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        Српска духовна академија није "манифестација" већ једна врста института, одбране, 

пресејавања, бирања, пробирања, издвајања, и шкартирања оних наметнутих, наметаних 

деценијама у име једноумне глупости. Српска духовна академија је нека врста "одбране", 

агон, место где се открива и осветљава она непозната друга, друкчија, 

неконстантиновићевска Србија, Србија која не познаје довољно себе, али која је то схватила и 

почела да гради неке од својих институција - у Духу, за почетак.. 

  Мирослав ЛУКИЋ (БЕЛАТУКАДРУЗ) 

 

 

СРПСКА ДУХОВНА АКАДЕМИЈА 

У ПАРАЋИНУ 2005-2015. 
                                                  

       Српска духовна академија у Параћину ове 2015. године обележава  једанаест лета свог 

постојања. Први пут је одржана у јулу 2005. године, у пуној сали Музичке школе у Параћину, 

зграда Градске библиотеке. То је био почетак културно-књижевне традиције, која се, упркос 

тешким финансијским и друштвеним околностима, одржала до данас, када је добила свој 

идентитет и постала призната и позната културна институција, која траје континуирано током целе 

године, а награде најбољима и најзаслужнијима српским књижевницима и уметницима, 

ствараоцима свих опредељења и провинијенције, додељују се на завршној свечаности. 

        Српска духовна академија данас ужива углед респектабилне културне институције у Србији, а 

о њеном угледу и важности у српској духовности, књижевности, култури и уметности  говоре 

бројна угледна имена досадашњих  добитника њених признања: „Раваничанин“, „Песничка 

хрисовуља“, награда „Видосав Трепчанин“, Велика почасна повеља и Повеља.  „Велемајстор 

сатире“ и „Мајстор сатире“ додељене су само 2014. године, а ове две награде ће се у будуће 

додељивати на посебним свечаностима. О престижу Српске духовне академије сведочи и велики 

број предлога за добитнике признања који пристижу Академији, као и велико интересовање 

врхунских српских књижевника и уметника из целе Србије за рад Српске духовне академије у 

Параћину. 

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА 

СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

       Генеза Српске духовне академије можда ће најбоље и најсажетије да се види из интрвјуа 

Мирослава Димитријевића који дао недељнику  „Нови пут“ у Јагодини, јануара 2014. године. Тај 

интервју доносимо у деловима који се тичу стварања и утемељења Српске духовне академије. Он 

је у међувремену проширен новим питањима и одговорима, специјално за ову прилику: 

НП:Крајем прошле године (2013.) познати параћински књижевник Мирослав Димитријевић 

примио високо признање Интернационалне Академије „Иво Андрић” за животно дело, а 

готово у исто време из штампе су му се појавиле две изузетне књиге – песничка збирка 

„Златно доба” и историографска студија ,,Морава и Моравци – планетарни феномен” Шта за 

Вас значи ово изузетно угледно књижевно признање? 

 

МД: Са нимбусом јединог нобеловца, Иво Андрић је био и још дуго ће остати једини српски, а 

светски књижевни „светац”, па због тога награда која носи његово име чини част сваком 

књижевнику, па наравно и мени. То интернационално признање за животно дело Академије „Иво 

Андрић” из Београда, крајем прошле године, дошло је као нека врста круне мог досадашњег 

вишедеценијског списатељског и истраживачког рада. Свака врлина, а мислим да је књижевност 

висока врлина, не тражи више од јавног признања и похвале, пре свега стручне јавности. У сваком 



 3 

случају, захвалан сам Интернационалној aкадемији „Иво Андрић”, као и уваженим члановима 

жирија. 

НП:Какав је данас положај писца у такозваној унутрашњости илити провинцији? 

МД: Са аспекта личног ега, задовољан сам овом наградом и врло почаствован, док с друге стране, 

са гледишта колективног списатељског ега, остајем помало жалостан. Зашто? Прошле, 2013. 

године то признање понео сам само ја, једини из тзв. унутрашњости, односно поддунaвске Србије, 

дакле из – провинције. Што није праведно. Одмах да се разумемо, не ради се само о овој награди, 

већ је слична и можда још драстичнија ситуација код других признања. Знам да у тзв. 

провинцијској Србији данас живе великани српске књижевности, не само равни, већ и много, 

много бољи од тзв. београдских писаца, али, нажалост, непознати широј јавности. Србија је имала 

и има генијалне ствараоце, који чекају ревалоризацију, праведан књижевни суд. Нама 

писцима из провинције признања углавном стижу постхумно. И то од најреалнијих судија – од 

читалаца, што историја књижевности недвосмислено показује. Дакле, ми смо „писци са лошом 

адресом”, како рече Милош Црњански, јер смо провинцијалци, а Београд је погорђени центар, 

главна сурова арена, надобудна културна престоница… Ту је „све и свја”. Што, наравно, није 

истина. Српски Балзак – Добрило Ненадић је својевремено лепо закључио: „Морам да будем три 

пута бољи од њих, да бих им био тек раван”. А зашто је то тако, нека одговор сачека неку другу 

прилику, односно интервју. А да „све што је велико долази из провинције, па чак и Сена”, како је 

говорио Жак Превер, може да илуструје и пример наших поморавских писаца, који су деценијама 

били у врху младе југословенске, а данас зреле српске књижевности (Џаковић, Жикић, Ђорђевић, 

Димитријевић), који су само својим и искључиво списатељаским квалитетима доносили бројне 

награде поморавској и српској култури. То су четири стуба тзв. поморавске песничке радионице 

како се својевремено изразио Милосав Буца Мирковић. Па ипак, и њих су неправедно заобилазиле 

многе звучне престоничке награде, јер се око њих бесомучно трве и боре минорнији и лошији, али 

„боље повезани писци”. Што се мене тиче, ја сам захвалан Господу што живим баш тамо где 

живим, што сам као ендемска биљка која у другом ареалу не би овај род родила. 

НП: Ви сте и један од оснивача и руководилаца Српске духовне академије која успева 

да изазове све већи углед , па и интересовање у широј јавности. Како успевате у томе? 

МД: Од деведесетих година прошлог века широм Србије почиње да „цвета” такозвана 

парохијска сублитература, локална квази књижевност. Сваки град, варошица, овеће село, 

формирају своје књижевне клубове, организују песничке сусрете, на којима се међусобно и 

несебично награђују, по систему „ја теби ти мени”, и тако све у круг.        У свакој 

„песничкој парохији” зна се ко је првосвештеник, ко ђакон, ђакониса, саслужитељи и 

клисари. Има ту строгог реда и „закона”, има свега и свачега, али нема оног најважнијег – 

нема квалитета, у овом случају – нема књижевности. Сви могу да пишу песме и приче, али 

само ретки  стварају српску књижевност. 

    Зато сам са групом истомишљеника решио да оснујем Српску духовну академију, а иницијатива 

за оснивање потекла је у Параћину 20. маја 2005. године од стране моје маленкости и групе 

еминентних и угледних српских књижевника и интелектуалаца, чланова Удружења књижевника 

Србије. Сутрадан 21. маја 2005. још једном је детаљније разматрана концепција, план и програм 

рада будуће Српске духовне академије, институције која ће произилазити из Статута и Програма 

Удружења књижевника Србије, Француска 7, у Београду и Подружнице УКС-а за Поморавски 

округ у Јагодини. Закључено је да је оваква манифестација апсолутно потребна на српском 

духовном простору, и да ће њени циљеви бити унапређење духовности, књижевности, уметности и 

културе, као и очување српске националне баштине. Одлука о организовању Српске духовне 

академије и конституисању Управног одбора  донета је на седници одржаној 9. јуна 2005. године у 
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Параћину. Чланови првог Управног одбора Српске духовне академије, били су књижевници: 

Мирослав Димитријевић, Бајо Џаковић, Зоран Трифуновић, Мирослав Чопа и сликар Србобран 

Килибарда. За првог председника Академије изабран је књижевник Мирослав Димитријевић. 

Одлучено је да Српска духовна академија своју активност остварује континуирано током целе 

године, а на годишњој свечаности додељиваће признања најистакнутијим српским 

ствараоцима.Одлука о установљењу и додели признања донета је 10. јуна 2005. године. Признање 

РАВАНИЧАНИН, у знак поштовања и сећања на тројицу средњевековних монаха из манастира 

Раванице, који се скромно потписиваху  само као - Раваничанин, додељиваће се за изузетан 

допринос развоју, неговању и очувању српске духовности, културе, традиције и баштине. Биће то 

награда за животно дело. Признање ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, као знак сећања на две хрисовуље 

(повеље) кнеза Лазара, у којима се спомиње готово свако место Моравске Србије, а које немају 

само духовну, већ и књижевну и историјску вредност, додељиваће се за значајан допринос српској 

књижевности, уметности и култури. Признање РАВАНИЧАНИН имаће писани документ, који ће 

пратити уметничка скулптура у стаклу, рад познатог уметника и дизајнера Србобрана Килибарде 

или неки други уметнички и сликарски рад. Због материјалних разлога стаклене скулптуре се више 

не додељују. Године 2013. донета је одлука да се уз поменута признања установе и још два нова 

признања: ПОВЕЉА и ВЕЛИКА ПОВЕЉА ЗАХВАЛНОСТИ, ствараоцима који су заслужни за 

развој српске културе и духовности, као и за рад, одржавање и неговање Српске духовне академије. 

На седници Управног одбора Српске духовне академије, одржане 26. септембра 2014. у Клубу 

новинара у Јагодини, донета је одлука да се установи и награда „ВИДОСАВ ТРЕПЧАНИН“ у знак 

поштовања личности и дела овог бунтовног и родољубивог песника – боема из нашег краја, иначе 

неправедно запостављеног, песницима који стилски и садржајно настављају његовим књижевним 

путем. Због тешких финансијских и друштвених околности, Српска духовна академија није могла 

сваке године да  додељује поменута признања, али је Управни одбор Академије перманентно током 

година организовао књижевне вечери и промоције, издавачку делатност и представљање бројних 

књига, како у самом Параћину, тако и у другим местима Србије, а њени чланови су добијали многе 

угледне награде. С тога сматрамо да је Српска духовна академија испунила своје програмске 

циљеве и да се правом  можемо поносити на њено једанаестогодишње трајање. Српска духовна 

академија и њени чланови континуирано су имали плодну сарадњу са матичним Удружењем 

књижевника Србије, затим са Књижевном заједницом УКС-а за Поморавски округ, са Књижевним 

фестивалом „Српско перо“ у Јагодини, са Књижевним клубом „Ђура Јакшић“ из Јагодине, са 

Књижевним клубом „Иво Андрић“ из Земуна, са Домом културе у Ковину, са Библиотеком 

„Радислав Никчевић“ у Јагодини, са Интернационалном академијом „Иво Андрић“ у Београду, са 

Културно-просветном заједницом Србије, са Одбором за село Српске академије наука и уметности, 

са Удружењем свесловенске учености из Београда, са издавачким предузећем „Беокњига“ из 

Београда, са ИП „Легенда“ из Чачка, са ИК „Пешић и синови“ из Београда,  са Удружењем 

Параћинаца у Београду „Параћинац“, са матичном библиотеком „Др Вићентије Ракић“ у Параћину, 

са Народном библиотеком „Јефимија“ из Трстеника и многим другим културним установама и 

удружењима. Посебно истичемо плодну сарадњу са часописом „Заветине плус“ (електронска и 

папирна издања) и његовим власником и уредником Мирославом Лукићем, угледним српским 

књижевником и баштиником. 

НП: Српској духовној академији претходио је дуг развојни пут. У том књижевном, 

културном и духовном успону Ви имате велики допринос и удео, заправо, Ви сте били и 

остали стожер, кишобран, алфа и омега књижевних и духовних збивања почев од 1974. 

године до данас?   

     МД: Српска духовна академија није настала преко ноћи и изненада, напречац и изнебуха. Као и 

све велике ствари у свету, који је такође стваран шест дана, према Библији, и параћинска Духовна 

академија имала је свој развој и преображаје, генезу и метаморфозе, успоне и падове, почев чак од 

1974. године до коначног и званичног установљења 2005. године. Био је то дуг  пут од три деценије  
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стварања духовне и културне климе у релативно малом граду у срцу Србије, у Средњем 

Поморављу, граду који на књижевној и културној мапи Србије није тада  представљао развијену 

културну, нити значајну духовну средину, није имао свој културни идентитет, свој књижевни и 

уметнички профил у националним размерама, а поготову не на југословенском простору, где је био  

потпуно анониман.  Први „продор“ на југословенску књижевну сцену учинио је 1975. године, тада 

млади параћински песник Мирослав Димитријевић, који је на анонимном конкурсу, ушао у финале 

најпрестижнијег  Југословенског фестивала поезије младих у Врбасу, и добио другу награду за 

песму „Враћа се отац из дућана“. То је почетак моје књижевне каријере, али и први југословенски 

успех неког песника пореклом из Параћина и околине. Већ 1977. године на истом Југословенском 

фестивалу поезије младих у Врбасу, добијам другу награду, потом је 1978. у групи десет најбољих 

песника финалиста, а 1979. године добио сам трећу награду на овом најпрестижнијем песничком 

фестивалу или на „првом Олимпу у равници“. Следи позив за југословенски фестивал у Суботици 

1981, потом позив на „Смедеревску песничку јесен“  у Смедереву, када сам ушао у десет најбољих 

песника за награду „Златна струна“ Смедеревске песничке јесени, а онда коју годину касније  и 

прва награда листа „Наш глас“ која се додељује на истом  смедеревском фестивалу, друга награда 

на југословенској манифестацији „Поткозјачки сусрети“ у Куманову, прва награда на 

југословенском конкурсу у Лозници, друга награда на југословенском  конкурсу Уједињених 

нација...  Мирослав Димитријевић постаје најпознатији Параћинац у књижевним круговима 

ондашње велике Југославије... 

НП: Ви сте својим деловањем дали несумњиво велики допринос и новом културном 

организовању младих уметника, ван постојећих институционалних облика удруживања тога 

времена, ван устаљених шаблона и бирократског схватања књижевности и уметности? 

     МД:  Строго контролисана, шаблонизирана и бирократизована култура и културна дешавања 

седамдесетих година двадесетог века, са идеолошким предзнаком и будним надзором од стране 

Службе, умногоме је спутавала младе уметнике окупљене око стожерника Мирослава 

Димитријевића, сада већ афирмисаног песника и новинара, који је несебично помагао новим и 

младим песницима да објаве прве песме или прву књигу, стварајући на тај начин нову културну и 

духовну климу, слободнијег изражавања, смелијег иступа и отворенијег супротстављања важећим 

нормативима бирократизоване културе. У више рубрика које је покретао у општинском листу „14 

дана“, посебно од  осамдесетих година па надаље, Димитријевић је отворио простор за 

најразличитије  књижевне приступе и форме, које су носиле  у свом садржају критички импулс.  

        Стварајући повољну књижевну и интелектуалну климу, Димитријевић је истовремено 

размишљао и о некој  оригиналној организационој форми по којој би Параћин био препознатљив у 

националним оквирима, а да то не буде клановско организовање, групашење, тада врло развијено 

у књижевном и уметничком животу Србије и Југославије, увидевши истовремено да су форме 

књижевних клубова застарели модели, испразна и јалова удружења, аматерске скупине у којима 

нема, или врло мало има  истинског стваралаштва. Ту своју личну интелектуалну побуну и 

незадовољство младих стваралаца и уметника који су припадали његовом кругу, покушао је да 

артикулише и осмисли. Сазвао је састанак, наизглед необавезно дружење уметника-боема, а боеми 

су у то време представљали опозицију тадашњој власти и режиму, образложивши потребу 

удруживања у нову, по концепцији и садржини, књижевну организацију која би била 

супротстављена снага тадашњем естаблишменту и „државним“ књижевницима, који су опевавали 

и стиховали комунистичку идеологију и историју, на отворен или скривенији начин, али у сваком 

случају сви су се гласови у коначном исходишту сливали у похвале, оде и химне систему и 

главним профетима те идеологије. Односно, сви уметници су, мање или више, угађали ушима 

владајуће олигархије. Нажалост,  окупљени уметници, на поменутом састанку, нису хтели или 

смели да се упусте у овакву прилично опасну авантуру и идеја није заживела.  

      НП: Ви сте након тога користили друге, алтернативне  моделе организовања младих 

песника, али никада нисте губили из вида да се у срцу Србије – у Поморављу, односно у 
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Параћину мора створити  једна респектабилна институција у националним оквирима, што 

сте на крају и успели. Реците нам нешто више о томе? 

       МД: То сте лепо формулисали. Кад сам почео да радим као новинар у општинском листу „14 

дана“, око мене се, будући већ значајно  афирмисаног младог песника на југословенској 

књижевној сцени, почео окупљати један број младих интелектуалаца-уметника, са којима сам 

расправљао врло често до касно у ноћ о разним актуелним, филозофским и књижевним темама. Ти 

људи су данас врло познати интелектуалци и уметници. То је било прво језгро уметника и будућих 

књижевника, који су своје прве радове објављивали су у листу „14 дана“. 

      Подстицао сам, и као новинар и као већ искусан песник, све  младе таленте на све могуће 

начине. Из тог другог књижевног и уметничког јата издвојио бих Светлану Арсић, Момира 

Станисављевића, Мирослава Чопу, Срећка Здравковића... Али сам објављивао песничке  радове и 

Бају Џаковићу и ликовне радове Слободану Штетићу, обојици из Јагодине, тада уметницима на 

самом почетку каријере. Они данас представљају врло значајна имена у литератури и сликарству. 

Са колегом Миленцетом Илићем, новинаром, фоторепортером и аутором збирке прича 

„Ладолежи“, покренули смо неформално удружење ИКАР – Издавачко књижевну артистичку 

радионицу која је ван свих државних институција деловала самостално и врло успешно. Преко ње 

смо објавили дивот, односно библиофилско издање песама „Дани терапије“ Момира 

Станисављевића, као и његову сјајну збирку афоризама, коју смо промовисали у крајње 

неформалним и готово немогућим просторима, као и све друге изложбе слика. Преко локалних 

новина покренуо сам „Песничку олимпијаду“ – прву у Србији, за одрасле, али и „Ђачку песничку 

олимпијаду“. Обе су изазвале велику пажњу и поштовање јавности и учесника. Иницирао сам и 

одабирао књиге на конкурсу „Прва књига“. Такав конкурс у то време имала је само  још Матица 

српска и Књижевна омладина Србије. Ми смо били трећа институција која је расписивала 

конкурсе и објављивала књиге младим ствараоцима. Ту је своју прву књигу „Одисеј носорог“ 

објавила Светлана Арсић, после које је примљена у Удружење књижевника Србије. Након тога  

своје првенце објавили су: Миленце Илић, Зорана Рашић, Љиљана Гојковић, Јелица Ђорђевић, 

Радиша Радисављевић, Светлана Панић и многи други. Захваљујући рубрици „Сатиризични угао“ 

коју сам дуго година уређивао, у њој су своје афоризме објавили на десетине афористичара из 

Параћина и Поморавља.. Створио се врло јак  „Параћински афористички круг“ (ПАК) пре него 

што је створен „Београдски афористички круг“. На иницијативу младог Жарка Станковића, данас 

академског сликара, у Завичајном музеју сам отворио изложбу својих објављених књига. Тада сам 

имао 45 издатих дела. Истовремено тада је пред Савиндан одржан и први „Песнички маратон“, 

који сам организовао, а дао сам иницијативу, односно сачинио програм рада КК „Мирко Бањевић“ 

, где сам предвидео и Књижевну колонију на Јухору.   Када је букнуо рат на просторима бивше 

СФР Југославије, био сам у трочланом језгру поморавских уметника, који су први у Југославији 

покренули мирољубиву  акцију „Наређујемо мир“, која је обишла земљу, али и неке суседне 

државе. Била је то вероватно прва невладина организација у нашој земљи, о чему постоје бројни 

докази из штампе, књига мира и књига о невладиним организацијама, у којој смо споменути.  

Почетком деведесетих година 20. века покренуо сам прву приватну издавачку кућу Књижевна 

келија „Свети Сава“, која је објавила књиге преко 450 аутора из Србије. Био сам покретач и 

уредник првог приватног сатиричног листа, после Другог светског рата, који се звао „Голаћ“, 

заједно са Жарком Станковићем, Зораном Матићем и Пајом Павловићем. Покренуо сам и први 

приватни лист за беседништво „Агапе“ (изашао само један број). Држао сам и књижару „Свети 

Сава“ и око ње окупљао најбоље ствараоце из целе Србије, не само из Поморавља. Покренуо сам 

први књижевни часопис „Дани“, који је доживео седам бројева. Као уредник параћинског 

двонедељника „14 дана“ и „Параћинских 14 дана“ уредио сам три серије тога листа и први од 

локалних уредника у Србији почео да објављујем колорна издања тога листа још 1988. године. 

Створио сам неку врсту локалног „њуз магазина“. Касније сам у новој серији „Параћинских 14 

дана“ , наравно у колору, отворио целу страну „Духовност“ и покренуо подлистак „Ђачки дани“.  

    Делује можда нескромно, али сам се присетио и набројао оне културне и духовне активности 

чији сам ја био покретач и реализатор. А вероватно сам пуно тога и заборавио да споменем. 
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      НП: Заборавили сте серију објављених књига из историје и историографије, културне и 

националне баштине. 

      МД: Да, у праву сте. Објавио сам  следеће књиге - монографије: „Знаменити Параћинци“, 

„Знаменитости параћинских села“, „Јавне чесме у општини Параћин“ и „Страни путописци о 

Параћину“ где сам по први пут  систематизовао параћинску историјску и културну баштину, 

захваљујући разумевању Скупштине општине Параћин, која је финансирала та издања. Сличне, 

горе поменуте књиге, ни данас немају много већи и богатији градови у Србији.   

