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[МЕСЕЦА ЈУНА У 28. ДАН]. 

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОГ 

СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА  

ДУШАНА [ПРИЈОВИЋА] 

ПЉЕВАЉСКОГ,  

ПАРОХА БУЧЕВСКОГ. 





Мцcа їануaріа въ д7i-й дeнь.*1 

[Мцcа їyніа въ l-й дeнь.] 
Пaмzть с™aгw н0вагw 
сщ7енном§ника дyшана 
[прі0вича] плёвльскагw,  

пар0ха бyчевскагw. 
Тропaрь, глaсъ д7: 

трaсти хrт0вы сопричaстниче, * 
и3 слaвы є3гw2 соo1бщниче: * 

дyшане приснопaмzтне, * плёвльскій 
сщ7енном§ниче: * вёры рaди прaвыz t 
безбHжникъ на земли2 пострадaлъ є3си2, 
* но жи1знь вёчную на нб7си2 t гDа 
воспріsлъ є3си2. * тёмже, со всёми 
новом§ники сeрбскими, * хrтY бGу 
непрестaннw моли1сz * њ сп7сeніи р0да 
твоегw2. 

Кондaкъ, глaсъ }: 
о сщ7є1нныz nдє1жды њдёzвсz, 
* и3 м§ничества кrтъ понeсъ, * 

послёдовалъ є3си2 вLцэ твоемY, хrтY: * 
t безбHжникъ пострадaвъ, * и3 люб0вь 
къ бGу и3 бли6жнимъ 
засвидётельствовавъ: * р0ду твоемY 
показaлсz є3си2 ѕвэздA многосвётлаz 
и3 мlтвенникъ ко гDу, * q! 
сщ7енном§ниче дyшане преслaвне. 

                                           
1* дан празновања би требало померити (ако се 

слави ван Сабора Дабро-босанских и 

Милешевских свештеномученикā 28. јуна) иза 

великог празника свт. Саве I архиеп. Србског и 

Оданија Богојављења. 

МЕСЕЦА ЈАНУАРА У 14. ДАН. 

[МЕСЕЦА ЈУНА У 28. ДАН.] 

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОГ 

СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ДУШАНА 

[ПРИЈОВИЋА] ПЉЕВАЉСКОГ, 

ПАРОХА БУЧЕВСКОГ.*2 

Тропар, глас 4: 

традања Христовог 

сапричастниче, * и славе 

Његове судеониче; * Душане 

незаборавни, Пљеваљски 

свештеномучениче; * ради вере 

праве си од безбожникā на земљи 

пострадао, * но живот [си] вечни 

на небесима од Господа добио. * 

Стога, са свим новомученицима 

Србским, * Христу Богу 

непрестано моли се: * за спасење 

рода твога. 

Кондак, глас 8: 

 свештене одежде 

оденув(ши) се, * и крст 

мучеништва понев(ши), * 

последовао си Владики своме, 

Христу; * од безбожникā 

пострадав(ши), * и љубав према 

Богу и ближњима посведочив(ши); 

* роду твоме си се показао звезда 

многосветла и молитвеник пред 

Господом, * о! свештеномучениче 

Душане преславни. 

                                           
2* тропар и кондак састављени 19. и 20. јануара 

2016. године. 

С 

В 

С 

У 



 

ЖИВОТОПИС СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ДУШАНА ПРИЈОВИЋА, 

ПАРОХА БУЧЕВСКОГ.*3 

(1906 + 1946.) 

ођен је 15/28. септембра 1906. године у Пљевљима. Завршио је основну 

школу и четири разреда гимназије у Пљевљима 1923. године, а потом 

петоразредну богословију 1928. у Призрену. Оженио се Даницом, 

рођеном Мићовић, из Рудог. С њом је имао седморо дјеце: Зорку, Јелену, 

Спасоја, Новицу, Ковиљку, Милену и Стаку.  

Рукоположен је за ђакона 3/16. марта, а за свештеника 5/18. маја 1929. године 

од епископа Рашко-призренског Серафима.*4 За пароха Бучевског постављен је 

9/22. јуна 1929. године. Од рукоположења до краја живота службовао је на тој 

парохији. Практични испит положио је 1936. године. Одликован је црвеним 

појасом 1940. године од митрополита св. Петра Зимоњића.  

