
C

Y

M

K

C

Y

M

K

Већ две и по деценије оку-
пља Васојевиће: професор
др Милија Зечевић

Међу гостима био је и Момир Булатовић, 
бивши председник Црне Горе

Скупу Васојевића обратио се генерал-мајор у пентији др Лука Кастратовић

Виђенији Васојевићи И овога пута гусле
су величале

јунаштво Срба

FOTO-REPORTA@A

Како Васојевићи заједнички славе славу

У ИМЕ ЉУБАВИ, 
БРАТСТВА И СЛОГЕ

У Савином селу код Врбаса по 21. пут Васојевићи су недавно обележили
своју славу – Аранђеловдан. Представници тог племена из свих крајева где

живе, укључујући и дијаспору, традиционално се окупљају  у суботу која
претходи слави. Увек на истом месту и у исто време. Буде их, као и ове 

године, око 350. На дан славе, свако празнује у својој кући.

Vасојевићи су се у Лијевој Ријеци среди-
ном 17. века заклели да ће славити
Александра Невског као славу, у складу

са старим словенским обичајима, када су на
дан светог Александра Невског, под вођ-
ством племенског старешине Арсенија Ра-
кетића  извојевали велику победу над Тур-
цима и спречили уништење Лијеве Ријеке и
Васојевића. Тако смо остајали и опстајали,
он је над нама будно стражарио. Посебну
захвалност дугујемо проферору др Милији
Зечевићу. Започео је да окупља и повезује
Васојевиће из свих крајева пре 25 година.
Развијао је активности које су нарастале и
снажиле дух Васојевића. Данашње окупља-
ње потврђује снагу духа и опредељења да
истрајемо и оставимо дела којима ће се по-
носити покољења, рекао нам је председник
Удружења Васојевића др Лука Кастратовић,
генерал-мајор у пензији.

Васојевићи су током дуге историје, боре-
ћи се за опстанак и бранећи земљу, изне-
дрили многе јунаке. Из њихових редова ре-
грутован је велики број официра и подофи-
цира. 

Срдачни сусрети, загрљаји, честитке,
здравице, гусле и песма обележиле су овај
дан, али је изнад свега је блистало бесед-
ништво виђених чланова овог племена, нај-
већег и најславнијег међу српским племе-
нима. 

- Ми смо највеће српско племе и Немањи-
ћа сој. Ми смо Васојевићи од краља Радо-
слава и његовог унука Васоја, чији је унук
Васо, који се намножио на Ножици. Ми смо
Васојевићи по имену, а не по предјелу који
није пропустио да подсети на славне из Ва-
сојева племена, прво на Вука Караџића, па
на остале, где су на часном месту Карађор-
ђевићи. - Нема области где наши људи не
постижу велике резултате. Поносни смо на
српску православну цркву, на великане, на
српски језик…Живјели Васојевићи! Нема
оспоравања, ми не вређамо друге. Не чини-
мо другима лоше, а не дамо на себе. Није
случајно да су Васојевићи у историји три пу-
та били већи од Црне Горе, а припојили се
Црној Гори,  обратио се Зечевић препуној
сали, где је седео и Момир Булатовић, не-
кадашњи председник Црне Горе, те Раслав
Ћиро Бабовић, Марко Ђукић, Милија Ђедо-
вић.

Душко Бојовић унук славног војводе Пе-
тра чије подвиге из Балканских ратова сла-
вимо ових дана поносан је на свог претка.

- Могу да кажем домаћинима да они сво-
јим радом зидају невиђену кулу љубави,
братства и слоге. Да ли може бити веће сре-
ће и задовољства него бити међу оволико
братвенка, данас када се у нашој Србији и
Црној Гори скупови мере десетинама при-
сутних. Мислим данас нико није срећнији и
богатији од ових наших домаћина због ово-
лико братственика, пријатеља и гостију.
Драга браћо, да је оваквих скупова пре би-
ло много више у Србији , морам да кажем,
да би наших Срба у Хагу било много мање
– рекао је Бојовић.

У Савино село је из Београда стигао и
поптуковник у пензији Љубомир Баровић,
коме су Васојевићи род по мајци.

