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З
ва нич но гла си ло СПЦ за де-
цу, „Све то сав ско звон це“, во ди 
и оства ру је је дин стве ни кон-
цеп ту ал ни про је кат, „Сто па ма 
на ших пре да ка“, кроз рад са 
та лен то ва ном де цом, у ко ме 

на по у чан и прак ти чан на чин об ра ђу је 
те му на ше тра ди ци је, је зи ка и пи сма, са 
по себ ним освр том на исто риј ски пе ри-
од Пр вог свет ског ра та и бо ра вак на ше 
вој ске и на ро да на остр ву Кр фу од 1916. 
до 1918. го ди не. Са бла го сло вом Ње го ве 
све то сти па три јар ха срп ског го спо ди на 
Ири не ја, од 2012. го ди не до да нас у ње му 
је уче ство ва ло ви ше од 200 нај та лен то ва-

ни јих ђа ка основ них и сред њих шко ла из 
чи та вог ре ги о на: Ср би је, Ре пу бли ке Срп-
ске, Фе де ра ци је БиХ и Цр не Го ре. 
„Тек ка да сво јом но гом кро че на Крф и 
по кло не се се ни ма сво јих пре да ка ис пред 
Пла ве гроб ни це, на ша де ца де фи ни тив но 
схва те за што је до бро во ле ти сво ју отаџ-
би ну, би ти ча стан и по штен. За то је про-