Отац Душанов, Новица Пријовић, по занимању зидар, дрводјеља и дунђер, 

дошао је у Пљевља из Херцеговачких Голеша (општина Прибој) на самом 

почетку XX вијека. Оженио се Стаком Гогић из Жидовића код Пљеваља. 

Погинуо је у бици на Пренћанима 1912. године као добровољац у српској 

војсци. Гроб му се не зна.  

Душан је имао брата Миодрага и сестру Драгицу, удату Барбарез. Миодраг 

је завршио гимназију у Пљевљима и био чиновник Вишег суда у Прибоју. 1944. 

године одступио је са краљевом војском. Више се није јавио. 

Послије завршене богословије и рукоположења, поп Душан је купио имање 

на Крњачи испод Чемерна (општина Прибој) и ту саградио кућу. Свештенички 

позив обављао је часно и савјесно, одлазећи до најудаљенијих мјеста да крсти 

дјецу, вјенчава младе и одржи опијело мртвима. У Бучевској парохији није било 

цркве, па је за велике празнике служио Св. литургију у манастиру Свете Тројице 

и у цркви Свете Петке у Пљевљима и у другим црквама у околини (ћерка Јелена 

                                           
3* текст животописа који обљавјујемо уступила нам је госпођа Ружица Бајић-Љовушкина, научни сарадник 

Института за српски језик САНУ, унука по мајци свештеномученика Душана Пријовића; и више 

представља покушај потомака да скупе материјал о животу свештеномученика него наменски писано 

житије. 
4* Серафим (на крштењу Сава) Јовановић еп. Рашко-призренски од 1928. до 1945. године. Рођен је у 

Призрену 1875. године, где се школовао у богословији „Св. Кирила и Методија“. Рукоположен у чин 

јеромонаха 16. јуна 1902. у цркви св. Александра Невског у Скадру. Током 1908—1912. студирао је и 

дипломирао на Московској духовној академији. Пре избора на трон епископа радио је као професор на 

Призренској богословији. Провео је годину дана у Прикарпатској Русији, радећи на враћању унијата у 

православље. Дана 23. децембра 1920. рукоположен је за епископа Злетовско-струмичког, а 29. октобра 

1928. изабран је за епископа Рашко-призренске епархије. На самом почетку Другог светског рата владика 

Серафим је био приморан да напусти свој трон у Призрену и нашао је привремено склониште у 

манастиру Дечани. Тамо је ухапшен и депортован у специјални логор у Албанији, где је мучен и 

понижаван на најбруталнији начин. После много страдања за веру умро је 13. јануара 1945, а сахрањен је у 

Тирани. (Према „Википедији“.) 

Р 

http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/08/28/dr-ruzica-levuskina/
http://www.isj-sanu.rs/
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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сјећа се да је волио да иде и у цркву св. Архангела Михаила у Поблаћу). Својим 

радом стекао је иметак, велика стада стоке, пуне колибе и амбаре, кошнице.  

По сјећању најстаријих ћерки, Зоре и Јелене, дјецу је, као сви честити људи, 

васпитавао у патријархалном духу. Нису смјела носити у школу кабанице за 

кишу зато што их друга, сеоска дјеца, немају. Ни кору пекмеза или кајмака 

изнијети испред куће или понијети у школу ако то друга дјеца немају. 

„Отац је био осјећајан, њежан и пажљив“, сјећа се његова ћерка Јелена. 

„Држао би ме у крилу и пјевао: 

„ Лети пчела малена 

око цвијећа шарена 

нити стаје, нити сједа 

док не скупи доста меда 

Бог је учи, јер он зна 

гдје је башта шарена 

у ком цвијету има сласти 

гдје ће сјести гдје ће пасти 

и меда се насисати“. 

Имао је лијеп и топао глас. Волио је да гусла, имао своје гусле. Много је 

читао и имао је велику библиотеку, из које су, пошто је кућа запаљена, сачуване 

само двије књиге: „Пелагићев народни учитељ“ и „Quo vadis“ Хенрика Сјенкјевича. 

Касније је отац говорио да му је више жао библиотеке него куће. 

Као образован човјек и добар домаћин, из Пљеваља се враћао кући, према 

ријечима његове супруге Данице, увијек „с књигом и алатком“. 

Имао је своје слуге којима је често помагао око стоке и земље, носећи опанке, 

које је и сам правио. О његовој физичкој снази и данас се прича. Био је, кажу, 

толико јак да је могао „у обје руке по једног човјека истовремено подићи“. 

