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ТРИ КАЗИВАЊА О ПРЕДСКАЗАЊУ 

Три  казивања  о  предсказању  забележена  при  крају  20.  века.  Казивачи  су  особе 
различитог животног доба и образовања. Један је правник, други доктор наука, а трећи 
је  архимандрит.  Архимандрит  и  доктор  наука  се  познају,  а  правник  не  зна  ниједног. 
Сви  су  Срби  православне  вере.  Њихова  казивања  су  забележена  у  различитим 
временским  интервалима.  Своје  приче  су  испричали  независно  један  од  другога. 
Казивања су верно забележена без икаквих интервенција или тумачења. 

Кључне речи: закопано благо, сан, сновиђење, предсказање 

О предсказању многи воле да причају, а још је више оних који воле такве при 
че да слушају. Оне су изазовне, побуђују машту, распаљују страсти, изазивају па 
жњу чак и оних којима је све изван рационалног поимања ствари потпуно страно. 
Зато  ће  ове  приче  увек  имати  своје  поклонике  и  никакав  "напредак науке" неће 
избрисати њихово постојање. 

* * * * * 

Прво казивање забележено је у августу 1998. године. Казивач је био г. Душан 
Поповић, рођен 1949. године уБеограду, правник пообразовању, власник обућарске 
радње "Бата плус" у Шајкашкој улици у Београду. Његово казивање гласи: 

"Северно од  Гњилана  на  Великој Планини,  између изворишта Прилепнице и 
Новобрдске  Криве  Реке,  левих  притока  Биначке  Мораве,  налази  се  село  Ново 
Брдо.  У  средњем  веку ту  је  било  рударско  средиште и  развијен  градски центар. 
Први пут  се спомиње 1326.  године,  а  ту су рудари,  већином Саси, имали бројну 
колонију. У време деспота Стевана Лазаревића и касније Ђурђа Бранковића град 
броји око 40.000 становника. У то доба то је најутврђенији град у Србији и у њему 
се налази највећа ковница новца. 

Ту, испод Новог Брда рођен је Стојадин Симијановић. У време Другог светског 
рата  био  је  дечак.  Једне вечери,  пре спавања изађе из  куће да мокри и  убрзо се 
врати  сав  преплашен. Мајка  се  забрину,  ратно  је  време,  и  натера  га  да исприча 
шта му се десило. Он рече: 

"Док сам стајао одједном испред мојих ногу из земље кренуше пламени језици, 
ја се препадох и побегох кући." 

Мајка Велика се и сâма уплаши, поготову кад виде да Стојадина тресе грозни 
ца али успе некако да смири и себе и сина. Целу ноћ  је преседела чекавши мужа
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Петра који  је радио као железничар и те је ноћи био дежуран на станици у Гњи 
лану. Исприча му шта је њихов син доживео, а Петар се само загонетно насмеши и 
рече: 

"То мора да је злато." 
Пробуди сина и рече му да га одведе на место где се појавио пламен. Стојадин 

учини како му је отац рекао. Исте вечери, кад је пао мрак, Петар поче да копа на 
том месту и на дубини од два ашова пронађе златник. Копао је скоро до сванућа и 
пронашао укупно 60 великих тзв. " римских златника." 

Све се ово дешава у рано лето 1942. године. Породица Симијановић броји 15 
душа. Ратне су прилике и велика немаштина. Космет је под италијанском окупаци 
јом.  Петар  повремено  продаје  златнике италијанском  војном  лекару који  ради  у 
Гњилану.  Захваљујући  златницима  многобројна  породица  Симјановић  лакше од 
осталих преживљава тешка ратна времена. 

После Другог  светског  рата  Стојадину су се  пламени  језици  указали  још два 
пута. 

Једном  у  селу  Ратковац  код  Ђаковице  на  имању  породице  Решетар.  Наиме, 
Марко Решетар  био  је његов  друг  из  војске и  он  му  је  дошао у посету. Увече у 
близини њихове куће видео је пламен исти као у свом родном месту и целу причу 
казао свом другу. На  том месту он није копао а није сигуран ни да  је то неко из 
породице Решетар урадио, јер његову причу нису озбиљно схватили. 

