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Предговор

с ЕДМИЦА није ни левица ни десница већ 
средишње удружење српских писаца у 
расејању, подружница Удружења књи-

жевника Србије у Франкфурту на Мајни. 
Речено је да је „мноштво језика начин 

на који Бог корача кроз историју“. Један у 
том мноштву је и српски језик на којем је 
исписана српска поезија којом је српски на-
род оправдао своје постојање на земљи.  

У време кад се чини да је важније на ко-
јем језику говориш него шта говориш, СЕД-
МИЦА остаје верна матерњем језику и тако 
доказује да у српском народу, ма где да жи-
ви, не попушта вера у поезију.

Вера у матерњи језик је вера у свој на-
род, а вера у свој народ је вера у поезију, а 
вера у поезију је вера у Бога и вечни живот.

То доказује СЕДМИЦА којој честита ју-
билеј њен члан и поштовалац. 

Матија Бећковић 

Die „Sieben” e. V. ist weder die Linke, noch 
die Rechte, es handelt sich vielmehr 
um den zentralen Verein serbischer 

Schriftsteller in der Diaspora, ein Zweig des 
Schriftstellerverbandes Serbiens, mit Sitz in 
Frankfurt am Main. 

Man sagt, „die Vielzahl der Sprachen sei 
Gottes Art durch die Geschichte zu schreiten.“ 
Eine dieser Sprachen ist auch die serbische, 
in der die serbische Poesie geschrieben ist, 
durch die das serbische Volk seine Existenz auf 
Erden gerechtfertigt hat.

In einer Zeit, in der es scheint wichtiger 
zu sein, in welcher Sprache man spricht als 
was man zu sagen hat, bleibt die „Sieben” 
e.V. der Muttersprache treu und beweist da-
durch, dass der Glaube an die Poesie unter 
den Serben weiterlebt, ungeachtet dessen, wo 
sie leben. Der Glaube an die Muttersprache 
ist der Glaube an sein Volk, der Glaube an sein 
Volk ist der Glaube an die Poesie und letztend-
lich ist dieser Glaube an die Poesie zugleich 
der Glaube an Gott und an das ewige Leben.

Dies beweist der Schriftstellerverein „Sie-
ben” e.V. dem ich als Mitglied und Verehrer 
zum Jubiläum gratuliere.

Matija Bećković

Историјат
Historiographie

Човек као икона Божија, 
живећи ствара и стварајући живи.

Der Mensch als Ikone Gottes, 
der lebend schafft und schaffend lebt.

 Седмица            Die „Sieben“e.V.

Vorwort



                            HistoriograpHie

Ко смо, шта смо, где смо

Удружење писаца „Седмица“ је књижевна 
заједница Удружења књижевника Срби-
је – УКС, основано 1995. године са седи-

штем у Франкфурту на Мајни. 
Када је пре четврт века основано Удруже-

ње писаца 7, касније названо франкфуртска 
Седмица, а од марта 1996. године звани-
чно постало и књижевна заједница Удружења 
књижевника Србије, било је то време не са- 
мо пионирског откривања нашег песничког 
и духовног братства у расејању, које је чува-
ло српски језик, а тиме и његову душу ван 
домовине, већ и прво издавачко трагање, у 
још увек смутном времену према српском 
идентитету, ван граница његове језичке и фи-
зичке целовитости. 

Те године Седмица је била прва и до да-
нас остала једина регистрована подружница 
Удружења књижевника Србије у Европи. 

Наши циљеви су
Главни циљеви Седмице су очување ма- 

терњег језика, литературе и културног насле- 
ђа за млађе генерације у дијаспори и јачање 
српско-немачке културне размене. 

УП „Седмица“ одржава контакт између 
аутора и читаоца и даје чврсту подлогу за бро- 
јне сусрете писаца и њихову афирмацију. 

Са својих 60 чланова, који живе и ства-
рају у Немачкој, Француској, Холандији, Шве-
дској, Белгији и Швајцарској, Седмица је је-
дно од књижевно најживљих места српских 
писаца у европском расејању. 

Wer sind wir, was sind wir und 
wo sind wir

Schriftstellerverein „Sieben” (SV „Sieben“) 
ist eine Literaturgemeinschaft des Schrift-
stellerverbandes Serbiens – UKS, der 

im Jahr 1995, mit Sitz in Frankfurt am Main, ge-
gründet wurde.

Vor einem Vierteljahrhundert wurde der 
Schriftstellerverein 7 gegründet. Später bekannt 
geworden als die Frankfurter Sieben е.V, und ab 
März 1996 offiziell als die Literaturgemein-
schaft des UKS. Dies war die Zeit, die nicht nur 
für die Pionierentdeckung unseres dichteri-
schen Geistes und für die Bruderschaft in der 
Diaspora sorgte, sondern sie bewahrte auch 
den Bestand der serbischen Sprache und somit 
auch die serbische Seele fern der Heimat. Es 
war auch zugleich die Zeit, der Suche nach Ver-
legern, in einer immer noch düsteren Phase ge-
genüber der serbischen Identität, außerhalb 
ihrer sprachlichen und physischen Integrität.

In diesem Jahr wurde die „Sieben” e.V. die 
erste und bis heute noch die einzige eingetra-
gene Gemeinschaft des Schriftstellerverbandes 
Serbiens in Europa.

  

Unsere Ziele sind

Die Hauptziele der „Sieben“ e.V. sind 
die Pflege der serbischen Sprache, der Literatur 
sowie der kulturellen Hinterlassenschaft für 
die folgenden Generationen in der Diaspora 
und die Stärkung des kulturellen Austausches
zwischen Deutschland und Serbien. 