Док се скривао по шуми правио је корпице од прућа, крстиће и кутије од 

дрвета и слао их супрузи и дјеци. Попадија Даница сачувала је једну малу кутију 

на којој је лијепо урезана српска круна. И гранчицу од тисовине коју је завила у 

хартију на којој је записала: „Тисова гранчица, послао поп из Пројића“ 

(планина у Херцеговачким Голешима у којој се поп Душан једно вријеме крио). 

Памти се да је отац Душан био дружељубив и гостољубив, да је ишао код 

сељака и да су и они често долазили код њега. Пошто су многе куће по парохији 

биле удаљене, дешавало се често да је код некога морао и да преноћи. Причали 

су да је један сиромашан човјек много желио да поп заноћи код њега, да не иде 

стално код других, који су могли много више да му пруже. Пристао је и 

заноћио у амбару, пошто домаћин није имао другог мјеста за њега. Иако није 

могао мирно спавати у амбару с мишевима, ујутру се топло захвалио сељаку на 

гостопримству, рекавши да је добро спавао. 
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Људи из Хер. Голеша такође причају о томе како је оцу Душану, још док је 

био у Богословији у Призрену, било јасно зло марксизма и комунизма као 

идеологије, будући да су му још тада дошле до руку неке марксистичке књиге, 

које је, прегледавши, осудио. А људима у селу често је говорио, како они кажу, 

просту „дефиницију“, коју и данас памте: „Фашизам је упала плућа, а 

комунизам упала мозга“ ...  

Породични дом обасјавала је свјетлост кандила и вјере у Господа. И редовна 

молитва у тишини која се морала поштовати. „Кад су се младе и ведре рођаке у 

гостима засмијале у току молитве“, сјећа се Јелена, „отац их је удаљио из 

просторије“. 

Тако се живјело у породичној слози и миру све до ... 

Гуслао је отац и те јануарске ноћи 1943. год., када је примио на конак четири 

краљева официра (позната су и имена ових официра). Пошли су пјешке у Рудо 

и ту их је затекла ноћ. Неки људи из села, знало се и који, дојавили су 

партизанима да су они заноћили у поповој кући. Партизани су дошли исте 

ноћи, опколили кућу и тражили од официра да се предају или да се боре. 

Пошто се нису могли бранити из куће у којој је било и четворо нејаке дјеце, они 

су се предали. Партизани су били дали ријеч да им ништа неће учинити. Ријеч 

нису одржали. Одвели си их у свој штаб у Адровиће и ту их убили. Док су 

одлазили рекли су: „Остаде нам жута брада“. Мислили су, зна се, на свештеника 

Душана, који је био плав. Већ сутрадан су дошли по њега. Зора их је прва 

опазила кроз прозор и одмах рекла оцу, који је сједио преко пута ње за столом. 

Он је само ћутке устао, изашао из куће на други излаз и одјахао. Од тада се 

скрива и живи по шумама и пећинама. У почетку су још неки људи били са 

њим али, један по један су се предавали, да би на самом крају, кад је био 

ухваћен, са њим био остао само Мирко Мановић из села Батковићи. 

14/27. септембра 1943. год., на Крстовдан, партизани су дошли да запале 

кућу на Крњачи. „Је ли ово кућа попа Пријовића“, питали су. „Јесте“, 

одговорила је попадија. Један од њих је рекао да су добили наређење да кућу 

запале и све униште. „Можемо ли нешто изнијети дјеци“, упитала је попадија. 

Бошковић, главни међу њима, рекао је: „Дјеца ће да донесу сламу за потпалу“. 

Најстарија ћерка Зора је рекла: „Ја за моју кућу нећу да носим сламу“! Он ју је 

ударио канџијом по босим ногама. Слама није била ни потребна, зато што су са 

собом имали канту бензина и канту уља, које су изручили на скупљене столове 

и столице, тако да је пламен брзо букнуо. Зора се сјећа и тога да су убили пчеле 

из седам трмки које су биле испод стрехе амбара, и то на италијански барут, 

како би безбједно узели мед. И све остало што су нашли од хране, узели су.  

Успјели смо, сјећа се Зора, да изнесемо иконе завијене у пешкир. Остало – 

слике краља Петра, Александра, Југ Богдана са девет Југовића, фотографије 

свештеника из богословије, отели су нам из руку и бацили у ватру. Тако је 

горела кућа са богатом библиотеком, амбаром пуним жита које је горело три 
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дана, колибом, шталом ... Све је било у пламену. И псећа кућара. Када је пас 

почео да цвили, мама је пришла и одвезала га с ланца. 

