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Сажетак
У овом тек сту аутор ана ли зи ра скр на вље ње и оште
ћи ва ње Ма на сти ра Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла код 
Ва ље ва 31. ав гу ста 2015. го ди не од стра не по је ди них 
ва љев ских јав них пред у зе ћа и по ли ци је. Аутор ана ли
зи ра прав не не за ко ни то сти у по за ди ни скр на вље ња 
Ма на сти ра Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла, по зна тог у 
на ро ду као ма на стир Ва љев ска Гра ча ни ца, свр ста ва 
тај чин у про цес уни шта ва ња срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та и ана ли тич косин те тич ком и ком па ра
тив ном ме то дом ана ли зи ра ко ре не про це са уни шта
ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та ко ји у мо дер
ној др жа ви Ср би ји тра је од де вет на е стог ве ка до 
да нас. На кра ју аутор де фи ни ше тај чин скр на вље ња 
и оште ћи ва ња ма на сти ра Ва љев ска Гра ча ни ца опа
сном пре крет ни цом у исто ри ји Срп ске пра во слав не 
цр кве, срп ске др жа ве и срп ског на ци о нал ног иден ти
те та због прав не по за ди не, дру штве них окол но сти и 
исто риј ског тре нут ка у ко јем је оно из вр ше но.
Кључ не ре чи: Цр ква Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла код 
Ва ље ва, срп ски на ци о нал ни иден ти тет, Срп ска пра
во слав на цр ква, дру штве не ин сти ту ци је
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Gрад	Ва	ље	во,	ко	ји	се	на	ла	зи	не	пу	них	100	ки	ло	ме	та	ра	ју	го	за	пад	но	
од	 глав	ног	 гра	да	 Ср	би	је	 Бе	о	гра	да,	 кроз	 исто	ри	ју	 је	 ва	жио	 за	

град	са	обра	зо	ва	ним,	кул	тур	ним	и	до	сто	јан	стве	ним	ста	нов	ни	ци	ма	
и	 са	раз	ви	је	ним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	у	обла	сти	кул	ту	ре	и	умет	но	сти.1) 
Ва	ље	во	је	по	зна	то	и	по	сво	јим	ма	на	сти	ри	ма	Срп	ске	пра	во	слав	не	
цр	кве	са	ду	гом	тра	ди	ци	јом,	ме	ђу	ко	ји	ма	је	и	Ма	на	стир	Све	тог	Ар-
хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла	у	се	лу	Гра	ча	ни	ца	(Ту	бра	вић)	крај	Ва	ље	ва,	ко	ји	је	
по	знат	у	на	ро	ду	под	име	ном	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца.	Ма	на	стир	Ва-
љев	ска	 Гра	ча	ни	ца	 по	све	ћен	 је	Све	том	Ар	хан	ђе	лу	Ми	ха	и	лу	 и	 по	
ње	му	 су	 по	то	њи	 ко	сов	ско	ме	то	хиј	ски	 и	 хер	це	го	вач	ки	 ма	на	сти	ри	
Гра	ча	ни	ца	до	би	ли	сво	ја	име	на.	Иако	на	пр	ви	по	глед	овај	ма	на	стир	
ни	је	гран	ди	о	зне	ве	ли	чи	не	и	гра	ђе,	он	је	због	сво	је	ду	хов	не	и	исто-
риј	ске	 ва	жно	сти	 на	зи	ван	 и	 „срп	ском	 Све	том	 Го	ром“.	 Ва	љев	ску	
Гра	ча	ни	цу	је	у	вре	ме	сво	је	вла	да	ви	не	об	на	вљао	краљ	Сте	фан	Дра-
гу	тин	Не	ма	њић	(1253-1316.),	а	за	тим	су	га	на	кон	Пр	вог	и	Дру	гог	
срп	ског	устан	ка	про	тив	тур	ске	вла	сти	у	де	вет	на	е	стом	ве	ку	об	на-
вља	ли	срп	ски	по	ли	ти	ча	ри,	вла	ди	ке	и	се	ља	ци,	као	и	1930.	го	ди	не	
вла	ди	ка	Ни	ко	лај.	У	бли	зи	ни	овог	ма	на	сти	ра	на	ла	зи	се	3.000	го	ди	на	
ста	ро	 пра	и	сто	риј	ско	 ка	ме	но	 утвр	ђе	ње	 ко	је	 све	до	чи	 о	 нај	ста	ри	јој	
упо	тре	би	ка	ме	на	на	про	сто	ру	Ср	би	је,	као	и	гро	бља	мо	на	ха	Срп	ске	
пра	во	слав	не	цр	кве	са	над	гроб	ним	ста	ро	став	ним	пло	ча	ма	по	све	ће-
ним	Све	том	Ар	хан	ђе	лу	Ми	ха	ји	лу	и	стећ	ци	ма	са	нат	пи	си	ма	на	ста-
ром	срп	ском	је	зи	ку.2) Од	лу	ком	Вла	де	Ср	би	је	из	1997.	го	ди	не	ма	на-
стир	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла	у	Ва	ље	ву,	од	но	сно	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца,	про	гла	шен	 је	за	спо	ме	ник	кул	ту	ре	од	исто	риј	ског	и	дру-
штве	ног	зна	ча	ја.3)	Овом	од	лу	ком	та	да	шња	Вла	да	Ср	би	је	је	по	ка	за-
ла	бри	гу	за	одр	жа	ва	њем	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	у	скла	ду	
са	тра	ди	ци	јом	срп	ског	на	ро	да	и	др	жа	ве	да	гра	ди	и	чу	ва	ма	на	сти	ре	
кроз	исто	ри	ју.	Ме	ђу	тим,	31.	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не,	при	пад	ни	ци	два	
ва	љев	ска	јав	на	пред	у	зе	ћа	и	је	ди	ни	ца	ва	љев	ске	по	ли	ци	је,	под	из	го-
во	ром	и	упо	тре	бом	тер	ми	на	„кон	зер	ва	ци	ја“	ма	на	сти	ра	пред	ње	го-
во	на	ја	вље	но	по	та	па	ње	због	из	град	ње	ло	кал	не	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	

1) Из	Ваљева	су	светски	познати	свети	владика	Николај	Охридски	и	Жички,	војвода	из	
Првог	 српског	 устанка,	 дипломата	и	председник	Правитељствујушчег	 совјета	прота	
Матеја	Ненадовић,	војвода	из	Првог	српског	устанка	Јаков	Ненадовић,	песникиња	Де-
санка	Максимовић	и	 други	познати	 уметници,	 научници	и	 државници,	 а	 због	 деце-
нија	проведених	као	духовник	и	архимандрит	у	ваљевском	манастиру	Ћелије	у	вези	са	
Ваљевом	се	често	помиње	и	канонизовани	светитељ	Српске	православне	цркве	Јустин	
Поповић.

2) Б.	Пузовић,	“Праисторијско	гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице,”	Новости,	06.	09.	
2012.,	цит.	археолог	В.	Арсић

3) Б.	Пузовић,	 “Праисторијско	 гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице”,	 цит.	 археолог	В.	
Арсић
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бра	не	„Ров	ни“	и	ве	штач	ког	је	зе	ра,	раз	ва	ли	ли	су	вра	та	ма	на	сти	ра,	
оскр	на	ви	ли	 и	 оште	ти	ли	 ма	на	стир,	 из	не	ли	 из	 ње	га	 ико	но	стас	 и	
вред	не	цр	кве	не	ства	ри	и	уни	шти	ли	пра	те	ће	објек	те	око	ње	га.4)	Шо-
кант	не	фо	то	гра	фи	је	оскр	на	вље	ног	и	из	у	зет	но	оште	ће	ног	ма	на	сти-
ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	уни	ште	них	пра	те	ћих	обје	ка	та	око	ње	га	
су	оп	ште	дру	штве	но	огле	да	ло	пре	све	га	вла	да	ју	ће	„ели	те“	др	жа	ве	
Ср	би	је	у	обла	сти	кул	ту	ре,	ду	хов	но	сти	и	обра	зо	ва	ња	и	од	раз	функ-
ци	о	ни	са	ња	и	од	но	са	пре	ма	срп	ском	на	ци	о	нал	ном	иден	ти	те	ту	свих	
ва	жни	јих	ин	сти	ту	ци	ја	у	др	жа	ви	Ср	би	ји	на	по	чет	ку	два	де	сет	и	пр-
вог	 ве	ка.5)	 Због	 сво	је	 тра	гич	не	 сим	бо	ли	ке	 и	 ого	ље	ња	 мо	рал	ног,	
прав	ног	и	по	ли	тич	ког	ста	ња	у	ко	јем	се	на	ла	зи	др	жа	ва	Ср	би	ја	на	
по	чет	ку	два	де	сет	и	пр	вог	ве	ка	ово	кри	ми	нал	но	де	ло	пре	ва	зи	ла	зи	
окви	ре	по	ли	ти	ко	ло	шке	ана	ли	зе	по	ли	тич	ких	лич	но	сти,	до	га	ђа	ја	и	
про	це	са,	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	и	на	ци	о	нал	них	и	де	мо	крат	ских	ка	па-
ци	те	та	др	жав	них	ин	сти	ту	ци	ја	у	Ср	би	ји.	Ове	шо	кант	не	и	за	би	ло	
ко	ју	др	жав	ну	и	ло	кал	ну	за	јед	ни	цу	са	зна	њем	и	све	шћу	о	кул	ту	ри,	
ду	хов	но	сти	и	исто	ри	ји	срам	не	фо	то	гра	фи	је	све	до	че	и	ко	ли	ко	ин-
сти	ту	ци	је	Вла	де	Ср	би	је	по	шту	ју	од	лу	ку	Вла	де	Ср	би	је	из	1997.	го-
ди	не	пре	ма	ко	јој	је	Ма	на	стир	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла	у	Ва	ље	ву	
про	гла	шен	за	спо	ме	ник	кул	ту	ре	од	исто	риј	ског	и	дру	штве	ног	зна-
ча	ја,6)	као	и	од	ред	бе	ме	ђу	на	род	них	до	ку	ме	на	та	ко	је	се	од	но	се	на	
за	шти	ту	кул	тур	ног	на	сле	ђа	у	Ср	би	ји	и	Евро	пи.7)	Ове	фо	то	гра	фи	је	
ујед	но	 све	до	че	 да	 је	 од	 не	ка	да	 слав	ног	 кра	љев	ства	 Ср	би	је	 под	
упра	вом	ди	на	сти	је	Не	ма	њић	и	ње	них	из	да	на	ка	ди	на	сти	ја	Ла	за	ре-
вић	 и	Бран	ко	вић,	 о	 ко	ме	 су	 свет	ски	 исто	ри	ча	ри	 у	 сред	њем	 ве	ку	
пи	са	ли	да	је	би	ло	„по	зна	то	и	во	ље	но,	има	ло	ве	ли	ки	број	руд	ни	ка	са	
зла	том	и	сре	бром,	ве	ли	ки	број	гра	до	ва	и	ја	ких	нео	сво	ји	вих	твр	ђа	ва	
са	ста	нов	ни	штвом	ви	со	ке	кул	ту	ре	и	ја	ком	и	до	бро	на	о	ру	жа	ном	вој-
ском,“8) да	нас	оста	ла	са	мо	ге	о	граф	ска	те	ри	то	ри	ја	без	де	фи	ни	са	ног	

4) Васељенска	ТВ“Уживо	 из	 Грачанице:	Полиција	 развалила	 врата	манастира,	 стража-
ри,	 деца	 и	жена	 похапшени“,	 31.	 05.	 2015.,	 http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-iz-
gracanice-policija-razvalila-vrata-manastira-strazari-deca-i-zena-pohapseni/

5) Васељенска	ТВ,	„Горе	од	Шиптара:	Разрушени	конак,	оскрнављени	манастир	(Фото)“,	
http://www.vaseljenska.com/vesti/gore-od-siptara-razruseni-konak-oskrnavljeni-manastir-
foto/;	 http://www.vaseljenska.com/vesti/nema-povlacenja-iz-nemanjicke-gracanice-dalje-
od-gracanicke-osmatracnice/

6) Б.	Пузовић,	“Праисторијско	гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице”,	Новости,	06.	09.	
2012.,	цит.	археолог	В.	Арсић

7) Службени	гласник	Републике	Србије	–	Међународни	уговори,	бр.	1/2010.;	(За	Европску	
заједницу	 то	 питање	 је	 регулисала	 Council	 of	 Europe,	 2000,	 European Landscape 
Convention,	CETS	No.	176,	Council	of	Europe,	Strasbourg).

8) Critobuli Imbriotae Historiae,	(ed.	R. D. Reinsch),	Berlin,	New	York,	1983,	II,	95,	96;	History 
od Mehmed the Conqueror by Kritovoulos,	translated	by	C.	T.	Riggs,	Princeton	University	
Press,	1954,	99–100
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на	ци	о	нал	ног	 и	 ци	ви	ли	за	циј	ског	 иден	ти	те	та	 ве	ћин	ског	 зва	нич	но	
срп	ског	и	пра	во	слав	ног	ста	нов	ни	штва	ко	је	жи	ви	на	њој.	Чак	и	ако	
би	се	оста	ви	ла	по	стра	ни	прав	на	по	за	ди	на	про	тив	за	ко	ни	тог	скр	на-
вље	ња	и	оште	ће	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	чи	ње	ни	ца	је	да	
ве	ћи	на	при	пад	ни	ка	по	ли	тич	ких	и	кул	тур	них	кру	го	ва	у	Ср	би	ји,	ко-
ји	се	ина	че	за	ла	жу	за	прин	ци	пе	мул	ти	кул	ту	рал	но	сти	у	ме	ђу	на	род-
ним	ин	те	гра	ци	ја	ма	на	по	чет	ку	два	де	сет	и	пр	вог	 ве	ка,	ни	је	 јав	но	
из	ра	жа	ва	ла	про	те	сте	про	тив	чи	ње	ни	це	да	је	од	1999.	го	ди	не	уни-
ште	но	пре	ко	сто	и	че	тр	де	сет	цр	ка	ва	и	ма	на	сти	ра	у	сре	ди	шту	кул	ту-
ре	и	ду	хов	но	сти	сред	њо	ве	ков	не	Ср	би	је	Ко	со	ву	и	Ме	то	хи	ји,	од	ко-
јих	су	њих	пет	на	ест	би	ли	спо	ме	ни	ци	кул	ту	ре	и	ду	хов	но	сти	пр	ве	
ка	те	го	ри	је	са	гра	ђе	ни	од	че	тр	на	е	стог	до	ше	сна	е	стог	ве	ка,9),	као	ни	
про	тив	 за	тва	ра	ња	 др	жав	них	 би	бли	о	те	ка	 и	му	зе	ја	 за	 по	се	ти	о	це	 у	
Бе	о	гра	ду	и	у	остат	ку	Ср	би	је,	као	ни	про	тив	пре	стан	ка	ра	да	из	да-
вач	ких	ку	ћа	и	оста	лих	ин	сти	ту	ци	ја	кул	ту	ре	од	на	ци	о	нал	ног	зна	ча	ја	
у	пе	ри	о	ду	на	кон	то	га.10)	Са	да	се	та	кав	од	нос	пре	ма	срп	ском	кул	тур-
но-исто	риј	ском	и	ду	хов	ном	на	сле	ђу	од	сли	као	и	на	при	ме	ру	скр	на-
вље	ња	и	оште	ћи	ва	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	на	под	руч	ју	
ко	је	је	све	га	сто	ки	ло	ме	та	ра	уда	ље	но	од	глав	ног	гра	да	Ср	би	је	Бе	о-
гра	да,	и	то	на	кон	об	ја	вље	не	на	ја	ве	та	квог	чи	на	у	сред	стви	ма	јав	ног	
ин	фор	ми	са	ња,	и	упр	кос	јав	ним	про	те	сти	ма	по	је	ди	на	ца	и	пред	став-
ни	ка	по	је	ди	них	дру	штве	них	ин	сти	ту	ци	ја	као	што	су	епи	скоп	ва-
љев	ске	Епар	хи	је	Ми	лу	тин11)	и	до	ско	ра	шњи	в.	д.	ди	рек	то	ра	За	во	да	
за	за	шти	ту	спо	ме	ни	ка	кул	ту	ре	у	Ва	ље	ву	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић,12)	или	
го	вор	ни	ци	на	на	род	ним	ску	по	ви	ма-про	те	сти	ма	про	тив	пу	ње	ња	хи-

9) (Ур.	 Мишо	 Вујовић), Србија друмовима, пругама, рекама,	 Принцип	 Бонарт	 Прес:	
Туристичка	организација	Србије,	Београд,	Чачак,	2007,	стр.	524.	Такође	видети	Магацин,	
musutiste.forums,	 „Натпис	 из	 Цркве	 Св.	 Богородице	 Одигитрије	 из	 7823.	 године?,“	
17.10.2012.,	 http://www.magacin.org/2012/10/17/natpis-iz-crkve-sv-bogorodice-odigitrije-
iz-7823-godine/#:	На	надвратнику	порушене	Црвке	Свете	Богородице	Одигитрије	код	
Призрена	на	Косову	и	Метохији	написано	је	да	је	ту	цркву	био	саградио	један	српски	
представник	државне	управе	1315.	године,	односно	„године	7823,	индикта	5.“	према	
старом	 српском	 народном	 календару,	 што	 је	 један	 од	 доказа	 о	 тековинама	 културе	
српског	становништва	као	аутохтоног	становништва	на	Балканском	полуострву.

