Серри. Овим именом се на много места 
означавају управо Срби. На овом простору још је Херодот одређену планину 
назвао Монте Серрорум (или, у слободном преводу, Србска планина) а она би се 
могла лоцирати као данашња планина Балкан. ...Помпоније Мела помиње и 
насеље Сербинос/ Сервинос у Панонији. Занимљиво је да племе Серра, Серба 
многи истраживачи смештају између северозападног Кавказа и источне обале 
Азовског мора што у потпуности одговара Плинијевом географском смештању 
Срба које наводи као Серби, Серреи. Дакле, подаци које су навели Помпоније 
Мела у ''Опису земље'' и Плиније Старији у делу ''Историја природе'', а оба аутора 
су живела и стварала у 1. столећу после Христа, доводе нас до сазнања да су Срби 
били на просторима Балканског полуострва и шире још пре Христа!  

     Александријски географ Клаудије Птоломеј доноси још богатије 
картографске приказе србских насеобина. Стварајући своју карту света средином 
2. столећа после Христа, Птоломеј на својој мапи, на територији Балканског 



полуострва, наводи топониме несумњиво србског порекла. Тако се недалеко од 
данашњег Сиска налази Сербинум (Serbinum), на картама Римског царства 
назван и Сервитиум (Servitium). Шире гледано, Птоломеј именом налази Србе 
(Сербои) у области Кавказа, а тај податак потврђују и други картографи пре њега 
(Помпоније Мела и Плиније Старији). Јужно од простора данашње Србије и 
Балканског полутотока, Птоломеј бележи у Мауретанији близу маолазијског 
града Цезареје србски град Сербетос - Сербетис. О овом месту писали су Милош 
Милојевић, Сима Лукин – Лазић и Олга Пјановић који су дошли до закључка да 
су Срби са ових простора северне Африке прешли на Иберско, Апенинско и 
Балканско полуострво. Недалеко од овог града налази се познато Сербонијско 
језеро о коме нам податке остављају Херодот и Диодор Сицилијски. Описи ове 
двојице писаца су истоветни – језеро је дугуљастог облика с тиме што Диодор 
наглашава да је дубина језера ''чудновата''. За ово језеро Птоломеј као да није 
знао.Птоломеј бележи на својој карти на обалама југоисточног Црног мора град 
Србицу (Серрбанисса).   
Појтингерова мапа: Ова мапа света је копија једног римског итинерара из 3. 
века после Христа. Ова мапа је дужине 7 метара и доноси нам податак да се око 
данашњег Скадра (Албанија) налазило насеље Понс Сервили... На Појтингеровој 
мапи још је видљиво насеље Венденис на данашњем Косову и Метохији који, 
заједно са Понс Сервили, данас сведочи о раном постојању Срба тамо где их 
данас има све мање.  

    Србској историји и, посебно, србским историчарима, предстоји једно 
велико прочишћење како би напокон испливала права историја Срба на 
видело и била стављена под окриље институција. Као што смо у овом раду 
видели, за тако нешто дефинитивно има материјала и потребе“ (Подвукао – 
М.Д.)./ 6  

НАРОД МОРАВА ПОСТОЈИ ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО ДАНАС 

    Владајуће историјско мишљење, и поред свих наведених доказа и аргумената, 
чињеница и извора, података и цитата, (а све их не можемо ни навести у овом 
закључку-поговору,  јер такав подухват захтевао би  више томова књига) дакле 
званична историја, ипак, и поред свег проверљивог и доказног научног 
материјала, не признаје србско име пре 612. године Христове ере.      

     Званична наука још мање признаје народ Морава, чије историјско постојање 
је, такође, научно доказљиво и доказано. Једноставно народ Морава не постоји за 
званичну историографију. Упркос бројним праисторијским изворима који 
помињу народ Морава, упркос географским  именима река, планина, села и 
градова, краљевства и царстава, епископија и архонтија која носе име – Морава, а 
простиру се широм сељене од Индије, до Ирске,  и од Тибета до Роданије 
(Француске), савремени србски историчари остају глуви и неми према овим 
доказима. А нема земље у којој не постоји име -Морава, било као хидроним, 
ороним, топониним, етноним, што је несумњив и необорив доказ да су ту некада 



живели Моравци, грана великог србског стабла, за „званичну историју“ они се не 
узимају у обзир.  