      Почео сам да пишем монографије параћинских села, у сарадњи са Одбором за село Српске 

академије наука и уметности, касније и са Културно-просветном заједницом Србије. То су 

историјске и антропогеографске студије, које достижу обим и до 500 страница. Хоћу да кажем да 

су захтевале озбиљан и обиман рад и истраживања. До сада сам урадио студије села: Плане, 

Мириловца, Доњег Видова, Ратара, Давидовца, Поточца, Шавца, Рашевице (два тома), града 

Ћићевца са околином... По броју истражених села и објављених књига, предњачио сам у Одбору 

за село САНУ, која ми је доделила захвалнице за тај рад. Овакве књиге траже изузетно широко 

знање, ерудицију и врло високу обавештеност аутора. То не може баш свако да пише. Многи су 

покушали, али... Те књиге су  врста тестамента сваког села, то су тапије на земљу и воду српских 

села, право на праисторију, историју и  право на постојање на истом простору кроз миленијуме. 

Такве књиге би требало да имају сва села, а свака кућа – монографију и Библију, Нови завет... 

   НП: Заиста сте урадили много. Довољно је само рећи да сте објавили преко 90 књига 

поезије, романа, кратке  прозе, драме, есеја, публикација, народних умотворина... Шта је 

круна Вашег списатељског рада? 

   МД: Када је један наш писац из иностранства дошао код мене и видео сва моја дела искрено се 

зачудио што већ нисам богат човек. Са оволико објављених дела у свакој земљи  Европе или 

Америке, рекао ми је тај наш земљак, „постали бисте богат човек и да више не мислите на своју 

будућност“. Други наш књижевник  видевши све то, казао ми је „да ли је могуће да човек за свој 

век може да испише толика дела?“. Свима сам њима одговорио да је и писац ендемска биљка, и да 

му је животна  мисија да пише управо тамо где се и родио. Можда у другом животном ареалу не 

бих толико створио. 

    Круна мог списатељског рада су свакако изабрана дела, која се штампају код издавача у 

Београду, а круна мог организационог,  културно-просветног и духовног рада је свакако – Српска 

духовна академија у Параћину, институт који је доживео 11. годину постојања“. 

Разговор водио: Бајо ЏАКОВИЋ 

 

 

 

СВИ ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ У 

ПАРАЋИНУ 2005-2015. 

 

Признање РАВАНИЧАНИН понели су: 

Мирослав Лукић (Белатукадруз) из Београда  

Мирослав Тодоровић из Ниша  

др проф. Драгомир С. Радовановић из Лесковца  

Дејан Богојевић из Ваљева  

Иван Лаловић из Београда  

проф. др Милета Марковић из Јагодине 

Срба Игњатовић из Београда  

Радомир Андрић из Београда  

Предраг Богдановић Ци из Београда  

др Мићо Цвијетић из Београда  

Зорица Арсић Мандарић из Београда  

Предраг Живуловић из Швајцарске  



 8 

Мирослав Димитријевић из Параћина 

Бајо Џаковић из Јагодине  

Зоран Трифуновић из Параћина  

Слободан Жикић из Јагодине  

Владан Ракић из Београда  

Борислав Радосављевић из Јагодине     

 

 Признање ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА  добили су:  

Мирослав Тодоровић из Ниша   

Верољуб Вукашиновић из Трстеника  

Зоран Петровић из Крагујевца  

Данијела Радовановић из Лесковца 

Љиљана Крстић Мокрицки из Параћина   

Предраг Богдановић Ци из Београда  

Миодраг Петровић из Новог Сада   

Предраг Стефановић из Јагодине,  

Мирослав Димитријевић из Параћина  

Бајо Џаковић из Јагодине  

Зоран Трифуновић из Параћина  

Драгица Матејић Шредер из Немачке 

Милош Јанковић из Београда  

Сања Клер из Ковина  

Давид Кецман Дако из Сомбора 

      

Награда „ВИДОСАВ ТРЕПЧАНИН“  припала је: 

Баји Џаковићу из Јагодине 

Хаџи Момиру Станисављевићу из Параћина  

Миодрагу Петровићу из Новог Сада   

 

Признање ВЕЛИКА ПОВЕЉА  понели су:  

Мирослав Тодоровић (Ниш)  

Милош Јанковић (Београд) 

Бајо Џаковић (Јагодина)  

Владан Ракић (Београд)  

Лепосава Иванковић (Параћин)  

Милета Лазаревић (Ћуприја)  

Србобран Килибарда (Параћин)  

Мирослав Чопа (Параћин)  

Иван Цветановић (Ниш)   

Саша Филиповић (Јагодина)  

 

       ВЕЛИКА ПОВЕЉА ЗАХВАЛНОСТИ додељена је:  

Баји Џаковићу  

др Владимиру Јорги 

 

       ПОВЕЉУ су добили:  

Зоран Хаџи Лазин (Нови Сад)  

Никола Ранђеловић (Параћин)  

Александар Добросављевић (Јагодина)  

Предраг Стефановић (Јагодина)  

Божо Шћепановић (Параћин)  
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Зорица Ћираковић (Аранђеловац) 

 

Награда ВЕЛЕМАЈСТОР САТИРЕ додељена је само 2014. године: Александру Чотрићу из 

Београда   

др Драгомиру С. Радовановићу из Лесковца.  

(Ова награда ће се надаље додељивати на посебном фестивалу, а не у оквиру Српске духовне 

академије, као и награда МАЈСТОР САТИРЕ коју је 2014. године добио Тони Стојановић из 

Јагодине). Сви добитници награда „Раваничанин“, „Песничка хрисовуља“, „Видосав Трепчанин“ и 

„Велемајстор сатире“ носе и  почасну титулу – академика. 

 

ПОРТРЕТИ ДОБИТНИКА ПРИЗНАЊА 

СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ ПАРАЋИН  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

                                
 Мирослав Лукић                          Борислав Радосављевић 

 „Раваничанин“                                       „Раваничанин“ 

 

                                                       
Др Драгомир С. Радовановић          Мирослав Тодоровић 

„Раваничанин“                                 „Песничка хрисовуља“ 

                                 
Верољуб Вукашиновић                   Данијела Радовановић                                                              

„Песничка хрисовуља“                    „Песничка хрисовуља“     
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    Зоран Петровић                                         Бајо Џаковић 

„Песничка хрисовуља“            Велика повеља захвалности    

                           

                              
   Хаџи Момир Станисављевић           Миодраг Петровић 

   „Видосав Трепчанин“                      „Видосав Трепчанин“ 

 

                                                                  
 Зоран Хаџи Лазин –                 Александар Добросављевић 

       „Повеља“                                              „Повеља“ 

 

                                               
 Љиљана Крстић Мокрицки        Предраг ПецаСтефановић 

„Песничка хрисовуља“                          „Повеља“ 

 

                           
       Зорица Ћираковић             Никола Ранђеловић 

     „Повеља“                                    „Повеља“ 

 



 11 

ПОРТРЕТИ ДОБИТНИКА ПРИЗНАЊА СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ ПАРАЋИН, 

2005 - 2014. ГОДИНЕ 

 

 

                             
  Срба Игњатовић                                     Радомир Андрић   

„Раваничанин“                                           „Раваничанин“   

   

 

                                      
Др Мићо Цвијетић                            Предраг  Богдановић Ци 

„Раваничанин“                                       „Раваничанин“ 

 

 

 

                                       
Зорица Арсић Мандарић             Мирослав Тодоровић  

„Раваничанин“                               „Раваничанин“   

 

                     
Миљурко Вукадиновић                         Дејан Богојевић  

  „Раваничанин“                                     „Раваничанин“ 
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Зоран Трифуновић                     Александар Чотрић      

„Раваничанин“                           „Велемајстор сатире“ 

 

 

 

                                    
Слободан Жикић                                      Бајо Џаковић 

„Раваничанин“                                       „Раваничанин“ 

 

          

                                    
        Мирослав Димитријевић               Милош Јанковић  

          „Раваничанин“                         „Песничка хрисовуља“  

 

 

                               
          Владан Ракић                          Проф. др Владимир Јорга 

        „Раваничанин“                           „Велика почасна повеља“ 
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        Давид Кецман Дако                     Иван Лаловић 

    „Песничка хрисовуља“                   „Раваничанин“ 

  

                                           
          Србобран Килибарда                     Миле Лазаревић 

            „Велика повеља“                           „Велика повеља“ 

 

 

                               
                           Мирослав Чопа                Сања Клер 

                         „Мајстор сатире“     „Песничка хрисовуља“ 

 

 

                          
      Тони С. Стојановић              Лепосава  Иванковић 

        „Мајстор сатире“               „Велика повеља захвалности“ 
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ПОЗДРАВНА БЕСЕДА 

МИРОСЛАВА  ДИМИТРИЈЕВИЋА, 
ПРВОГ ПРЕДСЕДНИКА И УТЕМЕЉИВАЧА 

СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ У ПАРАЋИНУ, 

29. МАЈА 2015. ГОДИНЕ 
      Драги гости и пријатељи, књижевници, писци и песници, драги чудотворци, умници, 

умственици, паметлије, паметисти и паметари, најмудрије српске главе, добро дошли у Параћин, 

град у срцу Србије, добродошли на 11. Српску духовну академију.  

    Овим именом смо 2005. године крстили ову манифестацију, која је за деценију рада и постојања 

прерасла у – културну институцију од националног значаја и интегритета, која награђује само 

најбоље и најзаслужније књижевнике, писце, песнике, уметнике, научнике, духовнике... Она би 

требало да исправља неправде које се чине српским писцима и ствараоцима уопште, посебно оним 

из унутрашњости Србије (провинције), пре свега када су у питању награде и признања, која до 

њих никако не стижу за живота, или врло ретко, из престоног нам града и дичнога културног 

центра, а тамо се за њих отимају ближи жиријима, комисијама и утицајним појединцима и боље 

постављене литерате од „каријере“, имућнији писци али нискога и сиромашнога талента, који се 

не стиде ни да купе своје награде, а не стиде се, богами, ни чланови комисија критичара за 

оцењивање дела.  Организовани у кланове, политички, идеолошки и догматски острашћене групе, 

али у великој мери зависне од својих ментора, престонички писци, па и уметници свих фела, 

изражавају и јавни презир према својим колегама из унутрашњости Србије и њиховом 

стваралаштву. Лиучно сам се у то уверио много пута.  

         Српска духовна академија у Параћину нема никакве дотације, никакву финансијску помоћ од 

било које државне институције или органа,  већ све организујемо „о свом руву и круву“, али зато 

смо потпуно независни и слободни у избору лаурета и уопште у својој делатности.   

         Зашто баш Српска духовна академија у Параћину? Зато што је Параћин још пре 7500 

година имао своје писмо, словно и линеарно, а словно писмо пронађено у Параћину, представља 

најразвијенији варијетет словног винчанског писма, односно српског писма – србице. Србица је, 

дакле, старија од званично најстаријег писма сумерског, које се убицира на око 3200 година пре 

нове ере, чак за 2500 година. Ми се налазимо у савременој Народној библиотеци у Параћину, зато 

што нам је ту и место, и зато што је  Параћин је имао своју глинену библиотеку још пре 7,5 

миленијума.  

       Она је, додуше, бројала  десетак или  двадесетак глинених књига, али то су биле истовремено 

и прве књиге на свету.   

        Древни Моравци са овог терена били су писмени још пре седам и по  миленијума. То нас 

обавезује да и надаље чувамо и негујемо своје писмо, своју богату културну, духовну, историјску 

и националну баштину. 

        Зашто баш награда „Раваничанин“?   Од битке на Косову до Велике сеобе Срба, у 

манастиру Раваници су живели и писали, држали лучу писмености, духовности и културе, 

скромни монаси који су се потписивали као Раваничан 1, Раваничанин 2 и Раваничанин 3. Они су 

оставили не само веома битне историјске податке из тог времена, већ су и сами стварали, као што 

су чинила касније и њихова браћа из манастира Манасије у Ресави. Зато смо њима у почаст и 

славу, одлучили да Српска духовна академија додељује годишње по три признања 

“Раваничанин“.   

         Награда „Песничка хрисовуља“: Према историјским подацима, кнез Лазар је манастиру 

Раваници  подарио две хрисувуље, повеље или даровнице. Уводни део свих хрисовуља – аренге -  

имао је предивне и надахнуте текстове испуњене богомисленијем, духовном лепотом и поезијом, 

врло узвишеног стила. То је био разлог да Српска духовна академија установи и награде са овим 

именом.  
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        Награде Велика повеља, Велика повеља захвалности  и Повеља додељују се од 2013. 

године за допринос духовности и култури, а награда „Видосав Трепчанин“ додељује се од 2014. 

године за бунтовну, родољубиву, протестну и сатиричну поезију.  

        Драга браћо и сестре у Христу, драге колеге и пријатељи, честитам вам на заслуженим 

признањима у име чланова жирија и Српске духовне академије! Живи били, још много књига 

написали и српскоме роду оставили. Живели! На многаја љета! 

 

Из Беседе захвалности Беле Тукадруза, добитника књижевне награде 

"Раваничанин", изречене након доделе  признања  "за трајан допринос српској 

књижевности, духовности, култури и националној баштини", 2015: 

 
      ...Пружила ми се прилика да се захвалим Српској духовној академији у лично име и у име свих 

награђених аутора, и ја сам, одабрао да подсетим (од толиких  објављених и необјављених 

текстова) баш есеј о - неизбежности превредновања у савременој српској књижевности да бих 

охрабрио учеснике "Српске духовне академије", пријатеље и публику те вечери у Параћину у 

градској библиотеци, да се ослободе страхова, свих страхова, као и они Карађорђеви устаници на 

предивном Карађорђевом брду* у Параћину, са кога пуца неописив видик преко Мораве и 

многољудног села Рашевице према врху Јухора, јер сам читавог маја месеца ове 2015. године 

путујући Србијом уздуж и попреко видео несумњиве знакове стрепње, агоније, призивајући агон. 

Агонија у овој земљи има своје страшне подземне изворе, који су  отровали  људе, села и градове, 

реке, путеве, садашњост и будућност. Агон као да је замро, као да никад није ни постојао, што 

противуречи здравој памети. Агонију треба жигосати, борити се против ње свим средствима. Агон 

у Срба, ни у најгорим и најцрњим временима, ни у катастрофама историјским није јењавао, што 

доказује, поред толико других ствари и параћинско Карађорђево брдо, па и велико село  моравско 

Рашевица у подножју јухорског подгорја, гробље сеоско на брегу које није урасло као толика друга 

у коров и трњак.  Треба се ослонити на древно искуство наших дедова и на истину, голу истину. 

Шљака историје је заклонила видике, али са Карађорђевог брда и са балкона куће Димитријевића у 

Рашевици, пружа се леп и ведар поглед далеко и дубоко и високо. То смеће тзв. демократизам 

српских писаца треба да уклоне и песници и комуналци, то смеће нагомилано и скупљено у оквиру 

савремене кризе хришћанства. "Српска духовна академија" није  "манифестација" већ једна врста 

института, одбране, сита, бирања, пробирања, издвајања, и шкартирања оних наметнутих, 

наметаних деценијама у име једноумне глупости. "Српска духовна академија" је врста "одбране", 

агон, место где се открива и осветљава она непозната друга, друкчија, неконстантиновићевска 

Србија, Србија која не познаје довољно себе, али која је то схватила и почела да гради неке од 

својих институција- у Духу, за почетак... 

 

Е С Е Ј И 

ПРАВДА ЈЕ СПОРА АЛИ ДОСТИЖНА ИЛИ О »СРПСКОЈ ДУХОВНОЈ 

АКАДЕМИЈИ“ 

„Драги Мирославе Лукићу, 

Хоћу само да изразим своју радост и неку врсту ганутости, када сам прочитала у „Билтену 

ЗАВЕТИНА“  да сте Ви добитник највише награде „Српске духовне академије“ – књижевне 

награде „Раваничанин 1“ – награде за животгно дело; мило ми беше око срца и унесе ми наду и веру 

у светлију будућност да још постоје они који имају уши да чују и очи да виде, те препознаше да 
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сте ви тај духовни Светионик. / Од срца Вам честитам и желим да још дуго у здрављу и миру 

поживите и стварате. / Заувек Ваш пријатељ , Соња“  (4. јуна 2015) 

       Сличних, овако срдачних, честитки, стигло је двадесетак (из Сомбора, Апатина, Ниша, 

Прокупља, Врања, Крагујевца, Прибоја, Пријепоља, Књажевца, Пожаревца, из Швајцарске, 

Немачке, Француске, Канаде -Торонта). Међу пријатељима, који су ми се јавили тим поводом, није 

било ни једног добитника ове награде, осим песника Мирослава Тодоровића. Номинално, како  

пише у повељи „Српске духовне академије“, то је „признање за трајан допринос српској 

књижевности, духовности, култури и националној баштини“.   

       Ову повељу , на првом месту, потписује песник Мирослав Димитријевић, вршњак, аутор 

свечовечанског реквијема посвећеног покојном побратиму Зорану Живадиновићу, у којој има и 

ових стихова: „Тече наша тугованка / Историја: / Шљива ранка. // Шепа Лепо, храмље Добро / 

Трчи зло / Пузи гордо // Све се према нама ваља / Што не ваља / Образ каља...“  и мало даље: „ 

Цвили Правда – храмље Добро / Лаје кусо / И репато // Све се против нас уроти / Чим се роди / Ил 

окоти“. (Из књиге „Златно доба“, изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење 

свесловенске учености Београд, 2005).   Па је некако природно, да овај песник, у сличном тону, али 

у једној другој песми „Академија јаука“ запише и: 

Мисао је заразна – али мудрост није/ Обе опијају као ракија ранка/ Гледам ласту где ће гнездашце 

да свије: / Мудрост је старија од самог постанка//Све отворено – све боготворено/ Свакоме 

доступно и у пола ноћи/ То је Мудрост Божја – Грешна жено/ За којом сам сулуд морао поћи // 

Сад ме беда учи да мислим мудрије/Невоља је мени најбоља наука/ Бели лук и вода зборе речитије/ 

Од народне академије јаука....   (Из књиге „Срећан крај“ нове и изабране песме – изабрана дела 

Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености Београд, 2015)  

      Овај савремени српски песник,  старинске ћуди, пева о једној драми о којој се  у Србији радије 

ћути, и углавном не пише, из више разлога. Србија се у минулом веку запутила једним путем који 

је водио до расцепа и шизофреније, опаког атеизма, и уместо симбола вола и опанка, јунака и 

официра, сељака и неисцрпних рудника обнове народа – српских села,  стигла до опустошења, да 

постане робиња српа и чекића и других опасних шарених лажи. Овај песник, дакле, који на првом 

месту потписује, повељу Српске духовне академије, написао је и песму „Хекторово опело“ у којој 

вреди запамтити, између осталог , и ова три дистиха: „ Височанство Духа не оспори / Ни пакао што 

с људима гори // Смртна рана и озледе старе / Сад привлаче анђеле видаре: // На њих мећу добре 

људске душе / Беле раде здравац гаравуше...“  (Из књиге „Срећан крај“, нове  и изабране песме, 

први том – изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености Београд, 

2015).  

Кренуло се у име тзв. Прогреса, тзв. Идеала, а стигло до нестајања народа. 

Народи се смањују:/Сведоци се склањају//Градови се затиру/Непролазни умиру// Кад им кажеш 

истину:/Цев у тебе упиру// Зато гледај Србина/ Каква му је грбина// Не зна прошлост не зна веру/ 

Али ћути док га деру// Со на рану себи сипа/На јуначке ноге ђипа...  (Из књиге „Срећан крај“ нове и 

изабране песме – том први, изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске 

учености Београд, 2015).  

Стигло се до школа за нељуде, како песник вели,  стигло  до млађег дрвеног доба, у коме се чезне за 

Дрвеним добом кад - Све је било од дрвета/Топло и људски/ И часно и чесно/ И Бог је био под 

Записом /И Запис је био од дрвета/ И слова су дрвена прављена// На поскурнику и послужавнику /И 

крст урезан у дрво/ И народ се патио као жир/Као лисје//Све је било дрвено/ Само је Бог био жив/ 
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И Његов народ са њим/ И тада беше све здраво и право/ Чак и оно наопако постављено//Ал сад је 

дошло/ Млађе дрвено доба/И опет кусамо/ Дрвеним виљушкама/ Дрвену чорбу/И хладимо је 

дрвеним дахом// Више нам ни дрвени адвокати/ Не могу помоћи /У њиховим дрвеним књигама 

Оваква дрвенарија/ Није ни предвиђена... (Из збирке „Млађе дрвено доба“ Подружница 

Поморавског округа УКС-а, 2000.; књига „Отац дресира земљотрес“, изабране песме, други том, 

изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености Београд, 2015). 

    Српска духовна академија, као и Српска академија јаука, појавиле су се, дакле, у то  млађе 

дрвено доба, као нека врста – отпора, одбране, чежње за нечим  другим, и друкчијим од 

наметнутог, важећег – доба тзв. дрвених адвоката, дрвене демократије, труле дрвенарије 

једноумља. Србија, или тачније Моравска Србија, окренута Богу, искону, Морави, тајнама Јухора, 

и дубљим истинама, ширим од деведесет и девет Морава, сишла је из ћорсокака на пут предака, 

српских сељака . У Србији се последњих деценија  додељивало на стотине награда и унапред се 

знало коме ће бити додељене. Једно је било записано у тзв дрвеним правилницима  за додељивање 

тих награда, а додељивало се по сасвим другим незаписаним аршинима! И сасвим је било 

природно и легитимно да се у тој зачараној шуми иделогијом и милошћу власти успостављених 

награда, појаве и неке друкчије, рецимо, „Дрво живота“ , „Амблем тајног писма света“,  „Госпођин 

вир“, „Карађорђева Повеља“, „Раваничанин“, „Хрисовуља“ – корективне награде српске 

књижевности. Барем их ја тако видим.  

Те награде се не додељују по сваку цену – додељују се само онда када има довољно разлога за то.   

Због чега су се додељивале две најмлађе српске књижевне анграде: Амблем тајног писма света и 

Госпођин вир? Тачније – не коме, него чему су додељиване?  