10) Sonja	 Ćirić,	 „Biblioteka	 ponovo	 radi”,	 Vreme, бр.	 1080,	 15.	 септембар,	 2011.:	
Реконструкција	Народне	Библиотеке	Србије	трајала	је	пет	година	до	недавног	поновног	
отварања,	реконструкција	Народног	Музеја	још	увек	није	почела,	иако	се	најављује	од	
2003.	године,	зграда	Музеја	савремене	уметности	затворена	је	због	реконструкције	од	
2008.	године,	итд.

11) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.,	http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v

12) „Саопштење	 за	 јавност	 –	 Завод	 за	 заштиту	 споменика	 Ваљево,	 директор	 Немања	
Радојичић,	16.	07.	2013.,	https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-
за-заштиту/,	минут	41:58	–	 42:06;	Дневни лист Данас,	 „Против	потапања	 „ваљевске	
Грачанице“,	19.	07.	2013.	
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дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	Ров	ни	ко	је	пре	ти	да	по	то	пи	ма	на	стир	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца	из	гра	ђен	у	сла	ву	Све	том	Ар	хан	ђе	лу	Ми	хај	лу.13) 
Али,	и	на	та	квим	ску	по	ви	ма-про	те	сти	ма	и	у	на	ја	вље	ном	да	ну	бо-
го	хул	ног	по	сту	па	ња	по	ли	ци	је	и	осо	бља	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	у	ма-
на	сти	ру	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	ра	ди	„кон	зер	ва	ци	је“,	ко	ју	ни	су	одо-
бра	ва	ли	 пред	став	ни	ци	 ва	љев	ске	 Епар	хи	је	 и	 За во да за за шти ту 
спо ме ни ка Ва ље во	 и	 за	 ко	је	 ни	је	 би	ло	 прав	не	 до	зво	ле	 од	 стра	не	
За во да за за шти ту спо ме ни ка Ва ље во,14)	би	ло	је	пре	ма	ло	љу	ди	да	
од	бра	ни	ма	на	стир	од	тог	бо	го	хул	ног	и	про	тив	за	ко	ни	тог	чи	на	ко	ји	
је	на	ви	де	ло	из	нео	чи	та	ву	ме	ша	ви	ну	кон	фор	ми	зма,	сре	бро	љу	бља,	
опор	ту	ни	зма,	ко	руп	ци	је,	без	бо	жни	штва	и	не	до	стат	ка	са	мо	по	ка	ја-
ња,	као	и	сво	је	вр	сне	прав	не	анар	хи	је	у	дру	штву	у	Ср	би	ји.	Иако	су	
ве	сти	 у	 ве	зи	 са	Ва	љев	ском	Гра	ча	ни	цом	 би	ле	мар	ги	на	ли	зо	ва	не	 у	
зва	нич	ним	сред	стви	ма	јав	ног	ин	фор	ми	са	ња,	а	не	ки	гра	ђа	ни	оправ-
да	ње	за	сво	ју	инерт	ност	и	не	де	ло	ва	ње	у	од	бра	ни	ма	на	сти	ра	про	на-
ла	зи	ли	у	да	ва	њу	по	ли	тич	ких	кла	си	фи	ка	ци	ја	бра	ни	о	ци	ма	Ва	љев	ске	
Гра	ча	ни	це,	то	ни	је	оправ	да	ње	за	ма	ло	број	ност	љу	ди	ко	ји	по	ку	ша-
ва	ју	да	од	бра	не	ва	љев	ски	ма	на	стир	Гра	ча	ни	ца	и	за	чи	та	во	дру	штво	
у	ко	ме	ни	је	по	сто	ја	ла	мо	гућ	ност	да	не	до	ђе	до	на	па	да	на	ма	на	стир	
од	стра	не	при	пад	ни	ка	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	и	по	ли	ци	је.	За	та	ко	не-
што	ни	је	оправ	да	ње	ни	чи	ње	ни	ца	да	су	љу	ди	схва	ти	ли	да	су	се	у	
зад	њих	не	ко	ли	ко	де	це	ни	ја	у	Ср	би	ји	функ	ци	је	ми	тин	га	и	про	те	ста	
са	го	вор	ни	ци	ма	на	ули	ца	ма	и	тр	го	ви	ма	ре	зул	тат	ски	и	ефек	тив	но	
сво	ди	ле	на	функ	ци	ју	„Го	вор	нич	ког	кут	ка“	у	Хајд	пар	ку	у	Ве	ли	кој	
Бри	та	ни	ји,	од	но	сно	као	сред	ство	ма	сов	ног	ка	тар	зич	ног	сма	ње	ња	
тен	зи	ја	у	на	ро	ду	и	евен	ту	ал	но	као	аген	ци	ја	ма	за	ис	пи	ти	ва	ње	јав	ног	
мне	ња	ко	ри	стан	по	ка	за	тељ	рас	по	ло	же	ња	у	на	ро	ду.	До	га	ђа	ји	 тра-
гич	ног	31.	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не	по	ка	за	ли	су	да	су	по	ку	ша	ји	оних	
ин	сти	ту	ци	ја	и	по	је	ди	на	ца	ко	ји	су	же	ле	ли	да	од	бра	не	ма	на	стир	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца	ин	сти	ту	ци	о	нал	ним	и	ва	нин	сти	ту	ци	о	нал	ним	пу-
тем	би	ли	уза	луд	ни	и	да	ак	те	ри	по	ме	ну	ти	у	овим	тра	гич	ним	до	га	ђа-
ји	ма	ни	су	ус	пе	ли	да	ус	по	ста	ве	јав	ни	ди	ја	лог	јед	ни	са	дру	ги	ма	пре	
тра	гич	ног	скр	на	вље	ња	и	оште	ће	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца.	Од	вре	ме	на	до	но	ше	ња	од	лу	ке	о	по	та	па	њу	ма	на	сти	ра	Гра	ча	ни	ца	

13) Истинољубље	свима	Вама!	„Величанствени	говорници	на	првом	у	низу	протеста	про-
тив	криминалног	пуњења	бране	Ровни:	Почињемо!	-	НЕ	–	криминалном	пуњењу	бране	
Ровни	 –	Величанствени	 говори	 (23.	 јун	 2015.)“,	 https://istinoljublje.wordpress.com/ви-
део-не-пуњењу-бране-ровни-23-јун-2015/

14) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	 09.	 2014.,	 http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v;	
„Саопштење	 за	 јавност	 –	 Завод	 за	 заштиту	 споменика	 Ваљево,	 директор	 Немања	
Радојичић,	 https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-за-заштиту/,	
минут	41:58	–	42:06
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због	 из	град	ње	 обли	жње	 хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	 бра	не	 Ров	ни,	 ра	зни	
хи	дро	ге	о	ло	зи,	прав	ни	ци,	еко	ло	зи,	се	и	змо	ло	зи,	ин	же	ње	ри,	те	о	ло	зи,	
кул	ту	ро	ло	зи,	исто	ри	ча	ри,	мо	на	си,	вер	ни	ци	и	ста	нов	ни	ци	тог	кра	ја	
су	упу	ћи	ва	ли	апе	ле	и	из	но	си	ли	број	не	раз	ло	ге	за	за	шти	ту	ма	на	сти-
ра	др	жав	ним	и	ло	кал	ним	вла	сти	ма.15)	У	ле	то	2012.	го	ди	не	је	на	кон	
одр	жа	не	ли	ти	је	ули	ца	ма	Бе	о	гра	да	пре	да	та	Скуп	шти	ни	Ре	пу	бли	ке	
Ср	би	је	Пе ти ци ја на ро да	од	30.000	пот	пи	са	ко	јом	се	тра	жи	ло	ре	ви-
ди	ра	ње	ле	гал	но	сти	и	из	ра	да	нео	п	ход	не	сту	ди	је	оправ	да	но	сти	про-
јек	та	ове	хи	дро-аку	му	ла	ци	о	не	бра	не.	У	ме	ђу	вре	ме	ну	гро	бља	мо	на-
ха,	ми	тро	по	ли	та,	 ло	кал	не	вла	сте	ле	и	чла	но	ва	њи	хо	вих	по	ро	ди	ца	
ко	ја	су	сме	ште	на	уз	ва	љев	ски	ма	на	стир	Гра	ча	ни	ца,	би	ла	су	оскр	на-
вље	на	у	про	це	су	при	пре	ме	ма	на	сти	ра	за	по	та	па	ње.16)	Пре	ма	по	да-
ци	ма	ко	је	је	др	Ми	ли	ца	То	ма	ше	вић,	у	свој	ству	пред	сед	ни	це	Про-
грам	ског	од	бо	ра	Еко ло шког по кре та Ср би је из	не	ла	22.	 08.	 2015.	
го	ди	не	у	Отво ре ном пи сму пре ми је ру Ср би је: Хи дроаку му ла ци ја 
Ров ни је већ са да не по треб на, а пре ти по губ ним по сле ди ца ма по 
чо ве ка и око ли ну – хит но од ло жи ти пу ње ње бра не!:	„33.000	пот-
пи	сни	ка	Пе	ти	ци	је	ко	ја	је	27.09.2012.	пре	да	та	На	род	ној	скуп	шти	ни	
РС,	Вла	ди,	Пред	сед	ни	штву	и	ва	љев	ској	Скуп	шти	ни	на	раз	ма	тра-
ње,	ни	на	кон	три	го	ди	не	ни	је	до	би	ло	од	го	вор	на	њи	хо	ву	мол	бу	за	
ре	ви	зи	ју	 про	јек	та	 из	град	ње	 хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	 бра	не	 Ров	ни.“17) 
На	уч	ни	ца	Ми	ли	ца	То	ма	ше	вић	је,	из	ме	ђу	оста	лог	у	том	Отво ре ном 

15) О	 пројекту	 који	 је	 урадила	 фирма	 „Енергопројект“	 из	 Београда	 1988.	 године	 о	
потенцијалној	опасности	коју	носи	изградња	хидроакумулационе	бране	Ровни	и	који	
носи	 назнаку	 „Војна	 тајна	 –	 строго	 поверљиво“	 видети	 „Војна	 тајна“	 о	 потапању	
Ваљева“,	http://istinoljublje.wordpress.com/војна-тајна-о-потопу-ваљева/,	Будо	Нововић,	
“Живе	на	дну	језера,	а	нису	рибе“,	Политика,	28.10.2012.:	Протести	становништва	које	
мора	да	се	исели	због	изградње	хидроакумулационе	бране	„Ровни“	и	њихови	преговори	
са	 надлежнима	 трају	 две	 деценије.;	 Србел.нет,	 „ЈП	 „Колубара“	 најављује	 потапање	
Ваљевске	 Грачанице“;	 Бранко	 Поповић,	 „Акумулација	 Ровни	 –	 слика	 потапања	 и	
роварења	Србије“,	Новости,	30.	август	2012.,	Spasavajuci Gracanicu – spasavamo sebe,	
http://istinoljublje.wordpress.com/2566-2/.	 4.11.2012:	 Стефан	 Стефановић,	 „Ваљевска	
Грачаница	–	Нојева	барка	наших	дана“,	vaseljenska.com, 03.	11.	2012.;	Будо	Нововић,	
„Брана	 готова,	 црква	 чека	 потапање“,	 Политика,	 31.	 10,	 2012.	 godine,	 http://www.
politika.rs/rubrike/Srbija/Brana-gotova-crkva-ceka-potapanje.sr.html;	 Бранко	 Поповић,	
„Акумулација	Ровни	–	слика	потапања	и	роварења	Србије“,	01.	09.	2012,	Сабор	Срба,	
http://saborsrba.com/zapisi/429

16) Биљана	Живковић,	„Грачаница	све	ближа	потопу!“,	30.8.2012:	http://facebookreporter.
org/биљана-живковић-грачаница-све-ближа-п/;	 Србел.нет,	 „ЈП	 „Колубара“	 најављује	
потапање	Ваљевске	Грачанице“,	23.	09.	2012.,	vaseljenska.com,	http://www.vaseljenska.
com/drustvo/jp-kolubara-najavljuje-potapanje-valjevske-gracanice/	;	