      „ Када смо већ почели од најдаље Мораве у  Индији, морамо да наведемо и 
речи руског историчара Мороскина који пише да је „од хималајских до индијских 
планина живео народ под именом Сјамскрита или Срби“, творци самскритског 
или санскритског језика и писма и такозване ведске културе на индијском  
потконтиненту и  „у тој унутрашњој Индији биле су главне државе Празија, иза 
ње велика држава Сабарска, затим Сербанија и у приморској Индији – Пановска 
(Панонска, можда и Господска) држава“. О србској постојбини у Индији, о тим 
Индоаријцима или ведским  Србима – Самскрићанима, сведочи нам и цитат из 
„ Ритера“  (стр. 29):  „Са врха Мера (света србска планина у Индији, станиште 
богова на челу са Сварогом-примедба М.Д.), пружају се његове гране као 
Химават, Хенакуташ и Нишадес, на којима је живео сурови и одевен у одело од 
коже народ Серба или Срба“.   
        Срби су тамо живели на простору између хималајских и индијских планина, 
много хиљада година. О постојању србских држава у Индији говоре и записи 
Александра Великог Карановића, цара србског, који је у четвртом веку пре 
Христа обновио велико србско светско царство на три суседна континента. 
Милош С. Милојевић је имао увид и у већину познатих географских и 
историјских карата, па је, поред осталих, прегледао књигу и карту „ Британска 
империја у Индији“,  коју је средином 19. века сачинио гроф  Бјорнштајерн, на 
којој се читају типична србска имена река: Морава, Млава, Тимок, Драва, Буна, 
Дунаи (Дунав), као и називи места: Котар, Рунић, Даљ, Даб, Равна Гора, Дрвар, 
Србумпур, Сербинагор, Мићани, Сарбја... Иако немају индијско значење, у 
Индији и данас постоје географски називи: Србица, Сарбалин, Сабије, Пољача, 
Јарак, Лујан, Гора, Нана, Божан, Чујан, Драгор, Сањарин, Јара, Неда и на стотине 
других назива србскога порекла и значења. Речна — зове се један предео међу 
Робом и Ченабом рек: а Баре између Бијаше и Рабе реке, — Панинпут, Рупара, 
Куда, Која и Дуб на ушћу Инда, Котовар, Мирпур, Пињара пл: Гилан, Морава 
сел: Лака и Лека пл: Богатор...  Дакле, у Индији налазимо  две Мораве – Мораву 
реку и Мораву село.../7 
     Масуди даље наводи и племе Сарбин „племе веома опасно за своје 
противнике, племе Морава (Моравци), а одмах до њих Морвани (племе сродно 
Моравцима), племе Сасин (Саки или Заморављани, што ћемо касније видети и 
код Бергмана), онда племе Баранџаби... Племе Сарбин (Србин), пише даље 
Масуди, они су народ окружен Словенима, у великом поштовању од свих других 
племена, којима су владали, а зашто су толико били поштовани, требало би много 
да се казује, из разноразних разлога“, наводи арапски хроничар. 
  За све казано имамо ових старих и историчких дата у именима места, народа и 
т.д. као: Ниш, Драгијана и народ Драги, Драгићи, Пура, Морава — Margus — 
Морављани, Суза, Азара, Рађе, Вера, Лариса — наша Лариса — Нина, или 
Ниновија, Загора, Спасин —  
Spasinu — Борсипа, Гилане и Морава код дан; развалина вавилонских“. Овде, 
дакле, налазимо Мораву која означава народ који се зове -Морава, заправо 
Морављани, поред других србских  племена/народа: Драгића, Пурића, Сузића, 



Спасинића (Спасића) и тако даље, али истовремено Милојевић бележи и    
племена/народа: Драгића, Пурића, Сузића, Спасинића (Спасића) и тако даље, али 
истовремено Милојевић бележи и Мораву „ код данашњих развалина 
вавилонских“. Очигледно да је реч о месту, насеобини Морављана или 
Мораваца, вероватно главном центру овог племена, главном граду 
Морављана. 
 