Други пут пламене језике је видео у Макишу. Том приликом није одмах кренуо 
у  копање  већ  је  прво  набавио  из  Немачке  специјалан  детектор  за  откривање 
метала. Детектор је показао да се на том месту налази неки метал. Неколико ноћи 
је  копао  али  већ  на  дубини  од  педесет  сантиметара  појављивале су се подземне 
воде  које  су  му  ометале  копање.  Зато  је  само  маркирао  локацију  и  кренуо  у 
набавку додатне опреме. 

Није стигао да ту опрему купи, јер је 1993. године страдао у комшијској свађи, 
од  убода  ножем,  под  неразјашњеним околностима. Претпоставка  је  да  је  тајну  о 
месту где се налазило неко благо однео са собом у гроб. 

* * * * * 

Друго казивање је забележеноуоктобру1998. године. Казивач је био др Миодраг 
Петровић, научни саветник Историјског института САНУ. Његово казивање гласи: 

"Боравио сам 1987. године у Немачкој, тад  је то била СР Немачка, на студиј 
ском боравку. Поред научног рада  у немачким  архивима,  држао сам и неколико 
предавања у храмовима Српске православне цркве. После предавања у Франкфур 
ту пришао ми  је човек који се представио као Станковић машинбравар на раду у 
Немачкој  преко  20  година  и  замолио  ме  за  разговор.  Како  сам  журио  на  већ 
заказан састанак то сам га замолио да разговор обавимо следеће недеље. На то је 
он одговорио: 

"Следеће недеље ће бити касно, јер ја нећу бити жив." 
Нормално, кад вам неко тако нешто каже ви морате све одложити и саслушати 

човека. Тако сам и ја урадио.
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Отишли смо код њега кући. Живео је у предграђу у скромном али у пристојном 
стану.  Био  је  ожењен  и  по  стану  се  у  неком  пластичном  аутомобилчићу врзмао 
његов син који је имао три до четири године. После уобичајеног српског послуже 
ња домаћин је кренуо са причом. 

"Већ три године у сну јавља ми се неки човек, простомепрогања, и тражиодмене 
да одем уселоГаревинууАлександровачкојжупи, да пронађем хумкукојуми је усну 
детаљно описао да је откопам и да поправим дрвене подупираче који држе ковчег у 
коме се налази тело царицеМилице. При том ништа не смем дирати и кад завршим 
посао  све  морам  оставити  како  је  и  раније  било. У  почетку  сам мислио да  је  то 
само чудан сан и да томе не треба придавати велику пажњу. Међутим, тај човек, 
чије лице никад нисам могао видети, већ сам га увек виђао са леђа са навученом 
црном капуљачом упорно  је  настављао да ми  се  јавља. После извесног времена, 
како ја нисам ништа увези са сном предузимао, почели су да ми се јављају болови у 
грудима. Увече кад бих легао почели би болови и ја сам у некој врсти обамрлости 
или полусна проводио ноћ, слушајући глас који ми је наређивао: 

"Иди у Гаревину, нађи хумку и откопај је." 
Кад  би  дошло  време пред  зору негде  око  четири  сата,  човек  би  нестао,  глас 

утихнуо, а болови у грудима престали. Одспавао бих пар сати, одлазио на посао, 
болове не бих осећао преко дана, али сам сав био измучен а тело сам осећао као 
неки терет. Кренуо сам по докторима, обавио све могуће прегледе и свуда је био 
исти  резултат.  Нема  никакве  болести  и  са  медицинског  становишта  био  сам 
потпуно  здрав.  Али  кад  би  пала  ноћ  и  дошло  време  спавања  све  би  почело  из 
почетка. Пао сам у депресију, повукао се у себе и постао потпуно изгубљен човек. 
Више  нисам  могао  да  издржим муке,  јер  то  су  биле  велике  муке,  и  решио  сам, 
Боже  опрости,  да  себи  сâм  пресудим.  Да,  решио  сам  да  се  убијем.  Узео  сам 
пиштољ и кренуо у оближњи шумарак поред куће да учиним оно што сам наумио 
и кад сам био у ходнику пред излазним вратима, овај мали, мој син, кога видите 
да возика овај аутић, вриснуо је на сав глас: 

– Тата! 
То ме  је тргло, призвао сам се себи и одустао од намере. То се дешавало пре 

двадесетак  дана,  сан и даље траје, и не верујем да ћу дуго издржати. Данас, кад 
сам вас видео у цркви, нешто ме је натерало да вам приђем и да ово испричам". 