Отац је гледао пламен са сусједног брда, немоћан да било шта уради. Мајка 

је с дјецом гледала овај страшни призор. „Пошто је све запаљено и изгорело, 

остали смо без игдје ишта. Без крова над главом и средстава за живот. Отац је 

послао једног човјека са коњем да нас одведе у Хер. Голеша. Кренули смо са 

згаришта на Крњачи. Мајка у осмом мјесецу бременитости. Она на коњу, држи 

Милену у крилу, а Милена мацу. Јелена, Бато и ја“, памти Зора, „ишли смо 

пјешице, а пас за нама“. 

Касније се појавио курир са наводним наређењем од Велимира Јакића да се 

кућа ипак не пали. Зашто није дошао на вријеме може се претпоставити ...  

У Голешима нас је прихватила родбина. Мајка је помагала женама у кући, а 

Зора и Јелена су чувале стоку, научиле да жању, грабе, преду. Мајка је тим 

добрим људима до краја живота била захвална. Говорила је: „Хвала им, нек им 

Бог врати“. 

Прије него што су запалили кућу на Крњачи, партизани су одвели очевог 

коња седланика којим се он служио идући по парохији. Извјесни Миле 

Ћосовић, партизан, дао је коња у село Врбу под Љубишњом неком Милораду 

Марковићу и рекао му: „Ево теби, Милораде, као заслужном комунисти, коњ 

седланик попа Душана“. „За ово смо сазнали тек прије петнаестак година“, 

прича Зора. 

Јелени је причала мајка о једној Муслиманки којој је отац спасио живот, када 

је са другим муслиманским женама и дјецом пала у руке групи четника. 

Питали су попа шта да раде с њима. Он их је посавјетовао да пусте жене и дјецу. 

Послушали су га. Захвална оцу Душану, ова Муслиманка је до краја живота 

редовно посјећивала попадију Даницу.  

Били смо у Црнетићима (засеок Хер. Голеша) код родбине. У јулу мјесецу 

1945. год. партизани су пјешице одвели нашу мајку у Прибој. Ту је била у 

затвору 22 дана и онда су је пустили. 

Прецизно не знамо гдје се и колико на разним мјестима и с разним људима 

крио отац. Али је доста тога и познато ... Према свједочењу очевог кума, Мирка 

Шушња, најприје се крио са неколицином других људи у Радавчевом долу. У 

почетку их је било много више, али им се касније смањивао број. Кум је 

именовао Лаза и Момира Пријовића, Дика Спарића и Ратка Ђондовића. Сви су 

се предали осим последњег, који је остао са свештеником. Мирко се сјећа и 

земунице у којој су живјели у Радавчевом долу. Наводи тај детаљ да им је као 

димњак служило једно шупље храстово стабло, како не би били примјећени. 

Касније је код њих дошао Мирко Мановић, који их је повео у једну пећину у 

Батковиће. На дан кад су ухваћени, Ратко Ђондовић већ више није био с њима. 

Познато је и ко их је издао. Жена која им је доносила храну била је приморана 
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да их ода. Они су то и очекивали. Отац је већ раније био рекао породици и гдје 

да га сахране.   

Према једном свједочењу, Мирко Мановић је говорио: „Имам, попе, два 

метка, ближи нам се крај, ухватиће нас и мучити“. „Нећу, и Христос је умро на 

мукама, па нек умрем и ја“, одговорио је поп. Други кажу да је Мирко Мановић 

у пећини имао доста муниције и да је предлагао свештенику да се боре. Неки 

мисле и да би се одбранили колико је оружја било. Међутим, поп Душан није 

дао. Зна се да за све вријеме скривања и уопште рата он „није окрвавио руке. 

Чак ни пушку није носио“ (ријечи Богдана Пријовића из Пољане, који је то чуо 

од једног од очевих сажитеља из земунице. У селу је, иначе, ово опште познато). 

Говорио је Мирку да то неће да уради ни због породица оних који су их били 

опколили, нити због њих самих. Међу њима је било већина младих људи. 