МОРАВЕ У ЈЕРМЕНИЈИ И СРЕДЊОЈ АЗИЈИ 
 
       Милош Милојевић проналази Мораву и у Јерменији: 
       „Даље се спомиње о Рацима у Ерменији, који се зову Сарбабаре или 
Сарбапар т.ј. Сарб или Серб, глава, главар независан, господар... Морави, 
Брдачор, Цара, Сурб, 
       „Даље по другим данашњим државама средње Азије, као: Афганистану, 
Курдистану, Бухари ,Туркестану и т.д. које се немогаше обићи без српског имена, 
стан или станиште, налазимо ова чисто српска имена: Србјанд, Сикира, Србах 
или Сарбах… Сирбанд, или Србад, Meрочак, Сардаба, Србдуба,... Сарбуан, 
Маргилан, или Морава, Гилан, Дувно, Јармазар,Сузак, Уратепет, Уратупа, 
Сигуна р., Ђурђена р. Балканске план., залив и река Балкан...“ / 8      И тамо у 
Азији и овде су биле реке и градови тога имена... Темна — Тemnon планина, вид: 
наш дан. Темнић...“, пише Милош С. Милојевић.      И тамо у Азији и овде су 
биле реке и градови тога имена... Темна — Тemnon планина, вид: наш дан. 
Темнић...“, пише Милош С. Милојевић. 
        Јован Деретић у свом делу „ Античка Србија“, наводећи  Равенског 
Анонимуса даје још један нови податак о постојању реке Мораве и народа који 
се звао Заморавци или Заморављани, дакле, они који су се настанили и живе – 
за Моравом: 
       „Између земаља Аријане и Бактријане налазила се река која се на 
санскритском помиње као Маргус, (што тврди и Милан Будимир о хидронимији 
Маргус – наша примедба), а код грчких писаца као Маргианис, код неких 
источних народа као Мархава, а чије је право име било Морава (43. ст.23). Саке, 
који су живели преко те реке, називали су За-Моравиас, што значи Заморавци. 
Херодот ово име помиње као Хамургиес (39. VII.64). Грци ту земљу помињу и 
као ''Аморхеис'' . 
Тако је краљ племена Дервика, који је био побеђен од персијског цара Кира 
Великог, назван краљем Аморхеоса што је преличено име Заморавља.  
Једна владарка Сака (Заморављана), односно Меса-Гета, помиње се као Зарина, 
(Зеринех на персијском), за коју се каже да је била пореклом из аријевске земље и 
да је наследила свога мужа на престолу. Владала је у време Астобара краља 
Медије (43.ст.23/24)./9 
     Милош Милојевић је истраживао језичку и културну баштину Тибета и 
пронашао је неколико десетина чисто србских назива и имена: 
       „Тако да почнемо од Тибета:... Бинча p. наша Винча, Морава — Бинче 
гp... Дакле и на Тибету,  на  реци Бинча (Винча) налази се град Морава-Бинча. 
Овога пута Морава је србски топоним на Тибету, „крову света“.  