После ових речи Станковић је заћутао. 
Нисам, у први мах,  знао шта да му одговорим – наставља казивање Миодраг 

Петровић.  Зато  сам  предложио  да  ћу  се  кад  се  вратим  у  Србију  са  неким 
посаветовати и онда му се јавити. 

Растали смо се пријатељски. Кад се мој боравак у Немачкој завршио и кад сам 
дошао кући, после пар дана отишао сам код г. Радомира Станића, тад директора 
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  Србије,  а  сад  већ  почившег, 
Бог да му душу прости, и испричао му све до детаља о сусрету са Станковићем. 

Радомир Станић се није нимало зачудио нити показао неку неверицу већ ми је 
једноставно одговорио: 

"Миодраже, па то се нама често догађа. Такви случајеви су много чешћи него 
што се мисли и зна."
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Онда  ми  је  навео неколико примера из  личног искуства. Нема потребе  да их 
сад помињем, јер ти случајеви су сигурно записани у Заводу. "Него,  саветовао  ми 
је Станић,  једино решење  је да Станковић оде и пронађе описано место то ће га 
сигурно смирити. Али у том случају постоји неколико проблема, законске приро 
де.  Прво,  он  није  овлашћен да  врши било каква  археолошка ископавања,  јер по 
закону то су археолошка истраживања и њих могу обављати само овлашћене уста 
нове. Друго,  ако и сâм крене да откопава и пронађе нешто, а  ја верујем да хоће, 
онда  он  то  мора  пријавити  надлежном  музеју  или  заводу.  Треће,  ако  се  нешто 
открије и наши или музејски стручњаци дођу, онда ће све вредности бити пренете 
у музејске збирке. А њему је човек из сна, изричито забранио да било шта узме са 
тог места, тако да ће он у сваком случају трпети неке последице." 

Захвалио сам се г. Станићу и телефоном се јавио Станковићу у Немачку, пре 
причавши му разговор. На то ми је Станковић одговорио, да он не може више да 
издржи и да  је решио да дође у Србију и оде у село Гаревину. При том ме моли, 
просто преклиње, да пођем са њим. Немајући куд пристао сам. Сели смо у кола и 
кренули у Жупу. Кад смо дошли у атар села он је још из кола препознао хумку и 
рекао: 

"Ено је! Па то је хумка на којој сам се као дете зими санкао!" 
Био је почетак лета 1987. године. Подаље од хумке били су неки копачи који су 

окопавали кукуруз. Станковић ме  је замолио да одем сâм и да се распитам да ли 
неко нешто зна о тој хумци, правдајући се да једноставно нема снаге да јој приђе. 
Тако сам и урадио. Пришао сам групи копача и приступио најстаријем међу њима, 
питајући га како се зове оно место где се налази хумка. Копач ми је одговорио: 

"То ти се зове Чукарица." 
Питао сам га даље да ли зна шта се тамо налази нашта је он одговорио: 
"Не  знам,  али  се  поред  налази  извор  воде,  који  ми  овде  зовемо  Перуникин 

извор." 
Отишао  сам  до  хумке,  која  је  била  сва  зарасла  у шибље  и  ниско  растиње,  а 

поред  ње  је  био  један  велики  камени  пехар  из  кога  је  извирала  вода  кроз  три 
одвода. Та три одвода, кад се погледају у целини, имали су облик крста. 