је кат ̀ Сто па ма на ших пре да ка` нај пле ме-
ни ти је ула га ње у на шу де цу, на ша нај бо ља 
грин филд ин ве сти ци ја“, ка же на по чет ку 
раз го во ра за „Ге о по ли ти ку“ Ди ми три је 
Сти кић, во ђа ово га про јек та.
Кад је 2008. го ди не био на Кр фу, го спо дин 
Сти кић, по соп стве ном при зна њу, схва-
тио је да на ша при ча о Пр вом свет ском 
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Чу дошкољ ка шу ми 
„Та мо да ле ко“
Глу мац Ти хо мир Ар сић био је са 
сво јом по ро ди цом на Кр фу и ис
при чао ми је да му је том при ли ком 
грч ки мор нар по кло нио јед ну за и ста 
по себ ну шкољ ку, ка кве жи ве ис кљу
чи во из ме ђу Ви да и Кр фа. Би ла је 
ја ко ве ли ка јер се као и све он да шње 
шкољ ке хра ни ла те ли ма Со лу на ца, 
и мор нар је ре као Ти ки Ар си ћу да 
но ћу, кад све утих не, ста ви шкољ ку 
на ухо и чу ће пе сму „Та мо да ле ко“. 
Ти ка ни је мо гао да ве ру је у то, али је 
по слу шао мор на ра. Ду бо ко у ноћ ста
вио је шкољ ку на ухо и чуо ка ко во да 
шу ми ме ло ди ју пе сме...
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ра ту и ве ли ком стра да њу Со лу на ца уоп-
ште ни је ви дљи ва ко ли ко за слу жу је, ни 
у Грч кој ни у Ср би ји.
„Те шко је опи са ти ту пли му емо ци ја ко ју 
не из о став но осе ти сва ки Ср бин на тлу 
Кр фа, по себ но ка да у гра ду Кир ки ра, ад-
мин стра тив ном сре ди шту остр ва, у Срп-
ској ку ћи, ко ја је за пра во исто ри о граф ски 
му зеј где су из ло же ни сви за о ста ли ма те-
ри ја ли, ви ди фо то гра фи је, пи сма, де ло ве 
уни фор ми сво јих пре да ка, ин стру мен те 
вој не бол ни це, вој не кар те“, при ча Сти-
кић и до да је да је ку стос ово га му зе ја Љу-
бо мир Са мар џић.
У ис тој згра ди, ка же наш са го вор ник, 
сме штен је и наш Кон зу лат, а по ча сни 
кон зул је др Спи рос Ма сто рас, ко ји је у 
Ср би ји сту ди рао ме ди ци ну у вре ме НА-
ТО агре си је, и чи ји је отац, Алек сан дар 
Ма сто рас, не гда шњи гра до нач лник Кир-
ки ре, био ве ли ки ср бо фил. 
По ред то га, у се лу Аги ос Ма те ос на ла зи 
се спо ме ник Дрин ској ди ви зи ји, али је 
ма ло уву чен од глав ног пу та и ни је баш 
био ви дљив за по се ти о це Кр фа.
„Не ко ли ко пу та про шао сам по ред ово га 
се ла, али ни сам ви део би ло ка кво обе-
леж је ко је би ме упу ти ло на овај спо-
ме ник, та ко да сам до ње га сти гао тек 
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по што сам се де таљ но ин фор ми сао о 
ње му“, по ру чу је Ди ми три је Сти кић.
Чи ње нич но ста ње Сти ки ћа је мо ти ви са ло 
на раз ми шља ње ка ко да сву ту исто риј ску 
за о став шти ну учи ни мно го ви дљи ви јом 
не го што је сте.
„Убр зо ми је па ло на па мет да су са да већ 
умр ли и по след њи по том ци по ро ди ца 
Со лу на ца, и да ви ше не ма ко да од ла зи 
на Крф и по кла ња се њи хо вим се ни ма. И, 
на рав но, по ми слио сам да та мо тре ба да 
во ди мо чи та о це `Све то сав ског звон ца`, 
нај та лен то ва ни је ђа ке, а с њи ма и де цу из 
мно го дет них по ро ди ца ко је не ма ју па ра 
да им обез бе де ле то ва ње. И од лу чи ли смо 
да кон так ти ра мо Крф ску ми тро по ли ју и 
ми тро по ли та Нек та ри ја. Уз бла го слов на-
шег па три јар ха Ири не ја оти шли смо мој 
ко ле га Ма рин Цо нић и ја та мо, и од 2012. 
го ди не во ди мо де цу у цр кве ни камп где 
има мо бес пла тан сме штај. У сва кој гру пи 
има по ше зде се то ро де це, и до сад смо их 
од ве ли око 200. Нај пре иду осва ја чи пр-
вих ме ста на кон кур си ма `Све то сав ског 
звон ца`, па ђа ци ге не ра ци ја из оп шти на 
Па ли лу ла и Ста ра Па зо ва, за тим нај бо-
љи ђа ци ве ро на у ке из Ре пу бли ке Срп ске, 
Цр не Го ре и Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го-
ви не. Во ди мо и нај бо ље ђа ке Ру ске шко ле 
у Бе о гра ду“, на во ди Сти кић.
То ком бо рав ка на Кр фу, кон цепт је та кав 
да се је дан дан де ца ба ве ра зним ак тив но-
сти ма у са мом кам пу, а сва ки дру ги дан 
по се ћу ју зна ме ни та ме ста. 
„У кам пу ор га ни зу је мо раз не ра ди о ни це, 
као на при мер уче ње грч ког и ру ског је зи-