Свезали су их и потјерали. Услиједило је најсвирепије, још невиђено и 

незапамћено у тим крајевима мучење. Мирко, који је на ногама имао чизме, 

ударио је ногом у леђа партизана који је ишао испред њега. Овај се окренуо и 

убио га. Мирко је остао мртав на сњежној пртини. Оца су одвели у Саставке. 

Познато је мјесто на којем су га мучили. Показала нам је Лела, ћерка Драге 

Новаковић, која је била очевидац, јер је у близини становала, а била је и храбра 

жена која је хтјела да помогне. Ова Драга причала је и поменутом куму Шушњу 

о неким детаљима мучења. Ријека у коју су га потапали зове се Сутјеска и тај 

њен дио на ком је било мучење припада територији данашње Републике 

Српске (познато босанско „острво“ у Србији). Прича се да су га јахали, вукли за 

браду, ударали мокрим конопцем, а претходно су га били обнажили. По 

јануарској хладноћи и цичи тако обнаженог би га вадили и поново потапали у 

воду. Кажу да би сваки пут кад би му извадили главу из потока питали: „Кажи, 

попе, гдје је Бог“! У неким тренуцима, отац је нешто тихо говорио у себи. Питао 

га је један од мучитеља: „Шта то мумлаш попе?“ Он је одговорио: „Држим себи 

опијело“. Када су га извадили из воде, тако мокрог и нагог, свезали су га за 

шљиву поред ријеке. Ту је провео ноћ. Када би се стражари мијењали, поново 

би га одвезивали и опет мучили у води, а онда би га поново везали за стабло. Те 

ноћи му је поменута Драга Новаковић донијела да попије чашу ракије. Од оних 

који су га мучили, као најсвирепији помињу се Игњат Поповић из Бучја и 

Нурија Исмалагић. За једног Смаилагића Ибра, који се касније одселио у 

Турску, говоре да није хтио да га мучи. Кум Шушањ помиње и име Шућра 

Трбовића међу мучитељима. Каже да је то све чуо од Милорада Радовића из 

ОЗНЕ.  

О Игњату, као најсвирепијем мучитељу, круже разне приче. Између осталих, 

причали су људи да је отац Душан Игњату, који је био његов парохијан, говорио 

док га је мучио: „Хљебом сам те хранио, Игњате, а ти ми овако враћаш“. За 

Игњата се зна да је умро од карцинома, да су му синови били неспособни и 

остали без порода. Слично је било и са потомцима осталих мучитеља. 
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Напротив, старији људи из Хер. Голеша причају да су дјевојке које су 

свештенику доносиле храну, све имале добар пород.  

Мучење је настављено сјутра у канцеларији у Сјеверину, гдје је доведен због 

наводног саслушавања. Овдје је било више њих који су посматрали. Између 

осталих, био је и Милош Србљановић, који је рекао да су оца толико тукли да 

он није могао више да гледа, па је изашао. Остали посматрачи су бјежали из 

угла у угао, склањајући се с пута официру који је тукао и свештенику који је и 

падао и устајао, јер би то захтјевали да учини одмах, те би устајао и опет падао 

... Сматра се да је овај официр био Црногорац. О његовој свирепости 

посвједочио је присутни Абид Полимац, који је испричао следеће:  

Официр Црногорац је тражио од подређеног да му донесе батину да туче 

свештеника. Овај је донио окресану, која овом свирепом официру није била довољно 

„добра“ и којом је ударио доносиоца, уз ријечи: „Ово си ми донио“! Тражио је од 

њега да донесе батину „с чапорцима“, како би мучење било болније. Мучење је 

било пропраћено богохуљењем и питањима: „Вјерујеш ли сад у Бога?“, као и 

тражењем да каже гдје су неки људи које су гонили (ово је посвједочио и Крсто 

Живковић, предсједник општине Сјеверин). Кад би га питали ко га је хранио за 

вријеме скривања, одговарао је само: „Добри људи“. При изласку, један официр 

(поменути Абид Полимац зна и име овог официра, али, будући да ми то 

нисмо чули од самог Абида, већ од Душана Јаворца, којем је Абид све ово 

причао, али који је име овог официра заборавио, не можемо ни навести име. 

Сам Абид је недавно преминуо) скочио је на попова леђа, уз ријечи: „Ђиха, 

ђиха“. Латиф Гибаница, Муслиман, који је био ту и гледао, рекао је: „Видите, 

људи, да ли доликује једном официру да јаше свештеника?“ 

После овога, повели су га опет ка Саставцима, од Сјеверина према Устибру. 