Вратио  сам  се  до  кола  и  испричао  Станковићу  шта  сам  видео,  а  затим  му 
предложио да купи земљу на којој се налази хумка, па нек обави то што му је у сну 
наређено.  Јер  на  својој  земљи  би  то  могао  да  уради  без  неких  већих  законских 
последица. Он је одмах пристао. Распитао сам се код копача ко је власник земље и 
заједно са Станковићем отишао код њега. Власник се изненадио да ту земљу неко 
жели да купи, али је одмах пристао. Само је рекао да он није власник целе парце 
ле, већ само половине и да међа иде тачно преко хумке, али да је власник другог 
дела парцеле његова  рођена  сестра,  и  да  ће  она  сигурно пристати,  поготову што 
смо  ми  одмах  пристали  на  понуђену  цену.  Сви  заједно  отишли  смо  код  сестре, 
брат је рекао да су дошли купци из Београда, да су дали добру понуду, да је он већ 
пристао  и  да  би  и  њој  новац  добро  дошао. Међутим  сестра  ни  да  чује.  Брат  се 
изненади, ми такође, поче да је убеђује да прода свој део, јер ту земљу ионако не 
користе. Што  ју  је  више  убеђивао  она  је  била  све  упорнија  да неће  да  је  прода. 
Станковић се умеша у разговор и рече да ако сестра мисли да  је цена мала нека 
каже,  па  се могу  договорити. Сестра на  те  речи  само  заћута,  а брат постаде  још
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упорнији и затражи од сестре, да ако већ неће да прода свој део, каже бар разлог. 
Сестра попусти и рече: 

"Јавља ми се у сну неки црни човек и каже да су на том месту неки гробови и 
да ником не продајем земљу." 

После њених речи погледасмо се, а Станковић одустаде од куповине. 
У повратку за Београд свратили смо у моје родно место село Ратину код Кра 

љева. Ту  смо преноћили у кући мога оца, и ујутру  ја упитах Станковића, како  је 
спавао и како се осећа. Он ми одговори: 

"Никаквих болова у грудима нисам имао. Телесно сам био у кревету, а где ми 
је душа ноћас боравила ни сам не знам. Ваљда Бог зна." 

У  Београду  смо  се  растали,  а  он  ми  се  неколико  недеља  касније  јавио  из 
Немачке, називајући ме својим спасиоцем и говорећи да нити више има болова у 
грудима нити му се онај црни човек јавља. 

Станковић, пре него што је отпутовао за Немачку, свој сан је испричао монахи 
њама уЉубостињи. Оне су га саслушале и рекле му да то исприча епископу Жичке 
епархије. Станковић је то и учинио, али од епископа никакав одговор није добио. 

* * * * * 

Треће  казивање  забележено  је  јуна  месеца  1984.  године  у  манастиру  светог 
Георгија Хозевитског. 

Манастир  светог  Георгија  Хозевитског  или  Валид  келт  како  се  зове  на 
арапском,  налази  се  у Палестини,  држава Израел. Основан  је  у  седмом веку  као 
задужбина преподобног Георгија (слави се 21. јануара по новом календару) који је 
био монах у манастиру Пресвете Богородице Хозевитске. 

Манастир  подигнут  у  стени,  десетак  километара  од  Јерихона,  вековима  је 
дограђиван  тако  да  данас  има  изглед  монументалне  палате  видљиве  са  околних 
брда. Да  би  се дошло до манастира мора се прећи преко речног корита остатака 
некадашње  реке  која  је  изненада  пресушила  1923  година,  да  би  после  великих 
киша децембра 1991. у јануару 1992. године, коритом поново потекла вода. 