17) Др	Милица	Томашевић,	председница	Програмског	одбора	Еколошког	покрета	Србије	–	
Савеза	еколошких	организација	Србије,	„ОТВОРЕНО	ПИСМО	ПРЕМИЈЕРУ	СРБИЈЕ:	
Хидро-акумулација	Ровни	је	већ	сада	непотребна,	а	прети	погубним	последицама	по	
човека	и	околину	–	ХИТНО	ОДЛОЖИТИ	ПУЊЕЊЕ	БРАНЕ!“,	22.	08.	2015.	ел.поштом,	
за	 ФБР	 приредила	 уредник	 Биљана	 Диковић,	 http://facebookreporter.org/2015/08/22/
отворено-писмо-премијеру-србије-хидр/
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пи сму,	 из	ја	ви	ла	 и	 да	 су	 би	ле	 на	пи	са	не	 док	тор	ске	 ди	сер	та	ци	је	 и	
одр	жа	не	на	уч	не	три	би	не	у	ко	ји	ма	се	ана	ли	зи	ра	ју	по	тен	ци	јал	не	по-
губ	не	по	сле	ди	це	из	град	ње	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	„Ров	ни“	по	
љу	де	и	жи	вот	ну	сре	ди	ну,	али	да	„глас	на	у	ке	не	ма	ко	да	чу	је.“18)	Ис-
по	ста	ви	ло	се	да	су	скр	на	вље	ње	и	оште	ће	ње	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	
Гра	ча	ни	ца	и	ње	го	ве	око	ли	не	и	прет	ња	по	та	па	њем	ове	исто	риј	ске	и	
ду	хов	не	Све	ти	ње	из	не	ли	на	ви	де	ло	та	ко	ђе	и	исти	ну	да	у	да	на	шњој	
Ср	би	ји	ве	ћу	сна	гу	од	Од лу ке Вла де Ср би је да	је	ва	љев	ски	ма	на	стир	
Гра	ча	ни	ца	спо	ме	ник	од	из	у	зет	ног	дру	штве	ног	и	др	жав	ног	зна	ча-
ја,19)	као	и	од	зва	нич	них	над	ле	жно	сти	ва	љев	ског	За	во	да	за	за	шти	ту	
спо	ме	ни	ка	кул	ту	ре	ко	је	су	ус	по	ста	вље	не	др	жав	ним	За ко ном о кул
тур ним до бри ма,	и	од	од	лу	ка	и	до	ку	ме	на	та	ме	ђу	на	род	них	ин	сти-
ту	ци	ја	 за	ду	же	них	 за	 за	шти	ту	 кул	тур	ног	 на	сле	ђа,20) има	ју	 од	лу	ке	
не	ко	ли	ци	не	 ин	ве	сти	то	ра	 и	 др	жав	них	 слу	жбе	ни	ка	 о	 про	стор	ном	
пла	ни	ра	њу,	из	град	њи	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	них	обје	ка	та	и	суд	би	ни	др-
жав	них	кул	тур	но	и	сто	риј	ских	спо	ме	ни	ка.	Ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца	би	још	увек	мо	гао	да	се	очу	ва	кад	би	се	ни	во	во	де	пла	ни	ра-
ног	ве	штач	ког	је	зе	ра	за	др	жао	на	ко	ти	од	333	ме	тра,	ка	ко	је	пр	во-
бит	но	у	пла	ну	о	из	град	њи	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	би	ло	пред	ви-
ђе	но,	а	не	на	375	ме	та	ра. Оно	што	за	чу	ђу	је	је	да	над	ле	жни	за	из-
град	њу	 бра	не	 „Ров	ни“	 ин	си	сти	ра	ју	 на	 пре	ма	ши	ва	њу	 пр	во	бит	но	
за	цр	та	не	ко	те,	што	би	угро	зи	ло	ма	на	стир,	од	но	сно	пр	во	бит	но	пла-
ни	ра	ни	ни	во	во	де	у	бра	ни	је	у	про	јек	ту	на	кнад	но	из	ме	њен	и	над	ле-
жни	ни	су	на	кон	то	га	хте	ли	да	од	у	ста	ју	од	те	од	лу	ке	о	из	ме	ни,	упр-
кос	 за	кључ	ци	ма	 Сек	ци	је	 за	 хи	дро	ге	о	ло	ги	ју	 Срп ског ге о ло шког 
дру штва	о	мо	гу	ћим	штет	ним	по	сле	ди	ца	ма	та	кве	од	лу	ке.21)	Пре	ма	
тврд	ња	ма	на	уч	ни	це	Ми	ли	це	То	ма	ше	вић	у	ње	ном	по	ме	ну	том	Отво
ре ном пи сму,	 по	сто	је	 не	пра	вил	но	сти	 ве	за	не	 за	 из	град	њу	 бра	не	

18) Магазин	Хазардер,	„Ваљево	на	води“,	13.	07.	2015.,	http://hazardermagazin.rs/valjevo-na-
vodi/,	цит.	Милица	Томашевић

19) Биљана	 Диковић,	 „Сви	 уговори,	 размене	 и	 сличне	 радње	 после	 1997.	 године	 су	
ништавни“,	Документа	–	Срспки	центар	Екологије,	Србски	ФБРепортер,	8.	09.	2015.		
http://facebookreporter.org/2015/09/09/сви-уговори-размене-и-сличне-радње-пос/	 цит.	
Службени гласник	 бр.51,	 15.	 11.	 1997.	 године:	 Одлуком	 Владе	 Републике	 Србије	
Манастир	Светог	Арханђела	Михаила	у	Ваљеву	је	стављен	под	висок	степен	државне	
заштите:	На	 основу	 члана	 47.	 став	 1.	 Закона	 о	 културним	 добрима	 (Сл.гласник	 РС,	
број	71/94)	,	Влада	Републике	Србије	донела	је	Одлуку	о	утврђивању	Цркве	Арханђела	
Михаила	зване	Грачаница,	са	старим	гробљем	у	Тубравићу	за	споменик	културе.	

20) Службени	гласник	Републике	Србије	–	Међународни	уговори,	бр.	1/2010.;	(За	Европску	
заједницу	 то	 питање	 је	 регулисала	 Council	 of	 Europe,	 2000,	 European Landscape 
Convention,	CETS	No.	176,	Council	of	Europe,	Strasbourg).

21) Бранко	Поповић,	 „Акумулација	 Ровни	 –	 слика	 потапања	 и	 роварења	 Србије“,	 01.09.	
2012.,	http://www.vaseljenska.com/misljenja/akumulacija-rovni-slika-potapanja-i-rovarenja-
srbije/
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Ров	ни	и	у	ве	зи	 са	Про	стор	ним	пла	ном	под	руч	ја	по	себ	не	на	ме	не	
сли	ва	аку	му	ла	ци	је	бра	не.22) Уз	то,	пре	ма	из	ве	шта	ји	ма	нај	е	ми	нент-
ни	јих	срп	ских	ин	сти	ту	ци	ја	за	област	под	зем	них	во	да	и	пре	ма	Сту
ди ји из во дљи во сти за си стем Ров ни	Европ	ске	ко	ми	си	је,	упо	ре	до	
са	сма	њи	ва	њем	бро	ја	ло	кал	ног	ста	нов	ни	штва	Ва	ље	ва	сма	њи	ва	не	
су	и	по	тре	бе	за	во	до	снаб	де	ва	њем	ста	нов	ни	штва,	па	за	во	до	снаб	де-
ва	ње	ни	је	ни	би	ло	по	треб	но	из	гра	ди	ти	бра	ну.23)	Пре	ма	овим	до	ку-
мен	ти	ма	 ре	ше	ње	 про	бле	ма	 во	до	снаб	де	ва	ња	 за	 под	руч	је	 Ва	ље	ва	
би	ло	је	од	по	чет	ка	јед	но	став	но	–	би	ло	је	по	треб	но	са	мо	по	пра	ви	ти	
во	до	вод	не	це	ви	оп	шти	не	Ва	ље	во,	од	но	сно	спре	чи	ти	гу	би	так	во	де	
из	оп	штин	ске	во	до	вод	не	мре	же.24) 

КРА ТАК ИСТО РИ ЈАТ УНИ ШТА ВА ЊА СРП СКОГ  
КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА У СР БИ ЈИ  

У ЕПО ХИ МО ДЕР НЕ И ПОСТМО ДЕР НЕ

Пре	ма	исто	риј	ским	из	во	ри	ма,	још	од	вре	ме	на	вла	да	ви	не	срп-
ске	сред	њо	ве	ков	не	ди	на	сти	је	Не	ма	њић,	у	град	њи	ма	на	сти	ра	су	уз	
мај	сто	ре	уче	ство	ва	ли	за	јед	нич	ки	се	ља	ци,	мо	на	си	и	вла	сте	ла.25)	Би-
о	гра	фи	 уте	ме	љи	те	ља	 ауто	ке	фал	не	 Срп	ске	 пра	во	слав	не	 цр	кве	 и	
срп	ске	 др	жав	но	сти	Све	тог	Са	ве	 (све	тов	но	 име	Раст	ко	Не	ма	њић,	
(1169/1174-1236.)	До	мен	ти	јан	и	Те	о	до	си	је	за	бе	ле	жи	ли	су,	сва	ко	у	
свом	де	лу	Жи ти је Све тог Са ве,	да	је	Све	ти	Са	ва	лич	но	са	оста	лим	
мо	на	си	ма,	рад	ни	ци	ма	и	на	ро	дом	гра	дио	ма	на	сти	ре	ши	ром	Ср	би	је,	
као	и	ма	на	сти	ре	на	Хи	лан	да	ру	на	Ато	су.26)	Као	 је	дан	од	ње	го	вих	

22) Милица	Томашевић,	„Отворено	писмо	премијеру	Србије:	Хидро-акумулација	Ровни	је	
већ	 сада	непотребна...“,	 22.	 08.	 2015.,	 http://facebookreporter.org/2015/08/22/отворено-
писмо-премијеру-србије-хидр/:	 „Тај	 план	 је	 УСВОЈЕН	 26.2.2009.	 противно	 Закону	
о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину,	 (Сл.	 Гласник	 РС	 бр	 135/2004	
од	 21.12.2004)	 без	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину-	
документа	којим	се	описују,	вреднују	и	процењују	могући	значајни	утицаји	на	животну	
средину	до	којих	може	доћи	имплементацијом	плана	и	програма	и	одређују	мере	за	
смањење	негативних	утицаја	на	животну	средину	и	непoкретна	културна	добра.“

23) Владислава	Петровић,	„Ваљевска	(само)подвала	са	браном	Ровни,“	vaseljenska.com,	15.	
10.	2013.,	http://www.vaseljenska.com/misljenja/valjevska-samopodvala-sa-branom-rovni/

24) Владислава	Петровић,	„Ваљевска	(само)подвала	са	браном	Ровни,“	Исто.
25) Томислав	Ж.	Поповић,	„Задужбина	монаха	Давида“,	Магазин	Политика,	05.10.2008.,	

Београд,	2008.:	Један	од	карактеристичних	примера	је	манастир	Давидовица	подигнут	
између	Пријепоља	и	Бијелог	Поља.	Манастир	Давидовица	био	 је	 задужбина	монаха	
Давида,	унука	Стефана	Немање,	саграђеног	1281.	године	и	посвећен	слави	Богојављења.	

26) Станоје	Станојевић,	Свети Сава,	Херес,	Београд,	1998.	(фототипско	издање	из	1935.	
г.);	Мирјана	Живојиновић,	„Ктиторска	делатност	Светог	Саве“,	међународни	научни	
скуп	Сава	Немањић	–	Свети	Сава,	Историја	и	предање,	децембар	1976.,	издање	Научни	
скупови	 Књига	 VII,	 Председништво	 Књига	 I,	 САНУ,	 Београд,	 1979..	 стр.	 24,	 цит.	
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лич	них	кти	тор	ских	ра	до	ва	са	чу	ван	 је	нај	ста	ри	ји	срп	ски	и	 ју	жно-
сло	вен	ски	ча	сов	ник	на	фа	са	ди	Бо	го	ро	ди	чи	не	цр	кве	у	Сту	де	ни	ци	
ко	ји	је	Све	ти	Са	ва	укле	сао	1207.	го	ди	не.27)	Тра	ди	ци	ју	из	град	њи	цр-
ка	ва	и	ма	на	сти	ра	као	сво	јих	за	ду	жби	на	уз	по	др	шку	срп	ског	на	ро	да	
и	ка	лу	ђе	ра	на	ста	ви	ли	су	и	оста	ли	вла	да	ри	и	све	ти	те	љи	из	срп	ске	
сред	њо	ве	ков	не	ди	на	сти	је	Не	ма	њић,	као	и	њи	хо	ви	на	след	ни	ци	из	
на	след	них	 срп	ских	вла	дар	ских	ди	на	сти	ја,	 а	на	род	и	ка	лу	ђе	ри	 су	
на	ста	ви	ли	да	их	гра	де	и	об	на	вља	ју	и	у	те	шким	окол	но	сти	ма	у	до	ба	
вла	да	ви	не	Осман	ског	тур	ског	цар	ства.28)	Због	то	га	је	1868.	го	ди	не	
ар	хи	ман	дрит	 Те	о	фан	Жив	ко	вић	 оста	вио	 за	пис	 да	 се	 од	 вре	ме	на	
Све	тог	Са	ве	срп	ски	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	ве	зи	вао	за	„срп	ску	на-
род	ну	 по	бо	жност“	 и	 „Срп	ску	 на	род	ну	 цр	кву“	 у	 ко	јој	 „ка	лу	ђе	ри	
слу	же	на	ро	ду	и	на	род	слу	жи	ка	лу	ђе	ри	ма.“29)	Та	ко	ђе	је	и	швај	цар-
ски	док	тор	хе	ми	је	и	кри	ми	но	лог	Ар	чи	балд	Рајс	у	сво	јој	ана	ли	зи	
срп	ског	на	ро	да	и	вла	да	ра	у	књи	зи-за	ве	шта	њу	Чуј те Ср би!	из	1928.	
го	ди	не	твр	дио	да	је	на	род	на	по	бо	жност	те	мељ	срп	ског	на	ци	о	нал-
ног	иден	ти	те	та	и	да	би	без	ње	срп	ски	на	род	до	жи	вео	ве	ли	ке	тра	ге-
ди	је.30)	У	пе	ри	о	ду	вла	да	ви	не	тур	ског	осман	лиј	ског	цар	ства	по	вре-
ме	но	су	уни	шта	ва	ни	ма	на	сти	ри,	двор	ци	срп	ских	вла	да	ра,	пи	са	ни	
до	ку	мен	ти	и	оста	ли	ма	те	ри	јал	ни	и	ду	хов	ни	кул	тур	но-исто	риј	ски	
спо	ме	ни	ци	и	до	ка	зи	срп	ске	др	жав	но	сти	на	Бал	кан	ском	по	лу	о	стр	ву.	
У	мо	дер	ној	др	жа	ви	Ср	би	ји,	за	сно	ва	ној	у	епо	хи	Мо	дер	не	упо	ре	до	
са	рас	па	да	њем	осман	лиј	ског	тур	ског	цар	ства	у	де	вет	на	е	стом	ве	ку,	
очу	ва	њу	до	та	да	шњег	срп	ског	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та	ис	пре	чи	ле	
су	се	по	ли	тич	ке	ре	фор	ме	из	вр	ше	не	у	Ср	би	ји	као	по	сле	ди	ца	ри	ва-
ли	те	та	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	 и	 оста	лих	 за	пад	них	 си	ла,	Тур	ског	цар-
ства	и	Цар	ске	Ру	си	је	око	по	ли	тич	ке	пре	вла	сти	у	цр	но	мор	ском,	бал-
кан	ском	и	егеј	ском	под	руч	ју.31)	У	том	пе	ри	о	ду	ен	гле	ски	ди	пло	ма	та	

Доментијан,	Житије	Светог	Саве,	ед.	Даничић,	217,	246,	260,	280;	прев.	Мирквић,	113,	
137,	148	и	164,	Теодосије,	Житије	Светог	Саве,	ед.	Трифуновић,	172-173;	прев.	Башић,	
215.

27) Милутин	Тадић,	Студенички сунчаници,	Багдала,	Крушевац,	1987.
28) Милисав	Савић,	Долина	српских	краљева:	пролећно	путовање	2013.,Друштво	Рашка	

школа,	Београд,	2014.,	стр.	314;	382.
29) Теофан	Живковић,	Србска народна црква на каноничноисторичном темељу свом, с 

едним словом у додатку: побожност и народност,	Тиском	браће	Мађара,	Манастир	
Бездин,	Темишвар,	Румунија,	1868.	стр.	56-61.