Безданој  књижевности! - Бездана уметност?Да ли у нашој култури и литератури има правих 

одговора на ово питање? Тај израз «бездана уметност» први је употребио код нас један песник, 

средином 20. века, пишући о уметности јапанског дрвореза, као зналац и есејист... Било је то пред 

сам крај живота тога песника, узгред буди речено, који се у најбољим својим песничким 

остварењима нагињао над бездане уметности. Други један мислилац пишући о круговима, вели: 

«Око је први круг, а хоризонт, коме оно даје облик, други.Тако се понавља свуда у природи, та 

првобитна фигура, без престанка. Она је највиши амблем тајног писма света...» Емерсон, јер о томе 

мислиоцу је реч, одгонетајући загонетку многоструког значења пра-лика круга тражио је и доказао 

другу аналогију:»да се сваки рад да надвисити. Наш је живот време или рок, за који треба да 

упознамо истину: да се око сваког круга може повући други; да, у природи, нема краја него, да је 

сваки крај уједно и почетак; да иза сваког дана, који пролази, нова зора свиће; да се испод сваке 

дубине, отвара нова, још већа дубина».  

   Оснивачи Српске академије јаука и Српске духовне академије, следили су тај – како Емерсон 

вели - највиши амблем тајног писма света,  ратујући са седмоглавом немани, аждајом, верујући да 

на хумусу ништа не може закржљати: Од првог удисаја све расте у висину / На хумусу мора се срце 

срцу допадати / Друкчије лепоте нема...На хумусу слобода не може нестати / Чува је и биљка и 

зверка и човек / Око је аспирин небу  / Први лек / Овде се може само срце срцу предати / Друкчије 

предаје нема...  (Из књиге „Отац дресира земљотрес“, изабране песме, други том, изабрана дела 

Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености Београд, 2015). 

Заиста, песник и председник Српске духовне академије Мирослав Димитријевић одавно је 

надвисио атаре  и града Ђерђелина и родне Рашевице,  верујући да је „слобода златни спруд, шири 

од стодеведесет и девет Морава“! (Стихови М. Димитријевића из горе поменуте књиге). Са тог 

златног спруда, усред Рашевице, подно јухорског горја, ниче, чини ми се, и још једно чудо: Архив 
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у оснивању, архив за Ђерђелин, у дому  предака, честитих сељака, добрих људи од добре клице: 

„где врата не шкрипе никада узалуд: отворите ту капију и уграбите од своје историје“ (Стихови М. 

Димитријевића, исти извор) и оно познато и нарочито оно непознато... Те три  ствари, о којима се у 

Србији врло мало зна,  повезао је својом личношћу Мирослав Димитријевић један песник и 

оснивач, дубоке вере, који зна да најдубља мудрост свог ђавола дави, и који доказује  да на 

храбром тлу ништа не може закржљати, што никне у срцу и у глави. (Стихови М. Димитријевића 

из поменуте књиге „Срећан крај“- изабрана дела). 

 Ако ништа друго, највиша књижевна награда Српске духовне академије повезује наизглед 

немогуће, далеко и различито; недовољно осветљено. Упркос постојању толиких књижевних 

часописа, књижевних друштава, телевизија, штампе, интернета, саобраћаја, аутопутева, западна 

Србија не познаје источну, северна јужну, Војводина  Моравску Србију, градове Србије не 

занимају села;  слаба је комуникација равница и планина Србије.  Србија је обузета апатијом налик 

на агонију; а Србији је потребно свуда - агон, борба и отпор, обнова и рад. Српска духовна 

академија и (будући) архив Ђерђелин су пламичци, лампа која светли. Са висине Јухора гледано, 

из амбиса Ђерђелина или из Српске академије јаука, оглашава се кроз писмо Летописцу  наук 

вредан не само за Моравце и Параћинце, не налет „ немани фукаре и хуља“, већ, „та доброта што 

из срца суља / Одрасла на проји и зрну пасуља // Благом пребогати – а преслаби умом / Ките се 

демоном вештицом и чумом // Хтели би и Дух да ставе у ропство / Али то им не да Господње 

Господство// слободно и ово у вечност запиши: / Сваки нам је Србин и од звезда виши // Питасмо и 

Теслу где је нама место / а он одговори – баш тамо где јесмо“.  (Из књиге „Срећан крај“ нове и 

изабране песме –  први том, изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске 

учености Београд, 2015)  

На почетку књижевне каријере, 1969. године, као матурант гимназије, доделили су ми на  

југословенском књижевном конкурсу листа  „Борба“ и Фонда младих талената прву награду за 

поезију – једногодишњу студијску стипендију  за журналистику на једном од америчких 

универзитета. Више од педесет година пишем, објављујем, али  књижевне награде су ме 

заобилазиле, осим „Карађорђеве Повеље“ – пре неколико година. Оцењивали су ме колеге које 

лично нисам познавао, као уосталом и чланове жирија Српске духовне академије, које сам 

упознао тек на додели те награде. Тој награди су се обрадовали, чини ми се, много више моји знани 

и незнани пријатељи, као песник Соња Ковачевић, коју такође лично нисам срео и упознао. 

Најпоузданија познанства, која су се временом претворила и у дубља пријатељства беху баш она 

која су отпочела неком од мојих књига, песама, романа, есеја. Ово признање је посвећено и таквим 

пријатељима, садашњим и будућим. Њиховој вери у то да су чуда могућа.     У Београду, 7. јуна 2015. 

На дан Трећег обретења главе Св. Јована Крститеља  (Петрове покладе)         

 Бела ТУКАДРУЗ (алиас М. Лукић) 

 Мирослав ТОДОРОВИЋ 

МОЈА ТОПОНИМИЈА ИЛИ БРАТСТВО ПО РЕЧИМА 

(Мирославу из Рашевице)  

      Одавно називе места преименујем и дајем имена по писцима који у њима раде, или живе. Тако 

је Ариље све више Ненадић, Пожега - Миленко Пајић, Чачак је одавно Ристовић, Неготин - Власта 

Младеновић, Зајечар - Тома Мијовић, Ваљево је већ Бели Марковић, Књажевац - Раде Томић, 

Крушевац је Ђидићево, Пријепоље је Шелогово, Рашевица је Мирослав, Прокупље је Иван 

Ивановић, Врање је Борино, Мишљеновац већма Лукићево… Када год чујем име неког места 
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везујем га за име писца који у том месту подвижнички бди над својим списима бавећи се 

проклетим занатом списатељским, како то овај занат назва онај мудри Грк. 

      Када год читам или прелиставам књиге „мојих“ писаца са њима водим дијалог. Разговарам са 

књигом, чујем њеног писца. Ми смо братство по речи и по несаници. Оној речи што је на почетку 

свега с којом ће се све завршити. Везује нас судбина писаца изван тзв. матице књижевних 

дешавања, кланова, кухиња, медијске халабуке и светлости велеграда… 

      Ми смо писци са „лошом адресом“ како то каза Црњански. Бавимо се најусамљенијим послом 

на свету. Ми смо наследници оних што су створили српску књижевност, носимо бреме исте 

судбине. Оних чија имена красе „књижевне награде“ Дис, Станковић, Томић, Гордана Тодоровић, 

Попа, Ракић…, оних што су, као и ми, живели за књижевност. 

     Ми смо писци без „својих критичара“, верујемо у да нам је само време наклоњено, да ће нас оно 

у своје књигу уписати, на његовом решету оставити. Да неће вазда, као у овом худом времену, само 

вредности пропадати. 

     Српску књижевност су створили писци из унутрашњости, наши претходници са лошом адресом. 

У нашим речима је живот овог времена, ми смо „савест свог времена“. Живимо тегобно као и наши 

претходници, изван видног поља оних што мере немерљиво, оно за шта нема мерача. Тешимо се 

знаним истинама о земаљском значају провинције, тог географског појма, који нас у свему 

успорава. Ако смо ми, како веле унутрашњост онда су они спољашњост. Знане истине да све 

долази из унутрашњости овде не важе. Велкот вели да су „највећи песници остали парохијални, 

провинцијски везани за средину“. Шта ми да кажемо, и коме? 

Својевремено ми је списатељ Данило Николић причао како су негда оцењивали чиновнике. 

Приљежан. Истиче се. Нарочито се истиче. 

Да ли су овим обухватили све? 

Не, нису, рече стари чиновник. 

Треба унети и Узалуд се истиче! 

То важи за писце унутрашњости. Узалуд се истиче. 

Али ми имамо занимацију, теши ме Данило… 

     Књижевна пијаца је у Престоници, али престоница не хаје за писце унутрашњости. Маћехински 

однос је правило. Ако неког и награди, то је како каза својевремено добитник Андрићеве награде 

М. Д. инцидент. Писах о томе, али узаман… Коме писац из унутрашњости да пише. 

    Мрвице са престоног стола ретко, као божја милост, падају изван круга повлашћених. 

     Награде су резервисане за писце из центра. Из центра се гостује, из центра су Жирији, новинска 

слава, ТВ сјај. Шта рећи за прике и пајтосе, којекакве Алибабе… Потписника ових редова чуди 

што су противници провинцијских ствараоца, заправо, провинцијалци који су се усидрили у 
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Престоници. Припадају оном типу људи који чим уђу у аутобус повичу: „Затварај, мајсторе, нема 

више места“. 

    Требају ли власти писци изван центра? Требају ли провинцији уметници? Они који мисле својом 

главом, који држе перо, што могу да виде на други начин. Да прозборе, умно и разумно. Такве 

власт неће. Али ни унутрашњост не уважава свог писца. Бави се, веле, залудним послом… Пише, а 

то од њега нико не тражи. Још је спреман да се свега одрекне, е да књигу трукује. Има провинција 

преча посла, још није дорасла до уметности. 

      Каже у једном разговору песник Јагличић да писац унутрашњости „мора урадити десет пута 

више од неког веселника из београдског круга двојке, ако хоћеш да те схвате озбиљно (они само 

кмекну и већ су академици!). У праву су они који кажу: „Хоћеш ли да успеш, покупи се и одлази, 

што пре. Бежи, на време…“ Али шта би онда било? Да сиромаштво провинције оставимо и без то 

лечка духовне светлости. Без наде… 

     Минуле је, ево, више од века како је Бора Станковић 1910. написао Матошу у писму: 

…Веруј ми не надам се од свега овога ичега каквом добру. Ово је више инат да се види: да ли се 

може код нашег народа, а без партија и котерија, са једним не кажем добрим литерарним, али бар 

солидним, штогод постићи…Твој Бора Станковић још порезник, још у завади коју ти већ знаш. 

     Коме данас писмо да упути писац са своје „лоше адресе“, да пита оно што је овај писац питао? 

Нема коме доли да емигрира у самоћу, да у тој самоћи чује Рилкову поруку: „Удуби се у себе!“ И 

пиши, јер то је твоја судбина. 

 

Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ЈАУКА 

 
( ИНСТИТУТ У ОСНИВАЊУ) 

 

     Од уредника једних дневних новина, чији назив не бих да спомињем, добио сам позив да 

једном недељно пишем - колумне. С обзиром да су те новине тада важиле за доста читан 

опозициони лист, написао сам два текста, наравно из моје сфере интересовања, и послао 

редакцији, снимљене на ЦД. Нажалост, ни до данас ти текстови нису угледали „светлост дана“, а 

ја сам их затим прерадио, спојио у исту беседу  коју сам „подметнуо“ Симеону Ђаку, главном 

јунаку мог романа „Тајне и чудеса града Ђерђелина“, као његово наводно предавање.  

     Но, сама идеја о формирању СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ЈАУКА родила се много раније.  О томе 

сам писао доста текстова и књига и говорио о тешкој и величанственој праисторији Срба, 

мученичкој историји у новој Христовој вери и ери, о распињању на крст свега што је српско и 

православно, о уништавању српске материјалне, културне, народне, историјске и цивилизацијске 

баштине и тековине.  О томе говоре моје следеће књиге - студије: „Из историје Срба старе и нове 

ере – сакривена историја Срба“ (Издавач ИП „Мирослав“ Београд, 2014); „Сакривена историја 

Срба“ (издавач Удружење свесловенске учености, Београд, 2013);  „Морава – планетарни 

феномен“ (Издавач ИК „Пешић и синови“, Београд, 2013);  „Древна паметарница земље и народа 

Мораве“ (студија у штампи), затим о томе говоре и моји романи: „Чувари тајног блага“ (Издавач 
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„Беокњига“, Београд, 2013); „Гаумата“ (Издавач „Легенда“ из Чачка, 2013); „Тајне и чудеса града 

Ђерђелина“ (издавач Удружење свесловенске учености“ , Београд, 2015)... 

       И као увек што ми се догађа, кад то треба, Господ Бог ме упути на добре људе и добре људе на 

мене, па тако крајем мајских дана, лета Господњег 2015.  лично упознах колегу Мирослава Лукића 

– Белатукадруза из Београда, који по позиву  дође у Параћин да прими највише признање 

„Раваничанин“ – награду за животно дело, коју додељује Српска духовна академија.  Уважени 

колега Лукић понесе у Београд неколико мојих поменутих књига, као и комплет изабраних дела, а 

потом ми у телефонском разговору рече да му се свиђа идеја о Српској духовној академији, али и 

идеја и текстови о Српској академији јаука, објављени у романима и збирци песама. Искрено, и 

мене је то обрадовало.  

      За ову прилику, у летопису СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ одабрао сам да објавим одломак 

из мог романа „Тајне и чудеса града Ђерђелина“ који на врло јасан начин афирмише идеју и њен 

циљ, као и циклус песама под називом АКАДЕМИЈА ЈАУКА, из збирке „Срећан крај“.  

     Благослови Господе, труд раба Твојега Мирослава, благослови његово потомство и сву Србчад 

на земљином шару, читаоце хваљене и сараднике, и дародавце сада и овде и у веке векова. 

Благослови Боже, и непријатеље наше и просветли их.  Благослове Свети и Вазљубљени и 

Васркрсли Господе Исусе Христе Сине Божији све душе људске и народе ма које вере били, спаси 

их и саклони за Васкрсење мртвих и Праведни Суд и Живот будућег века. Амин. 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ЈАУКА 

 

    „ Јаук.  

О укости (учености) је реч.  

О уком ја:  

Ја ук. 

     Када се јаук подели на слогове, тек тада се види сва његова - укост. И помало  хвалисавост. 

Али с разлогом. 

      Јаук је најученија српска реч. 

Српски народ је заиста учио, и учи, кроз патњу, страдање, бол и – јаук. То је његов универзитет. 

Највећа школа, која траје целог живота. И нико не остане неук (не ук). 

      То је српска академија јаука. 

      Имао сам част да упознам господина Јауковића, доживотног председника Српске академије 

јаука, и његовог заменика господина Јаукића, у много јаучних прилика, односно на пуно јаучних 

семинара, који се одржавају сваког дана, у трајању од 0 до 24 часа.   

      Ту сам научио да свако српско име и презиме има морфолошку, етимолошку, антрополошку, 

психолошку, историјску или коју другу коренску основу у – јауку, у том најтежем науку.  

      Ту сам, такође, научио да свако српско име и презиме је истовремено и – академска титула. 

Зато овом приликом свим академицима Српске академије јаука честитам на личном доприносу за 

опстанак свог народа. 

      И што је најважније: ко се роди као Србин, загарантовано му је да ће постати члан Академије 

јаука, пре или касније. И свако ће с поносом рећи – Ја ук.  И нико неће имати примедбу зашто је 

баш тај и тај ушао у Пантеон бесмртних појединаца. И народа. Наравно, осим непријатеља 

Академије јаука, који пред њу свакодневно стављају најјаучније задатке, а уз то пласирају и 

дефетистичку тезу да је чак 50 одсто најјаучнијег народа на свету „функционално неписмено“.  

      Али свикли смо на ту љубомору наших опонената, која нас прати још од Лепенског вира и 

Винче. Од винчанице. Тачније од - србице. Од првих речи и првих слова. И бројева. И првог 

сроског календара на свету... 

      Првописмени народ, који је другима дао писмо и писану реч, који је од своје азбуке направио 

прву молитву, и песму, и кредо, и филозофију, мора да трпи  свакојаке јауке. А та његова србица, 

из новијих времена, гласила је овако: Аз бук веди глагоље добро ест живети сила земље иса и је 

како људи мислите наш Он покој реци слово тврдо Ук. 



 22 

Прилагођено данашњем појмовнику, србица иде овако, и лако као песма: Први Творац  Бог 

Свезнајући види речи добре Он јесте жива сила земаљског простора и зна како људи мисле наш 

Оче небески свемира реци слово потврдног Учења (Ука). 

      За разлику од оног песника који написа „пучина је стока једна грдна“, слободни смо 

устврдити супротно, то јест да је: цео српски пук – ук. И то веома - ук. А тај УК или укост стиче 

кроз свакодневну мУКу и бУКу, док га каче о кУКу, на крвникову срамоту и брУКу, и док 

његовим џелатима тај занат иде на рУКу...  

      Јаук (Наук) нам се о главу обија. 

       Када бисмо узели вееелики шестар и заболи га у врх оне пирамидице испред Српске 

академије наука, па онда описивали круг, мало би ко од радозналих пролазника у Кнез 

Михајловој знао шта тачно радимо. А ми желимо само да измеримо колики је пречник матичног 

говорног подручја Речника српскохрватског књижевног и народног језика, који се спрема већ 

пола века, а чији је тек четврти том (ако се нисам забројао од толиких томова) недавно изашао из 

штампе, после  деценија мукотрпног рада.  

        Надајмо се да ће до краја двадесет првог века изаћи још који свезак, ако дотле уопште и буде 

било Срба, које односи бела куга, ратови, економска пропаст, окупације (меке и тврде), птичји и 

свињски грип, чуме и санђаме. Зато је Речник, ваљда, и насловљен тако мудро и далековидо – 

српскохрватски. Ако више не буде Срба, недај Боже, читаће га, ваљда, Хрвати. Проста ствар. А 

„умна“. 

         Но, вратимо се нашем геометријском експерименту. Описасмо ми тај круг некако, али он 

никако да испадне округао. Дође више кривуљаст, ишчовељен, зђутурумљен, као да смо га 

оцртавали кривуљаром, а не признатим зидарским алатом. Његов полупречник према 

северозападу износи око 700 километара, али зато према југу нема ни 200 километара и то у - 

пречнику. Једва досеже до Сталаћа. Ћупричани и Параћинци се провукоше некако, али југ Србије 

ни да опепели. Алексинац, Ниш, Лесковац, Врање и Пирот остадоше изван те замишљене, и 

накарадне линије. Ама и та линија ми изгледа много сумњива граница, али добро позната још од 

Пожаревачког мира, Хатишерифа, Београдског пашалука...  

         Ајде, велим, математика нам није јача страна, него да завиримо у тај Речник 

српскохрватског књижевног и народног језика, можда ће ту да нам се ствари избистре и појасне. 

         И стварно пуче видик пред очима. Речник српско-хрватског језика уопште не третира 

књижевност на дијалектима југа Србије, и на неодговарајући начин узима у обзир укупну 

лексику јужносрбијанских говора, односно занемарио је цело староштокавско језичко подручје 

Србије, јер се Речник српско-хрватског језика држи искључиво Вукове језичке реформе. 

         Језичко благо ресавско-моравско-косовског и призренско-тимочког краја занемарено је, 

багателисано и забатаљено, што утиче, и тек ће утицати, на укупно заостајање тог подручја у 

културолошком и цивилизацијском смислу. А то није неки буџак Србије, већ матица србског 

народа, матица староштокавских говора,  главно корито србског народа, а не језичка притока са 

обода србства. То је староштокавски говор већине српског народа, Цвијићевог балканског типа 

човека, а не говор мањине са периферије српског говорног подручја. Писци из ових крајева су 

после оваквог нетретирања њиховог говора у Речнику, логично, осујећени и обесхрабрени да 

пишу на свом матерњем језику. Потцењени. Нажалост, историја се понавља. Тако је било и у 

књижевној  историји, а тако је и данас. Иако су староштокавци дали највеће писце и умове, и на 

свом језику могу да изразе највише и најдубље филозофске и емотивне нијансе, ипак та језичка 

ризница није унета у Речник С-хрватског језика. 

         А писци овог матичног подручја не желе фаворизовање својих говора, али ни других 

дијалеката, нити нову језичку реформу, а најмање разједињавање српског језика, већ само хоће 

равномерност у речничкој заступљености, а не мајоризацију једног на рачун другог говора, и да 

се не умањује вредност дела писаних староштокавским, староморавским, да се сачува, користи и 

примерно вреднује укупно језичко и књижевно благо српског народа.  

          Осим академика лексикографа, сви други то чују, виде, па чак и у државним медијима, и 

знају да ни после 160 година од званичне Вукове реформе, више од половине српског народа и 
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даље говори староштокавским или староморавским, па је утолико пре требало испоштовати 

његово језичко и књижевно благо и унети га у капитално дело као што је Речник српскохрватског 

језика. 

          Али изгледа да смо са овим примедбама много закаснили. Можда ће да нам се ове 

натукнице уваже у неком новом Српско-бошњачком или Српско-црногорском речнику. Ако и ту 

нисмо закаснили. На крају нашег опита уверисмо се још и у то да математички закони не важе у 

језику, и да полупречник некада може бити дужи и преко три пута од пречника. Уосталом 

уверите се и сами – Симеон Ђак заврши предавање, а великом позоришном салом се разлеже 

дуготрајан аплауз и повици „Браво, докторе“. 

       Кад скандирање преста, један гледалац запита Симеона, зашто већ није примљен у 

Академију. 

      - То није питање за мене, господине. 

      - Зашто се онда не оснује нова академија, као што се ради свуда у свету? Ако Срби данас 

имају четири удружења књижевника,  зашто не би имали још једну академију? 

      - Ни на то питање не могу да Вам одговорим. Ја сам само песник – слеже раменима Симеон. 

      -  Чујем, господине Симеоне, да немате ни стално место пребивалишта, да живите у возу који 

саобраћа на релацији Београд-Ђерђелин-Скопље, да тамо и пишете и да немате никаква стална 

примања – јави се један очигледно добро обавештен Ђерђелинац. 

     Симеон сави главу и потврди:  

     - Нажалост, тако је. На моју срамоту – рече. 

     - На нашу срамоту – добаци неко из гледалишта. 

     На излазу из сале људи су у шешир убацивали добровољне прилоге у новцу за помоћ највећем 

живом србском песнику. 

     Симеон Ђак је све то гледао сузних очију.  