У саставу манастира налази се и његова највећа светиња, пећина светог пророка 
Илије. У њој је старозаветни пророк и један од најпоштованијих светаца у српском 
народу светиИлија Громовник провеовишеод три године умолитви и заточеништву 
хранећи се при том само онимштому је орао укљунудоносио. Унутрашњост пећине 
је  украшена  живописом  на  коме  су  представљени  догађаји  из  житија  пророка 
Илије а највећа фреска представља сцену када орао поји и храни светог Илију. У 
пећини  је  и издубљени камен који  је представљао  једину постељу светитеља. По 
библијским  записима у  овој  пећини  је  четрдесет  дана и ноћи провела у молитви 
Господу,  светица Ана,  мајка Пресвете  Богородице, молећи  се  да Господ услиши 
њену молбу и дâ јој дâ порода. Иако већ у позним годинама, њена молба је усли 
шена и она  је на свет донела девојчицу Марију мајку Исуса Христоса. Ово веро 
вање  се брзо  раширило  тако да и  данас многе жене  које  немају порода  долазе  у 
манастир  да  би  провеле  неко  време  у  пећини  или  једноставно  састругале  мало 
камена са зидина пећине уверен да ће им то помоћи да заимају децу.
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Казивач је био монах Глигорије. Рођен 1935. године уоколиниВаљева уимућној 
сеоској породици, која је после Другог светског рата проглашена – кулачком. У то 
време бити кулак није било безазлено и млади Глигорије, да би помогао породици, 
одлази на радну акцију изграђивања Новог Београда. Вредно је радио и за ударника 
био проглашен. Вративши се у село као ударник, могао је да бира којим ће путем 
даље, али он на изненађене локалне средине одлази уманастир. Искушеничке дане је 
проводио  у  манастиру  Сретење  у  Овчарскокабларској  клисури,  где  ће  после 
рукоположења провести наредних петнаестак година. Почетком 1969. године одлази 
у манастир Хиландар на Светој Гори. Ту служи, моли се, ради на обнови манастира, 
неколико пута је биран и за првог епитропа, а онда је због калуђерских сплетки, био 
прогнан из манастира 1983. године. Одлази у Јерусалим где је краће време био у 
служби код јерусалимског патријарха, а затим прелази у манастир светог Георгија 
Хозевитског  који  се  налази  у пустињи удаљен десетак километара од библијског 
града  Јерихона.  Ту  остаје  до  1993.  када  прима  службу  у  манастиру  светог Саве 
Освећеног где се и данас налази. 

Казивање се односи на монаха Јована који је рођен 1913. у Румунији. У Румунији 
се замонашио и као монах је дошао у Палестину 1943. године пролазећи кроз ра 
том захваћену Европу. Од 1946. године живео је као аскета у једној пећини у непо 
средној близини манастира. Ту је 1960. године и умро. 

Прича сасвим обична. 
Али 1981. године, долази његов пријатељ из младости да га види. Каже: "Јавио 

му се у сну и зато га нека сила и неодољива чежња приморава да из Румуније дође 
у  Манастир  и  да  га  посети".  Калуђери  су  му  саопштили  да  је  он  већ  двадесет 
година мртав,  и  да  је  немогуће видети га. Придошлица  је тражио да види његов 
гроб. Жеља му је услишена, а на самом гробу, који је био у једном обичном усеку, 
прекривен само грубом каменом плочом,  јави му се – по сопственом признању – 
жеља да се гроб отвори. Калуђери му и ту жељу услишише. Кад су гроб отворили 
сви су се изненадили осим придошлице. 

Монах Јован у мирском свету апотекарски помоћник, лежао је пред њима као 
да је тог часа сахрањен. Тело у потпуности очувано, чак и ретка брада на лицу, је 
дино што  је  одавало  дуго  лежање  у  гробу беше дебео  слој  прашине на  обичним 
дубоким, црним ципелама на пертлање, заостао још из овоземаљског света. Њего 
во тело су пренели у храм манастирски, касније га ставили у стаклени саркофаг, а 
о њему по Палестини поче да кружи прича као о свецу. 

Имао сам прилику да видим очувано тело у саркофагу, као и да у периоду јуни 
–  јули  1984  године,  присуствујем  доласцима  великих  група  ходочасника  које  су 
долазећи  на  поклоњење  манастирским  реликвијама,  обавезно  тражиле  да  им  се 
омогући приступ саркофагу што им је и дозвољавано. 

Јерусалимски патријарх је одредио комисију којој је предан ууобичајен поступак 
"случај  монаха  Јована."  Да  ли  ће  га  црква  и  званично  прогласити  са  свеца, 
показаће време. 

Dragomir ANTONIĆ 

THREE TALES ABOUT FORETELING
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Three tales about foretelling have been recorded at  the end of  the 20 th  century. Orators are 
people of different age and education. One of them is a lawyer, the other one is a Ph.D. and the 
third one is an archimandrite. The archimandrite and the Ph.D. know each other, and the lawyer 
knows  neither  of  them.  All  of  them  are  Orthodox  Serbs.  Their  tales  have  been  recorded  in 
different  time  intervals.  They have  told  their  stories  independently  from each other. The  tales 
have been thoroughly recorded without any interventions or interpretations.