30) Арчибалд	Рајс,	Чујте Срби!,	Етхос,	Библиотека	Наслеђе,	Београд,	2005.,	стр.	4.
31) Веселин	Костић,	„Давид	Уркарт	–	писац	прве	енглеске	историје	Србије“,	Историјски 

часопис,	књ.	LIII	 (2006)стр.	240,	цит.	Phyllis	Auty,	“Neobjavljeni	dokumenti	engleskog	
ministarstva	spoljnih	poslova	o	Srbiji	1837-1911”,	Историјски часопис,	XII-XIII	 (1961-
1962),	413-443.	и	цит.	L.S.Stavrijanos,	Istorija Balkana posle 1453. godine,	prev.	V.Kostić,	
Beograd,	2005,	289–294.	Такође	видети	Исто,	стр.	241,	цит.	Stevan	K.Pavlowitch,	Anglo
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и	пу	то	пи	сац	Деј	вид	Урк	харт,	пољ	ски	кнез	Адам	Чар	то	ри	ски	и	њи-
хо	ви	стра	ни	и	до	ма	ћи	след	бе	ни	ци	у	срп	ским	по	ли	тич	ким	кру	го	ви-
ма32)	 ус	пе	ли	 су	 да	 усме	ре	 та	да	шње	 срп	ске	 по	ли	ти	ча	ре	 у	 прав	цу	
оства	ри	ва	ња	иде	је	о	осни	ва	њу	бу	ду	ће	др	жа	ве	Ју	жних	Сло	ве	на	под	
ути	ца	јем	 Фран	цу	ске	 и	 Ен	гле	ске,	 ко	ја	 би	 би	ла	 су	прот	ста	вље	на	
„азиј	ском	пан-сла	ви	зму	Санкт	Пе	терс	бур	га,“33)	од	но	сно	пре	ма	иде-
ји,	 ко	ју	 је	 по	др	жа	вао	 и	 хр	ват	ски	 по	ли	ти	чар	фран	цу	ско-не	мач	ког	
по	ре	кла	Љу	де	вит	Гај	(Lud	wig	von	Gay)34)	на	че	лу	та	да	шњег	Илир
ског по кре та,	о	ства	ра	њу	бу	ду	ће	др	жа	ве	Ју	жних	Сло	ве	на	са	се	ди-
штем	у	Бе	о	гра	ду.	Тај	пред	лог	 је	у	мар	ту	1843.	 го	ди	не	иза	сла	ник	
кне	за	 Чар	то	ри	ског	 уру	чио	 у	 фор	ми	 пи	сме	ног	 са	ве	та	 по	моћ	ни	ку	
срп	ског	ми	ни	стра	уну	тра	шњих	по	сло	ва	Или	ји	Га	ра	ша	ни	ну	ка	ко	би	
овај	по	чео	да	са	ста	вља	за	вр	шни	текст	свог	по	ли	тич	ког	про	гра	ма	
На чер та ни је.35)	Упо	ре	до	с	овим	ре	фор	ма	ма	из	вр	ше	не	су	лин	гви-
стич	ке	 ре	фор	ме	 управ	ни	ка	 беч	ке	 би	бли	о	те	ке	 Јер	не	ја	Ко	пи	та	ра	и	
ан	тро	по	ло	га	и	фи	ло	ло	га	Ву	ка	Ка	ра	џи	ћа	и	те	о	ло	шке	ре	фор	ме	раз-
мо	на	ше	ног	мо	на	ха	До	си	те	ја	Об	ра	до	ви	ћа	ко	је	су	ус	пе	ле	да	за	поч	ну	
про	цес	 де	пра	во	сла	ви	за	ци	је	 срп	ског	 на	ро	да,36)	 бу	ду	ћи	 да	 су	 због	
тих	ре	фор	ми	Ср	би	из	гу	би	ли	мо	гућ	ност	да	пра	те	са	др	жај	цр	кве	них	
по	у	ка	и	по	ја	ња	на	до	та	да	шњем	ли	тур	гиј	ском	цр	кве	но	сло	вен	ском	
(срп	ско	сло	вен	ском)	је	зи	ку	у	Срп	ској	пра	во	слав	ној	цр	кви,	као	и	да	
чи	та	ју	у	ори	ги	на	лу	 срп	ске	 сред	њо	ве	ков	не	прав	не	др	жав	не	до	ку-
мен	те,	жи	ти	ја,	ле	то	пи	се,	ро	до	сло	ве	и	чи	та	ву	срп	ску	сред	њо	ве	ков-

Russian Rivalry in Serbia 18371839. The Mission of Colonel Hodges,	 Paris	Mouton	La	
Haye,	 1961.	 Такође	 о	 томе	 видети	 David	 Urquhart	 (David	 Urkart),	A	 Fragment	 of	 the	
History	of	Serbia	1843	/	Fragment	iz	istorije	Srbije	1843,	Novi	dani,	Arhiv	Srbije	Beograd,	
Beograd,	1989.	

32) Robert	A.	Berry,	„Czartoryski’s	Hôtel	Lambert	and	the	Great	Powers	in	the	Balkans,	1832-
1848“, The International History Review	Vol.	7,	No.	1	(Feb.,	1985),	pp.	45-67

33) Dusan	Batakovic,	“Ilija	Garasanin’s	Nacertanije:	A	Reasessement”	Balkanica,	vol.	XXV-1,	
Belgrade	 1994,	 pp.	 157-183.,	 цит.	 “Mémoire	 présenté	 à	M.	 de	Bourqueney	 le	 22	 février	
1844	au	sujet	des	défiances	que	lui	exprimaient	l’Ambassadeur	d’Angleterre	et	l’intervence	
d’Autriche	contre	 les	Slaves,	et	 les	 rapports	de	ceux-ci	avec	 les	Polonais”,	 in:	Portofolio,	
London,	nо.	XI,	1.	06.	1844.

34) Ludwig	von	Gay,	Die Schlösser bei Krapina sammt einem Anhange von der dortigen Gegend 
in botanischer Hinsicht, Hörer	der	zweiten	Humanitäts-Classe.	Karlstadt,	1826.

35) Д.	Страњаковић,	«Како	 је	постало	Гарашаниново	Начертаније»,	Споменик,	vol.	XCI,	
Српска	краљевска	академија,	Београд,	1939,	стр.	31-32;	69;	David	Urquhart,	Serbia, the 
Circassia of the West,	Esq.	London,	1843.	The	Portfolio,	Nos.	1	and	2.

36) Aleksa	 Ivić,	 „Arhivska	 građa	 o	 srpskim	 i	 hrvatskim	 književnim	 i	 kulturnim	 radnicima	
1740-1880“,	Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda III,	Srpska	Kraljevska	
Akademija,	Beograd,	1926.,	str.	262-263;	Golub	Dobrašinović	(Ur.),	Kopitar i Vuk,	Vukov	
sabor	Tršić	–	Rad,	Beograd,	1980.;	Владимир	Вукашиновић,	Свети	Сава	и	Доситеј	Обра-
довић	–	покушај	новог	читања,	Издавачки	фонд	СПЦ	Архиепископије	Београдско-Кар-
ловачке,	Београд,	2012.,	стр.	79-86.
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ну	књи	жев	ност	пре	то	га.	Уз	то,	на	кон	Бер	лин	ског	кон	гре	са	и	по	сле	
скла	па	ња	ва	зал	не	Тај не кон вен ци је	и	Тр го вин ског уго во ра	кне	же	ви-
не	Ср	би	је	са	Аустро-Угар	ском	1881.	го	ди	не,	кне	же	ви	на	Ср	би	ја	се	
од	ре	кла	 са	мо	стал	ног	 во	ђе	ња	 сво	је	 еко	ном	ске	 по	ли	ти	ке	 у	 ко	рист	
Аустро-Угар	ске	и	усме	ри	ла	дис	курс	сво	је	спољ	не	по	ли	ти	ке	у	прав-
цу	за	о	штра	ва	ња	од	но	са	са	Бу	гар	ском	и	Ру	си	јом.37)	Ипак,	вла	да	ри	
из	та	да	шњих	ди	на	сти	ја	Обре	но	вић	и	Ка	ра	ђор	ђе	вић	још	увек	су	би-
ли	 об	на	вља	ли	 ва	жне	 кул	тур	но-исто	риј	ске	 спо	ме	ни	ке	 као	што	 су	
пра	и	сто	риј	ска	ар	хе	о	ло	шка	на	ла	зи	шта,	се	ла	и	по	је	ди	не	цр	кве	и	ма-
на	сти	ри	по	Ср	би	ји.	Ме	ђу	тим,	у	два	де	се	том	и	два	де	сет	и	пр	вом	ве-
ку	мно	ги	вред	ни	ма	на	сти	ри	и	оста	ле	за	ду	жби	не	ди	на	сти	је	Не	ма-
њи	ћа	уни	шта	ва	ни	су	или	се	на	ла	зе	пред	не	по	сред	ним	уни	ште	њем	
та	ко	зва	ним	„не-вој	ним	пу	тем,“	због	ди	ску	та	бил	них	од	лу	ка	не	ко-
ли	ко	срп	ских	др	жав	них	слу	жбе	ни	ка	ко	је	се	од	но	се	на	област	еко-
ло	ги	је	 и	 про	стор	ног	 пла	ни	ра	ња	 у	 Ср	би	ји.	 За	 пе	ри	од	 за	сни	ва	ња	
Кра	ље	ви	не	Ју	го	сла	ви	је	по	сле	Пр	вог	свет	ског	ра	та	ка	рак	те	ри	стич-
но	 је	 да	 су	 др	жав	не	 вла	сти	 по	че	ле	 да	 уче	ству	ју	 у	 ма	те	ри	јал	ном	
уни	шта	ва	њу	гра	до	ва-утвр	ђе	ња,	као	што	је	био	град	Жр	нов	на	пла-
ни	ни	Ава	ли	код	Бе	о	гра	да,	ко	ји	је	од	вре	ме	на	вин	чан	ске	по	ду	нав	ске	
кул	ту	ре	па	све	до	тог	чи	на	био	је	дан	од	сим	бо	ла	еко	ном	ског	про-
спе	ри	те	та	и	кул	тур	ног	кон	ти	ну	и	те	та	у	исто	ри	ји	Ср	би	је.38)	У	пе	ри-
о	ду	по	сле	Дру	гог	свет	ског	ра	та	за	срп	ско	основ	но	и	сред	ње	школ-
ско	обра	зо	ва	ње	би	ло	је	ка	рак	те	ри	стич	но	за	по	ста	вља	ње	и	пре	кра	ја-
ње	основ	них	исто	риј	ских	чи	ње	ни	ца	о	срп	ском	на	ци	о	нал	ном	иден-
ти	те	ту	и	кул	тур	ном	на	сле	ђу	у	уџ	бе	ни	ци	ма	исто	ри	је.	Та	ко	је	ком	би-
на	ци	ја	не	до	стат	ка	зна	ња	о	еко	ло	ги	ји	и	не	до	стат	ка	зна	ња	о	исто	ри-
ји	 Ср	би	је	 и	 срп	ском	 на	ци	о	нал	ном	 иден	ти	те	ту	 у	 пе	ри	о	ду	 по	сле	
Дру	гог	свет	ског	ра	та	усло	ви	ла	јед	ну	спе	ци	фич	ну	по	ја	ву	за	ти	ра	ња	
ва	жног	срп	ског	кул	тур	ног	на	сле	ђа	у	окви	ру	про	стор	ног	пла	ни	ра	ња	
жи	вот	не	сре	ди	не	под	из	го	во	ром	бри	ге	ло	кал	них	и	др	жав	них	вла-
сти	за	за	шти	ту	жи	вот	не	око	ли	не	у	Ср	би	ји.	На	кон	Дру	гог	свет	ског	

37) Драгослав	Страњаковић,	«Како	је	постало	Гарашаниново	Начертаније»,	Споменик,	vol.	
XCI,	Српска	краљевска	академија,	Београд,	1939.

38) Ђoрђе	 Бошковић,	 Град Жрнов,	 Старинар,	 орган	 Српског	 археолошког	 друштва,	
Београд	 1942,	 стр.	 89;	 Верка	 Јовановић,	 „Географске	 карте	 и	 планови	 Београда	 у	
путописним	делима“,	Београд	у	делима	страних	путописаца	–	Belgrade in the Works 
of European Travel Writers,	 Балканолошки	 институт	 САНУ,	 Београд,	 2003,	 стр.	 34,	
http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Beograd_u_delima.pdf);	 „Авала	 и	
град	 Жрнов“,	 http://www.vavedenjebeograd.net/avalaizrnovo.html;	 Милина	 Ивановић-
Баришић,	„Наслеђе	Авале:	Спомен	места	–	историја	–	сећања“,	Зборник	радова,	књ.	
26.,	 Етнографски	 институт	 САНУ,	 Београд,	 http://www.etno-institut.co.rs/Zbornik/
zbornik26/ivanovic-barisic_26.pdf,	стр.	180-183.
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ра	та	 не	ки	 по	зна	ти	 ду	хов	ни	 и	 кул	тур	но-исто	риј	ски	 спо	ме	ни	ци	
оште	ћи	ва	ни	су	или	уни	шта	ва	ни	ве	ли	ком	не	бри	гом	у	обла	сти	про-
стор	ног	пла	ни	ра	ња	и	из	град	њом	хи	дро	е	лек	тра	на	и	ве	штач	ких	је	зе-
ра,	нај	че	шће	без	из	ра	де	на	уч	них	сту	ди	ја	о	про	це	ни	ути	ца	ја	на	жи-
вот	ну	сре	ди	ну	и	сту	ди	ја	о	оправ	да	но	сти	њи	хо	ве	из	град	ње. На	тај	
на	чин	су	по	та	па	на	пра	и	сто	риј	ска	ар	хе	о	ло	шка	на	ла	зи	шта,	цр	кве	и	
чи	та	ва	се	ла	на	ре	ка	ма	Та	ра	и	Пи	ва,	у	на	ци	о	нал	ном	пар	ку	Ђер	дап	
на	ре	ци	Ду	нав,	у	око	ли	ни	Пи	ро	та,	итд.39)	На	по	себ	ном	уда	ру	еко	ло-
шки	ди	ску	та	бил	них	и	по	срп	ски	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	кул	ту	ро	ло-
шки	де	ва	сти	ра	ју	ћих	од	лу	ка	по	сле	рат	них	ју	го	сло	вен	ских	и	срп	ских	
др	жав	них	вла	сти	на	шле	су	се,	из	у	зет	но	ва	жне	у	кул	тур	ној	то	по	гра-
фи	ји	Ср	би	је	 кроз	исто	ри	ју,	ма	те	ри	јал	не	 све	ти	ње	ко	је	 су	 гра	ди	ли	
чла	но	ви	 ди	на	сти	је	Не	ма	њић	 и	ње	них	 ди	на	сти	ја-из	да	на	ка,40) ко	ји	
су,	 ка	ко	до	ка	зу	је	и	по	сто	ја	ње	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	 уз	
по	што	ва	ње	и	оста	лих	хри	шћан	ских	све	та	ца,	по	себ	но	по	што	ва	ли	и	
сла	ви	ли	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла.41)	Ме	ђу	тим,	опа	сност	по	та	па-
ња	 ма	на	сти	ра	 Ва	љев	ска	 Гра	ча	ни	ца	 са	гра	ђе	ног	 у	 до	ба	 ди	на	сти	је	
Не	ма	њић	услед	ди	ску	та	бил	не	из	град	ње	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	
у	ње	го	вој	бли	зи	ни	не	мо	же	да	се	де	фи	ни	ше	са	мо	као	још	је	дан	у	
ни	зу	не	бри	ге	др	жав	них	вла	сти	за	срп	ско	кул	тур	но-исто	риј	ско	на-
сле	ђе.	Скр	на	вље	ње	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	из	вр	ше	но	кра-

39) „Potopljena	crkva	koju	su	sagradili	knez	Milos	i	serdar	Jovan	Micic	na	Tari:	Petar	Otoranov,	
„Crkva	Svete	Trojice	-	Duhovski	ponedeljak”,	Užice nekad i sad: Užice od 19451997.,	http://
www.graduzice.org/userfiles/files/crkvasvetetrojiceduhovskiponedeljak.pdf;	 „Manastiri	
u	 Srbiji,	 Manastir	 Mileseva“,	 http://www.discoverserbia.org/sr/section-blog/40?start=20;	
“Crkve”,	 Turisticka organizacija Pirot,	 http://www.topirot.com/TOP/09-KISpomenici/
Crkve.htm;	В.	Кадић,	„Изронио	потопљени	Пивски	манастир“,	Новости,	12.	12.	2011.,	
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:357231-Izronio-potopljeni-pivski-manastir;	
В.	 Кадић,	 „Потопљена	 културна	 добра“,	 Национални	 парк	 Ђердап,	 ,	 01.	 11.	 2009.	
http://www.npdjerdap.org/potopljena-kulturna-dobra/;	 „Zaovine,	 potopljeno	 selo“,	 http://
www.alfadivingteam.com/lokacije/lokacije-srbija/potopljeno-selo-zaovine;	 Ivan	 Rodić,	
Mogućnosti razvoja kulturnog turizma u istočnoj Srbiji, str.	9,	magistarska	teza,	http://www.
pmf.ni.ac.rs/pmf/master/geografija/doc/2012-12-25-ri.pdf.	