     У Италији Милојевић набраја и описује на стотине србских племена, поред 
осталих и такозване Самнићане под редним  
бројем 7): „Марши, Марућани, Вестини, Френтани и Пељни, била су племена 
Самнићана, а Виргилије назива их Маruvii  и земљу њихову Marubia  — т.ј. 
Морављани, Моравија — Главни град им се, у време Виргилијево, звао Moreva 
— Морава и т.д. У Самнићана је био град Језернија— Aesernia — Бојана, Темна 
(Темнић)...“ У поглављу „Трагови живљења српског у Ђерманији“   Милојевић 
бележи србске реке: Златица, Нишава, Требињица, Пена, Травна, Свала, Лаба, 
Бистрица, Моравица,  Дриницa, Тимок, Љиг, Јасеница, Рибница и т.д. Хрват 
Фрањо Рачки је такође писао да су пре Немаца на тим пространствима живели 
Полабски Срби, и то племена: Љутићи, Ратари и Моравци. Још једном се у 
историјским изворима јавља неуништиво племе, односно народ Мораваца. 
Чешки историчар Плацки записао је да се за Чешко име чуло тек у деветом веку, 
а Чеси рачунају своју државност од времена кнеза Самка, који је био оснивач 
Моравског царства, а који је био уједно и кнез Лужичких Срба. Чеси и Словаци 
изводе своју државност и порекло од Срба, од србског Моравског царства у 
деветом веку, и за себе тврде да потичу од балканских Срба. Чак и хрватски 
историчар Рачки, затим руски летописац Нестор и пољски научник Суровјецки 
тврде у својим делима – да су Срби Венди прастановници Европе. Павле 
Шафарик посведочује да су Срби присутни у Европи  најмање 5000 година, 
односно најмање 3000 година пре Христа. Средњовековни грчки хроничар 
Халкохондило, осим што поуздано зна „да су Срби Трибали народ најстарији и 
највећи...“, већ тврди за србског цара Душана да је имао намеру да опет створи, 
односно обнови „ европску империју србског народа“.  Кроз Норик од југа к 
сјеверу: Ларић — Larix, Cиjaнтикa, Вируна, Сироте, Жаботинка, Овилаба, 
Кукале, Гравјаци, Упела, Белидрум — Biliandrum, Пучина, Милета —име лица — 
Сербјано 
т.ј. Србјани, Веруга, Јасиница, Залога. И даље по другим местима: Сава р. 
Морава, Мокра, Мана, Треб...“/ 10 
       Нестор Часни Кијевски је био први словенски хроничар. У његовом летопису 
из 1113. године можемо прочитати: После рушења вавилонске куле, раздвојише 
се народи човечанства: населе синове Сима источне стране, а Хамови јужне. 
Јафетови синови населе запад и северну страну. Међу 72 народа био је и 
словенски народ, од племена Јафетова... После много времена населили су 
Словени и Подунавље где су сада угарска и бугарска земља. Од тих се Словена 
неки издвојише и узеше ново име по месту које населише. Тако се населише на 
реци именом Морава и назваше се Моравци...“ / 11 „Године 822. Ајнхард 
спомиње на сабору у Франкфурту изасланике ових народа: Абодрита, Сораба, 
Вилца, Бохема, Мораваца, Преденецената и Авара (''In quo conventu omnium 
orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wiltzorum, Boheimorum, 
Marvanorum, Praedecentorum et in Pannonia residentium Avarum legationes cum 
muneribus ad se directas audivit''. Ајнхард поводом тог сабора јасно каже да је био 
сазван ради сређивања прилика у источном делу царства (''ad utilitatem orientalium 
partium regni sui.. .". Ради тога он позива изасланике најпре свих источних 
Словена, наравно оних који су улазили тада у састав франачког царства а затим и 
Авара. Међу народима чији су изасланици изишли пред цара били су, као што 



смо видели, Абодрити, Срби Вилци, Бохемци, Моравци, Предеценти и Авари.    
О архонту Моравије нагађа се веома много, а највише се помишља на неку 
архонтију у области реке Велике Мораве... Што се тиче Моравије, можда би се 
требало вратити једном старијем мишљењу по којем се сматрало да је у питању 
Велика Моравска или, још вероватније, неки њен најјужнији део“./12 
 
 
ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО УЧИНИТИ ДА БИ СЕ ОДНОС ПРЕМА НАУЧНОЈ 

АРГУМЕНТАЦИЈИ ПРОМЕНИО? 
 
     Ово питање из поднаслова закључка ове студије, постављено је својевремено 
нашем познатом филологу, санскритологу и историчару Слободану Филиповићу, 
чији одговор доносимо у целости:  

    „Потребно је да држава стане иза србистике, јер ми смо једина земља на свету 
која нема институцију за проучавање сопствене културе. Леонтјев каже да нема 
неморалних народа, већ постоје само неморалне државе, а колико је то важно 
сведочи Љотић, када каже да је држава „инструмент судбине једног народа“. 
Људи склони избегавању конфликта, обавезно западају у конформизам који 
подразумева прилагођавање групи или друштву. Уколико овај конформизам дуго 
траје, долази до стагнације и поремећаја личности. Иван Иљин то назива „новом 
елитом“, која долази одоздо, „са школом туђег мишљења и слепом покорношћу“. 