      Његово предавање у Ђерђелину је одјекнуло у дневној штампи, најпре као извештај, а онда су 

се поводом тога укључили и знани и незнани коментатори, једни су га нападали, а други бранили, 

а новине су почеле да објављују и наручене телеграме пуне осуде, иако нико од њих није ни знао 

шта је све тачно Симеон рекао, важно је било осудити и санкционисати свако другачије 

мишљење од званичног и  партијског, па чак је било и оваквих импутација: „да периферија 

азијског континента, која себе назива Европом, нема алтернативу“. А Симеон то није рекао у 

свом излагању, био сам сведок, као и још неколико стотина присутних слушалаца, који су се 

чудили и крстили како од „му - може да се направи мечка“. 

     Када се после неколико дана медијска хајка стишала и прешло се на друге афере, Симеон Ђак, 

ми рече да мора опет на воз и да се ужелео путовања. Доста му је овог седелачког живота. А 

седелачке, питоме и умне народе, као што је био наш србски винчански род, увек су нападали 

дивљи, луталачки и пљачкашки изроди људски, убијали, палили и жарили. А то чине и сада. 

Само много вештије и безочније.  

      Зло је, драги мој Саво Мирославе, натерало човечанство да мисли и да напредује у науци. 

Потреба за злом и потреба да се одбранимо од зла ујединила је највеће умове света. Зло покреће 

науку. И да скратим, јер ближи се време растанку, све што се превазиђе у војној науци, или 

углавном све, даје се касније  човечанству на коришћење и наплаћује по високој цени. 

      Уклето Змичко језеро је давно нестало – испарило, али се оно опет враћа преко кише, снега, 

медљике и бабиних јараца и својим смрадом поново трује Ђерђелинце. Аждаја из њега, сада у 

гасовитом стању, напада целу Србију. А Србија је мала и за једну, акамоли оволико аждаја – рече 

ми мој гост док смо чекали воз поред јужне пруге, а који се још од Змича оглашавао сиреном. 

Осмехнуо сам се на тај Симеонов „метафизички хумор“ (а који то ипак није), на ову општу 

алузију и алегорију,  изгрлисмо се и он опет седе у воз за југ, настави свој пут тамо где га је 

прекинуо. Са прозора ми махну, пуног осмеха. Мало уреднији живот и исхрана су га очигледно 

освежили и опоравили. Изгледао је виталније, скоро као са фотографије на задњој корици 

последње збирке песама, због које је одлежао неколико месеци у затвору. 
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     Кад је генијални песник отишао, као да је град наједном спласнуо, смршао, изгубио онај дах и 

дух животодавни, постао досадан и пуст. То је ваљда одлика богонадарених људи да са собом 

носе ону духовност и пунину, благородност и благотворност, мир и спокојство, а што немају сви 

људи, већ  само изабрани. Тако сам доживео његов одлазак. И мене је ухватила нека чамотиња и 

мрзовоља, како би монаси рекли – унинија. Додуше, из Београда сам  се вратио са два уговора од 

два издавача мојих романа и то ми је била једина светлуцава ствар у души, која ми је грејала 

срце.  

 

(Одломак из романа „Тајне и чудеса града Ђерђелина“- Изабрана дела Мирослава Димитријевића, 

трилогија 2, издавач Удружење свесловенске учености Београд, 2014. године, стр: 60-65) 

 

АКАДЕМИЈА ЈАУКА 

 

(Циклус песама) 

ИНКВИЗИЦИЈА 

Грицкам свој двопек: време преостало 

У двопеку црв У води олово 

Питам се колико вештица би стало 

На врху оловке – где сам столовао 

 

Доживео сам и ја инквизицију: 

Горела ломача од врелога плача 

Нисам дисао кад видим милицију 

Боље је и проји било испод сача 

 

Секли ми струју Затварали воду 

Као олалије дизали камате 

Из фишека делили отужну слободу 

На мом парастосу А мале плате 

 

Не беху довољне за литар бензина: 

Да се слатко спалим пред устима праха 

Ал у рат ме звала моја домовина 

Да часно погинем: Да нестане страха 

 

Зарад мога добра зарад опште ствари 

Морао сам да хвалим ненахваљенога 

Мозак му је хлапио у отровној пари 

А он имитирао анђела ил бога 

 

Носио сам одело из Црвеног крста 

Пред народну кујну крчала ми црева 

Ципеле ми згрчиле два највећа прста 

Ал на мосту морало је да се пева 

 

А онда је дошао „Анђео милосрдни“ 

Затровао моје девето колено 

У дечјој души створио пакао грдни 

Гађао у народ – крдо безимено 
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Преживео сам и ту инквизицију 

А онда дошла ера кожодера 

Навикао сам се на власт и полицију: 

Порезима да ме пендрече и бију 

 

Грицкам суву проју: преостало доба 

Све обљутавило: Свака власт ми прија 

Молим да ми се упише изнад гроба: 

Цео живот му беше инквизиција 

АКАДЕМИЈА ЈАУКА 

 

Мисао је заразна – али мудрост није 

Обе опијају као ракија ранка 

Гледам ласту где ће гнездашце да свије: 

Мудрост је старија од самог постанка 

 

Све отворено – све боготворено 

Свакоме доступно и у пола ноћи 

То је Мудрост Божја – Грешна жено 

За којом сам сулуд морао поћи 

 

Сад ме беда учи да мислим мудрије 

Невоља је мени најбоља наука 

Бели лук и вода зборе речитије 

Од народне академије јаука 

 

Мисао је тешка – а мудрост је лака 

Мудрије од нас живи дуња жута: 

Зри целога лета – не као трешња плаха 

Што се зарумени одмах поред пута 

 

И ја ћу кад будем као дуња спреман 

Нову светлосну одору обући 

Рећи ћу свету – иако је неман 

Збогом пријатељу морам брзо кући 

 

 

ПОВРАТАК 

 

Добар дан Светлости Дошао сам кући 

Не умем да кажем где сам досад био 

Ни чији сам живот духом испунио 

Могу од среће овог трена пући 

 

Господе Благи Над Светима Свети 

Опрости ми грехе и друге лудости 

Хоћу и даље да останем дете 

Или ме не шаљи без Твоје мудрости 

 

Доле је најгоре: све је посрнуло 

Још биљка и звер имају милости 
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Путем према паклу стадо нагрнуло 

А пакао им срастао уз кичмене кости 

 

Твоју Реч поштују птица и цвет само  

И деца док су анђеоске душе 

Доле се отровним осмехом гледамо 

Док нас године и болести суше 

 

Добар дан Светлости – стигох најзад кући 

Био сам ти близу а тако далеко 

Мука и јаука толико сам стекао 

Да ми је доста за триста живота 

 

 

БРОНЗАНЕ ЋЕЛЕ-КУЛЕ 

 

(О лажним идолима) 

 

Не може баш свако да сачува главу: 

Нечија мора бити и бронзана 

Да дижемо чаше њој у част и славу: 

За живота била фукара слонзана 

 

Навикли смо се на те ћеле-куле: 

Сваки град их има Свако здање боље 

Многе једва мало вредније од нуле 

Стоје као да су их натакли на коље 

 

Страдале у боју убијене мучки 

Биле против краља председника цара 

На постаменту – на бетонској сучки: 

Извидница која никад не одмара 

 

Најтеже је онима што су на коњима: 

Журе пред пробој да изврше смотру 

Како птичју поган са себе да отру 

Ни бесни се ати не мичу данима 

 

Не траже ловоре ни хлеба ни воду 

Тамо куд гледају – тамо би да оду 

Иза таквих глава историја спава 

Историја жива мора да се скрива 

 

А онда им дође и час спасоносни 

Да их браћа ваде из пусте нигдине: 

Ломе им главе и органе ине 

Бацају у - секундарне сировине 

 

(Циклус песама „Академија јаука“ из збирке „Срећан крај“, нове и изабране песме, изабрана 

књижевна дела Мирослава Димитријевића, том први, издавач Удружење свесловенске учености 

Београд, 2015. стр. 55-56) 
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ПИСМО ЗАХВАЛНОСТИ МИРОСЛАВА ТОДОРОВИЋА  

недеља, 31. мај 2015. 

Повод: признања "Српске духовне академије" (Параћин 2015)  

  

Ниш, 30. маја 2015. 

        Драги Мирославе, 

    Част ми је што сам добитник „Песничке хрисовуље“, радост што сам се видео и прозборио с 

драгим људима, неке и упознао, из „Братства по речима“ како гласи наслов једног мог текста 

посвећеног Мирославу из Рашевице. У тој „оази духа“ (Библиотеци) човек се осећа вреднијим, 

схвати да и наш „посао“ има смисла, увери да је наш задатак, да упркос свему, стварамо по вишем 

налогу, да пишемо, не што желимо него што то живимо. Тај „проклети занат списатељски“, како 

каза давно онај Грк,  наша  је судбина. Она нас је повезала, збратимила, она нас и одржава.* С 

радошћу, и узбуђењем, сам слушао беседу, мог драгог пријатеља Мирка Лукића ( Бела Тукадруза). 

На жалост, нисам се спремио да његово слово снимим. Настојим да га забележим за моје „Листове 

на ветру“. 

Мирка сам слушао 1993. када је на Сајму књига зборио на промоцији БИГЗових издања, у минулом 

веку. Ко је овај? -  запита ме Брђанин...Одужио млађани  Мирко тада са својом причом.  Ето, отада 

траје наше пријатељство, подстицање и подржавање. А збирка његова  „Земља Недођија“ поред 

моје „Теренске свеске“ светли о томе. 

Шта све уметност може, а да то и не знамо. 

     Част је имати „Изабрана дела Мирослава Димитријевића“, заслужити такав дар  је признање 

за које немам речи. Али о том дару  ћу посебно писати. Благодарно, Ваш МирОСлав из 

Трешњевице са жељом да се још срећемо, подржавамо и размењујемо наше књиге.  

 

 

 

ИЗ ДУХОВНЕ И ИСТОРИЈСКО-КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ  

МОРАВСКЕ СРБИЈЕ 
 

ДЕО ДУХОВНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

ПАРАЋИНА И ОКОЛИНЕ 

  

„Да видите славну Раваницу,  

у Ресави ниже Параћина,  

на студеној р`јеци Раваници“ 

          („Милош у Латинима“ – Српске народне песме) 

 

       Манастир Раваница – светионик Поморавља, српства и православља: манастирска   црква    

Светога Вазнесења Господњег, последња и највећа задужбина светога кнеза Лазара. У овом 

манастиру су током средњег века, у најтежим условима ропства, три скромна монаха, који су се 

потписивали само као Раваничанин 1, 2 и 3 држали су и преносили лучу писмености и 

књижевности, духовности и слободе. Њима у славу и част три највиша признања Српске Духовне 

академије из Параћина носе име - „Раваничанин“.    Дакле, и у немогућим животним и 

историјским условима, писменост у Поморављу и Србији није се гасила. Напротив, у 15. веку 

славни деспот Стефан Лазаревић организује највећу књижевну и преводилачку „Ресавску школу“ 

или модерни српски универзитет, најстарији у Европи. Окупља најумније и најталентованије 
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књижевнике, филозофе, полиглоте и писмењаке и слава српске духовности и културе шири се 

надалеко. 

 

 
Храм Светог Вазнесења Господњег у манастиру Раваници 

 

    Уосталом, као што је и доказано, писменост и култура су одавде, из поддунавске Србије и 

Мораве, и потекли још из такозваних „лепенских и винчанских времена“ или пре 7.500 до 10.000 

године. Пре 7,5 миленијума на терену данашњег Параћина цветала је особена култура и 

писменост, древни Моравци знали су да пишу и читају, о чему говори следећи чланак. 

 

ПРАИСТОРИЈСКИ ГЛИНЕНИ БУКВАР 

ИЗ ПАРАЋИНА 

Пише: Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ   

 

        И на тлу Средњег Поморавља, на местима некадашњих праисторијских насеља - мегаполиса, 

пронађене су и глинене плоче са урезаним писмом, чија се старост процењује на најмање пет 

миленијума пре нове ере, и оне припадају типу културе познате као – винчанска. 

       Најновијим открићима из Средњег Поморавља, желимо да поткрепимо  научна истраживања 

и доказе: Ами Буеа, Роберта Сипријела, Апендинија, Милоја Васића, Светислава Билбије, 

Радивоја Пешића, Олге Луковић Пјановић, Јована Деретића, Слободана Филиповића и бројних 

других палеолингвиста који тврде да је најстарије писмо на свету настало управо у поддунавској 

Србији, у Лепенском виру и Винчи, која је била највеће насеље млађег неолита, али поред ње су 

се развијала и друга насеља, посебно дуж токова великих река, нарочито густо лоцираних у 

долини Велике Мораве: Параћин, Дреновац, Супска, Рашевица...        

       Харолд Хартман, професор са америчког института за археомитологију, тврди да речи 

„урезане на винчанским предметима претстављају протописмо, најстарије на свету“, настало на 

Балкану и одатле се проширило и на азијске културе. 

       Археолог Шан Вин тврди да „винчански знаци представљају систем а не збирку насумично и 

произвољно обележених знакова“ , а то је закључио после детаљног систематизовања и 

сређивања 1500 пронађених знакова и симбола у Винчи. 

       И поред опрезних оцена у вези са винчанским писмом, Андреј Старовић, кустос Народног 

музеја у Београду, тврди да су Винчанци „знали да шаљу и примају писмене поруке“ и да прво 
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писмо нису користили само свештеници или повлашћени слој, већ је оно било доступно свима, 

чак и деци. 

       Да ли је Винчанац, поморавски Ариј, Протосрбин Беласт (Пеласт) био писмен? Да ли је и он 

писмено комуницирао, односно да ли је познавао линеарне и словне знаке и симболе? О томе нам 

је сведочио археолог Саво Ветнић, кустос јагодинског музеја:       

       „На насељима млађег каменог доба - неолита, поред осталог материјала, нађено је и десетак  

керамичких плочица украшених линеарним знацима. Није реч о украсним шарама или 

религиозним атрибуцијама, већ је њихов смисао дубљи и значајнији“, рекао нам је 1997. године 

археолог Саво Ветнић./1  

        „Ове глинене плочице представљају својим писмом потребу да се одређене мисли или идеје 

забележе, да остану као порука или информација. Тако је изречено уверење да се ради о 

сведочанствима, о праисторијском идеограмском и словном писму. Прва-одсликавају једну идеју, 

а друга причу од неколико речи“, тврди Саво Ветнић.  

       Према Ветнићевим речима, глинене плоче са идеограмским писмом нађене су на неолитским 

насељима у: Буковчу, Течићу, Супској, Дреновцу и Великом Поповићу, а праисторијски 

„буквари“ са словним писмом откривени су у: Супској, Дреновцу и у самом граду Параћину.  

 

НАЈРАЗВИЈЕНИЈИ ВАРИЈЕТЕТ СЛОВНОГ ПИСМА ИЗ ПАРАЋИНА 

 

   Елипсаста глинена плочица из Параћина, према тврђењу археолога Саве Ветнића, представља 

најразвијенији варијетет словног писма, и да је овде реч о словима, а не о знацима са неког 

непознатог предписма, и припада типу „винчанице“. 

       И ова, као и све друге плочице са праисторијским писмом писане су техником урезивања 

оштрим предметом у мекану глинену плочу, а не рецимо у камен или кост. 

        Ветнић је аутору ових редова показао и фотос плочице са „портретом  писара“, како га је 

сам „крстио“, а који је пронађен на локалитету у Дреновцу. Ветнић није искључио могућност да 

се можда ради и о лику неког божанства, чак и праисторијске „иконе“, а што је била традиција 

код „Винчанаца“, односно Рашана-Беласта, предака данашњих Срба и европеида да имају свог 

кућног заштитника или патрона. 

       Ове глинене књиге нису налажене у гробовима, поред скелета, већ у кућним целинама и 

односиле су се на потребе живих, а не мртвих, што даље говори, да су имале важан значај у 

животу прастановника овог краја. 

       А можда су то били први законици, уредбе о кућном реду, табуи који се нису смели 

прекршити, уредбе или прописи. Укратко, можда баш ту леже и први трагови праисторијског 

законодавства рашко-пелашког човека, Протосрбина, Арија из Средњег Поморавља.       

        У закључку своје студије, почев од 13. странице, археолог Саво Ветнић пише: 

       „Од првог открића керамичких фрагмената са урезаним знацима у Винчи, од стране М. 

Васића 1908. године, па до данас, на неолитским насељима у нашој земљи је нађено више 

стотина оваквих предмета. Њихов број нарочито импонује са Бањице, Потпарња и Ата код Вршца 

и Јеле код Шапца. 

       У међувремену се, такође, увећао и број аутора који су се смело упустили у њихово 

тумачење, од већ поменутих пионирских радова М. Васића из 1910. године и М. Георгијевског  из 

1940. године, као и прве студије Ј. Тодоровића из 1969. године. М. Гарашанин је о овим 

студијама посебно издвојио студију Е. Масона, а Р. Пешић радове овеће групе наших и страних 

археолога: Н. Власа, В. Поповића, Ј. Макеја, М. Вина, укључујући и Р. Пешића“.  

 

РЕГИОНАЛНЕ ОСОБЕНОСТИ ПАРАЋИНСКОГ ПРАИСТОРИЈСКОГ БУКВАРА 

 

       „У вези са овим проблемом, пише даље Саво Ветнић у својој већ поменутој студији, у овим 

доста бројним и прилично обимним радовима, изречено је више оцена. О региналним 

особеностима предмета – таблица презентованих у овом прилогу се може додати следеће: 
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       Ни у једном случају знаци нису урезани у предмете од костију или камена, вероватно због 

тога што тврдина материјала није дозвољавала да се изведу прецизно, или због тога што их је 

урезивала особа слабије физичке снаге. Трећи разлог је, можда, тај што су предмети били 

унапред намењени за ломљење у неком обреду, у који су били укључени као култни објекти или 

инструменти култа. 

       Тешко је поверовати да се о знацима урезаним пре печења радило о „фабричко-радионичким 

маркама“, а после печења о „знацима својине“. Како онда разумети натписе на грудима статуете 

из Супске, или на жртвенику из Параћина. 

        Иначе, у свим случајевима знаци су урезивани у влажну земљу пре печења, што опет значи, 

и то да се већ у тренутку моделовања предмета знало како треба да изгледају, који ће знаци бити 

урезани и чему ће предмет и знаци бити намењени. 

        Према томе, грнчар је истовремено био и „писар“. Како су се, по неким уверењима, израдом 

грнчарије бавиле жене, уз друге свакодневне послове крај огњишта, то су изгледа оне биле и 

њихови аутори. 

        Предмети с урезаним знацима нису налажени у гробовима, као гробни прилози положени уз 

скелете покојника, него у кућним целинама или у кутурном слоју једног од градитељских 

стратума на насељу, па се може и по томе закључити да су били у вези са живим, а не са мртвим 

члановима заједнице“, тврди Ветнић. 
1/ Цитати у овом напису преписани су из оригиналне студије археолога Саве Ветнића, у његовом 

присуству и уз његове сугестије, у Јагодини, лето, 1997. године. 

(Извор: Мирослав Димитријевић: „Из историје Срба старе и нове ере – сакривена историја Срба“, први том 

изабраних дела, едиција: изабрана дела Мирослава Димитријевића; издавач ИП „Мирослав“, Београд, 

2014.) 

 

КУЛТ БОГА ЂУРЂА У СРБА И ЂЕРЂЕЛИН 

(ЂУРЂЕЛИН) – ПРАИСТОРИЈСКИ ГРАД 

 
Пише: Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 

     Топоним Ђерђелин налази се близу Бачине у Темнићу и о њему до сада није изречена коначна 

реч науке. Код Феликса Каница/1 у делу „Србија земља и становништво“ налазимо податак да је 

то било римско утврђење, да је имало свој водовод, терме и да је делом коришћено и у 14. веку. 

Иначе, Феликс Каниц је, као што знамо, углавном све локалитет на територији земље Србије 

приписивао римској култури, што је више него тенденциозно, а о чигледно је да се и данас ради 

на новој ромеизацији Србије, најпре преко културне окупације. У Ђерђелину владарска кућа 

Лазаревића је имала свој летњиковац – летњу резиденцију – и користила бање и терме, али је 

временом све сравњено са земљом, разнето и опустошено.  Топоним Ђерђелин је савремени 

прелик старог назива - Ђурђелин.  Постоји и језичко утемељење за ову коренску морфему 

ђур=јур, а које смо пронашли код Милана Будимира и Светислава Билбије, који тврде да су 

древни Срби глас  ј замењивали гласом  ђ и обрнуто.   

 

     И народно предање потврђује ово језичко откриће поменутих палеолингвиста и историчара. 

Наиме, древне Темнићанке су своје мужеве кад полазе у војени поход благосиљале речима: „Јур 

да га вата“ или „Ђуруџи га вате“, односно јуришни занос да га држи, ратна срећа да га води, Бог 

Јуриша да га надахњује и чува.  

    Милош С. Милојевић/2 у делу „Одломци историје Срба“, овако објашњава тај древни 

благослов србских жена кад им мужеви полазе у рат: „ И данас ђур, јур, јуриш, ђурим итд. Као и 

у старих Срба, значи бога рата и победе, као што сведочи и овај њихов војени усклик „уа“ уместо 

наше „ура“, т, ј. „у рај“- иду они Срби који падну за своју веру, народност и земљу у боју“. Према 

томе, Ђур-ђур (Ђурђулин) у коначној језичкој деривацији – Ђерђелин је град Бога рата и победе, 
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срећан, заносан град. Да је Милош С. Милојевић био у праву не само са историјске, верске и 

традицијске стране, потврђује нам и језичко утемељење за ову коренску морфему –ђур=јур- јер и 

М. Будимир и С. Билбија говоре да су стари Срби у свом језику глас ј замењивали гласом ђ. 

Например: Јурје=Ђурђе или „Јурај=Ђурађ“.   