40) D.	N.	Petrović,	„Umesto	Savine	kuće	stočna	pijaca“,	Vestionline,	24.	07.	2011.,	http://www.
vesti-online.com/Vesti/Srbija/152726/).	О	претварању	у	јавни	тоалет	цркве	Самодреже	у	
којој	су	се	цар	Лазар	и	српска	војска	причестили	пред	одлазак	на	Бој	на	Косову	1389.	
године.	(О	томе	видети	Танјуг,	“Црква	у	Самодрежи	поново	претворена	у	јавни	тоалет“,	
Политика, 10/06/2011.,	 http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Crkva-u-Samodrezi-
ponovo-pretvorena-u-javni-toalet.lt.html;	„Црква	Самодрежа“,	http://sr.wikipedia.org/sr-el/
Самодрежа)

41) Васко	 Костић,	 „Стари	 Бокељски	 прописи“,	 http://www.rastko.net/rastko-bo/casopisi/
boka/24/28.pdf	:	“Једна	од	најзначајнијих	и	најдуготрајнијих	друштвених,	политичких,	
војних	 и	 правних	 средњовековних	 институција	 на	 нашим	 просторима	 је	Михољски	
збор.	Назив	му	је	определила	немањићка	царска	ларва	на	Превлаци	Архангела	Михаила	
и	крсна	слава	династије	Немањића”.	Такође	и	видети	српску	народну	песму:	„Свеца	
слави	српски	цар	Степане,	свеца	слави,	Светог	Аранђела“.	
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јем	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не	је	опа	сно	не	са	мо	као	чин	бо	го	ху	ље	ња	и	
на	си	ља	сам	по	се	би,	не	го	и	због	ин	тер	пре	та	ци	је	прав	не	по	за	ди	не	
ко	јом	пред	став	ни	ци	по	је	ди	них	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	и	јав	них	ин-
сти	ту	ци	ја	у	јав	но	сти	прав	да	ју	скр	на	вље	ње	и	оште	ћи	ва	ње	овог	ма-
на	сти	ра	и	ње	го	во	на	ја	вље	но	по	та	па	ње.	На	тај	на	чин	они	пра	ве	опа-
сан	пре	се	дан	у	евен	ту	ал	ном	слич	ном	бу	ду	ћем	трет	ма	ну	ма	на	сти	ра	
Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве,	исто	риј	ске	на	след	ни	це	из	вор	не	Све	те	
Апо	стол	ске	Са	бор	не	Цр	кве,	о	че	му	по	сто	је	мно	ги	при	мар	ни	и	се-
кун	дар	ни	исто	риј	ски	из	во	ри.42)	Због	то	га	је	ово	скр	на	вље	ње	ма	на-
сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	при	мер	опа	сне	пре	крет	ни	це	у	исто	ри	ји	
срп	ског	на	ро	да	и	др	жа	ве,	ко	ји	зах	те	ва	прав	но	пре	и	спи	ти	ва	ње	узро-
ка	и	по	сле	ди	ца	та	квог	бо	го	хул	ног	и	про	тив	за	ко	ни	тог	чи	на,	прав	ну	
за	шти	ту	да	се	та	ко	не	што	ни	кад	ви	ше	не	до	го	ди	у	бу	дућ	но	сти,	као	
и	по	вра	так	од	не	се	не	ма	на	стир	ске	имо	ви	не,	об	но	ву	ма	на	сти	ра	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	на	ста	вак	слу	же	ња	све	тих	ли	тур	ги	ја	у	ње	му.

42) Нови	 завет, „Друга	 посланица	 Светог	 Апостола	 Павла	 Тимотеју“	 (2.	 Тим.	 4.	 10);	
„Посланица	 Светог	 Апостола	 Павла	 Римљанима“	 (15.19)	 Такође	 имајући	 у	 виду	
епигенетичким	и	антрополошким	истраживањима	научно	доказану	генеалошку	везу	
данашњих	Срба	са	потомцима	старих	Срба	(о	томе	видети	„Лепенски	вир	(најстарија	
цивилизација	 у	 Европи)“,	 https://www.youtube.com/watch?v=cyrkylUorME#t=550	 ,	
цит.	палеопатолог	и	антрополог	Србољуб	Живановић,	10:00	–	18:28	минут)	који	су	у	
првом	веку	после	Христа	на	подручју	Сремске	Митровице,	Требиња,	Рашке	и	осталих	
подручја	 примили	 хришћанство	 директно	 од	 Светог	 Павла,	 Андреја	 Првознаног,	
Тита,	Тадеја,	Луке	и	осталих	хришћанских	апостола	(	о	томе	Јohn	Gardener	Wilkinson,	
Dalmatia and Montenegro,	John	Murray,	Abermarble	Street,	London,	1848,	Vol.	1,	p.	17,	cit.	
2	Ep.	Tim.	iv.	10.;	Миодраг	Милановић,	Српски	стари	век,	Вандалија,	Београд,	2008.,	
стр.	209-273,	cit.	Епифаније	Кипарски,	Алберто	Фортис,	Луцијус,	фра	Вињалић,	итд.;	
Eusebius,	 Church History	 III.1,	Adrian	 Radulescu	 and	 Ion	 Bitoleanu,	 Istoria Dobrogei,	
Constanta,	Ex	Ponto,	1998,	p.	155;	Simo	Jelača,	Naseljavanje Srba na Balkan,	http://www.
scribd.com/doc/21727032/Dr-Simo-Jelaca-Naseljavanje-Srba-Na-Balkan,	 цит.	 Rossijskij 
Sinopsis;	Hyppolithus	of	Rome,	On the Twelve Apostles,	PG.X	cols.	951,	FHRD,	1,	p.	713;	
Милош	С.	Милојевић,	„Наши	манастири	и	калуђерство“,	Штампарија	код	“Св.	Саве”	
Кнез	Михаилова	 број	 4,	 репринт	 издање	Издавачко-књижарског	 предузећа	 “Никола	
Пашић”,	 Београд,	 1997.,	 стр.	 6,	 http://www.promacedonia.org/serb/mm4/milojevich_
nashi_manastiri.pdf;	 Милош	 С.	 Милојевић,	 Одломци историје Срба и српских – 
југославенских – земаља у Турској и Аустрији,	 Прва	 свеска,	 Државна	 штампарија,	
Београд,	1872.,	стр.	110	(Обновљено	издање,	Графос,	Панчево,	1996.)
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ПРАВ НА ПО ЗА ДИ НА СКР НА ВЉЕ ЊА МА НА СТИ РА  
ВА ЉЕВ СКА ГРА ЧА НИ ЦА

Ка	ко	су	упо	зо	ра	ва	ли	до	ско	ра	шњи	в.	д.	ди	рек	то	ра	За во да за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић43)	и	епи	скоп	ва	љев-
ски	Ми	лу	тин	у	са	оп	ште	њу	за	јав	ност	по	во	дом	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни-
це	у	сеп	тем	бру	2014.	го	ди	не,	на	по	се	ду	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца	би	ла	су	вр	ше	на	оште	ће	ња	„у	свр	ху	кон	зер	ва	ци	је	ма	на	сти	ра	
у	пе	ри	о	ду	пред	ње	го	во	по	та	па	ње“	без	до	зво	ле	За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре	из	Ва	ље	ва	за	та	ко	не	што,	чи	ме	је	већ	у	том	пе-
ри	о	ду	био	пре	кр	шен	За кон о кул тур ним до бри ма	Ре	пу	бли	ке	Ср	би-
је.44)	 Је	дан	слу	чај	скр	на	вље	ња	из	вор	не	ра	но	хри	шћан	ске	ба	зи	ли	ке	
из	 че	твр	тог	 ве	ка	 у	 Кла	ден	чи	шту	 код	 Бе	ле	Па	лан	ке	 за	тр	па	ва	њем	
ње	них	те	ме	ља	пе	ском	из	вр	шен	је	17.	ју	ла	2015.	го	ди	не,	та	ко	ђе	под	
из	го	во	ром	упо	тре	бе	тер	ми	на	„кон	зер	ва	ци	ја,“	и	то	пре	ма	упут	ству	
Ре пу блич ког За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	из	Бе	о	гра	да.45) 
Ме	ђу	тим,	раз	ли	ка	у	ова	два	пот	пу	но	бо	го	хул	на	слу	ча	ја	„кон	зер	ва-
ци	је“	те	ме	ља	ра	но	хри	шћан	ске	ба	зи	ли	ке	у	Кла	ден	чи	шту	и	ма	на	сти-
ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	је	у	то	ме	што	је	31.	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не	у	
чи	ну	скр	на	вље	ња	и	оште	ћи	ва	ња	ва	љев	ског	ма	на	сти	ра	уче	ство	ва	ла	
и	је	ди	ни	ца	др	жав	не	по	ли	ци	је,	ко	ја	је	би	ла	на	ве	де	на	у	бо	го	хул	ну	за-
блу	ду	да	је	њи	хо	во	уче	ство	ва	ње	у	то	ме	би	ло	прав	но	оправ	да	но,46) 

43) „Саопштење	за	јавност	–	Завод	за	заштиту	споменика	Ваљево,	директор	Немања	Ра-
дојичић,	 https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-за-заштиту/,	
минут	41:58	–	42:06.

44) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.,	http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v	:	
„Овом	приликом	подсећамо	да	је	ЈП	„Ровни“	11.	марта	2014.	године,	без	консултације	
са	Епархијом	ваљевском	и	сагласности	Завода	 за	 заштиту	споменика	културе	Ваље-
во,	 извршило	 дислокацију	 петнаестак	 споменика	 облика	 орнаментисаних	 стећка	 са	
двоводним	кровом,	лежећих	монолитних	плоча,	као	и	усадника	са	и	без	натписа,	са	
некрополе	у	непосредној	близини	Храма	Св.	Архангела	Михала	надомак	новоизграђе-
не	цркве	на	Бакића	брду,	у	селу	Брезовице.	Према	сазнањима	која	смо	добили	од	г.	
Немање	Радојчића,	овај	поступак	ЈП	„Ровни“	је	кршење	Закона	о	културним	добрима,	
будући	да	је	предузеће	било	у	обавези,	према	решењу	Републичког	завода	за	заштиту	
споменика	културе,	да	за	премештање	споменика	прибави	сагласност	од	надлежне	ус-
танове	у	Ваљеву.	Сагласност	ваљевског	Завода	није	добијена,	нити	су	његови	стручња-
ци	присуствовали	радовима.	Услед	нестручног	премештања,	неки	од	споменика	знатно	
су	оштећени.“

45) Танјуг,	 Новости,	 „Затрпана	 ранохришћанска	 базилика	 код	 Црвене	 Реке,“	 17.	 07.	
2015.,	 http://www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:557958-Zatrpana-
ranohriscanska-bazilika-kod-Crvene-Reke

46) Предраг	 Вујанац,	 „Драма	 у	 Ваљевској	 Грачаници	 –	 полиција	 ухапсила	 20	 верника	
који	штите	манастир	 од	 потапања“,	 Блиц,	 31.	 августа,	 2015.,	 http://www.blic.rs/Vesti/
Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-
koji-stite-manastir-od-potapanja
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бу	ду	ћи	да	ди	рек	тор	јав	ног	пред	у	зе	ћа	„Ко	лу	ба	ра“	твр	ди	да	је	„из	ме-
ђу	овог	јав	ног	пред	у	зе	ћа	и	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве	15.	ју	на	2003.	
го	ди	не	та	да	шњи	епи	скоп	ша	бач	ко-ва	љев	ски	Ла	врен	ти	је	пот	пи	сао	
уго	вор	о	раз	ме	ни	не	по	крет	но	сти.“	Пре	ма	ре	чи	ма	ди	рек	то	ра	јав	ног	
пред	у	зе	ћа	„Ко	лу	ба	ра“	Ми	о	дра	га	Мар	ко	ви	ћа:	„По	том	уго	во	ру	обје-
кат	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни	це	усту	пљен	је	на	ма,	док	смо	ми	за	по	тре	бе	
СПЦ	у	обли	жњем	се	лу	Бре	зо	ви	це	из	гра	ди	ли	на	по	вр	ши	ни	од	1,	2	
хек	та	ра	но	ву	цр	кву,	па	ро	хиј	ски	дом,	ку	ћу	за	све	ште	ни	ка,	про	дав-
ни	цу,	лет	њи	ко	вац	и	јав	ну	че	сму.“47)	У	ве	зи	са	овим	за	чу	ђу	је	од	би-
ја	ње	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве	да	јав	но	ста	не	иза	ста	но	ви	шта	да	
је	дан	епи	скоп	не	мо	же	да	од	лу	чу	је	у	име	чи	та	ве	Цр	кве	као	Бож	јег	
по	слан	ства	на	зе	мљи	и	као	дру	штве	не	ин	сти	ту	ци	је	и	у	име	вер	ни	ка	
Цр	кве,	и	да	скла	па	би	ло	ка	кве	уго	во	ре	та	кве	вр	сте	без	зна	ња	и	зва-
нич	ног	до	пу	ште	ња	Цр	кве	за	та	ко	не	што.	У	ве	зи	са	тим	на	зва	нич-
ни	сајт	Срп ске пра во слав не цр кве	је	2011.	го	ди	не	би	ло	по	ста	вље	но	
„Зва	нич	но	 са	оп	ште	ње	по	во	дом	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни	це“,	 у	 ко	јем	 се	
по	ми	ње	да	је	Епар	хи	ја	ва	љев	ска	2006.	го	ди	не	на	сле	ди	ла	„фор	мал-
но-прав	но	 ста	ње	на	 те	ре	ну	без	мо	гућ	но	сти	ме	ња	ња	до	го	во	ре	ног	
уго	во	ром.“48) 

47) Предраг	Вујанац,	„Драма	у	Ваљевској	Грачаници	–	полиција	ухапсила	20	верника	који	
штите	манастир	од	потапања“,	Блиц,	31.	августа,	2015.