И успут су га мучили, како би и људи гледали и плашили се и одрицали Бога, 

видјевши страдање свештеника. Код Прелца је од силног мучења коначно пао, 

не могавши да иде даље. Тек тада је изгубио снагу, тако да су говорили: „Ако се 

неко био смањио од силног мучења, то је он“! Напротив, претходног дана, док га 

је још држала снага, људи памте како је био горостасна крупна појава у односу 

на „ситне партизане око њега, који су га спроводили“. Достојанствено је трпио 

муке, као и остали Христови мученици, уз помоћ Божију и уз молитву 

издржавши до краја ... Смјестили су га у подрум куће Мића Мановића, близу 

оног мјеста где је мучен код ријеке Сутјеске и који и данас постоји, иако у кући 

више нико не живи. Овдје је мучење вјероватно настављено. Прича се да је отац 

на страшним мукама изговорио ријечи распетога Христа: „Опрости им, Боже, 

јер не знају шта раде“. 

Након проведене ноћи у подруму, на Светог Саву 1946. године, у мјесту 

Препран, засеоку Замрштен, код Саставака, поп Душан је усмрћен хицем у 

главу, заједно са Стеваном Јаворцем, којег су усмртили највјероватније јер је 

помагао бјегунцима, а био је и шурак Мирка Мановића. Ово је мјесто познато и 
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недавно нам је показано, захваљујући Душану Колашинцу који је као дјечак 

срео поворку која се спремала да учини страшни чин и видио гдје је то урађено. 

Он живи недалеко одатле. Послије свршеног чина, партизани су отишли до 

његовог оца, Ђорђа Колашинца. Најприје су га питали шта му је Мирко 

Мановић, а онда су му рекли да иде да види убијене – Стевана Јаворца и попа 

Душана, ако их је жељан. Поменута Драга Новаковић је са двије поњаве и 

свијећама дошла, покрила тијела и главе стријељаних и прислужила им свијеће 

за покој душе. То је било смјело с њене стране тада. Такође је у великом страху 

неколицина људи дошла по тијело свештениково. Како прича Мирко Шушањ, 

то су били, поред њега самог, још и: Владе Пријовић (у чијој кући на Пољани је 

и преноћило тијело преминулог оца), Миланко Шушањ, Павле Пријовић и 

Ранко Пријовић. Извјесни Станојевић из Саставака им је донекле помогао. 

Према такође његовом свједочењу, сахрана је ипак обављена без сметњи зато 

што се за то код надлежних изборио Миланко Гогић из Жидовића, комуниста 

на положају, који је био свештеников рођак по мајци ...   

Наша мајка је сачувала, и данас стоји, рукав очеве кошуље од беза у којој је 

мучен и чарапе, исплетене од вуне, у чивит обојене. Рукав је расјечен и прободен 

на више мјеста. Са смрзнутог и израњављеног тијела нису могли скинути 

кошуљу а да је не расијеку. Сачуван је епитрахиљ и прост дрвени крст који је 

отац у шуми направио и који му је служио за вршење свештеничких обреда. 

Дешавало се да је кришом понеког крстио и у вријеме свога скривања, а 

затицали су га и да богослужи, посебно недјељом и празницима.  

Кад су тијело донијели на Пољану, у кућу наших Пријовића, мајка пошаље 

једног рођака у Пљевља да донесе очеву камилавку. Њега зауставе у станици 

милиције и са камилавком га одведу у Нову Варош у затвор. Ту је одлежао 26 

дана. Тако је отац сахрањен без камилавке. Није окупан, већ намазан уљем, јер је 

мајка рекла да се тако сахрањују свештеници ...  

Попадија Даница је са петоро дјеце дошла из Голеша у Пљевља. Млађе 

ћерке, Милена и Стака, оца нису запамтиле. Није тешко замислити како смо 

живјели у том страшном времену, по доласку у Пљевља. Нисмо се могли 

школовати онако како је отац био замислио. Једини наш брат Спасоје – Бато, 

мајчина узданица и сестринска заклетва, отишао је шездесетих година у свијет, у 

туђину. И данас је тамо. Мајка никад није добила очеву пензију. И данас чувамо 

писани документ у коме стоји да Даница Пријовић, удова попа Душана, не 

може добити пензију јер је њен муж био народни непријатељ. До краја живота 

је примала веома скромну новчану помоћ од Српске патријаршије из Београда. 