Кроз де цу вас кр са ва ју на ши пре ци
Од ла зак на Ви до је по себ но дир љив, по го то во ка да де ца про на ђу сво је прет ке. 
Та мо се оба ве зно одр жи час исто ри је, де ца ре ци ту ју и пе ва ју „Та мо да ле ко“ и 
„Бо же прав де“. На Крф се ис кр ца ло око 120 000 вој ни ка и око 30 000 ци ви
ла. Ка жу да су у Пла ву гроб ни цу ба че на те ла ви ше од 10 000 вој ни ка. Али кад 
на ша де ца уз ра ста од 6. раз ре да основ не до 2. раз ре да сред ње шко ле до ђу на 
Крф, она у тих 10 да на по ста ју љу ди, схва та ју ко су и ко су им пре ци. То је јед на 
не ве ро ват на си нер ги ја, пла мен ко ји се ни ка да не га си. За то овај про је кат има 
по себ ну ва жност. Као во ђа про јек та, хо ћу да ка жем да Ср би ја има ал тер на ти ву 
у ге не ра ци ја ма ко је до ла зе. На Кр фу кроз на шу де цу вас кр са ва ју на ши пре ци. 
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ка и књи жев но сти, грч ког и срп ског фол-
кло ра, ку ли нар ства, му зи ке, ду бо ре за, 
ка ли гра фи је, ико но пи са ња, пе сни штва 
и глу ме. Та ко је и на ста ла хим на про јек та 
`О се ти Ви до`. Њу је, под ути ском све га 
што је до жи ве ла и ви де ла на Кр фу, на пи-
са ла та да 12-го ди шња Ма ри ја Ку зма но-
вић, а ње на на став ни ца Вла да на Бзов ски 
ура ди ла је ме ло ди ју. Исто та ко одво ји мо 
вре ме за ку па ње и од мор на пла жи и ве-
чер ње гле да ње исто риј ских фил мо ва или 
слу ша ње пре да ва ња са исто риј ским те-
ма ма. По ред то га, ор га ни зу је мо спорт ске 
да не и шко лу пли ва ња. У да не ка да смо 
из ван кам па, по се ћу је мо зна ме ни то сти 
Кр фа. Ту спа да и дво рац Ахи ли он ко ји је 
по на ло гу ца ри це Ели за бе те, же не Фра ње 
Јо си фа, зва не Си си, по диг нут 1890. го ди-
не. У вре ме Пр вог свет ског ра та у ње му је 
би ла сме ште на фран цу ска Вој на бол ни ца 
у ко јој су се ле чи ли и срп ски офи ци ри“, 
ка же Сти кић.
Али, што је нај ва жни је од све га, срп ска 
де ца то ком бо рав ка на Кр фу та ко ђе ра де 
на об но ви на ших спо ме ни ка и об но ви и 
по ста вља њу обе леж ја ко ја во де до њих. 
„Жр тва на ших пре да ка је ису ви ше пле-
ме ни та, као Ко сов ски за вет, и на ши пре-
ци су за нас жи ва мо ли тве на све ћа. И не 
са мо за нас, не го и за на шу грч ку бра ћу. 
То до ка зу је при мер Ја ни са Ја ну ли са ко-
ји је дао део свог ма сли ња ка за спо ме-
ник Дрин ској ди ви зи ји, и за ве штао сво је 
по том ке да га ни ка да не оту ђе. Ши ром 
Кр фа би ло 27 гро ба ља срп ских ју на ка, а 
Ми лан Сто ја ди но вић је 1936. на пра вио 

Ма у зо леј у ко ме 1232 Со лун ца има ју по-
хра ње не ко сти, са име ном и пре зи ме ном, 
док се за 1532 не зна ју име на“, на гла ша ва 
во ђа про јек та „Сто па ма на ших пре да ка“.
Сти кић ка же да су то ком 2013. го ди не де-
ца ра ди ла на обе ле жа ва њу ме ста Гу ви ја, 
где се ис кр ца ва ла срп ска вој ска. Сву где су 
по ста вље ни јар бо ли са срп ским и гр чим 
за ста ва ма. Го ди не 2014. по ста вље на је 
спо мен-пло ча на ме сту где је не ка да био 
хо тел „Ле па Ве не ци ја“. Вла сник Ја нис Га-
зис дао је тај ве ле леп ни хо тел за сме штај 
ин сти ту ци ја срп ске др жа ве. Нем ци су га 
сру ши ли, али Ја нис је имао три кће ри и 

две су се уда ле за срп ске офи ци ре, а јед на 
за Ми ла на Сто ја ди но ви ћа.
„Го ди не 2015. у ме сту Ка то ко ро ки ја на, где 
је био камп Мо рав ске ди ви зи је и чу ве ног 
Гво зде ног пу ка, све смо при пре ми ли да се 
то ме сто озна чи, та ко да ће мо ово га ле та, 
уз Бож ју по моћ, и та мо по ста ви ти јар бо ле 
са срп ском и грч ком за ста вом, по ста ви-
ти спо мен-пло чу и тро је зич не пу то ка зе.“
Во ђа про јек та на кра ју ка же да се на ша 
де ца по сле Кр фа дру же и до пи су ју на 
феј сбу ку, и јед ном го ди шње са ста ју под 
сло га ном „Крф жи ви“.

Н. С.