48) Српска	Православна	Црква,	„Званично	саопштење	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	Извор:	
Епархија	 ваљевска,	 05.	 09.	 2011.,	 http://www.spc.rs/sr/zvanichno_saopshtenje_povodom_
valjevske_grachanice:	„Ретроспективно	посматрајући	генезу	стања,	треба	споменути	да	 је	
још	пре	 тридесетак	 година	 донесена,	 од	 стране	 државе,	 одлука	 о	 изградњи	 водо-акуму-
лације	Стубо-Ровни,	дакле,	 језера	–	бране,	која	би,	како	држава	тврди,	снабдевала	водом	
колубарску	долину,	којој	ће	бити,	а	по	њиховим	проценама	и	већ	јесте	неопходна	вода.	Ова	
одлука	државе	је	пропраћена	и	потписаним	уговором	са	Црквеном	општином	Грачаница,	
то	јест	са	тадашњом	Епархијом	шабачко-ваљевском.	Обнављањем	Епархије	ваљевске	2006.	
године,	наслеђено	је	формално-правно	стање	на	терену	без	могућности	мењања	договоре-
ног	уговором.

	 Епархија	ваљевска	је	од	самог	почетка,	а	тако	и	до	данас,	упознавши	се	са	стањем	које	је	на-
следила,	борила	се	да	изнађе,	за	све	стране,	прихватљиво	решење.	Своју	бригу	за	Светињу,	
артикулисала	је	најпре	тиме	што	је	упутила	предлог,	Светом	Архијерејском	Синоду	СПЦ	
да	би	се	вратио	овој	древној	Светињи	њен	првобитни	статус	манастира,	а	исто	тако	да	би	
се	у	обновљени	манастир	уселили	монаси	који	би	оживели	манастир.	За	реализацију	овога,	
били	су	неопходни	разговори	са	ЈП	“Колубара	–	Ровни”,	са	којима	смо	успели	да	постигне-
мо	само	један	споразум	(од	више	предложених)	али	важан	за	Грачаницу,	а	то	је:	да	монаси,	
братство	Свето-Архангелске	обитељи,	остану	у	манастиру	и	врше	богослужења	и	монашко	
правило	све	док	је	то	могуће.	Наша	даља	брига	за	Грачаницу,	а	исто	тако	за	њену	околину	и	
народ	који	живи	у	Ваљеву,	настављена	је	одговорним	и	опрезним	консултацијама	стручних	
људи	-	експерата,	прикупљајући	елаборате,	али	и	ослушкујући	глас	верног	народа.	Тражили	
смо	решење	како	би	се	задовољили	сви	параметри	и,	како	мислимо,	најбоље	могуће	ком-
промисно	решење	је	да	се	висина	бране	задржи	на	коти	333.	Тиме	би	се	очувала	Светиња,	
а	и	природна,	одбрамбена	граница,	изнад	које	почиње	порозно,	кречњачко,	тло	кроз	које	би	
отицање	воде	из	акумулације	угрозило	природне	изворе	воде	у	околини	Ваљева.	Епархија,	
дакле,	настоји	и	настојаће	на	томе	да	се	изнађе	најбоље	обострано	решење	ове	ситуације,	
коју	је	Епархија	ваљевска,	опет	понављамо,	затекла	2006.	године	својим	васпостављењем.“
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Ме	ђу	тим,	 пре	ма	 За ко ну о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма	 и	
пре	ма	Уста ву Срп ске пра во слав не цр кве	ко	ји	су	су	до	ви	и	дру	ги	др-
жав	ни	ор	га	ни	ду	жни	да	при	ме	њу	ју	ка	да	од	лу	чу	ју	о	цр	кве	ној	имо-
ви	ни,	за	бра	њен	је	про	мет	не	по	крет	ном	имо	ви	ном	ко	ја	пред	ста	вља	
бо	го	слу	жбе	но	 ме	сто.49)	 У	 јед	ном	 свом	 раз	го	во	ру	 са	 но	ви	на	ром	
днев	ног	ли	ста	По ли ти ка50)	22.08.	2011.	го	ди	не	епи	скоп	ва	љев	ски	
Ми	лу	тин	је	из	ја	вио	да	је	Епар	хи	ја	ва	љев	ска	нај	пре	упу	ти	ла	сво	је	
обра	ћа	ње	о	за	шти	ти	Све	ти	ње	и	при	ро	де	нај	ви	шим	цр	кве	ним	и	др-
жав	ним	вла	сти	ма	18.	ју	ла	2008.	го	ди	не.51)	Епи	скоп	Ва	љев	ски	Ми-
лу	тин	је	не	ко	ли	ко	пу	та	јав	но	из	ра	зио	свој	про	тест	про	тив	иде	је	ру-
ше	ња	и	по	та	па	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	2011.	го	ди	не	
пред	ло	жио	је	ком	про	мис	за	у	ста	вља	ња	ни	воа	во	де	ве	штач	ког	је	зе	ра	
на	ко	ти	од	333	ме	тра,	чи	ме	би	се	са	чу	вао	ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца,	а	ујед	но	и	ис	по	што	ва	ли	еко	ло	шки	стан	дар	ди,52)	а	јав	но	је	
про	те	ство	вао	и	про	тив	оште	ћи	ва	ња	спо	ме	ни	ка	на	по	се	ду	ма	на	сти-
ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	из	вр	ше	ног	пре	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не.53)	Све	
ове	по	ме	ну	те	ин	фор	ма	ци	је	ве	за	не	за	ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца	ве	ћи	на	по	ли	ти	ко	ло	га,	те	о	ло	га,	исто	ри	ча	ра,	со	ци	о	ло	га	и	кул	ту-

49) Биљана	Диковић,	„Чија	је	Грачаница	(Фото	+	документа)“,	09.	09.	2015.,	ФБР репортер 
/ Српски центар екологије,	http://www.vaseljenska.com/vesti-dana/cija-je-gracanica-foto-
dokumenta/

50) Српска	православна	епархија	Ваљевска,	Интервју	Епископа	Милутина	за	«Политику»	
поводом	 најновијих	 дешавања	 у	 манастиру	 Ваљевска	 Грачаница,	 22.08.2011.,	 http://
www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2011/2011-08-22-002v

51) Српска	православна	епархија	Ваљевска,	Интервју	Епископа	Милутина	за	«Политику»	
поводом	 најновијих	 дешавања	 у	 манастиру	 Ваљевска	 Грачаница,	 22.08.2011.,	
http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2011/2011-08-22-002v:	 „У	 дужем	
временском	периоду	радови	на	брани	су	прекидани	па	поново	започињани,	али	уговор	
са	Епархијом	није	обнављан,	нити	ми	је	нуђено	да	се	уговор	обнавља,	или	да	га	и	ја	
потписујем,	за	ових	5	година	од	како	сам	на	трону	обновљене	Ваљевске	епархије.“,	цит.	
епископ	ваљевски	Милутин.

52) Српска	православна	епархија	Ваљевска,	„Интервју	Епископа	Милутина	за	“Политику”	
поводом	најновијих	дешавања	у	манастиру	Ваљевска	„Грачаница“,	22.08.2011.,	http://
www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2011/2011-08-22-002v:	 Што	 се	 тиче	 пре-
мештања	манастирског	храма,	схватили	смо,	на	основу	стручних	процена,	да	је	то	теш-
ко	изводљиво	имајући	у	виду	материјал	којим	је	Светиња	грађена	(облуци,	ломљени	
камен	и	цигла).	Да	ли	ће	се	по	овом	питању	поступити	по	првобитном	договору,	и	да	ли	
ће	се	поштовати	уговор	не	знамо,	то	је	ствар	стручних	служби.	Ја	међутим,	као	Епис-
коп,	идеју	о	рушењу	Цркве	и	потапању	манастира,	никада	не	бих	могао	прихватити.“	
Такође	 видети	Српска	 православна	 црква,	 „Званично	 саопштење	поводом	Ваљевске	
Грачанице“,	Извор:	Епархија	ваљевска,	05.	09.	2011.:	 „Тражили	смо	решење	како	би	
се	задовољили	сви	параметри	и,	како	мислимо,	најбоље	могуће	компромисно	решење	
је	да	се	висина	бране	задржи	на	коти	333.	Тиме	би	се	очувала	Светиња,	а	и	природна,	
одбрамбена	граница,	изнад	које	почиње	порозно,	кречњачко,	тло	кроз	које	би	отицање	
воде	из	акумулације	угрозило	природне	изворе	воде	у	околини	Ваљева.“

53) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.
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ро	ло	га	ни	је	ана	ли	зи	ра	ла	у	на	уч	ним	ра	до	ви	ма,	иако	су	из	у	зет	но	ва-
жни	у	ана	ли	зи	ка	ко	срп	ског	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та,	та	ко	и	ста	ња	
у	др	жав	ним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	у	Ср	би	ји	на	по	чет	ку	два	де	сет	и	пр	вог	
ве	ка.	Пре	ма	овим	ин	фор	ма	ци	ја	ис	по	ста	вља	се	да	су	се	у	слу	ча	ју	
ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	у	де	це	ни	ја	ма	на	пре	ла	ску	из	два	де-
се	тог	у	два	де	сет	и	пр	ви	век	до	сто	јан	стве	ни	ци	Срп	ске	пра	во	слав	не	
цр	кве	 ба	ви	ли	 тран	сак	ци	ја	ма	 не	крет	ни	на	 са	 пред	став	ни	ци	ма	 јав-
них	пред	у	зе	ћа	у	Ср	би	ји	као	да	се	у	слу	ча	ју	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	
Гра	ча	ни	ца	ра	ди	о	при	ват	ној	не	крет	ни	ни	и	при	ват	ном	објек	ту,	а	не	
о	Бож	јем	хра	му	и	Све	ти	њи.	Ово	је	још	ви	ше	чуд	ни	је	кад	се	зна	да	
је	Срп	ска	пра	во	слав	на	цр	ква	кроз	исто	ри	ју,	ка	ко	је	то	екс	пли	цит	но	
на	вео	 1868.	 го	ди	не	 у	 сво	јој	 књи	зи	 срп	ски	 ар	хи	ман	дрит	 Те	о	фан	
Жив	ко	вић,	„од	вре	ме	на	Све	тог	Са	ве	од	ре	ђи	ва	ла	срп	ски	на	ци	о	нал-
ни	иден	ти	тет“	и	би	ла	оп	ште	до	бро	и	пра	во,	ка	ко	Срп	ске	пра	во	слав-
не	цр	кве	као	„Срп	ске	на	род	не	цр	кве	на	ка	но	нич	но-исто	рич	ном	те-
ме	љу“	у	ко	јој	„ка	лу	ђе	ри	слу	же	на	ро	ду	и	на	род	слу	жи	ка	лу	ђе	ри	ма“,	
та	ко	и	срп	ског	на	ро	да,54)	Ме	ђу	тим,	чак	и	да	је	ма	на	стир	Ва	љев	ска	
Гра	ча	ни	ца	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве	у	на	ве	де	ном	пе	ри	о	ду	по	стао	
пред	мет	пре	го	ва	ра	ња	или	тран	сак	ци	ја	не	крет	ни	на	ма	и	уни	шта	ва-
ња	 као	 при	ват	ни	 обје	кат	 у	 вла	сни	штву	 јед	ног	 јав	ног	 пред	у	зе	ћа,	
што	је	ве	ли	ко	бо	го	ху	ље	ње	и	ни	је	у	тра	ди	ци	ји	Срп	ске	пра	во	слав	не	
цр	кве	као	из	дан	ка	Све	те	Апо	стол	ске	Са	бор	не	Цр	кве,	као	ни	пре	да-
ња	из	вор	ног	хри	шћан	ства,55)	пре	ма	са	оп	ште	њу	до	ско	ра	шњег	в.	д.	
ди	рек	то	ра	За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	Не	ма	ње	Ра	до	ји-
чи	ћа,56)	као	и	пре	ма	са	оп	ште	њу	Епи	ско	па	ва	љев	ског	Ми	лу	ти	на	ис-
пред	Епар	хи	је	ва	љев	ске,	За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	из	
Ва	ље	ва	ни	је	дао	са	гла	сност	да	се	на	ма	на	сти	ру	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца	мо	гу	из	вр	ши	ти	оште	ће	ња	ко	ја	су	ипак	из	вр	ше	на	на	по	се	ду	ма-

54) Теофан	Живковић,	Србска народна црква на каноничноисторичном темељу свом, с 
едним словом у додатку: побожност и народност,	Тиском	браће	Мађара,	Манастир	
Бездин,	Темишвар,	Румунија,	1868.,	стр.	56-61

55) Нови завет,	Свето	јеванђеље	по	Матеји	21.	12-14:	„И	уђе	Исус	у	храм	Божији,	и	изгна	
све	који	продаваху	и	куповаху	по	храму,	и	испремета	столове	оних	сто	мењаху	новце,	и	
клупе	оних	што	продаваху	голубове.	И	рече	им:	Написано	је:	Дом	мој	дом	молитве	нека	
се	зове;	а	ви	начинисте	од	њега	пећину	разбојничку.	И	приступише	му	хроми	и	слепи	у	
храму,	и	исцели	их.“

56) Нови завет,	Свето	јеванђеље	по	Матеји	21.	12-14:	„И	уђе	Исус	у	храм	Божији,	и	изгна	
све	који	продаваху	и	куповаху	по	храму,	и	испремета	столове	оних	сто	мењаху	новце,	и	
клупе	оних	што	продаваху	голубове.	И	рече	им:	Написано	је:	Дом	мој	дом	молитве	нека	
се	зове;	а	ви	начинисте	од	њега	пећину	разбојничку.	И	приступише	му	хроми	и	слепи	у	
храму,	и	исцели	их.“
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на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	пре	31.	ав	гу	ста,	2015.	Го	ди	не.57)	Са-
мим	тим	ва	љев	ски	За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	ни	је	дао	
до	зво	лу	 ни	 за	 из	у	зет	но	 ве	ли	ка	 оште	ће	ња	 ма	на	сти	ра	 и	 окол	них	
обје	ка	та	и	пред	ме	та	ко	ја	су	до	ку	мен	то	ва	но	из	вр	ше	на	31.	ав	гу	ста	
2015.	го	ди	не58)	од	стра	не	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	„Ин	гра	пом	ни“59)	и	
ва	љев	ске	по	ли	ци	је	и	у	са	рад	њи	са	рад	ни	ци	ма	ЈК	Ко	лу	ба	ра	ко	ји	су	
би	ли	за	гра	ди	ли	је	дан	пут	ка	ма	на	сти	ру	Гра	ча	ни	ца	вер	ни	ци	ма	ко	ји	
су	хте	ли	да	тај	дан	стиг	ну	до	ма	на	сти	ра.60)	Мо	ра	се	при	ме	ти	ти	и	да	
у	од	бра	ни	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	ве	ре	31.	ав	гу	ста	2015.	
го	ди	не	ни	је	би	ло	све	ште	ни	ка	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве,	ни	ти	се	
тог	да	на,	ни	у	да	ни	ма	на	кон	то	га,	по	во	дом	скр	на	вље	ња	ма	на	сти	ра	
Ва	љев	ска	 Гра	ча	ни	ца	 Срп	ска	 пра	во	слав	на	 цр	ква	 огла	си	ла	 про	те-
стом	у	са	оп	ште	њу	за	јав	ност	пре	ко	свог	зва	нич	ног	сај	та,61)	а	та	ко	ђе	
про	тив	то	га	ни	су	из	да	ле	јав	но	са	оп	ште	ње	на	сво	јим	зва	нич	ним	ин-
тер	нет	стра	ни	ца	ма,	ни	ти	пред	у	зе	ле	прав	не	ко	ра	ке	ин	сти	ту	ци	је	за-
ду	же	не	за	за	шти	ту	кул	тур	ног	на	сле	ђа	у	Ср	би	ји.62)	Огла	си	ло	се	са	мо	
не	ко	ли	ко	по	ли	тич	ких	ор	га	ни	за	ци	ја	про	те	стом	у	сред	стви	ма	јав	ног	
ин	фор	ми	са	ња	на	кон	што	је	ма	на	стир	био	оскр	на	вљен	и	уни	штен.	
Ме	ђу	тим,	не	ко	ли	ко	да	на	пре	то	га,	22.	08.	2015.	го	ди	не,	др	Ми	ли	ца	
То	ма	ше	вић	је	у	свом	по	ме	ну	том	Отво ре ном пи сму пре ми је ру Ср

57) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.,	http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v	:	
„Овом	приликом	подсећамо	да	је	ЈП	„Ровни“	11.	марта	2014.	године,	без	консултације	
са	Епархијом	ваљевском	и	сагласности	Завода	за	заштиту	споменика	културе	Ваљево,	
извршило	 дислокацију	 петнаестак	 споменика	 облика	 орнаментисаних	 стећка	 са	
двоводним	кровом,	лежећих	монолитних	плоча,	као	и	усадника	са	и	без	натписа,	са	
некрополе	у	непосредној	близини	Храма	Св.	Архангела	Михала	надомак	новоизграђене	
цркве	на	Бакића	брду,	у	селу	Брезовице.	Према	сазнањима	која	смо	добили	од	г.	Немање	
Радојчића,	овај	поступак	ЈП	„Ровни“	је	кршење	Закона	о	културним	добрима,	будући	да	
је	предузеће	било	у	обавези,	према	решењу	Републичког	завода	за	заштиту	споменика	
културе,	 да	 за	 премештање	 споменика	 прибави	 сагласност	 од	 надлежне	 установе	
у	 Ваљеву.	 Сагласност	 ваљевског	 Завода	 није	 добијена,	 нити	 су	 његови	 стручњаци	
присуствовали	радовима.	Услед	нестручног	премештања,	неки	од	споменика	знатно	су	
оштећени.“

58) Васељенска	ТВ,	„Горе	од	Шиптара:	Разрушени	конак,	оскрнављени	манастир	(Фото)“,	
http://www.vaseljenska.com/vesti/gore-od-siptara-razruseni-konak-oskrnavljeni-manastir-
foto/

59) Васељенска	ТВ,	„Уживо	из	Грачанице:	Полиција	развалила	врата	манастира,	стражари,	
деца	 и	 жена	 похапшени“,	 31.	 08.	 2015.,	 http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-iz-
gracanice-policija-razvalila-vrata-manastira-strazari-deca-i-zena-pohapseni/

60) Предраг	 Вујанац,	 „Драма	 у	 Ваљевској	 Грачаници	 –	 полиција	 ухапсила	 20	 верника	
који	штите	манастир	 од	 потапања“,	 Блиц,	 31.	 августа,	 2015.,	 http://www.blic.rs/Vesti/
Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-
koji-stite-manastir-od-potapanja

61) Српска православна црква,	http://spc.rs/sr/node?page=2
62) Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo,	http://www.vaza.co.rs/;	Републички	завод	за	

заштиту	споменика	културе	–	Београд,	http://www.heritage.gov.rs/cirilica/index.php
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би је: Хи дроаку му ла ци ја Ров ни је већ са да не по треб на... у	освр	ту	
на	од	лу	ку	Скуп	шти	не	Ва	ље	ва	10.	07.	2015.	 го	ди	не	да	се	на	ста	ве	
ра	до	ви	на	бра	ни	Ров	ни,	обе	ло	да	ни	ла	прав	не	не	пра	вил	но	сти	ве	за	не	
за	прав	ни	уго	вор	ко	ји	је	по	ми	њао	ди	рек	тор	ЈК	„Ко	лу	ба	ра“	у	ве	зи	са	
зе	мљи	штем	на	ко	јем	се	на	ла	зи	ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца.	У	
том	Отво ре ном пи сму	др	Ми	ли	ца	То	ма	ше	вић	је	из	не	ла	сле	де	ће	ин-
фор	ма	ци	је:	„До	го	вор	Ша	бач	ко	–ва	љев	ске	епар	хи	је,	цр	кве	ног	од	бо-
ра	и	ЈП	над	ле	жног	за	из	град	њу	бра	не“	је	у	ства	ри	Уго	вор	о	из	ме-
шта	њу	цр	кве	Гра	ча	ни	це	у	Ту	бра	ви	ћу	бр.	30	од	27.03.1991.	(Пра	во-
слав	на	цр	кве	на	оп	шти	на	 „Гра	ча	ни	ца“	и	 ЈП	Ров	ни),	 а	 ко	ји	 је	Оп-
штин	ски	суд	у	Ва	ље	ву	по	ни	штио	суд	ском	од	лу	ком	–	Ре	ше	њем	број	
1731/2001	 од	 24.10.2001.(по	твр	да	 21.11.2001.)	 про	гла	ша	ва	ју	ћи	
исти	прав	но	не	ва	же	ћим	и	 ста	вља	ју	ћи	при	вре	ме	ну	ме	ру	 ко	јом	 се	
за	бра	њу	је	Ту	же	ном	(ЈП	Ров	ни)	за	по	чи	ња	ње	ра	до	ва	на	ру	ше	њу,	из-
ме	шта	њу	и	по	та	па	њу.	Од	тог	тре	нут	ка	ни	зом	про	тив	за	ко	ни	тих	рад-
њи	се	де	си	ло	да	је	цр	кве	но	вла	сни	штво	над	кат.	Пар	це	лом	221	К.	
О.	Ту	бра	вић	са	свим	не	по	крет	но	сти	ма	(спо	ме	ник	кул	ту	ре	Гра	ча	ни-
ца	и	не	кро	по	ла)	по	ста	ло	вла	сни	штво	ЈП	Ров	ни?!“	Ва	лид	ност	свих	
од	лу	ка,	укљу	чу	ју	ћи	и	ову	по	след	њу	ко	ју	је	до	не	ла	Скуп	шти	на	Ва-
ље	ва	10.07.2015,	тре	ба	пре	и	спи	та	ти	у	од	но	су	на	увод	ну	ре	че	ни	цу	о	
ме	ро	дав	ном	те	лу	ко	је	мо	же	да	од	лу	чи	о	 суд	би	ни	ма	на	сти	ра.	Су-
шти	на	је	да	бра	на	и	аку	му	ла	ци	ја	ни	су	про	је	кат	Вла	де	Р.	Ср	би	је	јер	
Вла	да	Р.	Ср	би	је	ни	ка	да	ни	је	до	не	ла	ре	ше	ње	о	јав	ном	ин	те	ре	су	за	
екс	про	при	ја	ци	ју	 чи	ме	 су	 гру	бо	 на	ру	ше	ни	 прин	ци	пи	 и	 оба	ве	зе	 у	
обла	сти	спро	во	ђе	ња	кон	вен	ци	је	о	уче	шћу	 јав	но	сти,	до	ступ	но	сти	
ин	фор	ма	ци	ја	и	пра	ву	на	прав	ну	за	шти	ту	у	обла	сти	при	ват	не	сво	ји-
не,	жи	вот	не	сре	ди	не;	за	шти	те	при	ро	де;	за	шти	те	ва	зду	ха...“63)	Пре	
овог	Отво ре ног пи сма на	уч	ни	це	Ми	ли	це	То	ма	ше	вић,	та	ко	ђе	је	у	
не	ким	сред	стви	ма	јав	ног	ин	фор	ми	са	ња	би	ло	об	ја	вље	но	да	ни	је	би-
ло	прав	них	и	ге	о	хи	дро	ло	шких	до	пу	ште	ња	за	из	град	њу	ове	аку	му-
ла	ци	је,	и	да	је	у	оп	ти	ца	ју	би	ла	и	суд	ска	за	бра	на	би	ло	ка	квих	ра	до	ва	
на	ру	ше	њу,	из	ме	шта	њу,	или	по	та	па	њу	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча-
ни	ца	и	од	би	је	на	жал	ба	ЈП	„Ко	лу	ба	ре“	на	то,64)	али	да	се	са	град	њом	

63) Др	Милица	Томашевић,	председница	Програмског	одбора	Еколошког	покрета	Србије	–	
Савеза	еколошких	организација	Србије,	„ОТВОРЕНО	ПИСМО	ПРЕМИЈЕРУ	СРБИЈЕ:	
Хидро-акумулација	Ровни	је	већ	сада	непотребна,	а	прети	погубним	последицама	по	
човека	и	околину	–	ХИТНО	ОДЛОЖИТИ	ПУЊЕЊЕ	БРАНЕ!“,	22.	08.	2015.	ел.поштом,	
за	 ФБР	 приредила	 уредник	 Биљана	 Диковић,	 http://facebookreporter.org/2015/08/22/
отворено-писмо-премијеру-србије-хидр/

64) „Судска	забрана	било	каквих	радова	на	рушењу,	измештању,	или	потапању	Манастира	
Ваљевска	Грачаница	и	одбијена	жалба	Јп	„Колубаре““	П.бр.1731/2001	http://istinoljublje.
wordpress.com/суд-забрана-радова/:	 П.бр.1731/2001,	 Општински	 суд	 уВаљеву,	 дана	
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хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	на	ста	ви	ло	због	ве	ли	ке	ко	ли	чи	не	нов	ца	
уло	же	не	у	про	је	кат	и	због	тврд	њи	над	ле	жних	за	из	град	њу	да	су	по-
треб	не	до	зво	ле	у	ме	ђу	вре	ме	ну	одо	бре	не.65)	Ме	ђу	тим,	пре	ма	тврд-
ња	ма	до	ско	ра	шњег	в.	д.	ди	рек	то	ра	За	во	да	 за	 за	шти	ту	спо	ме	ни	ка	
кул	ту	ре	у	Ва	ље	ву	Не	ма	ње	Ра	до	ји	чи	ћа,	чак	и	да	по	сто	је	од	стра	не	
над	ле	жних	из	ЈП	„Ко	лу	ба	ре“	ре	ше	ња	о	пре	тва	ра	њу	зе	мљи	шта	на	
ко	јем	је	ма	на	стир	Све	тог	Ар	хан	ге	ла	Ми	хај	ла	–	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца	у	при	ват	ни	по	сед	ЈП	„Ко	лу	ба	ре,“	а	„ко	ја	тре	ба	про	ве	ри	ти“,	ка	ко	
је	Ра	до	ји	чић	ре	као	том	при	ли	ком,	ма	на	стир	не	би	смео	да	бу	де	по-
то	пљен,	ни	ти	да	се	на	ње	му	вр	ше	ика	кве	ин	тер	вен	ци	је	у	ве	зи	са	
ње	го	вом	кон	зер	ва	ци	јом	без	зва	нич	ног	до	ку	мен	та	са	до	пу	ште	њем	
за	та	ко	не	што	од	За во да за за шти ту спо ме ни ка из Ва ље ва,	Ре пу
блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка	и	Ми ни стар ства кул ту ре 
Вла де Ср би је,	а	тај	до	ку	мент,	у	тре	нут	ку	тврд	ње	над	ле	жних	да	су	
сви	до	ку	мен	ти	за	до	би	ја	ње	по	треб	не	до	зво	ле	за	на	ста	вак	из	град	ње	
бра	не	„Ров	ни“	до	би	је	ни,	над	ле	жни	ко	ји	су	то	из	ја	ви	ли	ни	су	има-
ли.66)	До	ско	ра	шњи	в.	д.	ди	рек	то	ра	ва	љев	ског	За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић	је	2013.	го	ди	не	од	био	да	За
вод за за шти ту спо ме ни ка из Ва ље ва	 да	 са	гла	сност	 за	 про	је	кат	
кон	зер	ва	ци	је	по	ко	јем	би	ма	на	стир	био	до	ве	ден	у	опа	сност	од	по-
та	па	ња,	уз	об	ја	шње	ње	да	ни	су	би	ле	ис	цр	пље	не	све	мо	гућ	но	сти	ко-
је	пред	ла	же	стру	ка	ка	ко	би	се	Све	ти	ња	са	чу	ва	ла	од	по	та	па	ња,67)	а	
чи	ње	ни	цу	да	За вод за за шти ту спо ме ни ка	из	Ва	ље	ва	ни	у	ме	ђу-
вре	ме	ну	ни	је	дао	ту	са	гла	сност	по	твр	ди	ли	су	и	пред	став	ни	ци	ва-
љев	ске	Епар	хи	је	у	свом	јав	ном	са	оп	ште	њу.68)	Уз	све	ово,	због	про-
тив	прав	ног	скр	на	вље	ња	и	оште	ће	ња	Ма	на	сти	ра	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	
Ми	ха	и	ла	кра	јем	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не,	оште	ће	но	је	и	ма	на	стир	ско	

24.10.2001.год.	 ,	 “Потврда	 Забране	 било	 каквих	 радова	 на	 Цркви”,	 Дн.бр.	 2625/01	
Прим.	 ,	opstinski	sud	u	Valjevu	25.10.2001.год.,	“Одбијена	Жалба	ЈП	Колубаре”,	ИПВ	
(П)	43/01,	Општински	суд	у	Ваљеву,	21.11.2001.	године

65) B.	Puzović,	„Stručnjaci:	Brana	„Rovni“	je	bezbedna“,	Novosti,	12.	10.	2012.,	http://www.
novosti.rs/vesti/srbija.73.html:401052-Strucnjaci-Brana-Rovni-je-bezbedna;	 Predrag	
Vujanac,	“Investitori	brane	i	jezera	Rovni	odlučili	-	Gračanica	će	biti	potopljena”	,	Blic,	30.	
08.	 2012.	 http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/340217/Investitori-brane-i-jezera-Rovni-odlucili--
Gracanica-ce-biti-potopljena

66) „Саопштење	 за	 јавност	 –	 Завод	 за	 заштиту	 споменика	 Ваљево,	 директор	 Немања	
Радојичић,	 https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-за-заштиту/,	
минут	 41:58	 –	 42:06	 ;	 (Такође	 видети	 исто	 на	 „Сачувајмо	 Грачаницу“,	 youtube.com,	
https://www.youtube.com/watch?v=eXhlyJsNRII#t=2526);	Дневни лист Данас,	 „Против	
потапања	„ваљевске	Грачанице“,	19.	07.	2013.