Поп Душан Пријовић данас почива у Херцеговачким Голешима у гробљу на 

Пољани, гдје почивају и његови преци. До недавно је на његовом гробу, послије 

скоро шездесет година од његове смрти, треперио и лелујао пламен свијећа 

задушница. Пламен за вјечни покој души овог мученика и страдалника за вјеру 

Христову. А од недавно му се и обраћамо као још једном заступнику пред 

Богом. 
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Побожни људи из Хер. Голеша вјерују да је молитвама свештеника Душана 

недавно изграђена црква Св. цара Константина и царице Јелене на брду званом 

Ођа, у Херцеговачким Голешима. Кажу да је он за живота желио да се у овом 

селу изгради црква. На том мјесту је некада причешћивао ђаке. Такође вјерују 

да није случајно и да се његовим молитвама данас гради и црква св. Петра 

Зимоњића, новојављеног светитеља Дабро-босанског, на свега 50-100 м од мјеста 

мучења код ријеке Сутјеске. 

Записало потомство попа Душана Пријовића 

Напомене: Могуће је да постоји још живих људи с којима би се могло 

поразговарати, прије свега о детаљима мучења, а онда и о осталим појединостима у 

вези са свештеником Душаном Пријовићем, његовим животом и личношћу. Колико 

он и његово страдање живе у народу, свједочи и пјесма у десетерцу, коју је 2003. године 

спјевао слијепи Миливоје Пријовић из Херцеговачких Голеша. 

Наша је жеља и да фотографишемо мјеста стријељања и мучења, подрум у којем 

је провео последњу ноћ, као и пећину у којој је пронађен.  

ПЈЕСМА О СТРАДАЊУ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ДУШАНА ПРИЈОВИЋА. 

Послушајте моја браћо мила, 

Тужно цвили са Јаворја вила. 

Тужно цвили, ником се не мили.  

Ил’ је вила саломила крила 

Ил’ је много Срба сагубила?  

Те године, усред зиме љуте 

Четр’ес шесте по највећем мразу  

ОЗНА нађе ту вилину стазу, 

и у кући Стевана Јаворца 

пронађоше три шумњака борца. 

Ту Стевана стријељаше на мјесту. 

Бјеше уз’о он Миркову сестру. 

По имену звала се је Стајка,  

закукаће жалосна јој мајка, 

јер изгуби три србска јунака: 

нашег попа, милога Душана,  

брата Мирка и Стевана мужа. 

Оста јадна доживотно тужна. 

Мирко не шће да са ОЗНО-м пође, 

па и њега стријељаше овђе. 

ОЗНА попа ка Рудоме прати, 

да са крвљу овај пут наплати. 

Предаше га командиру ОЗНЕ, 

а он лије своје сузе грозне. 
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Неће никад виђет’ своју вилу 

попадију и ђечицу милу.  

Предаде се да му народ суди  

ал’ се овдје не питаше људи. 

Тај официр, Вукосав се звао, 

љутито је попа упитао ‒ 

да ли знаде куд се Божо скита,  

куд се скита и ђе ли се крије 

на подручју западне Србије? 

А он њему тих одговор даје, 

да он Божа слабо и познаје, 

јер са њиме дружио се није 

ове зиме, а и ни раније. 

Прич’о ми је тај Стеван Јаворац 

да је Божо партизански борац. 

У борби је на Сутјесци био, 

а онда се Божо одвојио. 

Одвоји се Божо из ината, 

партизани убише му брата, 

иако је тврда ријеч дата 

да му неће ни длака фалити. 

А за то ће Божо запамтити. 

Зато Божо за освету ову, 

он направи једну жртву нову. 

Уби тројку из тог комитета, 

јер су Божу били права мета: 

секретара Ловрић Јездимира 

који Божу не даваше мира. 

Десетину из ова три среза 

уби Божо из свог митраљеза. 

Тад Вукосав љутито одлучи 

како даље да он попа мучи. 

Скидоше га све до голе коже, 

усред зиме, сачувај ме Боже, 

да по зими и највећем мразу 

он бос гази замрзнуту стазу. 

Од Рудога па до Саставака 

мучи попа олош свакојака. 

Ту најамник и Игњат је био, 

попу своме он се је светио, 

а код њега чувао је овце, 

хранио се и примао новце. 
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Тај је олош из Бучија села, 

попова га доброта сапрела. 