     За почетак је довољна употреба логике и промена терминологије, која је 
фалсификована, измењена и измишљена. Узмимо за пример Сарбине старинце 
Апенина, којима су скинули слово „р“ па их данас зову Сабини или чак 
Абориџини. Сарбини су сами себе звали Расени, па зашто их онда зову 
измишљеним именима „Етрурци“ или још натегнутије „Коловени“? У науку би 
требало увести правило, да се сваки народ зове именом каквим он сам себе зове! 
По правилу владајуће науке, кадгод су Срби (Словени) у питању ништа се не зна 
или се погрешно и непотпуно представља! Суреби су главно племе српских 
Германа, којима је такође скинуто фамозно слово „р“, које се само у српском 
језику употребљава као самогласник. Тако су они постали „Свеви“, „ Суеби“ и 
„Швабе“.  Исто су прошле и сирбиле, свештенице и пророчице бога Сербона 
које се данас зову „сибиле“.  Зашто се Раси или Рашани редовно називају по 
јелинском изговору Траки или Трачани? Зар Сарбате треба звати Сармати, само 
зато што Јелини не могу да изговоре правилно ову реч? Не постоје никави 
„Трибали“, у јелинским облику изговора, већ само Срибали најстарији народ 
свету, са којима су семантички и етнички у сродству латински сервили 
(сербили), племство Алба Лонге и тројанске лозе Јулија! Бројни су примери 
бесмислица у научнј терминологији, који нису произвољни већ срачунати и 
наменски уведени. Посебно су штетни „Индоевропљани“, „Грци“ и „Словени“, па 
постоји потреба да се они поближе објасне. Лингвистичка кованица 
„Индоевропљани“ лепо звучи али етнички не значи апсолутно ништа, иако је 
идеолошка замена за „мајку народ“ Арија (Аријеваца) који су сами себе звали 
Срби. “Индоевропљани“ су само корисна измишљотина, која је непозната у 



историји до пре нешто више од два века.  „Грци“ су погрдно име хуритских 
дошљака на Хелм, којим су Римљани назвали Јелине осам векова касније, када су 
их окупирали у другом веку старе ере. Не постоје никакви „стари Грци“, поготово 
„не као носиоци културе“, јер су брзо нестали са историјске сцене пре око три 
хиљаде година. Постоје само Јелини (Хелени) како сами себе зову, али они не 
воле погрдно грчко име, па своју земљу зову Јелада. Уосталом, да су Јелини 
старином од Пелазга или Рашана, античких Срба, то и они сами признају. 

     За оне које данас зову племенским именом „Словени“, више десетина 
историчара и лингвиста кажу да је њихово старо народно име било Срби. Назив 
„Словени“ је данас збирно име за дванаест српских народа, а колико је он 
апсурдан у својој идеолошкој потреби, показује чињеница да народ под овим 
именом не постоји! Па каква су онда папјазанија тек „прасловени“? Нарочито се 
руска историографија „посипа пепелом по глави“, па у последња два века ниједан 
посао не започиње без Словена и такође измишљене „Византије“ алијас Ромеје 
или Источног српско-римског царства, што има посебно штетан утицај. Срби и 
Руси су два имена за исти народ (Срба или Рашана), све до стварања Русије под 
Рурићем или до Ивана Грозног, јер су Срби конститутивни елемент Руске 
царевине. Разлика између имена Срби и Руси, (Роси, Раси, Рашани, Расени), само 
је у томе што је српско име опште и старије, што је пресудно за културни 
континуитет, поготово када се зна да је постојбина Арија или српских народа на 
илирском Хелму (Балкану). Енглези греше када кажу да су Срби „мали Руси“, 
исправније је рећи да су Руси „велики Срби“, јер, сујета је дозвољена само у 
општем интересу“./13  

    (Напомена: Опште народно име Срби (Словени), треба разликовати од 
националног (Срби, Јужни и Лужички), поготово што је историографија 
деветнаестог века поистоветила нацију са државом из политичких разлога. 
Старија ортоепија српског имена је на Истоку познатија у облику Сабири, што се 
и семантички разликује од имена Срби. Без обзира на ортоепију и семантику, баш 
је згодно вратити у науку име Сарбати уместо „Словена“ који су ионако потомци 
Сарбата у Европи и Азији. - Сл. Филиповић) 