    Милош Милојевић у свом већ помињаном делу пише и о србском народу који је отишавши са 

Балкана  населио Галију, (римски назив) односно Роданију, данашњу Француску. И тамо у 

Роданији Срби су опет имали своју Рашију – Горњу и Доњу. „Горња се опет делила на ове земље: 

1. Ђурђевску или Турићку област... и у њој је живело србско племе Ђурићи (Ђуранићи) или 

Јуранићи“ – тврди Милојевић.  

     И из овог цитата извлачимо следеће закључке: 1) Потврђује се језичко правило да су Срби у 

свом говору замењивали гласове ђ и ј и 2) да је историјски стварно постојало србско племе 

Ђурића или Јурића, Ђуранића или Јуранића, Ђуришника или Јуришника. 

    Древни србски град Ђерђелин у Темнићу подигли су у далекој праисторији Теменићи, племе 

од лозе Јераклића, односно народ од крвног стабла бога Сербона или цара Серба Макеридовића 

(другог бога Бака). Град је по свој прилици добио име по свом градитељу Ђурђу – Ђурђелин. 

Иначе, Јераклово потомство је врло разгранато. Сам Јераклид потиче од Херакловог сина Хила, 

који изроди Клеодеја, а овај Аристомаха (Аријца Великог – у слободнијем прводу), а овај опет 

роди – ТЕМЕНА.   

    Мит о ТЕМЕНУ остао је записан захваљујући Паусанију (2. век п. н. е.) и Аплодору (1. на 2. 

век п. н. е.). И по једном и по другом писцу, ТЕМЕН је србског порекла. Нужно је довести у везу 

данашњи топоним ТЕМНИЋ са ТЕМЕНИЋИМА. То античко србско братзство насељавало је 

простор данашњег ТЕМНИЋА, односно обале у горњем току Велике Мораве, као што смо већ 

напред рекли. Из родослова Јераклида даље налазимо да је ТЕМЕН родио КАРАНА, оснивача 

племена КАРАНА, односно КАРАНОВИЋА, из чије лозе и потиче Александар Велики, цар 

србски (Плутарх: „Славни ликови антиле“ , стр. 313).  

      ТЕМЕНИ, србско велико племе, делом се селило и на исток, па тако Милош С. Милојевић 

проналази њихове трагове у топонимима чак у Азији: 

       „И тамо у Азији и овде су биле реке и градови тога имена... Темна река – Темнон планина, 

вид: наш данашњи Темнић“ (Одломци историје Срба“, Београд, 1872, стр, 43). Постојање ових 

топонима вероватно потиче из времена  цара Серба Макеридовића или Бога Сербона (другог бога 

Бака), када су и ТЕМЕНИЋАНИ пошли за њим у освајање светског србског царства. По освајању 

остали су  на тим местима да живе и географске појмове сравнили са појмовима из свог 

првобитног завичаја у балканској Србији те се те је тако једна река добила име ТЕМНА, а 

планина ТЕМНОН... 

     Ђерђелин је у дубокој србској праисторији, оријентационо у времену око Тројанског рата, био 

престоница централне Србије. Смештен на јужној страни планине Јухор, Ђурђев град имао је на 

северној страни Јухора, код данашње јагодине, свог „имењака“ односно друго утврђење – Ђурђев 

град на Ђурђевом брду. Сви ови топоними и данас носе исто име као и у далекој праисторији. Од 

града Ђерђелина у Темнићу не постоје надземни остаци, али на Ђурђевом брду постоје остаци 

града, мада се око старости ове тврђавице истраживачи не слажу. 

     Ми сматрамо да су Теменићи, по којима је данашњем Темнићу и остало име, односно Ђурђеви 

потомци контролисали простор од састава двеју Морава, преко Темнића, Доњег и Горњег Левча, 

Средњег Поморавља до Белице и Багрданског теснаца, заправо цело Средње Поморавље, оно ону 

област која се данас назива Параћинско-јагодинском котлином. Јухор, у срцу Србије, био је 

централна стратешка тачка, са које су контролисани сви прилази, односно све капије Поморавља, 

био је заштићен и као планина пуна рудног богатства, посебно племенитих метала. Зна се да су и 

и у 4. веку Христове ере постојали „рудници цара Константина на Јухору“, затим у средњем веку 

те руднике је користио цар Душан и кнез Лазар Хребељановић.   
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КУЛТ СТАРОГ СРПСКОГ БОГА ЂУРЂА (ЂУРУМА) 

 

    Данас је стари србски бог Ђурђе – Ђурум-Ђурим – Ђуран-Ђура готово заборављен у србској 

митологији, али је ипак у многим народним песмама остало његово име и персоналне 

карактеристике, захваљујући пре свега Милошу С. Милојевићу. Ђурђе је пре свега храбри 

ратник, бог, заштитник србских војника и заштитник града Ђурђелина-Ђерђелина, који је у 

праисторији био главни град народа Теменића, пореклом од лозе Серба Макеридовића или 

Јеракла, са којим се и опевава у свим народним песмама. Поред Јеракла- Јарила, стари бог Ђурђе 

стоји раме уз раме са највећим боговима древне србске вере: Перун, Вид, Триглав, Белбог, Тројан 

и другим. 

        О томе имамо и података у народним песмама које је забележио Милош С. Милојевић:  

"Млади Давор, силен Ђурум, 

Бели Перун, страшни Права". 

 

"Пред Лазара сиљеног 

Пред Јарила храбреног 

Да му даде Јарило: 

Веље снаге и силе. 

Да му даде Ђуриме: 

Бојна коња дората. 

Бојно седло сребрно"./3 

 

"Млади Давор, силен Ђурум, 

Бели Перун, страшни Права, 

Светли Свевид, јаки Родогост, 

И посилни Триглав стари, 

Што сотвори, живе, руши". /4 

 

Који су атрибути српских богова старе религије- божанстава: Давор је млад, Ђура силан. И данас 

у народу моравскога краја се каже „Он је уђуран“ – односно спреман и силан. А за млакоњу и 

неспремнога човека каже се иронично: „Е, он је баш уђуран“. /5 

 

 Перун је бели бог – Белбог или Бели Бог ; Свевид - светли, а Радогост је снажан и јак. По свој 

прилици најјачи је Триглав, али и овде  је присутан бог Ђурђе под именом Ђурашин, али и 

Јурашин. Знамо да је Јурашин и Ђурашин исто име, како нам је на почетку овог поглавља  

образложиили Милан Будими и Светислав Билбија.  

 

Доро Правди право говорио.  

"Догнао би мили господару!  

Догнао би твоју милу сеју!  

Твоју сеју Златију девојку,  

Ал се бојим Богдана овчара  

Са његових девет миле браће  

С Вукашина и са Богдашина  

С Јуришаном и са Драгишаном,  

Борашином и тим Ђурашином,  

Драгичаном и Андрочаном  

И Вељисавом братом понајмлађим.  

Обе ће ми ноге саломити,  

А стражње ми огњем сагорети  

Те ћу остат грдан у свијету" /6 
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 „У песми Лазар и Јарило су једно исто божанство, у чијим ликовима доминира древнији 

старословенски архетип Јарила, и нови, национално српски, који се профилисао у историјско-

ратничком времену Срба. О томе се приповеда и у песми која припада истом лазаричком циклусу 

(I, бр. 165). ''Обрни се Лазаре, / Наш прерабри Јаруне!''. Песма (I, бр. 166) уноси и нове елементе:  

''Пред Лазара сиљеног, /Пре Јарила храбреног/ Да му даде Јарило:  Веље снаге и силе. / Да му 

даде Ђуриме: / Бојна коња дората. / Бојно седло сребрно''. /7 

 Дакле, Јарило, о чијем култу смо делимично писали у поглављу о Јарили,Јарини или јерини-

његовој парнаки, јесте храбар јунак. Јарило, помаже кнеза Лазара – хришћанског војсковођу на 

пољу Косову! Бог Ђуро у следећој песми добија атрибуте јаровидог бога Јарила, али истовремено и 

бога Вида – Јаровид, и уз то епитет – турновитог. 

''Отпутова силна Страовила. / Реда дође и милој јој ћерци, / Реда дође у походе поћи, / Милој 

ћерци вили Пољељици, / А са зетом младим Јаровидом. / Јаровидом Ђуром Ђурковићем. / Реда 

дође ама не долазе. / Чекала јих тамо Страовила. / Чекала их годиницу дана, / Чекала јих и другу 

годину, / Чекала јих за девет година, / Када јој се веће додијало. / Тад упреже те коње ветрове, / 

... И поведе муње и громове, / А са мужем великим Першаном. / У час пошли, а брже су дошли, 

/ Баш на Шару високу планину. / ... Како дошли на вршак планину, / Ал' на њему нигде двора 

нема. / Где су били тамо бели двори, / Вељи двори силног Јаровида, / Јаровида Ђура 

Турновитог, / У облаку у трократном зраку''./8 

И у следећој песми  древни србски бог Ђурђе описује се атрибутом – страшни.  

''Драги змеје, коуде ће ме носиш? / ... Свекар ти је тај вељи Триглаве, / А свекрва стара 

Живанија, / А девери Праве, Световиде, / Страшин Ђурим и силин Јаројле, / Се Божићи 

мили Белбожићи, / А јетрве младе Белбожиће, / Што се светлат како јасно соулнце''./9 

 

Сретен Петровић/10, један од наших најбољих савремених познавалацa древне србске и словенске  

митологије појашњава нам односе међу божанствима Срба-Словена:   „Триглав симболизује Сунце, 

свекрва, жена Триглавова је Живанија, која симболизује Месец, соларно-лунарни дуализам; синови 

Триглавови, несумњиво је, управо су сви горе побројани, њих десеторица, укључив ту и Световида. 

Поред осталих и Права, Световид, ''силни'' Јарило, и ''страшан Ђурим'' = Давор, који се сада 

називају милим Белбижићима; Белбожићи, јер су синови Светлог бога, бога Сунца“.   „Као да је 

младожења, Змај, у ствари Перун, Зевс - који такође као змајевито божанство, каткада и у форми 

бика, одводи девојке у своје одаје. У песми (III, бр. 371) то се и потврђује: ''Прво хоро од млади 

момчиња, /Од момчиња војни Јарилови, / И брата му Јуришан Ђуриша. / Све јунаци бољији од 

болего''./11 „Међутим, да није увек певач свестан дистинкције ко је то Ђурим, јер митолошки меша 

два иначе по темпераменту и карактеру слична божанства, која су уз то и у братском односу, а 

негде и побратими - што указује на ближу везу унутар круга сунчеве браће, показују следећи 

одломци песама: (III, бр. 285, 286); ''Сина женит со та бела Вила, / Бела вила младо Пољељица; / 

Ћерка дава за добра јунака, / За јунака Ђурашић Јарила''. ''На свој господин голем Ђурим, / Голем 

Ђурим Јарил војвода''. Произлази да је младој вили Живанији свекар: Радогост, а жена Радогоста - 

Јага. Син им је Ђурим, што је другде Давор, овде Јарил. У песми (III, бр. 13 и 19): ''Улини ми умоли 

ми, / Веља Ђура, тај Јарила''; ''Ал' се Ђурађ не даје, / За момка ми Јарила''./12  
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    Мит о Ђурђу као богу плодности био је раширен у народу моравског краја. Бог плодности или 

Ђурђ. Различити облици имена Гург,Ђурђ..провлаче се кроз етнолошку литературу, ђурђевске 

песме и обичаје,ако и христијанизованог празника Св.Ђорђа који се никада у народу не зове 

Ђорђевдан него Ђурђевдан (Гургевдан или Гјургјевдан)..Слављен је на тачном средишњем дану 

пролећа (45.-ог дана од 90 дана пролећа)као и данас..У средњем веку су му додати епитети 

зеленог витеза и роматичне конотације,,он убија змаја да би спасио изабраницу свога 

срца..Ђурђијанци (данашњи Грузијци) га се сећају..Цео словенски свет..А и у Хатском царству је 

слављен али под другим именом... Астролози би рекли да је Ђурђевдан дан када је Сунце на 15 

степену Бика, а бик се разликује од вола баш по том органу који служи за размножавање..и 

продужетак врсте.. За њега се везује култ плодности (и гројзе и лојзе и деца и јарићи и 

јагањчићи)па ми се чини изузетно логичним..да је семе раста и семе живота скривено у дару Бога 

плодности, односно то је љегов главни атрибут...И отуд Ђурђ—>Ђорђе.  

     Ђурађ је бог плодности и мушкости и Ђурђевдан је његов празник и Бик је његов знак... 

Иначе, дискутабилно је и то колико се задржао уопште и у обичајима повезаним с празником 

Ђурђевданом, ако овај словенски празник има везе с богом Ђурђем — по имену свакако да, он је 

назван по светом Ђорђу, а верујем да је овај управо оличење мушкости задржано у хришћанству 

— али ђурђевдански обичаји не славе мушкост него пролеће, Бик је знак почетка пролећа!) 

Градови, а посебно становници велеграда су заборавили Дјурдја..иако у црквеном календару 

пише (провери!) Ђурђевдан а не Ђорђевдан  или Грегоријев дан.Једу јагањчиће, ко може... 

Празник Ђурђа је кулминациони моменат пролећа (45, дан од могућих 90), као онај један дан  

врхунца плодности јајне ћелије..Иза тога већ није исто, а пре није ни било...Постојао је празник и 

пре хришћанства. У 15. веку разрушено је последње светилиште старије вере.. Св.Ђорђе нема 

везе са разбијањем јајета о главу овчијег предводника, нити му се певају ђурђевске песме на 

ђурђевски глас " Красан јунак нада село шеће...Девет сеја купају га..Девет сеја облаче га...итд" 

      Јарило или стари бог рата Ђурђе.“ Како Милојевић објашњава митски лик Јарила? У оквиру 

лазаричких песама и обичаја, он даје опис боја које се јављају у овоме обичају, односно које су 

боје најпожељније, а затим, која биља, и које се дрво узима у циљу плетења венаца, кићења 

лазаричке поворке. Каква је застава? Што се гране за венце тиче, узимају се од грма и храста: 

''Грмова или растова, а и драшкова грана са плодом значи: венац славе, победа над 

непријатељима која се и у љубави хоће. Он је још и знамење бога Јарила старог или Ђуре, бога 

војна, ратова и крајина и бога Давора или Тавора, бога смрти и ужаса а и опште туге и 

жалости''./13 

 
1 /Феликс Каниц: Србија земља и становништво, „Српска књижевна задруга“, Београд, 1985.   

2/Милош С. Милојевић: Одломци историје Срба, Србско учено друштво, Државна штампарија Београд, 1872, 

репринт ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2000,  стр. 36. 

3/Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског, књига 1, Београд, 1869: бр. 148 

4/Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског, књига., 3, 1875: бр. 193  

5/Казивала Радмила (Ранђеловић) Димитријевић, по „речнику“ своје баке Косаре из Поточца, под Јухором, 

општина Параћин. 

6/Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског“ Београд, 1875. године 

7/Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског“ II, бр. 261 

8/(Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског“ II I, бр. 223 

9/Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског“ II, бр. 261 

10/ Сретен Петровић: Митологија , култура, цивилизација, www.svevlad.org.sr 

11/Милош С. Милојевић: Песме и обичаји укупног народа српског“  III, бр. 371 

12/Сретен Петровић: Митологија , култура, цивилизација, www.svevlad.org.sr 

13/ Милош С. Милоjeвић, Песме и обичаји укупног народа српског, књига I, Београд, стр. 104). 
( Извор: МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ: ДРЕВНА ПОМОРАВСКА ПАМЕТАРНИЦА) 
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МОРАВА И МОРАВЦИ- 

ПЛАНЕТАРНИ ФЕНОМЕН: 

 
Пише: Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 
Реке, планине, градови, села, народ, земље,  државе 

 
         Морава је највећа србска река, али наравно, не спада у највеће светске реке и ни по којим параметрима се 

не може мерити например са: Амазоном, Мисисипијем, Индом, Гангом, Волгом, Дњепром, Дњестром, Доном, а 

као што је познато, не убраја се ни у четири библијске рајске реке, као: Дунав, Нил, Тигар и  Еуфрат. Али је 

зато од свих њих бројнија и присутнија на планети Земљи од Индије до Ирске и од Тибета до Атлантика. 

       Морава је планетарни феномен. Она има нешто што друге реке немају. 

       Морава је истовремено: хидроним, ороним, топоним и етноним, односно, она је данас и одувек била 

истовремено: и река, и планина, и насеље, и народ, и земља, и административна област  и држава.  

       А ту поливалентност, ширину појма, ту свеобухватност Мораве, нема ни један други водоток на земаљској 

кугли. А у дугој историји Срба, Морава је управо била све то. Још је Павел Шафарик запазио: „Мораве - једва 

да се могу побројати“. 

       Зато је Морава „јединствена река  у свету која није властита именица.... У Србији их има три, а у земљама 

од Индије до Ирске  по једна. Две су стале баш у Сталаћ да направе трећу“./1  

 

МОРАВА РЕКА И МОРАВА СЕЛО У ИНДИЈИ 

 

       Када смо већ почели од најдаље Мораве у  Индије, морамо да наведемо и речи руског историчара 

Мороскина који пише да је „ од хималајских до индиских планина живео народ под именом Сјамскрита или 

Срби.  У тој унутрашњој Индији биле су главне државе Празија, иза ње велика држава Сабарска, дакле србска, 

затим Сербанија и у приморској Индији – Пановска (Панонска) 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 наша), 

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, и да су 

остали народи били завидни према Србима, који су настањивали област Дунај, а у унутрашњости Индије 

постојале су три, по неким историчарима и четири србске државе. 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. 

       Масовна исељавања Срба из Индије почела су на отприлике 5.000 година пре Христа, а узрок тој великој 

сеоби је, по Мороскину и другим историчарима, била пандемија куге, али и непрестани напади црнопутих 

дравида са југа, чија се најезда није могла зауставити. 

       И у индијским географским картама постоје имена србског значења: Срба, Собрана, Чарнигор, Ковиље, 

Мала бара, Царева, Србату, Борје, Веселград... 

       За утврђивање постојања неке нације, може се према називима река, планина, брда, потока, језера и насеља  

врло прецизно одредити, одгонетнути кретање народа и велике сеобе у прошлости, као и њихови народни 

називи.  

       Милош С. Милојевић, зачетник лингвистичке историјске методе, открио и записао на свом великом 

путовању од Индије и Кине до Јадрана и Балтика преко седам стотина  србских етнонима, оронима, топонима и 

хидронима.  

       Као пример да су Срби свуда где су били остављали једно те исто име тамо где су краће или дуже времена 

пребивали, боравили, живели и своје државе оснивали, може се навести и пример реке – Мораве. 

       Осим директног увида на терену, и у историјску литературу , Милош С Милојевић је имао увиду и  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: Млава, Морава, Тимок, Драва, Буна, Дунаи (Дунав), као и имена места: Котар, Рунић, Даљ, Даб, Равна 

Гора, Дрвар, Србумпур, Сербинагор, Мићани, Сарбја. Иако немају индијско значење, у Индији постоје и имена: 
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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./2        Дакле, у Индији налазимо  две Мораве – 

Мораву реку и Мораву село. 

        Множећи се у „Дунавском басену народа“ (Лепенски вир, Винча, Супска, Параћин, Дреновац (па и 

Рашевица) и друга велика праисторијска насеља) и ширећи се у концентричним круговима преко евроазијског 

континента у потрази за новим животним простором, Протосрби, односно њихова бројна племена предвођена 

најразвијенијим Медима, који се Аријима прозваше, из србског Поддунавља  и Поморавља – „колевке беле 

расе, белог европеида“, понесоше са собом и друга имена из старог краја и њима именоваху реке, планине, 

језера и места у новом завичају. 

               Да бисмо поткрепили сва даља истраживања врло сложеног и јединственог појма – Морава, морамо 

најпре да видимо шта о старости и пореклу Срба каже савремена историјска наука: 

        „Открића у Лепенском виру, Старчеву и Винчи су Србију и Средње Подунавље лоцирали у 

епицентар развоја „прве Европе“. Цивилизација облутка обухвата целокупни развој цивилизације 

европеида... преко Подунавске културе облутка у млађем палеолиту  од 30.000 до 10.000 година пре нове 

ере...“/3          

 Др Светислав Билбија у делу „Староевропски језик и писмо“ каже: 

        „Лепенски вир представља Подунавље – колевку из које је у историјском времену потекао европски 

бели човек. Расељавање и ширење из Подунавља трајало је хиљадама година“. 

        У својој студији „Загребачка мумија“ (Чикаго, 1989) Светилав Билбија даље тврди: 

        „Балканско полуострво је први насељени регион и он представља одскочну даску за даље 

насељавање Европе... Име Раси и посесивни облик рашански је старо и вероватно се никада није 

мењало“. 

        „Народи који сада насељавају Балкан су остаци племена Рашани који су ту од најстаријих дана и 

никада се нису потпуно исељавали, већ су у основи остали на прадедовским просторима. Једини изузетак 

су Грци, који су касније населили антички простор“, сматра др Реља Новаковић./4  

Новаковић даље тврди: У истом делу, на страници 148. др Реља Новаковић  даље наводи: 

        „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“. /5  

„На основу тога закључујемо да Срби спадају у најстарије народе у историји“, тврди др Реља Новаковић, у 

поменутом делу (стр.25). 

        „За Србе је нађено да су аутохтон народ Средњег Подунавља и на добром делу Балканског 

полуострва“, записао је између осталог Д. Мирковић. /6         

       Дакле, колевка „почетног народа“, или „првородног народа“ , од кога су се касније развили сви остали 

сродни народи, била је дакле територија Средњег Подунавља и шире гледано Централни Балкан, о чему 

сведоче бројни локалитети: Лепенски вир, Винча, Бело брдо, Хајдучка воденица, затим бројни локалитети 

у долини Велике Мораве као што су: Дреновац код Параћина, Супска код Ћуприје, Слатина, између 

аутопута Коридор 10 и Српске фабрике стакла у Параћину и многа друга мања налазишта с обе стране 

Великоморавске долине. 

        На том простору рођена су прва и најстарија протосрпска племена беле пути – Беласти, односно 

Пеласти или Пелазги под којим именом су записани код Хомера, Херодота, и у многим другим античким и 

нововековним изворима. 