Сломи ногу како кући дође 

и рђаво у животу прође. 

ОЗНА с попом у Саставке стиже, 

добра Драга приђе попу ближе 

и насу му шљивовицу љуту 

на његовом мученичком путу. 

По ноћи га у Замрштен воде, 

ђе ће живот завршити овдје. 

Митраљезом разнијеше му главу, 

к’о Исусу на Голготу давну. 

Стријељаше га усред црне ноћи 

ђе му нико не може помоћи. 

Без пресуде и народног суда, 

кад слобода владаше свукуда. 

Још три србска погубише тића: 

Милог Ратка и милог Милоша, 

те и стрица Сретка Пријовића. 

Четири нам убише Душана, 

Пријовића рода одабрана. 

Миодрага, Милоша и Ратка, 

ова борба не бијаше кратка. 

Милорада и Мија му брата, 

погинуше другог свјетског рата. 

Десет србских погинуло тића, 

племените браће Пријовића. 

Сви су они изгинули тада 

кад је Швабо нашом земљом влада. 

Вијест тужна породици дође, 

да Даница у Замрштен пође. 

Кад је нашла погинулог мужа 

у несвјест је пала јадна, тужна. 

Љуто цвили, чује се до Бога, 

шта страшније може бит’ од тога? 

Пријовићи, фамилија јака, 

с тугом носе стријељаног рођака. 

На пољанско донијеше га гробље, 

гдје ће вјечно почивати овђе. 

Ту Јовица деда му почива, 

а и мајка не бијаше жива, 

у загрљај прими свога сина 
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да вјечито почива са њима. 

Плаче народ, жалост је велика, 

жале свога дивног свештеника, 

који није згазио ни мрава, 

за хришћанска борио се права. 

Ту син Бато и чет’ри му шћери 

љуто куну те безбожне звијери: 

што убисте нешег милог тату 

у том страшном грађанскоме рату. 

Ћерка Зора и сестра јој Стака 

жале оца великог јунака, 

што је вел’ке допа’нуо муке, 

од проклете безбожничке руке. 

Шћер Јелена и сестра Милена, 

мили Боже, дивнијех имена. 

А Даница попадија плаче, 

мој Душане, ко ли ми те смаче. 

Смак’о те је безбожник проклети, 

да се твојој Даници освети. 

Љуто цвили, тјеши свога сина: 

још живота за нас, ђецо, има. 

А старица Борка дивно тужи: 

шта су коме ова ђеца дужни, 

што осташе без оца и куће, 

живјети је њима немогуће. 

А Даница стално рони сузе. 

Породицу рођак Лазо узе, 

да их спаси док не прође зима, 

још добријех људи увијек има. 

Па кад ова тешка зима прође 

и прољеће рано када дође, 

она с ђецом тад’ у Пљевља пође, 

код Љубице, своје сестре драге, 

да школује соколиће младе. 

Син Спасоје кад заврши школу, 

он остави домовину своју. 

У Француској, ђе и сада живи, 

осташе му родитељи мили. 

Тужну пјесму овај Србин спјева 

Пријовића великог племена. 

Из милости њега зову Мића, 

потомак је браће Пријовића. 
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Миливоје право му је име, 

Поносе се Пријовићи њиме. 

Иако је био комуниста, 

дјела су му као сунце чиста. 

Он сав живот даде своме роду, 

часном крсту и србском народу. 

Овој пјесми нек’ се свако диви. 

Благо оном ко дов’јека живи! 

Да не буде никад више рата, 

да вјечито воли брат свог брата, 

да у свијету вјечни мир завлада. 

Ову пјесму ја заврших сада. 

Вјерну пјесму ја смислих по ноћи, 

без ичије са стране помоћи. 

Спјев’о сам је после пола в’јека 

да се лоше никад не дочека. 

Спјев’о сам је, нека знају они, 

да се ово никад не понови! 

У седамдесет шестој својој години, лета Господњег 2003. ову истинску и тужну 

пјесму спјевао сам, иако сам изгубио у осмој деценији телесни вид, но Бог ми дарова 

духовни вид.    

23. јун 2005.  

15. маја 2005. године у манастиру Житомислићу била је канононизација 

Свештеномученика Дабробосанских и милешевских, међу којима и Душана 

Пријовића, пароха бучевског. Урађена је икона ових 29 Свештеномученика. 

Мјеста мучења, страдања и стријељања у међувремену су фотографисана. 
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