СРБСКА КУЋА НИЈЕ НАСРЕД ПУТА, 
ВЕЋ РОДНИ ДОМ СВИХ НАРОДА БЕЛЕ ПУТИ, 
КОЛЕВКА ОВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ И КУЛТУРЕ 

 
   Зацарила лаж. Аждајкиња лажи хоће да прогута и истину о величанственој 
србској историји и о србском народу Морава. Тој аждахи се сада, али и два - три 
века уназад, свакога дана приносе Срби на оброк, било „као топовско месо“, као 
жртве прогона, као кривци без кривице, без права и без суда, унапред осуђени на 
пропаст и биолошко уништење.  
     А једна од најпогубнијих флоскула, која се може чути и прочитати у свим 
домаћим медијима, је ова: да  су Срби саградили "кућу насред пута".  Том 
превејаном  синтагмом, лукаво се улива у свест необразованих и необавештених 
Срба,  духовно неосвештаних и непросвећених припадника србског народа, да се 



морају склонити са тог пута. Да своју кућу морају изместити са тог коридора, да 
више не сметају другима, да се морају раселити, прогнати, сторњати некуд или - 
изумрети. А то највише понављају управо носиоци „званичне историје Срба“ 
„како су Срби саградили кућу насред пута“, а онда за њима као папагаји и остали 
свет, коме је стало до своје историјске самобитности и самосвесности као до 
лањског снега.  
     Прво, србска кућа није насред пута, већ насред нашег дворишта балканскога, 
где је у прадавно време и постављена: у Лепенском Виру, у Винчи, на Бањици, у 
Супској (Србској), у Параћину, у Дреновцу, код Сталаћа, и дуж Јужне и Западне 
Мораве. И дуж свих река „Рајскога седморечја“, и око најлепших језера и  поред 
морских обала и жала, планина и долина...диљем шара. 
     А у тој кући је и колевка белог човека, колевка србског народа и расе, из које 
се подигоше сви данашњи народи Европе, Мале Азије и Блиског истока... Из те 
куће србски „народ квочка“ изведе на свет претке и оних друмских разбојника 
што сваки час насрћу на кућу својих предака, на своју кућу. Посувраћене свести, 
без знања о свом истинитом пореклу,  уништавају своје огњиште, свој дом, своје 
историјско порекло и потекло, своје поврзло. Понашају се као харамије. 
Спроводе својеврсни суицид над србском историјом, односно над својом 
историјом.  
    И чији је то пут са ког Срби морају да склоне своју кућу? И коме треба  да се 
склоне с пута? И зашто? Па Срби су ту свој на своме, на свом огњишту од 
почетка историје. Они су и створили тај пут, и физички и метафизички схваћено, 
и историјски и духовни, и културолошки и онтолошки пут, Срби су створили ову 
цивилизацију: прво писмо, прве бројеве, први календар, прву металургију, први 
нагли цивилизацијски напредак, квалитативни скок у будућност, управо су 
започели и учинили Срби, баш у тој „кући насред пута“. На тај начин Срби су 
омогућили цивилизацијску и културолошку предност и супремацију белог 
европеида. Омогућили су његову светску доминацију и поштовање.  
    Срби данас имају велики проблем: како се изборити против але – антисрбизма. 
Како упокојити аждајкињу Србства, чуму која односи децу некада највећег, 
најбројнијег, најразвијенијег, најпремоћнијег и најкултурнијег народа на свету, 
творца ове цивилизације – Срба, Серба, Србинда, Сарбана, Сорба, Сербха, 
Сарбата, Сардана, Србаља, Србенда... који поставише темеље данашње светске 
културе.  
     А онда, пре више од једног века, опет један Велики Србин – Никола Тесла – 
осветли и просветли свет. Без његових изума, свет би још чамио у тами.  
    Срби описменише, Срби освестише, Срби просветише, Срби осветлише 
овај свет. Ово је темељна србска цивилизација и култура.  
 

Чекујући празник Светог Илије – Илијин дан, 
Лета Господњег, 2015. или 7523. године по 
најстаријем календару на свету, што га 

Свети Вид састави и својим Србима и Свету остави  
Мирослав Димитријевић 
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