         И Херодот тврди да најнапредније Протосрбско племе Меди воде порекло од Аријеваца, јер су их у 

његово време тако и звали. Од Меда који се са Балкана нису  иселили ка далеком истоку, већ су остали на свом 

огњишту, настала су друга Аријевска племена: Трачани, Дачани, Илијевци (Илири) и други народи у 

праисторији, док су њихови рођаци у Азији стварали нове државе и царства. 

          Арапски историограф Масуди даље набраја која су то племена настала од Јафетовог порода. То су: 

Ваљани (Вељићи, касније променили име у Љутићи, а Вељића и Љутића има и данас у Поморављу и широм 

Балкана и света. Њихов најзначајнији народни јунак је –Љутица Богдан, опеван и у нароним епским песмама), 

племе Дулени са вођом који се звао Слава, па претпостављамо да је предео око реке Дуленке близу Јагодине 

био њихово централно седиште, 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 

(касније Саки (Заморављани, што ћемо касније видети код Бергмана, онда племе Баранџаби... 
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                  „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. 

 

НАРОД МОРАВЕ – МОРАВЦИ СУ ЈАФЕТОВИ ПОТОМЦИ 

 

        После Велике воде или Потопа, који се, према историјски прихваћеном датуму, догодио 5.100. године пре 

нове ере (?!), од три Нојева сина Хама, Сима и Јафета народише се сви остали народи, али ми ћемо за ову 

прилику пратити само Јафетову лозу и покољења. 

        „А синови Јафетови беху: Гамер, Магог, Медај, Јован, Товел, Месах и Тирас“ (Књига постања, 10. 2). Да 

су Срби, логично да се овде подразумевају и Моравци, народ Морава, и Словени, Јафетови потомци сведоче 

још и следећи проучаваоци Библије: Прокопије Цесарски, Вибус Секвестер, Теофилат Симоката и други. Сви 

они тврде да Срби и Словени потичу од шестог сина Јафетовог – Месеха, и унука Нојевог. Занимљиво је рећи 

да Месехов народ спомиње и Херодот, као Мосхине и Месхине (450. године пре Христа). 

          „Месехово племе је имало велики прираштај и убрзо је пошло у сеобу, прешло Еуфрат и Мосул, 

населивши се уз јужне обале Црног мора“ (Б. Земљанички: „Срби староседеоци и Римљани“, стр. 5). Један 

проучавалац српске древности склон је да поверује да су Срби дали име Месецу по свом родоначелнику 

Месеху (Месех=Месец). 

       Сада је свима јасно  и без посебног наглашавања да народ Морава, Моравци, воде  порекло од Јафетовог 

порода, а Јафет је један од тројице Нојевих синова, како сазнајемо из Библије. Моравци као народ, као бела 

раса, брзо су се множили и ширили по свету, али никада нису сасвим напуштали своје родне реке Мораве на 

Балкану, где су од постанка старинци, туземци или првородни народ, без обзира под којим ће их именом 

бележити страни хроничари: Трибали, Меди, Мези, Рашани (Трачани)... 

       Међутим, по прорачуну Марва Орбина и још неких историчара, око 4000 година пре Христа, отпочело је 

расељавање Сораба Срба из Индије тако што се први део покренуо из Велике Сарбарске на запад и зауставио у 

Месапотамију. На тој земљи која се пружа у међуречју познатих река Тигра и Еуфрата, Срби су основали своју 

нову државу коју су назвали Нова Сарбарска. Константин Николајевић, историчар, нашао је да сви Срби из 

ове групе нису задржали у Месапотамији, већ се један велики део њих запутио у Малу Азију, да би одатле 

прешао у Европу и населио се на Балканским, Пиринејским и Апенинским полуострвом. Руски историчар 

Ломански како наводи Д. Шкећић (стр. 74) је истицао „ да се српске насеобине, првог србског главног дела, 

оставиле трагове не само у данашњој Италији, Шпанији и Португалији, већ и на Сицилији и на обалама 

Африке“.  

       По казивању већине светских историчара, прва група Сораба - Сарбарских Срба вратила се у стари крај 

својих предака - на Балкан, 3000 година пре Христовог рођења. Чинило их је више племена, а међу њима 

најбројније и најодважније било је племе Расени или Рашани, односно Раси. Они су се најпре настанили око 

река које су се уливале једна у другу – Рашка и Марица. Грци су касније ту српску земљу Расију или Рашку 

назвали Ракија, а потом Тракија, а Расе или Рашане - Трачани. 

Стојан Бошковић о владавини Срба над Египтом која је трајала пуних 150 година од 1430. до 1580. године пре 

Христа. То се догодило после расејавања многих народа из Вавилона око 2000. пре Христа, међу којима су 

били и „ Хиксоси“, за које неки писци држе да је реч о Србима, који су кренули ка обећаној земљи Мисиру 

(Египту) и освојили га. У „Библијским легендама“ Зенона Косидовског, у причи „Провала пастира у Египат“ 

описано је освајање Мисира. 

        Хиксосе, тј. Сарбарске Србе из Месапотамије, Египћани су приказали записима на пирамидама и 

споменицама као народ „беле расе“, с лицима зараслих у дугу косу и браду, плавих очију“. Диодор Сицилијски, 

Грк живео у време Христова рођења, писац дела „Историјска библиотека“ у којем се налазе подаци о србским 

земљама античког доба, написао је да мањи део Срба наставио да живи у Египту, и да се током времена стопио 

са Египћанима, док је већи део прешао на Синај. После су се кретале на север, држећи се источне обале 

Средоземног мора, све до Либана, Сирије и Месапотамије, свога некадашњег станишта. На пола пута између 

Либана и Антилибана, у Сиријској долини, велика племена Срба су се утопила у језеру које се зове Сербонис. 

 

МОРАВЕ КОД  ВАВИЛОНА 

 

        О траговима живљења Срба у Средњој Азији Милош С. Милојевић у свом поменутом делу даље пише: 

       „Део Срба из Инђије пошав преко дан: средње Азије Персије, Ирана и т.д. на Хвалиском, или сада тако 

званом Касписком мору, раздвоји се у два крака, од којих један потискиван даље насели дан: тако звану Малу 

Азију и у Европи дан. српске земље на овом српском - балканском - тропољу, као још и даље, и то пре доласка 
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Елинаи других народа. Други крак дуго је се задржавао око Каспијског мора и доцније погнат другим туђим 

силама, засељавао је Ерменију и Кавказ, одавде прогањан ишао је даље саједињавао се око Црног и Азовског 

мора са осталом својом браћом и на 

последку заселио данашњу Ђерманију, Русију Пољску и т:д. пошто је још даље потискиван и помогнут 

осталим групама треће гране, потискиване Китајцима преко данашњег Сибира и т.д. 

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 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 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 ( стр. 48, поменутог дела) 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, цар и баре персијски – сећи што обе речи значе персијски главосеци т.ј. народ који 

у рату одсеца непријатељске главе; а и прича се да је овај народ одвећ жесток, јер он сече, онима које ухвати, 

ноге, руке и тд. Берласи р., Алеван, Бичан, Сурб, Госарцин, Давуш, Годан, Багуни, Бијани, Сисахан, Крта, 

Парчкан, Морави, Брдачор, Цара, Сурб, Симон, Покри...“ 

       „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, Оба, Гојан, Бржуњ, Комар, Дошак, Божун, Дуб, Руј, Бурјам, Србах или Сарбах, Сирбанд, или Србад, 

Meрочак, Сардаба, Србдуба, Мирђан, Чичак, Сирбенхан,Чача, Чинар, Радкан, Ниша пустара и развалине града 

и река, Нишибур, Кожан, Сарбуан, Маргилан, или Морава, Гилан, Дувно, Јармазар,Сузак, Уратепет, Уратупа, 

Сигуна р., Ђурђена р. Балканске план., залив и река Балкан...“/7  

И тамо у Азији и овде су биле реке и градови тога имена... Темна — Тemnon планина, вид: наш дан. Темнић...“. 

Темнић је област у Великом Поморављу, на левој обали реке Мораве. Име је добио по Теменићима, једној 

грани Ераклића, односно потомака Бога Сербона. У Темнићу је боравио и Александар Велики као дечак и 

младић, јер му је отац био из тог племена. Наиме када су се Теменићи намножили у долини Велике Мораве, 

један део народа је пошао на запад, предвођен Караном, и населио просторе око Краљева (бивши Карановац) 

Ибра, и Западне Мораве. Данашње србске Ере, које су насељене на тим просторима су потомци племена 

Ераклића, односно Бога Сербона. 

 

ЗАМОРАВЦИ  СУ НАРОД САКИ ИЛИ  МАГОГИ 

 

       Јован Деретић у свом делу „Античка Србија“, (Темерин, 2000), 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). Бергман каже да име племена Дервика потиче од речи дерво, то 

јест, дрво. Припадници тог племена називали су се Дервљанима, као што је то био случај много касније са 

једним племеном у Русији. 

Бергман нам још каже да су Саки, дакле Заморавци, упали у Месопотамију 620. г. П.н.е и да њих Бабилонци 

називају Ма-Гог.  

На њиховом челу, приликом тог упада, био је вођа Мадуа. Једно од старих имена Дунава било је Матоас 

(43.ст.31). Бергман доводи у везу име Дунава са именом вође Меса-Гета (Срба Замораваца – Сака, наша 
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примедба). Ово је очито исто име, пошто је често вршена замена гласова 'Д' и 'Т'. Оба имена су настала од 

имена – Меди.  

       То значи да се Дунав, бар на његовом доњем току, који су Грци називали Истрос, код Срба називао по 

имену Меда, као Медова. То је један доказ више да су Меса-Гети у ствари дунавски Гети, односно медијски 

Гети, а да је вардунски Ма-Гог и јеврејски Магог. Поред Мадаја, Магог је други Јафетов син који је прешао из 

Европе у Азију. Заправо ради се о истом народу, па чак и о истом племену само насељеном у другој земљи и 

зато се они у Светом писму приказују одвојено. Код савремених писаца врло често срећемо изјаве да су Магог 

– Скити, а они су преци Словена (8.ст.23). Иако је ово у суштини тачно, начин на који је речено чини га 

нејасним чак и за људе који су посвећени у стару историју. 

Страбон помиње веровање Меса-Гета и каже да су они веровали у врховног и јединственог бога, представника 

сунца, и њему су жртвовали коња спаљивањем (86.ХI.6).Видимо да су Меса-Гети имали исто веровање као и 

сва српска племена тог времена. 

Џозеф Меде каже да су у неким случајевима и Сиријци називани Магогом (35.ст.280). To се односи и на Сирију 

и на Асирију у којој је верски поредак био устројен на челу са богом сунца. Бошар каже да је Магог оличен у 

Прометеју. (2.I.I.II). Код Аријеваца у Индији Гети се помињу као ‘’Ђети’’ у покрајини Синду. У земљи Меса-

Гета Толомеј помиње град који се још у његово време звао Сорба (70). Ово поглавље завршавам  речима 

Светог Јеронима, који каже: ‘’И извесно, Готи су за све древне ведоснике првенствено Гети које Гогом и 

Магогом обично називају’’ (78.ст. 1.000). 

Бошар тврди да је Нино Неброд (2.1.II.III.) и да је Нино, син Белов, освојио за 17 година целу Западну Азију уз 

помоћ Арија краља Арабије. Приликом опсаде града Бактре, престонице Бактријане, упознао је Семираму, 

жену једног од својих војвода, и оженио се са њом. Према Еузебију, опсада Бактре била је 2.008. г. П.н.е. 

(3.ст.350). У Пољеновом приказу Баковог освајања Азије, који смо већ навели, стоји да је Бак освојио прво 

Индију па онда Бактријану уз помоћ Индуса. Са овим Пољеновим приказом догађаја слажу се и сви други 

извори. Према томе, Бактријана је била последња освојена земља у Азији и са њоме је завршио освајања. Ми 

можемо узети 2008. г. П. Н.е. као завршну годину Ниновог освајања у Азији. Пошто је његово освајање Азије 

трајало 17 година, то значи да је Нино пошао из Србије 2025. г. П. Н.е. После 17 или 18 година Нино се вратио 

у Србију. 

Нино је вршио освајања и у Европи, али се не може поуздано установити да ли је та освајања вршио пре похода 

у Азију или по повратку. Једино је познато да при повратку у Србију није довео своју жену Семираму, него ју 

је оставио да доврши изградњу Вавилона. Нино је основао тај град и посветио га богу Белу, односно Белом 

богу. Семирама је довршила његову изградњу 2005. г. П. Н.е. Пре Нина, Бабилон је постојао као неко мало 

насеље које су Сумерци звали Кадимира. Јевреји Бела називају Баал и име новог града преводе са Баб-или или 

Баб-илану, што значи Божија-врата, односно Баалова-врата. Јеврејско Бабилану Грци су спојили у Бабилон“, 

пише Јован Деретић. 

 

МОРАВА БИНЧЕ (ВИНЧЕ?) – ГРАД НА ТИБЕТУ 

 

       Милош Милојевић је истраживао језичку и културну баштину Тибета и пронашао је неколико десетина 

чисто србских назива и имена: 

       „Тако да почнемо од Тибета: Нано— хе р: кад јој се одузме ово кинезско хе, које у идућим именима где га 

буде нећемо ни писати, онда излази чиста наша Нана, мати и т. Д. Чен, Божан, Милован, Бан, Чујан, Људин, 

Чедо, Данаши, Брама, Лујан, Досјела пл. Јарлин р. Мак 

Башуј река , Бајан р. Биље p. Бинча p. наша Винча, Морава — Бинче гp. Бишe, Бош... 

Не треба само заборавити ту околност, што још и дан данашњи многа азијска племена носе имена дан: Славена, 

— индоеврп: — као и млога што носе немачких народа и т.д. Особито кад се узме, да и у 

Китају (данашња Кина, наша примедба) има војених народа, који носе имена таква, као Сибоје — Србоје — 

Осети, наши Осећани у 

Босни и т.д. 

А све ово тврди, још једна околност а имено та: што се сви ти народи покорени Русима, врло брзо претопили“ 

пише Милош Милојевић. 

       Дакле и на Тибету,  на  реци Бинча (Винча) налази се град Морава-Бинча. Овога пута Морава је србски 

топоним на Тибету, „крову света“.  

       Да су називи добоко прожети србским значењем и неоспорно србског су порекла још од Протосрбских 

времена Меда и Аријеваца на Балкану, односно од ведских времена, доказују нам и данашњи топоними у 

садашњој Србији на Балкану: Винча, место и главни локалитет србске праисторије културе, цивилизације и 
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писмености, као и  Бинч – Морава, односно Јужна Морава у горњем току носи управо идентично име, па и 

сам назив Морава, није се изменио ни за длаку.  

 

 

 

ВЕРГИЛИЈЕ СПОМИЊЕ МОРАВЉАНЕ У ИТАЛИЈИ И ЊИХОВ ГЛАВНИ ГРАД – МОРЕВУ 

  

       Захваљујући Милошу Милојевићу и његовом детаљном проучавању Срба и србске историје, имамо 

најпотпуније податке о готово свим србским племенима, на ареалу Европе, Азије и Африке, и то је до сада 

најпоузданији путоказ где у свету треба тражити србске корене, биолошко србско порекло и србски ген. 

       Моравски народ у Италији, поред осталих србских племена, је најстарији народ на Апенинском 

полуострву, где га је затекао и римски песник Вергилије. Вергилије га спомиње као Маруби, који имају главни 

град – Морева – Морава. О томе Милош Милојевић пише: 

       „Од искона и пре доласка и насеобина грчких у Сицилији и т.д. предоласка Римљана и Гала и њихових 

држава и т. Живио је скоро у целој дан: Италији, као корени и једини народ српски и то у 

облику ових својих племена: ( и овде 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 

Маrubii и земљу њихову Marubia — т.ј. Морављани, Моравија — Главни град им се, у време Виргилијево, 

звао Moreva — Морава, Кућина — Cutina и т.д. у Самнићана је био град Језернија— Aesernia — Бојана, 

Темна, Пауна — Παυνα — Вертана река, Лај, а у Брута: Темеша, Међма или 

Међа = Medma — Голеч р: Сила, Шума, Кремена, Коња — Koenys и река Кратај“, сведочи Милојевић. 

       Дакле сада знамо и конкретно која су то србска племена, али овде нас пре свега занимају моравска или 

племена народа Мораве, била, прва стигла и остала на територији Италије. Ти древни Моравци су дакле: 

Марши (Маршићи, Маричићи, Марчићи, Маршићани...), затим Марућани (Марићани, Марућанци, Марушанци, 

што је изгледа више фамилијарни надимак, каквих има и у данашњој Србији), потом Вестини ( вероватно 

искварени облик Бести, од врло опасног племена Беса, Бештићи, Вестићи, Весићи, Вештинићи...), Френтани 

(вероватно Вергилијев прелик од Брегана, Брежана, Брегина, Бренгана, односно Брђана, које грчки извори 

спомињу као Фригијце (Бригијце) Фрижане односно Брежане, учеснике Тројанског рата). Моравско племе 

Пељни су вероватно Пељнићи, Пељкићи, Пељковићи или Пејковићи, Пејкићи, Пољнићи, Полићи, Паљници, 

Паљеници (данас фамилијарни надимак у Рашевици крај Мораве), Пољанци, Пољанчићи... 

       Сва ова моравска племена у Италији звали су се још и Самнићани, што говори у прилог тези да су се први 

доселили са србске Мораве у Италију и да су ту дуго били – сами, односно Самнићи. Други покушај 

етимологисања овог етнонима би водио ка Самскрићанима или Самостворенима, Првостворенима, 

Самскритима, Санскритима, како се прасрбски језик Мораваца прозвао у Индији. Зато многи историчари овај 

народ и зову Самскрити или Санскрићанима, који су створили ненадмашну ведску културу и цивилизацију, и 

да су и тамо имали своју реку и град – Мораву, као што смо видели. Овде треба додати и још један хидроним – 

Морана, који се јавља у околини Венеције. О томе Милојевић вели: 

    „У дан. Венец: краљевству Сача р. Море, Славини — More di Schavani. Одера, Град: Медвак, Брента, Бурјан, 

Морана, Ливенца, Плава, Сила, Јара...“ Морана је била србска богиња воде и река, тражила је људске жртве, 

морила људе и прозвали су је – Мора. Неки лингвисти и историографи тумаче да је Морана преличени 

хидроним  Мораве. 

 

МОРАВИЦА У ГЕРМАНИЈИ 

       У поглављу „Трагови живљења српског у Ђерманији“ Милош С. Милојевић наводи  неколико стотина 

топонима са чисто србским значењем и пореклом, који су практично прекрили територију Германије, као 

необорив доказ да су ту првобитно били настањени Срби, са својим моћним племенским народима, са својим 

државама  и својом управом, од најдубље праисторије. За ову прилику ограничићемо се на мањи део србских 

назива у Немачкој, да се не бисмо много удаљили од задате теме. Дакле, Милош Милојевић овако доказује 

србско присуство у Немачкој:      

       „Остатци имена места и т.д. које сада наводимо, нека кажу о себи више и боље него сви нагађачи и 

погађачи, тамо живи ли и jош неки други Славени, ван Срба: је cу ли Бодрић, Цртаво, Србиште, Морача, 

Преслава, Дрбић, Матица, Кућан, Љутић, Драгун, Пљунск, Сусла, Љубица, Добуњ, Врља, Швања, Hиш, 

Милахов, Kићан, Востров, Калиш, Лењак, Димин, Плот, Ратар, Борч, или Борач, Љешан, Велегошт, Лошица, 

Рјечниц, Штитно, Хатков, Требељ, Требиње, Јармени, Столп, Узноим, Штетин, Аркона, Српци, Волин, 

Старград, Београд, Славно, Словац, Дрљави, Вршањ, Вишеград, Данск, Вратислав, Бреслава, Коренић, 
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Кореница, Каљогаз, Баре, Коло, Ратибор, Ладан, Звјерин, Добиво, Добињ, Сгорјелац, Бранденбург, Градиште, 

Видаково, Вид, Чедно, Пирић, Старград, Бјелград, Градић, Перун, Крстово, Костна, Остражња, Љубич, Белбог, 

Велегост, Леб, 

Реке: Златица, Нишава, Требињица, Пена, Травна, Свала, Лаба, Бистрица, Моравица, Лебица, Преканица, 

Дубица, Дриницa, Старача, Тимок, Љиг, Јасеница. Рибница и т.д. 

Даље градови: Кремниц, Златан, Вид, Трст, Крупина, Кушиња, Трнава, Хулмић, Штавница...“ 

       Логично, и овде је присутна река Моравица, баш као и: Нишава, Лаб, Бистрица, Тимок, Јасеница, 

Дриница, Рибница... Иста имена река која се и данас тако зову у савременој Србији на Балкану. Читалац стиче 

утисак да чита географску и хидрографску карту садашње Србије. 

 

МОРАВА У НОРИКУ 

 

       Набрајајући даље србску географију у „Германској Србији“ како је назива Тацит из 1. века Христове ере, 

Милош Милојевић бележи пролазећи: „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...“ И у Норику Срби имају своју реку, коју опет зову – Морава. Али где се налазио Норик? О томе нам 

Милојевић каже: 

Норика је била земља међу Рашком, Дунавом до ниже Беча, Венетским краљевством и горњом Панониом. 

Градови су били и то на Дунаву: Бајодура, при утоку Ена дан: Инштадт основана ради заштите Боја од 

Маркомана, од којих је — првих — и постала дан: Баварија. Овилабис дан. Велс,на реци Травни. Овде је била 

знатна римска населбина под именом: ‘’Colonia Avrelia Antoniniana’’ Лаврак дан: Лорх, уњ су се населили 

Римљани у време импер: Аврелиана, де им је и флота дунавска 

становала. Њега су разорили у 6. веку Авари. Цетиум — Цетиња — дан. Сент — Пелтен, Јувавија дан. 

Салцбург, Соља Флавијева дан: Солфелд, Вирун дан. Фолмаркт и Целеја дан. Цилеј у Штирији. 

 

НАРОД –МОРАВЦИ- ПРЕ НЕМАЦА ЖИВЕО НА ТЛУ ДАНАШЊЕ НЕМАЧКЕ 

       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. 