67) Б.	Нововић,	„Настављена	битка	за	Грачаницу“,	Политика,	20.07.2013.
68) Епископ	 ваљевски	 Милутин,	 Епархија	 Ваљевска,	 „Саопштење	 за	 јавност	 пово-

дом	 Ваљевске	 Грачанице“,	 16.	 09.	 2014.,	 http://www.eparhijavaljevska.rs/index.
php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v
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зво	но	из	1860.	го	ди	не,	ко	је	је	услед	рат	них	при	ли	ка	у	Пр	вом	свет-
ском	ра	ту	би	ло	јед	но	од	рет	ких	пре	о	ста	лих	ста	рих	са	чу	ва	них	зво	на	
у	Ср	би	ји.69)	По	ред	то	га,	од	ју	ла	ме	се	ца	2015.	го	ди	не	за	по	сле	ни	из	
бра	не	Ров	ни	и	ЈКП	Ви	драк-Ва	ље	во	су	по	че	ли	да	на	си	лу	скр	на	ве	и	
ис	ко	па	ва	ју	гро	бо	ве	са	има	ња	ме	шта	ни	на	Ми	лин	ка	Ко	ва	че	ви	ћа	ко	ји	
ни	је	хтео	да	про	да	сво	је	има	ње	и	гро	бо	ве	сво	јих	пре	да	ка	и	ро	ђа-
ка.70)	Овај	и	мно	ги	дру	ги	при	ме	ри	уни	шта	ва	ња	срп	ског	ду	хов	ног	и	
кул	тур	ног	 исто	риј	ског	 на	сле	ђа,	 при	род	не	 око	ли	не	 и	 угро	жа	ва	ња	
жи	во	та	и	људ	ских	пра	ва	ло	кал	них	ме	шта	на	по	ка	зу	ју	да	је	у	обла-
сти	 еко	ло	ги	је	 и	 про	стор	ног	 пла	ни	ра	ња	 у	Ср	би	ји	 на	 де	лу	прав	на	
анар	хи	ја	при	ли	ком	до	но	ше	ња	и	из	вр	ше	ња	од	лу	ка	ко	је	ме	ња	ју	би	о-
ло	шки	ди	вер	зи	тет	и	угро	жа	ва	ју	жи	во	те	ло	кал	них	ме	шта	на,	и	ко	је	
при	то	ме	не	ги	ра	ју	ме	ђу	на	род	не	и	др	жав	не	до	ку	мен	те	из	те	обла-
сти.71)	Ова	ква	прав	на	анар	хи	ја	по	ка	зу	је	ве	ли	ку	не	у	са	гла	ше	ност	не-
ко	ли	ко	до	но	си	о	ца	од	лу	ка	о	из	град	њи	та	квих	обје	ка	та	у	Ср	би	ји	у	
од	но	су	на	ми	шље	ње	ло	кал	них	ме	шта	на,	 еко	ло	га,	 на	уч	ни	ка,	при-
пад	ни	ка	не	вла	ди	них	ор	га	ни	за	ци	ја,	прав	ни	ка,	но	ви	на	ра	и	оста	лих	
гра	ђа	на	ко	ји	се	про	ти	ве	њи	хо	вој	из	град	њи.	Она	из	но	си	на	ви	де	ло	и	
за	бри	ња	ва	ју	ћу	чи	ње	ни	цу	да	у	да	на	шњој	Ср	би	ји	ви	ше	не	по	сто	је	
ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	ме	ха	ни	зми	ко	ји	јед	ну	гру	пу	љу	ди	на	вла	сти	мо-
же	да	на	те	ра	да	пре	и	спи	та	и	про	ме	ни	или	при	ла	го	ди	сво	ју	од	лу	ку	
у	скла	ду	са	око	ли	ном	у	ко	јој	жи	ве,	без	об	зи	ра	ко	ли	ко	та	од	лу	ка	до-
ка	за	но	по	гре	шна	би	ла,	осим	ако	се	не	до	го	ди	да	они	на	не	ки	на	чин	
до	жи	ве	уну	тра	шњу	ка	тар	зу	са	мо	пре	и	спи	ти	ва	ња	и	са	мо	по	ка	ја	ња	и	
спрем	но	сти	да	ис	пра	ве	и	при	ла	го	де	сво	је	по	ступ	ке	у	скла	ду	са	зах-
те	ви	ма	дру	штва	у	ко	јем	жи	ве.	Ме	ђу	тим,	да	би	се	то	до	го	ди	ло,	по-
треб	но	је	да	се	тре	нут	но	це	ло	куп	но	ло	ше	ста	ње	дру	штва	у	Ср	би	ји	

69) П.	Вујанац,	„Храм	који	ће	бити	потопљен	чува	најстарије	звоно	у	Србији“,	Блиц,	02.	
01.	 2015.,	 http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/523856/Hram-koji-ce-biti-potopljen-cuva-
najstarije-zvono-u-Srbiji,	cit.	Немања	Радојичић:	У	Првом	Светском	рату	Аустроугарска	
војска	 је	 поред	 злодела	 над	 цивилима	 претопила	 до	 1918.	 Године	 преко	 1.800	 тона	
звоновине	са	српских	цркава	у	ливници	Гросмајер	у	Инсбруку	у	Аустрији,	укључујући	
ту	и	звона	манастира	Пустиње	и	манастира	Боговађа	у	Епархији	ваљевској.

70) http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/523856/Hram-koji-ce-biti-potopljen-cuva-najstarije-
zvono-u-Srbiji,	 cit.	Немања	Радојичић:	У	Првом	Светском	рату	Аустроугарска	војска	
је	поред	злодела	над	цивилима	претопила	до	1918.	Године	преко	1.800	тона	звоновине	
са	српских	цркава	у	ливници	Гросмајер	у	Инсбруку	у	Аустрији,	укључујући	ту	и	звона	
манастира	Пустиње	и	манастира	Боговађа	у	Епархији	ваљевској.

71) Haber,	 „Plaćeni	 batinaši	 napali	 ekološke	 aktiviste,	 pretučen	 Esad	Kurbegović	 (VIDEO)“ 
http://www.haber.ba/vijesti/region/15921-placeni-batinasi-napali-ekoloske-aktiviste-
pretucen-esad-kurbegovic-video.html,	 цит.	 еколог	 Ружа	 Хелаћ о	 незаконитости	
изградње	 високих	 брана	 у	 Србији	 према	 државним	 и	 међудржавним	 документима; 
Службени	гласник	Републике	Србије	–	Међународни	уговори,	бр.	1/2010.;	Б.	Пузовић,	
“Праисторијско	гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице”,	Новости,	06.	09.	2012.	
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про	ме	ни,	а	пр	ви	ко	рак	ка	то	ме	мо	же	да	бу	де	са	мо	пре	и	спи	ти	ва	ње	и	
са	мо	по	ка	ја	ње	 сва	ког	чо	ве	ка	по	је	ди	нач	но	у	Ср	би	ји	 ко	ји	 је	сте	до-
при	нео	сво	јим	(не)де	ло	ва	њем	ства	ра	њу	та	квог	ста	ња	у	дру	штву.
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• Исти но љу бље, „Ве	ли	чан	стве	ни	 го	вор	ни	ци	на	пр	вом	у	ни	зу	про	те-
ста	 про	тив	 кри	ми	нал	ног	 пу	ње	ња	 бра	не	 Ров	ни:	По	чи	ње	мо!	 -	НЕ	 –	
кри	ми	нал	ном	пу	ње	њу	бра	не	Ров	ни	–	Ве	ли	чан	стве	ни	го	во	ри	(23.	јун	
2015.)“,	 https://isti	no	lju	blje.wor	dpress.com/ви	део-не-пу	ње	њу-бра	не-
ров	ни-23-јун-2015/

• Исти но љу бље,	„Са	оп	ште	ње	за	јав	ност	–	За	вод	за	за	шти	ту	спо	ме	ни	ка	
Ва	ље	во,	ди	рек	тор	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић,	16.	07.	2013.,	https://isti no lju-
blje.wor dpress.com/са	оп	ште	ње-за-јав	ност-за	вод-за-за	шти	ту/

• Исти но љу бље,	„Суд	ска	за	бра	на	би	ло	ка	квих	ра	до	ва	на	ру	ше	њу,	из-
ме	шта	њу,	или	по	та	па	њу	Ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	од	би	је	на	
жал	ба	Јп	„Ко	лу	ба	ре““	П.	бр.	1731/2001	http://isti no lju blje.wor dpress.
com/суд-за	бра	на-ра	до	ва/:	П.	бр.	1731/2001,	Оп	штин	ски	суд	у	Ва	ље-
ву,	да	на	24.	10.	2001.	год.	,	“По	твр	да	За	бра	не	би	ло	ка	квих	ра	до	ва	на	
Цр	кви”,	Дн.	бр.	2625/01	Прим.,	op	štin ski	sud	u	Va lje vu	25.	10.	2001.	
год.,	“Од	би	је	на	Жал	ба	ЈП	Ко	лу	ба	ре”,	ИПВ	(П)	43/01,	Оп	штин	ски	суд	
у	Ва	ље	ву,	21.	11.	2001.	го	ди	не

•	 Ка	дић,	Ве	ли	ша,	„Из	ро	нио	по	то	пље	ни	Пив	ски	ма	на	стир“,	Но во сти,	
12.	12.	2011.,	http://www.no vo sti.rs/ve sti/pla ne ta.300.html:357231-Iz ro-
nio-po to plje ni-piv ski-ma na stir

•	 Ко	стић,	Ве	се	лин,	„Да	вид	Ур	карт	–	пи	сац	пр	ве	ен	гле	ске	исто	ри	је	Ср-
би	је“,	Исто риј ски ча со пис,	књ.	LI	II	(2006)

• На ци о нал ни парк Ђер дап,	 „По	то	пље	на	 кул	тур	на	 до	бра“,	 ,	 01.	 11.	
2009.	http://www.npdjer	dap.org/po	to	plje	na-kul	tur	na-do	bra/

• Но ви за вет,	 „Све	то	 је	ван	ђе	ље	 по	Ма	те	ји	 21.	 12-14“;	Но ви за вет, 
„Дру	га	по	сла	ни	ца	Све	тог	Апо	сто	ла	Па	вла	Ти	мо	те	ју“	(2.	Тим.	4.	10);	
„По	сла	ни	ца	Све	тог	Апо	сто	ла	Па	вла	Ри	мља	ни	ма“	(15.19)

•	 Пу	зо	вић,	Бран	ко,“Пра	и	сто	риј	ско	гро	бље	у	пор	ти	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни-
це,” Но во сти,	 06.	 09.	 2012.,	 http://www.no vo sti.rs/ве	сти/ср	би	ја.489.
html:395880-Pra i sto rij sko-gro blje-u-por ti-Va ljev ske-Gra ca ni ce

• Ра диоТе ле ви зи ја Ср би је, „Ле	пен	ски	вир	(нај	ста	ри	ја	ци	ви	ли	за	ци	ја	у	
Евро	пи)“,	https://www.youtu be.com/watch?v=cyrkylU or ME#t=550

• Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри,	 бр.	
1/2010.;	(За	Европ	ску	за	јед	ни	цу	то	пи	та	ње	је	ре	гу	ли	са	ла	Co	un	cil	of	
Euro	pe,	2000,	Euro pean Landsca pe Con ven tion,	CETS	No.	176,	Co	un	cil	
of	Euro	pe,	Stras	bo	urg).

• Срп ска пра во слав на епар хи ја Ва љев ска,	Ин	тер	вју	Епи	ско	па	Ми	лу-
ти	на	за	„По	ли	ти	ку“	по	во	дом	нај	но	ви	јих	де	ша	ва	ња	у	ма	на	сти	ру	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	 22.08.2011.,	 http://www.epar	hi	ja	va	ljev	ska.rs/in	dex.
php?id=ve	sti/2011/2011-08-22-002v

• Срп ска пра во слав на цр ква,	„Зва	нич	но	са	оп	ште	ње	по	во	дом	Ва	љев	ске	
Гра	ча	ни	це“,	Из	вор:	Епар хи ја ва љев ска,	05.	09.	2011.,	http://www.spc.
rs/sr/zva	nic	hno_sa	opshte	nje_po	vo	dom_va	ljev	ske_grac	ha	ni	ce

•	 Стра	ња	ко	вић,	 Дра	го	слав,	 «Ка	ко	 је	 по	ста	ло	 Га	ра	ша	ни	но	во	 На	чер-
та	ни	је»,	Спо ме ник,	vol.	XCI,	Срп	ска	кра	љев	ска	ака	де	ми	ја,	Бе	о	град,	
1939.
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•	 То	ма	ше	вић,	Ми	ли	ца,	 пред	сед	ни	ца	 Про	грам	ског	 од	бо	ра	Еко ло шког 
по кре та Ср би је – Са ве за еко ло шких ор га ни за ци ја Ср би је,	 „ОТВО-
РЕ	НО	 ПИ	СМО	 ПРЕ	МИ	ЈЕ	РУ	 СР	БИ	ЈЕ:	 Хи	дро-аку	му	ла	ци	ја	 Ров	ни	
је	већ	са	да	не	по	треб	на,	а	пре	ти	по	губ	ним	по	сле	ди	ца	ма	по	чо	ве	ка	и	
око	ли	ну	–	ХИТ	НО	ОД	ЛО	ЖИ	ТИ	ПУ	ЊЕ	ЊЕ	БРА	НЕ!“,	22.	08.	2015.	
ел.	по	штом,	за	ФБР	при	ре	ди	ла	уред	ник	Би	ља	на	Ди	ко	вић,	http://fa	ce-
bo	o	kre	por	ter.org/2015/08/22/отво	ре	но-пи	смо-пре	ми	је	ру-ср	би	је-хи	др/

Sa nja Su lja gic

A CA SE OF THE SAC RI LE GE OF ТHE MO NA STERY  
OF VA LJEV SKA GRA ČA NI CA  

–  THE CA SE OF EX TER MI NA TI ON  
OF SER BIAN NA TI O NAL IDEN TITY

Re su me
In this pa per aut hor analyzed a ca se of sac ri le ge and da
ma ging of a Ser bian Ort ho dox mo na stery of Sa int Ar chan
gel Mic hael ne ar Va lje vo com mi ted on August 31, 2015 by 
a gro up of the staff of two Va lje vo com pa ni es and po li ce. 
The aut hor of the pa per analyzed le gal ir re gu la ri ti es in 
the bac kgro und of the sac ri le ge of the mo na stery of Sa int 
Ar chan gel Mic hael ne ar Va lje vo, pla cing it wit hin a li ne 
of hi sto ri cal pro cess of ex ter mi na ti on of Ser bian na ti o nal 
iden tity which has been go ing on in Ser bia from 19th cen
tury up to the se days. The aut hor used analyti calsynthe tic 
and com pa ra ti ve met hods in the analysis of this and si
mi lar exam ples of the sac ri le ge or de stroying of Ser bian 
spi ri tual and cul tu ral he ri ta ge as well as the ro ots of this 
pro cess. The aut hor de fi ned this sac ri le ge and da ma ging 
of the mo na stery of Sa int Ar chan gel Mic hael, which is po
pu larly cal led Va ljev ska Gra ca ni ca among pe o ple, as a 
po ten ti ally dan ge ro us pre ce dent in hi story of the Ser bian 
Ort ho dox Church and Ser bian na ti o nal iden tity due to its 
un le gal bac kgro und and so cial cir cum stan ces and hi sto ri
cal mo ment in which it was com mi ted. Then in the text the
re is pre sen ted a chro no lo gi cal or der of the events which 
led to the sac ri le ge of the mo na stery Va ljev ska Gra ca ni ca, 
as well as (the lack of) re ac ti ons of the Ser bian Ort ho dox 
Church of fi ci als and the of fi ci als of in sti tu ti ons in char ge 
of pre ser va tion of cul tu ral he ri ta ge in Ser bia re gar ding it. 
The aut hor ca me to con clu sion that de spi te va ri o us in sti tu
ti o nal and unin sti tu ti o nal met hods by which many church 
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of fi ci als, eco lo gists, pe o ple in char ge of pro tec tion of Ser
bian cul tu ral he ri ta ge, scho lars, ar tists and ot her pe o ple 
tried to pre vent such blasp he mo us and un law ful act of the 
sac ri le ge of the mo na stery, the se in sti tu ti o nal and unin sti
tu ti o nal met hods did not pre vent it from hap pe ning. The 
aut hor cal led for le gal reexa mi na ti on of the ca u ses and 
con se qu en ces of the sac ri le ge of the mo na stery Va ljev ska 
Gra ča ni ca, the re con struc tion and re sto ra tion of the mo
na stery and its pro perty and esta blis hment of ap pro pri a te 
le gal pro tec tion re gu la tion so that such sac ri le ge do es not 
get re pre a ted and ne ver hap pens again.
Key Words: Mo na stery of Sa int Ar chan gel Mic hael ne ar 
Va lje vo, Va ljev ska Gra ca ni ca, Ser bian na ti o nal iden tity, 
Ser bian Ort ho dox Church, so cial in sti tu ti ons, Ser bian cul
tu ral he ri ta ge.
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