- Поносан на своју ујчевину, на свој рад за
државу и отаџбину, посебно на овде присут-
ног Момира Булатовића, честитам вам сла-
ву и желим свако добро – рекао је Баровић,
који је дуго руководио председничком рези-
денцијом у Карађорђеву.

Баровић је Васојевићима на дар донео
неколико књига из историје српског народа.

З. П. – Д. Б.
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Nедавно изложене слике Љиљане Сте-
вановић у галерији Дома Ваздухоплов-
ства и противваздухопловне одбране

многобројне посетиоце нису могле да оста-
ве равнодушним. Реч је о делима уметнице
насталим на основу фотографија знамени-
тих личности у дугој историјској грађи. И по-
вод је био у складу са темом – сто година од
Балканског савеза и Првог балканског рата.
Ликовна секција савеза потомака ратника
Србије 1912-1920. године ,,Михаило Марко-
вић,“ којој је управо Љиљана на челу, кроз
рад и уметничко стваралаштво на простору
Србије, значајно реафирмише светле тра-
диције из наше славне прошлости.

- Тренутак када потомци у Плаву гробни-

цу, између Крфа и Вида, полажу крст на ко-
сти предака, у дубинама Јонског мора, да-
леко од отаџбине, Љиљана својом сликом
бележи за вечност. Сликом ,,црвени крст“
уметница опомиње да је живот најважнији у
миру и рату и да се за њега вреди борити и
кичицом, фотоапаратом и компјутером. На-
дежда Петровић је узор и идол Љиљани
Стевановић, како у уметности, тако и у дру-
штвеном деловању, оваплођена је венцем
потомака, који је славе и поштују као ратну
хероину и сјајног уметника и човека, рекао
је између осталог пуковник у пензији Љубо-
мир Марковић, председник Савеза потома-
ка ратника Србије од 1912. до 1920. године.

Техником 21. века, која би се у најмању
руку могла описати као синтеза поетско-ли-

ковне слободе и врхунске техничке преци-
зности, са слика се чита магична моћ да се
најдубља и најфинија људска осећања до-
чаравају врхунском прецизношћу и технич-
ком бравуром, уз снажно деловање на чо-
векова чула.

-Чиста истина је толико величанствена да
сликарка није осећала потребу да је дограђу-
је и улепшава. Њене слике су химничне по
свом тону дивљења и поштовања према
славним ратницима и државницима према
лекаркама и неговатељицама рањеника, пре-
ма славним ратницима и државницима, пре-
ма лекаркама и неговатељицама рањеника,
према уметницима међу ратницима, према
читавом народу. Српски народ је био толико
потиснут невољама свих врста да му је и оп-
станак био угрожен, написао је поводом изло-
жбе књижевник Витомир Теофиловић.

З. П. – М. Ч.

Краљ
Петар први

Председници
Народне
одбране

Краљ 
Александар и
Арчибалд
Рајс 
на врху
Кајмакчалана

Надежда 
Петровић 
са лекарима

Славне војводе

Љиљана Стевано-
вић је песник и ликов-
ни уметник. У ширу
културну јавност кро-
чила је 1977. године, а
песме објављује од
1978. године. Илу-
стровала је више од
150 књига из области
поезије и прозе. Љи-
љанин импресивни
сликарски опус иска-
зан је на више од 200
колективних и хума-
нитарних изложби
широм јужнословен-
ских простора, а и на
међународним изло-
жбама у Грчкој и Туни-
су.  Излагала је у мно-
гим престижним га-
леријама, а добитник
је и већег броја награ-
да и признања. 

Видо, освештан крст

Црвени крст
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Изложба слика Љиљане
Стевановић Љис посвећене

славним прецима

ОЖИВЉАВАЊЕ 
ВРЕМЕНА ПОНОСА
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VOJNIVeteran
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE ● Godina H ● broj 107 ● NOVEMBAR 2012.

Veteran

И даље се одуговлачи
судски поступак

ПРАВДА 
У ПРОЦЕПУ

Сто дана неизвесности

(НЕ)ОСТВАРЕНА
ОЧЕКИВАЊА

Хрватска ,,Олуја” 
кроз призму докумената

ЗАВРШНИЦА 
ГЕНОЦИДНЕ ИДЕЈЕ

Скандалозне
пресуде Хашког
трибунала

ЗЛОЧИНИ
БЕЗ
КАЗНЕ
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