       Тај велики огранак Срба, који је долазио из Индије, на тлу Европе , западне, средње  и северне  основао је 

више својих држава. Најпре је основао Балтичку Србију 1460. година пре Христа , потом је, некако у исто 

време формирао и Белу Србију. Срби   су потом оформили државу Борусију, данашњу Пруску, око 1200. 

године  пре нове ере, а потом усред Немачке и Европе – Велику Србију око 700 година пре Христа. 

       Све наведене тврдње најпре ћемо поткрепити подацима које нам нуде најпознатији и својевремено 

најугледнији историчари и научници, а чија наука није до данас оповргнута: 

       Немац Др. А. Хефнер, поводом серије „Трагање за коренима Срба“ пише о потонулом граду Винети, који 

је некада био највећи град Европе, понос лепоте и назива га „Атлантитом севера“ или „Србским 

Амстердамом“. 

Рибари и сада нерадо бацају мреже на том делу Северног (некада Србског или Ерског мора), јер им се чини да 

чују звук звона са цркава, плач деце и жамор на улицама. 

       Отпор асимилацији Срби су пружали све до осамнаестог века, када су и  србска села претопљена у немачку 

масу. Ипак, Лужички Срби су остали као „Србско острво“ у  германском народу, као необориво и живо 

сведочанство да су ту Срби живели 3000 година пре Немаца и да су ту имали неколико држава усред Европе, 

неколико – Великих Србија, о чему нам сведоче сви релевантни историјски извори страног порекла. 

 

ВЕЛИКО МОРАВСКО ЦАРСТВО У СРЕД ЕВРОПЕ 

 

       Чешки историчар Плацки записао је да се за Чешко име чуло тек две стотине година касније (тек у деветом 

веку), а Чеси изводе своју државност од 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. 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. 
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         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 „европску 

империју србског народа“. 

          Почетком 9. века Христове ере, тачније 823. године одржан је у Франкуфурту на Мајни велики франачки 

скуп на којем су учествовали сви владари ондашњих важних народа и шест поглавара из шест великих србских 

племена: Бодрића, Љутића, Срба, Мораваца, Браничеваца, Лужичких Срба и Вјатића. Потомци тих народа 

сада су претопњени у друге европске народе Французе, Немце, Данце, Норвежане и тако даље, и остали  су да 

живе на тим просторима, попримивши другу веру и културу. 

 

МОРАВА У ЕНГЛЕСКОЈ 

 

          Присуство Срба, па и племена Мораваца забележено је и у Великој Британији, као и то да су Срби, 

односно отац цара Константина, и сам Константин Велики најзаслужнији за освајање и покоравање Енглеске и 

њено припајање Римском царству. 

          У двадесетом веку на присуство Срба у Енглеској указао је Милош Црњански, писац и дипломата, али 

је та чињеница врло вешто прећутана у  научним круговима Србије, уосталом као и слични налази Светислава 

Билбије. У Великој Британији Црњански је забележио следеће географске називе, који су истоветни са 

садашњим називима у данашњој Србији на почетку 21. века: Луги, Морави, Пек,  Лаб,  Дрим, Уна, Сана, Буна, 

Проклетија, Крка, Морача, Ђетиња... Ту је и топоним Сурбидунум (Србска тврђава). Дакле, народ Морава се 

није одвајао од своје реке Мораве ни у Великој Британији, којом је дуго векова владао. 

 

ВЕЛИКА МОРАВСКА ДРЖАВА  У ЕВРОПИ 

 

          Др Јован Деретић у свом капиталном делу „Античка Србија“  пише  о Великој Моравској држави у 

Европи, њеном настанку и пореклу њеног народа, користећи се историјским наводима Бјеловског,  Соловјева, 

Самјуела Корса, као и  бројне друге хронике: „Пољски историчар Бјеловски, у свом делу ‘’Критички увод у 

историју Пољске’’, објављеном у Лавову 1857. године, тврди да су Пољаци пореклом од српских племена са 

Дунава, од Тривала и Дачана, који су се померили на север пред римским освајањем. Он каже да се сва 

стара предања код Пољака налазе и код Срба на Дунаву. Пољски историчари такође пишу да је Илирија била 

колевка словенског народа, као Хроника Миерзша и Винцент (20.ст.8).  

          У шестом веку помињу се на Одри и Висли племена: Пољани, Вислани и Поморјани (Померани) и од ова 

три племена је створена пољска држава која ће окупити Велику Пољску, Малу Пољску, Мазовију (вероватно 

државу Срба Меда/Меза, истоимену са оном на србском Балкану-наша примедба), Силезију и Померанију. То 

су све старе српске покрајине и српска племена од којих је створена пољска нација. Чешка историја почиње од 

прве четвртине осмог века, од времена Пршемисла.  

Соловјев каже да народна предања код Чеха знају за пресељавање њиховог племена из јужних крајева (176.I.ст. 

131). Са Чехом, сином Свевладовим морала је доћи и одређена пратња јер је немогуће схватити да је он дошао 

тамо сам или са малом дружином. Племе Боји, по којима је названа земља Бојка, налазили су се у савременој 

западној Мађарској и источној Аустрији. Са овога простора је део тога племена отишао у Роданију, а затим и у 

Италију. Дачани су потисли племе Бојена на север у данашњу Бојемију, односно Чешку. Краљ Само, постао је 

краљ 627. године, пошто је поразио Аваре и створио велику своју државу – Сербију. Самуел Крос каже да се 

Самова држава састојала од Чеха и Сораба, северно од Дунава (163.ст.62). Свакако да је у тој држави било 

оних који су се звали Чеси, као и оних који су се звали Моравци, али су они ипак сви Сораби па се та држава 

тако и звала. Моравска је названа по реци Морави и њен главни град је био Вишеград на Влатви. Срби имају 

и данас град Вишеград на Дрини. Словаци су се појавили из рушевина Моравске. Оснивач Моравске као 

државе био је у другој четвртини деветог века кнез Мојимир који је тада примио хришћанство. Тада је и чешко 

племство, њих 40, примило хришћанство. Непознати песник из 1310. године у такозваној Далимиловој хроници, 

написаној у стиховима, означава Чехе као Србе који су дошли из Велике Србије. За њега Словени су Срби и 

словенски језик је српски језик.У овој Хроници дословно стоји:  ‘’Серби, што значи Словени, населили су се 

после Потопа на граници грчких земаља, уз море, и проширили се све до Рима.’’ Сви чешки писци су увек и 

свуда име Венд замењивали са Србин“, записао је др Јован Деретић/8 

 

1/ Љубиша Д. Јовановић „Преумљење“,  Београд, 2008. 

2/ Милош Милојевић „Одломци историје Срба“, стр. 36. 

3/ Љубивоје Јовановић: „Цивилизација облутка“, Београд          

4/ Реља Новаковић: „Карпатски и ликијски Срби“ (стр. 83, Београд, 1997). 
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5/ Исто дело, страница 148.  

6/ Д. Мирковић: „О Етрурцима, Баскима и Србима“ ,Београд, 1999.. 

7/ М. Милојевић: „Одломци историје Срба“, Београд, 1872. стр. 43.  

8/ др Јован Деретић: „Античка Србија“,Темерин, 2000. 

(Извор: Мирослав Димитријевић: „Из историје Срба старе и нове ере – сакривена историја Срба“, изабрана 

дела Мирослава Димитријевића, први том, ИП „Мирослав“ Београд, 2014.) 

 

 

 

Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 

ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ  
 

О СВЕТУ 

 

           Свет овај свет је сам по себи јер је свет Светога. Светци по њему добише име и 

светитељи. Све је Свет и Свет је Све. А Светост Његова држи га светим. 

 Ко на свет дође, дошао је у светост из Светости Његове. И не сме да постане светован. 

Мора да остане светлост света јер је зато и послат у светогрђе на кушање. 

 Светлијег света од Божјега нема, у шта светина не верује, већ по мраку пали чуче и 

фењере, лојанице и ломаче – да себи осветли пут. 

 Тиме светина осветљава несвет и злосвет. И видело њено је чкиљаво и смрдљиво. И 

димљиво. 

 И само јој зуби засветлуцају у тами кад се на жртву насмеје. Тек је жртва са ломаче 

поштено осветли и огреје. 

 Свет је жртва јер те примио у себе да се просветиш и посветиш. Свет ти је жртвован и 

зато је – Свет, мој Светозаре, Светомире, Светиславе, Светоличе... Светојаде. 

 Свету се не може угодити, ал ти не угађај свету, ни веку, но само Светом, Светој 

Светлости Света. 

 Нек свет прича шта хоће по белом свету, ти живи у свом Свету и буди светлост од 

светлости света, светларниче и светиониче Света. 

 А свет је грађен по мери срца, да сав може у њега да се смести. То су светске ствари 

којима се вечно бавиш на овом и на оном свету. 

 Посветило ти се, дабогда. 

 

 

О ЧУДУ 

     Зачудо, свет није још престао да се чуди и поред толиких чуда и чудеса. Чудновато, да 

чудноватије не може бити: више се не можеш ничему начудити. 

 И чудо је тиме зачуђено. 

 Нигде чуда, нигде старих чудака, а све је више зачуђених чудилаца. 

 Неки нови чудници чудно чудо чудују: хтели би да га обешчуде и обешчасте. Ал 

њихово је – свако чудо за три дана. 

 Јер чудо је од Бога – Чудотворца што те на чудан начин, у чуднији час, на најчуднији 

пут послао да се учиш у чудовештву, у човештву. 

 Да удишеш чудо, да говориш чудо, да чудо на чудо слажеш и чудом се у злу и добру 

помажеш. 

 Па кад чудовесници дођу по тебе, да те Чудотворцу приведу, да се не можеш 

ишчудити колико је све то било просто и једноставно. Да се чудиш и крстиш. Чудо Божје. 
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 О ГРЕХУ 

      Од грешке до греха нема великог растојања, веле и негрешилни и грешилни људи. 

Погрешка је пола грешке, грешна ли јој душа, и у пуну грешку води. Кад се две грешке 

грешкају на зубатом сунцу, ту је и грех. 

      Грдно ли греше они што тврде да се грех грехом избија, и да може бити безгрешнога 

греха. 

     Грех грехује, као што цар царује. И смеје се грехотним грехом као цар грохотним смехом. 

     Грехота је греховати тако грехохотно. 

     Грехотљива је и мисао о греху, акамоли ово гресилиште и грешилиште, што и јесте греха 

мрестилиште. 

     У греху су брзе ноге, ал споро испаштање, ако грешни, многогрешни и свегрешни не 

окрену лице Оном Безгрешноме, што безгрешно у телу се заче и безгрешно небу се ваздиже. 

     Та Безгрешност Сина Човечјега оде Небу у Врху Престола. 

 

О ИСТИНИ 

     И ово је истина о истини. Истинитије ваљда нема да је – све истина. Од истине крени и до 

истине ћеш стићи. То је истински пут. 

     Лаж се измишља, а истина је дата једном и за свагда. У близини истине лаж се топи као 

лед уз ватру. Зато лаж не може у пар са истином. Мора да буде насупрот ње. 

     Па чак ни тада не успева да дуго поживи, јер где год се она нађе ту је и истина. 

     А и како би лаж могла после Христове речи: “Ја сам Пут, Истина и Живот“. 

     Нема више истина – до Једне. И Једино истина нема Наличја. 

     Окрени је, обрни је – Истина је са свих страна. И за сва доба. За сваку употребу. 

Ко се не држи истине, ни правда му не помаже.  

     Правда је доправљање истине. А како можеш доправљати нешто што сам ниси направио. 

     Истина је од Бога Истинитог и Савршеног. А савршено се савршеним сагледава, као што 

се истина истином доказује. 

   И зато истина не тражи друге трудољупце до оне који ће је с радошћу откривати у себи и 

око себе. Заиста је то Ваистина од главе до пете. 

 

О ВЕРИ 

   Ко се с вером вери, верније веренице нема,  нити ће је бити док је света и века, верујте ми, 

верујућа браћо моја. Уз веру се у небо вере не душа  само, не поглед, не мисао, већ човек цели. 

   Чак ни вероватно, не може без вере. Ни највероватније. А камоли верник верни.Без вере се не 

мере, веле Срби вери својој верни. 

    Вера је верховност свега. Верховна власт у Космосу. Вера је наш кредит и наша плата. 

Обрнуто је проневера. 

   А невера може бити само човек и његова човечица. Неверник и Неверница. Али Бог у њих има 

вере, кад их је послао овамо на кушање у безверје. Чак и у речи невера су само два слова 

неверничка. Остало је вера. И у завери има вере. Тек толико да се умре за њу, ако затреба. 

Завереник је вереник своје вере. Он је – за веру. Како и не би кад и ствари имају своје вјерују: 

верижице, вертикала, веранда... 

   Верица је само на први поглед мала вера, али је Верица има таман толико, колико јој потребно 

у животу. Верочки је потребно можда мало више вере, али само онолико колико јој треба за 

спасење. 

   Нашу веру Господ оверава. Онај који неће много ни у своју моћ да нас уверава. Па ко верује – 

верује. Остали ће сами да се увере, пре или касније. А то уверење се вади у смртном часу и тада 

не можеш да подмитиш чиновника као овде на земљи. Тад се тек види ко је вера, а ко је невера. 

   Зато благо оном ко поверова испрва. 
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О МЕРИ 

   Тешко оном ко закине на мери, преврши или прекардаши меру. Тога не треба преко сваке мере, 

већ по мери. Не трипут, девет пута мери, а једном сеци, али ни то неће испасти тачно. Само оно 

што се од ока одмери – од срца се извага. 

   Пази се док ти не узму меру. Мера се узима и капом и шаком, а враћа се мотком, проштаком и 

колцем. То је овде мериторна мера за немериторне мернике. Меркај испод ока да урипиш у меру. 

Ал ни за мерицу злата не мерачи на туђе. 

   Боље да ти је рука мерна него жена верна. Жену ћеш другу наћи, ал рука се не купује у 

касапници. А мерак је кад се јунак на јунака намери, па нико да претегне, ни да одвади. Алал им 

мера. 

    Одмерено одмери, ако судиш и у свему одмерен буди. Не замерај се ни са ким. На тој мери 

можеш зачас да испаднеш лакши.Теже ти је проклетство од мере, него од вере. Одсеби кад 

мериш. То је тачна мерка мерено људском размером. Да не дође до размерице. 

    Нека и буде да је човек мерило свих ствари, али је душа мајка свих мерних јединица. А њу 

баждари сам Свети Арханђел Михаило. И не замери штогод. 

 

О ВИДУ 

   Свети Виде, виде ли вид твој видело наше чкиљаво? Види ли се издалека наше невидело? Кад 

обичан људски вид то види, шта ли тек виде очи видилаца, видовитих, и прозорљиваца? 

Видовњака што нас воде пут видика. 

   По несвету и небелу вид нас води, ноге носе видним пољем. Завиде нам много виднији 

завидници. Ми идемо Свевиделу на виђење. И видамо успут ране невидљиве. Није ли све то 

сновиђење једно тмурно, иза кога видик пуца озарени? 

   Гледни, видни и на нас Свети Виде Свевидећи. Видиковац нам се спушта, као да тоне. Не види 

се прст пред оком. Вид је видра човекова. Виђено му досуђено. Сад иде на невиђено. Зар све оно 

што се види, мора да се и провиди? Свани свети дане Видовдане, нек се види чудо невиђено. Нек 

се види Видан и Видосав. Видосава верна љуба Вида. И Видојко видилац невида, што се спушта 

преко нашег вида. 

   Свани свети дане Видовдане, да се очи виделом нахране, низ видике вране и небране. 

 

О ПРАВДИ 

   Праведно је да и правда чује реч праведности. Истина је од Бога, а правда је од Његовог 

супостата. Кад је отпао од истине, човек се дохватио правде и непрекидно  доказује да је увек и 

свагда у праву. Тако чини и нечастиви  и то му је по вољи. Правда се меша у зло и невољу, а 

истина је увек добро. Истина је божанска, а правда људска категорија. Правда је праведна казна 

човек за – грехопад. И отпадништво. И ту истина доказује своје добро. Даје човеку слободу да 

сам себи суди по мери своје правдољубивости. Суд истине је љубав, а суд правде – праведност. А 

љубав истинита претежава свако знање људско и правду правичну. И тешко онима који правду 

траже, јер најчешће неправду нађу у неправедном свету, где је врхунски бог – бог правде. И куку 

онима који вапе „Боже правде“, а не искају „Боже истине и љубави“. Како ће они оправдање за 

своју правду наћи у часу Праведнога Суда Божјега? 

 

О СИЛИ 

   Силна се сила силовито осилила на човека  диљем света и века. Сијасет силника силом законе 

мењају. Силом би силан свет да присиле.  Неки би силом на силу, ал се сила силом неистребљује,  

јер све што је од силе, сили и служи. Усиљено. Али свака сила за времена, пошто и над силом 

има сила,  која на крају и себе исили и досили и смири бес свој  као кошава и време несиле 

најави.  

   Насилници осиљени, где вам је сила мудрости, сила љубави, сила чуда? Како ћете те силе 

присилити, кад су оне пуне силине Божије. А те силине извиру из милине Сладчајшега и пуне су 

Духа Светога. 
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    Ваша је сила, силници, за овај свет и за кратко и несигурно, а силина Силе Божје у 

дуготрпељивости сваке силе пролазне и поразне. 

 
(Извор: Мирослав Димитријевић –„Духовне беседе“, изабрана дела, Удружење свесловенске учености, 

Београд, 2015.) 

 

 

П Р О З А 
 

Борислав РАДОСАВЉЕВИЋ 

С е н к е 

Опет сам сам. Сам… и букове шуме са корењем у камену на пропланку преко потока. И још даље 

зелени шумарци и сунце и сасвим далеко шумарци… и… сам. Нешто у мени… као некад… нешто. 

Сам… али куда ћу? Сунце, камен у распа- дању и извлатала трава. И ја падам на камен и слушам 

празнину, осветљене шумарке, далеко… и чујем давно заборављени глас у јутро, летње, топло… 

чујем га и заједно с њим музику, он се меша са музиком, музиком из мрака, дивном музиком 

летњих јутара изнад опраних црвених кровова, врхова борова, кајсија и јоргована, изнад зеленог… 

и испод црвеносмеђег јутра… у лето: 

„Ајде, сине, устани!” У соби је мрак, музика је изнад кровова и сунце је с њом. Мајко, чујеш ли то? 

Устани. Сунце је изнад траве и вињага код прозора. Испуцала стабла шљива миришу. Поред њих 

си заборавио свој град од дрвених квадратића. Зашто слушаш музику кад је у соби мрак? Ајде, 

сине, устани. 

На пољани од смеђег житног зрневља, оивиченој зеленим шумарцима, са белом кућицом на 

средини изнад чијег крова лебди музика, музика испод светло-смеђег јутра у лето, ти дечаче трчиш. 

Зрна постају река. Зашто? И река је сада од зракова дугиних боја и јури горе-доле у мрак. Зашто је 

мрак? Ипод мрачних конструкција мостова, кроз мрак, између обала са буковим шумама чије 

корење спира она, тече та река од зракова дугиних боја, и одблесци буковог лишћа из таме, и 

музика, топла и јасна што долази изнад реке из мрака. 

Кад се гледа на светло кроз сузе, трепавице и стакло, замагљено од влажног даха, виде се реке од 

зракова дугиних боја. Седи на њих, дечаче, и вози се између обала од топлог мрака. 

Ја отварам очи тешко, с муком, док у ушима замире чаробна музика, и под болесно-бледом 

светлошћу јутра, која долази кроз прозор, препознајем мајку која брижљиво и нежно говори: „Ајде, 

сине, устани!” Зашто ми је тако хладно, зашто нема сунца? Где је вињага под прозором, кајсија, 

сунце? Мајко, где је оно? Зашто ми она даје то млеко, то млеко, то проклето млеко, које ништа не 

ваља, зашто ми говори да је добро, да је кувано, кад знам да није кувано, и нећу, нећу да га пијем. 

Шпорет је хладан, мрак је, и бледо-болесна мрља пада на под с прозора. 

Мајко, где је музика? Зашто ме будиш у мрак? Зашто ми се тако, тако спава? 

„Умиј се, сине. Време је. Хајдемо.” И она ме узима за руку и ми идемо и за нама иде коза, та црна, 

црна коза са кривом њушком и жутим очима којима се смеје (она уме да се смеје очима, ја сам то 
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видео) и кад прођемо поред кајсије ја видим да је оно лишће на врху, сасвим на врху, црвено од 

јутарњих зракова и тада чујем музику која као јецај падне са тог лишћа у мрачне сенке. И кад 

прођемо то село и пођемо широком улицом поред оног белог зида, пођемо у брда, онда више није 

мрак, бели каменити пут је осветљен и брег изнад њега са ситном травом и мени се више не спава. 

Мајко, куда иде тај широки осветљени поток доле испод пута? Он иде у реку. А откуд он долази, 

мајко? Иде ли он из оних брда тамо где ми сада идемо? Ох, тај камен. Тај велики камен што се 

нагао изнад пута, ако он падне, мајко? Ако падне кад ја будем испод њега, сасвим, сасвим испод 

њега, мајко? Кажеш да неће да падне, али мене је страх, видиш ли да је ме је страх, он је тако велик 

и страшан, мајко? Хоћемо ли брзо да стигнемо, мајко? Видиш ли оног дечака у сивом оделу што 

тако подсећа на овај камен, овај избраздани, испуцани камен, на ову траву између камења, на ова 

стабла, на мрак између њих, на оне шумарке на коси испред нас, на бели пут што иде испод косе 

кроз шумарке, видиш ли га, мајко, где он иде? Кажеш да носи деди ручак. To је сигурно далеко. 

Хоћемо ли ми брзо да сгигнемо? Идемо ли ми овим путем навише, мајко? 

Да, ми идемо тим путем. А тај пут је тако широк и сунчан, негде бео од камења негде зелен и на 

средини стоје жбунови, тако густи да се унутра ништа не види. Тамо су сигурно птице, мајко? Али 

шта је оно што грчи? Оно мало, сиво што побеже у жбунове поред њиве? Кажеш да је то ласица. A 

шта је то ласица, мајко? Јесу ли оно на њиви ујка и ујна? Хоћеш ли ти са њима да радиш? 

Да, она ће са њима да ради на њиви. И ми идемо по трошној земљи до њих и ја гледам у шумарке 

блиставе од сунца и онда седам у трошну земљу и хтео бих да јој узмем сву топлоту, сву топлоту, и 

хтео бих да ме сада оставе на миру и зашто ми та ујна увек даје да једем кад ја нећу, нећу да 

једем… 

„Узми ујнино. Једи кувано јаје. To сам спремила за тебе. Једи…” Ја нећу да једем, ујна, то јаје, не 

могу. Је ли то вода? Ја сам жедан, сигурно сам жедан… А сад ћу да једем… Ето, био сам жедан… 

сад ћу да једем али сасвим мало… Кажеш да морам да чувам ту козу, доле, испод оног широког 

пута. Али ја не волим да чувам ту козу, ујна. Она је црна и има жуте очи и никад не могу да је 

вратим из њиве и смеје ми се кад ја плачем, ујна. Али ти кажеш да морам… а шта ћеш ми то дати, 

ујна, ако је будем лепо чувао? 

И тако ја седим сам, давно сам већ заборавио где је коза, сам… и букове шуме и далеки шумарци… 

сунце и још даље… шумарци. Сам… и нешто у мени… нешто… мајко, ја нећу сам, где си? Мајко, 

сунце је тако само, и шумарци, и пут, мајко, где си? А онда падају сенке, падају сенке, падају преко 

белог пута, преко шумарака, преко корења букава у камену и сунца… сенке падају и ја плачем… 

сам… мајко, где си? 

Кад дође подне, ујна ме нађе да седим и гледам у празно и пита ме где је коза. Она неће да мирује, 

ујна, она је црна, она се смеје. Ја ћу да је нађем, ујна. Онда ћу да је вежем за онај грабов жбун онде 

и нећу више да је пуштам. Она бежи, ујна. Тако је једном побегла у оно жито у страну и ја сам 

ишао за њом у жито пуно росе и тамо је тако мрачно и хладно и ја не волим да идем тамо, ујна. Ти 

кажеш да си је већ нашла. Зовеш ме да ручам? Ја нисам гладан, ујна. Кажеш да треба неко да иде за 

воду? Ја ћу да идем. Испод пута у онај шумарак? Ја волим тамо да идем, ујна. Тамо има пуно 

печурки и ја волим да их берем. Мајка каже да се змија увије као печурка и кад је ухватим може да 

ме уједе. Али ја нећу да ухватим змију, ја знам шта су печурке. Зар не, ујна? 

И ја трчим да се изгубим у оном дивном храстовом шумарку са тако лепим широким сребрнастим 

лишћем и кад загазим по гомилама прошлогодишњег лишћа, топлог, тако топлог, прегрејаног на 
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сунцу и шуштавог, чини ми се да више нисам сам… Ја знам куда ћу и…је ли то музика изнад 

ужареног лишћа и испод сунца… у лето? 

Је ли то моја коза тамо? Та гадна црна коза, црна… Зар је ујна није везала? Онда ћу ја да је вежем. 

Али како да је ухвагим? Тамо је и онај дечко што ради на суседној њиви сваког дана, и он је дошао 

по воду. Он је слуга. (Ујна је рекла да је он слуга и ја знам да то није добро.) Хоће ли он да ми 

помогне? 

Дечак хвата козу и прави замку на конопцу и натиче је на пресечено стабло. Али како ћеш да је 

одвежеш, говори, како, како? Кажеш лако ћеш да је одвежеш и… о, пакости, пакости, он се смеје, 

смеје се гласно, не очима као коза, смеје се, шумарак је топао, у мени је… нешто… и сенке падају, 

сенке падају преко лишћа, траве, преко корена у камену, падају сенке и ја плачем… Слуго! Слуго! 

(То је ружно, ја знам да је то ружно). И дечак се не смеје: „ Видиш”, каже и одвезује козу с лакоћом 

и поново је везује, „зашто плачеш, ти си плачљивко” О, кажеш зашто плачем, кажеш да сам 

плачљивко, а ти си слуга, ја знам шта си ти…Кад прође дан, онда прво ишчезну шумарци, они 

далеко, небо постаје више плаво и мајка ме тад хвата за руку и ми идемо путем надоле… у сенке. 

Мајко, хоћемо ли опет да прођемо испод оног, оног великог страшног камена? Хоћемо ли? Мене је 

страх, видиш ли да ме је страх, мајко? 

А кад дођемо кући топао мрак обавија кровове, врхове борова и кајсија, вињаге под прозором су у 

мраку, о мајко, где је мој град од дрвених квадратића поред испуцалог стабла шљиве? Мајко, мрак 

је и ја сам сам. Сам, где је оно сунчано место испод прозора, оно… место… испод кајсија са 

црвеним листовима, горе, сасвим на врху?И музика, музика из топле таме, јасна и нежна, носи ме у 

заборав…Ја нећу сам, мајко, где си?И падају сенке, падају сенке, као сећање, као музика, падају 

преко белог пута, преко шумарака, преко корења букава у камену сунца… сенке падају и ја плачем 

над визијом, некога ко је био ја.  

Ћуприја, 1955.  

 

П О Е З И Ј А  

Милош ЈАНКОВИЋ 

МОЛИТВА ГОСПОДУ 

Владико добри, Надо, Творче, 

помози, окрепи, осветли тмушу, 

под хитон прими, Слатки Оче, 

и моју од греха болесну душу. 

 

Свемудри Царе, слабости ми схвати, 

и због њих све тежа сагрешенија, 

страх ми од Пресуде пресудом скрати, 

награди ме казном, услиши прошенија. 
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Не презри моленије, макар и касно, 

пројави Себе кроз мене, црва, 

и дај да, слеп, видим Те јасно, 

од хлеба Твог будем најмања мрва. 

 

2. 

Кичму ми исправи крстолики знамен,  

бденијем сам дугим у помоћ Те звао, 

на молитву стадог спасоносни камен, 

и капију Царства сузом откључао. 

 

Душегубна беху многа моја дела, 

Поново ме, Царе, усини, опрости,  

Ти си све у свему, васељена цела 

И Видар и Судија свакој мојој злости. 

 

Да не браздам дно, тонем у кал, 

земљани сасуд празан да бивам, 

већ табор врлина, пенушави вал, 

док именом Твојим ја душу омивам. 

 

 

 

Верољуб ВУКАШИНОВИЋ 

 

МАЛА СВЕТОСАВСКА МОЛИТВА 

 

Од мене почни, Оче, 

Одмери моја дела, 

Јесам ли сасвим срочен 

Или сам делић дела. 

 

Испрљало се платно, 

Замукла песма себра 

А све је теже клатно 

Што удара у ребра. 

 

Од мене почни. Грехе 

На видело, до века. 

Шћућурен испод стрехе 

Један ме голуб чека. 

 

 

 

Иван ЛАЛОВИЋ 

* 

Боже, сласт донеси, 

горко је у грудима, 

на небеси ако јеси, 

чежњо плава, невидима. 
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И укором допринеси 

да дотерам диоптрију 

на небеси ако јеси, 

да не храним ништарију. 

 

 

Бајо ЏАКОВИЋ  

  

МОЛИТВА ДАНАС  

 

 Господе  

У луду главу  

Донеси разум  

  

У узаврелу крв  

приземљи Небо  

  

У ноћ која већ дуго траје  

Спусти Сунце  

Од чежње  

Набубрела је зора  

  

У име Тебе  

У име нас 

 

Сања РАДМАНОВИЋ КЛЕР 

ТАЈНА 

Стазе се увијек назиру 

и кад прекрије трава, 

и понорнице извиру 

из вира заборава. 

 

Сунце се ипак наслути 

и кад се магла спусти, 

ни муња кад се наљути 

читав луг не опусти. 

 

Па како моје срце може 

хладно заборавити? 
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О, научи ме, Господе Боже, 

Рад` добра опростити. 

 

 

 

Љиљана КРСТИЋ  МОКРИЦКИ 

 

БОГОПОУЗДАЊЕ 

 

Благословио ме Господ лозом младом 

Радовањем миришем богочашћем стадом 

 

Боготкана ми под десним ревром нада 

Боготкана ми под левим ребром ливада 

 

У молитви смерно благост проносим 

Крст повијен у чело богоугодно носим 

 

Боготкана ми под десним ребром ливада 

Боготкана ми под левим ребром нада 

 

Верујем у доброту Тројство чувам 

Одричем се гордости понизност обувам 

 

Благословио ме Господ лозом младом 

Сином и ћерком миришем надом и ливадом 

 

 

Мирослав ТОДОРОВИЋ 

СТАЗЕ У ВАЗДУХУ 

У ОВОЈ пећини 

Вековима  је живео 

Испоснички с мислима о Небу 

У мисао се вазнео 

Над овом стеном сада бди 

Али само просветљени 

У часу судњем  

  

Може свеца да види 
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 Ваше очи мотре пећину 

У стени високо без приступа  

Још не виде  

Да пећина је ова  светиња 

Око изобиља 

Све што души треба 

Овде је  на домак неба  

 И не видите још ове  

У ваздуху чудесне стазе 

Само  чудећи мотрите 

А још не знате 

Да  и ове  литице 

Његово  су лице  

Видиш како се у песми  о томе 

Светлост  злати 

И свој живот како те ка њој призива 

Сада знаш да ће Истину  спознати 

Онај ко се с овог пута не врати 

 На тој стази у ваздуху 

Док води те рука невидљива 

Слушаш у мраку 

Како и у теби свањива 
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Давид КЕЦМАН ДАКО 

СЛ А В Љ А Н С К А   Е Л Е Г И Ј А  

 
Гласом да ће све спржити и у бездан потопити,  

са свим оним што смо и сном врхом нокта тек дотакли, 

над стакленим звоном круже, на искорак сваки мотре,  

све до травке лековите, до трепета усред ока. 

 

Пене што се жигосани у јазбине не склањамо, 

што у цркви, о јутрењу, и за зверад свећа гори. 

У мртваје згомилани, ослепљени да кренемо 

где једини проход оста!  

 

Многа копна поравнаше и пустиње узораше, 

силна мора замутише и језера исушише, 

ал’ ова им шака земље, сва од раја усред пакла, 

што се сама, к’о од стакла,у невољи распарчала,  

свакој шифри измигољи. 

 

Ноћ – над небом, дан – под земљом, 

и пред собом сами(м ) – тајна. 

 

Биће да је таква била звезда што нас широм света 

од немила до недрага, памтивеком – расељава.  

 

Бела ТУКАДРУЗ* 

АПОКАЛИПСА. ДВА СВЕДОЧАНСТВА 

1 

Путеви до Дубоког Потока су пусти, нико не иде њима; нема девојака ни пастира за лек, само 

жабе и пуноглавци у локвама и по нека змија притајена у жбуњу крај пута, копља калабука и 

врпце павити што су повезале багремове најчешће.  

Тешко сагрешише око Дубоког Потока, зато што посташе као нечиста жена, што пружи уточиште 

својим упропаститељима.  

Сви који ту живљаше и поштоваху сваки пањ, кладенац, тор, капију, међе и извор живи, моје 

обале и вирове, мој ток и ракове, поток, купине и лешће – презиру Дубоки Поток, јер 

видеше привлачност плићака лакшег живота; а ја уместо да жуборим звонко радије уздишем и 

помишљам да потечем узводно…  

Одселише се и ишчезоше у туђини; ако је који потомак и  

претекао, не налази мира у свету.  

Погледај, Господе, муку Дубоког Потока, јер се непријатељ  

понео. Непријатељ је посегнуо руком на све драге ствари, и задовољно гледа, као гурман после 

обилног обеда, како се остатак народа приклања лажним светињама и празним речима.  

Помрли су сви који су зидали, орали, копали кладенце: синови  

њини, зато плаче Дубоки Поток, очи моје, очи моје лију сузе, јер до народа не допире сазнање, 

које би окрепило душу моју и њихову; потомци пропадоше, јер надвлада чупање корена.  

Видиш ли, анђеле, ову дивљину и неописиву пустош и  
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пропадање којим уцвели Господ Дубоки Поток у дан жестокога  

гнева својега?  

Дубоки Поток шири руке своје, нема никога да га потеши;  

Господ је послао мене, али ме не опаса довољном снагом; и Дубоки Поток је препуштен самоме 

себи као нечиста жена…  

Погледај, Господе, каква је то лепота и туга: оном који види  

утроба се усколеба, срце му се преврће у грудима, јер присуствује епилогу једне цивилизације, 

последицама проклетства и лаковерности…  

   

2  

Господ потире немилице станове Савиних потомака, бачије,  

салаше, засеоке, и анђели огњени с неба високога, зар? Разваљују у гневу свом градове, и на 

земљу пуштају гвоздену и камену кишу; обијајући рогове овнова предводника, распаљују земљу 

огњем пламеним, који прождире све око себе. Разваљују земљу као ограду врту, потиру место 

сабора и речи, посвећена дрвета и мале богоугодне планинске цркве од камена, суботу и недељу. 

Господ науми да раскопа земљу, да ојади опкоп и зид, да изнемоћа народ свој?  

Ишчилеле су очи сведоку од суза, утроба се његова  

усколебала, просипа се на земљу јетра његова од погибли недужних, јер нејач и деца која сисају 

обамиру по градовима као ситна риба избачена на роштиљ врелог шљунка.  

- Где су жито и вино, вода и млеко? – обамирући мали  

рањеници на трговима градским, испуштају душу своју у наручјима пламена и дима.  

Ноћу обастрје у гневу своме Господ небо облацима изнад којих  

језде јахачи апокалипсе што сеју неузоране њиве не семеном пшенице, јечма и кукуруза већ 

Смрћу. Дечак се буди и по мраку бауља лавиринтом соба управљајући се усађеним сећањем 

најранијих дана.  

Ово је доиста Ноћ коју чекасмо, дочекасмо, видесмо…  

То ли је крај из кога утекосмо?То ли је град, из кога  

побегосмо, за који говораху да је права лепота, радост на земљи? Учини Господ што науми, 

испуни реч своју; разори град из кога побегосмо, и многе друге градове, развесели 

непријатеља…  

Авакси трепере на небу, на истоку, западу и југу, и звезде  

лисичијих репова, како верују сељаци. Разваљен је зид сионски,  

почетак рачунања времена и постојања…Ноћу крекећу жабе, и преврће  очима славуј, а тишина 

призива слутње и призоре језиве…  

-…пролевај срце своје као воду пред Господом, подижи к  

њему руке своје за душу деце своје која обамиру на угловима свих улица.  

Погледај, Господе и види, коме си овако учинио. Еда ли жене  

једу пород свој, децу коју носе у наручју? Еда ли се убија у светињи Господњој свештеник и 

пророк?  

Леже на земљи по улицама деца и старци, девојке моје и  

младићи моји падоше од мача, побио си их у дан гњева својега и поклао не жалећи.  

Сазвао си као на празник страхоте моје од свуда, и у дан гњева  

Господњега нико не утече нити оста. Које на руку носих и отхраних, њих ми непријатељ мој 

поби…  

*алиас Мирослав  Лукић 
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Слободан ЖИКИЋ 

ЕПИТАФ САМОМЕ СЕБИ 

 

Посвећујем себи ову песму 

И самом себи палим свећу 

Подижем себи спомен чесму 

Јер, ко ће други, ако ја нећу 

 

Себи за душу испијам ракију 

И кажем: помени самога себе 

Ови што сада са тобом пију 

Пију због ракије, не због тебе 

 

Свјати Боже, свјати крепкиј, певам 

Док за својим ковчегом сам корачам 

Као да нико умро није, сневам: 

На небу нове стихове глачам 

И захвалницу сам себи написао 

И специјалну награду доделио: 

Хвала ти што си певао и дисао 

И што си се на онај свет преселио 

 

 

                                                                           

Зоран ТРИФУНОВИЋ 

 

ДВЕ ПЕСМЕ ИЗ ЗБИРКЕ „ПУТ“ 

 

2. 

Признаћу 

Сви смо 

У утрошени живот 

Уложили дане 

И још 

Трајемо 

Као лане 

У Господње године 

Невидљивом руком 

Исписане 

 

3. 
Смрт има више избора 

Од живота 

А смрт је за живот 

Једини избор 

И живот траје 

Таман толико 

Да смрт 

Никад не закасни 
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Данијела РАДОВАНОВИЋ 

 

ВОДА И ВРЕМЕ 

 
Теку заједно облицима 

којима повремено дарују трајање 

Не маре за ситнице 

Простору обећавају благостање 

Дужници вечности  

Опијени сујетом 

Споре се око неважних питања 

постајања и нестајања 

Позајмљују снагу једно другом 

увек кад треба показати  

негостољубивим домаћинима 

Ко је у праву 

Свеједно 

Покориће се вазда суровој Истини  

и поклониће јој се кад тад 

Јер може бити само  

Један 

 
Мирослав ЧОПА 

 

ХАИКУ 

 

У тами келије 

Нит сунца монаху 

Осветли молитву. 

 

Пред иконом 

осетих олакшање 

у својим мислима.                                

 
 

Слободан МИТРИЋ 

 

ПОНОЋНИ САТ 

 

Поноћни је сат, гледам слику свеца. 

Зимски ветар собу освежава. 

Седим тако, сећам се студенца... 

И молим се Богу што ме искушава. 

 

Тишина је тешка, згурене ми мисли.  

Очи уплашене и снег провејава. 

У руци дукати, бледи и покисли... 

И молим се Богу што ме искушава. 

 

Око мене, време тужно, плачно. 
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Гледам свеца... К`о да исијава! 

О, зашто је тако проклето и мрачно... 

И молим се Богу што ме искушава. 

 

Заспала ми љубав, скупо наплаћена. 

Испуштена нада, изгубљена слава. 

На икони гледам слова позлаћена. 

И молим се Богу што ме искушава. 

 

Благосиљај Свече, срце несебично, 

Недај да га ноћна поколеба страва. 

Поноћни је сат, ништа необично...   

И молим се Богу што ме искушава. 

 

Праштао сам. Јер свако погреши... 

Добротама срце душу ојачава. 

Обраћам се свецу. Светац ми се смеши... 

И молим се Богу што ме искушава. 

 

Ја Те молим, а Ти спаваш. 

Што ме Боже искушаваш? 

 

 

С А Т И Р А 
 

АФОРИЗМИ 
 

Александар ЧОТРИЋ 

Суди се и невинима.  

Пред законом су сви једнаки. 

- 

Некад испред тенкова склоне народ. 

То се онда зове парада. 

 

Диригент је отишао. 

Остала је палица. 

 

Ја да кажем нешто против њега?! 

Пре бих се убио. 

 

Ми смо наш пут у социјализам 

тако добро трасирали 

да њиме могу проћи и тенкови. 

 

Пустили су ме из затвора, 

а да то нисам ни приметио. 
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Ради личне сигурности грађана, 

ограничена је слобода мишљења. 

 

Чистка је изведена темељно. 

И егзекуторима се изгубио сваки траг. 

 

Сви Срби су живели у једној држави 

све док вођа није дошао на ту идеју. 

Мене и мог комшију само смрт 

може да растави.Зато сам га и убио. 

 

Наша демократија има дубоке корене. 

Настала је још у робовласништву. 

 

 

АФОРИЗМИ СА ХИСАРА 

 
Драгомир С. РАДОВАНОВИЋ 

 

Систем нам је оригиналан. Не личи ни на шта.  

 

Влада стално расправља о криминалу: Прави људи за праве проблеме. 

 

 Ако сте већ убили истину, изнесите је пред народ да је види како изгледа.  

 

Стално имају пратњу, камо среће да им је последња. 

 

Сумњив ми је кворум када су сви присутни.  

 

 Како ли је тек народима који живе у ненародним режимима? 

 

За болест историје треба утврдити историју болести. 

 

Ма каква деца, наше бабице су килаве.  

 

Боље да будем болестан, него нездрав. 

 

Тек кад га је испразнио,  Диоген се преселио у буре. 

 

Паметни не морају бити учени, нити учени паметни.  

 

Дописних чланова има више полицијска, него академија наука. 

  

Математичари треба да одговоре да ли је скуп празан када је посећен. 
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ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 
Три Мирослава – три „Раваничана“: Тодоровић из Ниша, Лукић из Београда и Димитријевић из 

Параћина. После Српске духовне академије 2015. у Народној библиотеци у Параћину 
 

 
Мирослав Димитријевић (стоји у средини), председник жирија, чита образложење награда 

Српске духовне академије, јубиларне 2014. године, поводом десетогодишњице постојања 

 

         
Мирослав Тодоровић (лево) и Мирослав Лукић (десно) држе беседе захвалности. Тодоровић 2014, 

а Лукић 2015. године  
  

 
Додела признања 2013. год. 
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Мирослав Димитријевић,. Мирослав Тодоровић, Иван Цветановић, Зоран Трифуновић и Миљурко 

Вукадиновић, с лева на десно (2014.) 

 
 

    
Добитници признања (и гости) 2013. године: Слободан Жикић, Милош Јанковић,Бранислав Ђокић 

Кан, Срећко Здравковић (сликар) М. Димитријевић, Мирослав Чопа и М. Тодоровић, с лева на 

десно (2013.) 
 

 
Зоран Трифуновић, председник Академије, држи поздравну беседу2013. 
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Свечано отварање Српске духовне академије 2012. године 

 

 

 
Подршка и од академика Драгослава Михајловића. 

Снимак начињен на промоцији четири књиге Мирослава Димитријевића у Београду 

 

 

   
Мирослав Димитријевић прима високо признање Интернационалне академије „Иво Андрић“ за 

животно дело, у Београду 2013. 
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____________________________________________________________________________________ 
Билтен Српске духовне академије у Параћину, број 2, година 2,  

Параћин, 2015. Лого (фриз са фасаде манастира Раванице), печат и дизајн корица за први  летопис Српске 

духовне академије - ликовно и графички решио Никола Ранђеловић; Фотографије: Владан Ракић, 

Александар Добросављевић, Саша Живановић и архива Српске духовне академије; Бесплатан примерак. 

Тираж: 200  

 