Um diese Ziele erreichen zu können, baut der 
Schriftstellerverein „Sieben” Kontakte zwischen 
Autoren und Lesern sowie Literaturkritikern 
und anderen künstlerischen Gruppen auf und 
stärkt diese.

 Mit seinen rund 60 Mitgliedern, die in 
Deutschland, Frankreich, Holland, Schweden, 
Belgien und der Schweiz vertreten sind, ist die 
Sieben e.V. der bedeutendste serbische Schift-
stellerverein in der europäischen Diaspora.

идејни творци УП „седмица” 
Die Gründer des Schriftstellervereins „Sieben” e.V.

Милутин Алемпијевић, 1927–2010.                       Лариса Видић, 1943 –2013.
Milutin Alempijević                                                        Larisa Vidić 

Потписници оснивачког Статута 
                      
1. Милутин Алeмпијевић
2. Лариса Видић
3. Лазар Дашић
4. Алекса Батановић
5. Јелена Зарић
6. Милорад Мики Миленковић
7. Александар Обрадовић
8. Душан Вујичић

Gründungsmitglieder 

1. Milutin Alempijević
2. Larisa Vidić 
3. Lazar Dašić
4. Aleksa Batanović
5. Jelena Zarić
6. Milorad Miki Milenković
7. Aleksandar Obradović
8.          Dušan Vujičić
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Оснивачкој скупштини 
присуствовали: 

1. Милутин Алемпијевић
2. Лариса Видић
3. Душан Вујичић
4. Драгица Шредер 
5. Костадинка Коца Ђорђевска
6. Милорад Мики Миленковић
7. Јелена Зарић
8. Реља Лукић 
9. Бранко Влаховић 
10. Нада Рат
11. Радован Лепановић
12. Саво Костадиновски 
13. Лазар Дашић
14. Алекса Батановић 
15. Драган Радовановић 
16. Александар Обрадовић 
17. Петер Ристић 
18. Винка Павловић 
19. Игњатије Слијепчевић

an der Gründungsversammlung 
nahmen teil:

1. Milutin Alempijević
2. Dušan Vujičić
3. Larisa Vidić
4. Dragica Schröder
5. Kostadinka Koca Djordjevska
6. Milorad Miki Milenković
7. Jelena Zarić 
8. Relja Lukić
9. Branko Vlahović
10. Nada Rath
11. Radovan Lepanović
12. Savo Kostadinovski
13. Lazar Dašić
14. Aleksa Batanović
15. Dragan Radovanović 
16. Aleksandar Оbradović
17. Peter Ristić
18. Vinka Pavlović
19. Ignjatije Slijepčević

активности
- Организација сусрета писаца и њихова афирмација
- Организација приредби за децу и омладину
- Одржавање контаката између аутора и читаоца, матице и дијаспоре, кроз бројне  

 књижевне вечери и промоције књига
- Организација међународних Мајских и Октобарских сусрете писаца дијаспоре
- Организација учешћа писаца из дијаспоре и матице на београдском и                            

             франкфуртском сајму књига
- Објављивање алманаха, годишњака, зборника, антологија
- Рад са децом, недељно, кроз Литерарну секцију „Ршум школа”

Aktivitäten

- Die Organisation von Schriftstellerbegegnungen und die Affirmation derselben
- Das Organisieren von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
- Kontaktpflege zwischen den Autoren und Lesern, zwischen der Heimat und der Diaspora  

 durch zahlreiche Literaturabende, Buchvorstellungen und Lesungen
- Das Organisieren der Internationalen Mai- und Oktoberbegegnungen der Schriftsteller 
      der Diaspora
- Teilnahmeorganisation von Autoren aus der Diaspora und der Heimat auf der 
 Frankfurter Buchmesse
- Die Veröffentlichung von Almanachen, Jahresbüchern, Gedichtsammlungen, Anthologien
- Wöchentliche Arbeit mit den Kindern im Rahmen der Literatur AG „Ršum-Schule”

|   Лариса Видић и Саша Јовановић, оснивач и подмладак        
larisa Vidić und Saša Jovanović, gründerin und nachfolger

|    Лариса Видић и Предраг Петровић 
larisa Vidić und Predrag Petrović
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 Свети Сава
  Der Heilige Sava

„Светионик си наш
где год да смо расејани,

олтар и икона која нас чува...“

„Unser Leuchtturm bist Du,
wo auch immer wir uns befinden,
Du bist der Altar und die Ikone, 

die uns bewahren...“

Слава УП „Седмицa”

о Крсној слави 
и светом сави

К рсна  слава, слављење Светог заштитни-
ка куће, породице и рода, изузетно је 
важан елемент српског верског и нацио-

налног идентитета. У претхришћанско вре-
ме славио се митски прапредак, који је вре-
меном добио статус заштитничког кућног 
божанства, чиме се чувала свест о пореклу и 
континуитету трајања. Постоје показатељи, 
да су некада сви Словени (а можда и остали 
Индоевропљани) неговали овај култ, данас 
су то међутим само Срби.

Примањем хришћанства, прапредак се 
замењује свецем и прва забелешка о славље-
њу хришћанске Крсне славе у српским кра-
јевима на Балканском полуострву потиче 
из 1018. године. Познато је, даље, да су тзв. 
словенски апостоли Св. Ћирило и Методије 
донели поуку Исуса Христоса и Србима, но-
ва вера се међутим апсолутно омасовила и 
дефинитивно учврстила кроз предани рад 
Светог Саве Српског. Није, значи, чудно да је 
овај земно-небески великан заправо канони-
зовао и Крсну славу у Српској православној 
цркви.

Растко Немањић, најмлађи син Великог 
жупана Стефана Немање и потоњи Свети 
Сава, одлази кришом у својој седамнаестој 
години у Свету Гору Атос, где се замонашу-
је. Прво уточиште налази у руском манасти- 
ру Светог Пантелејмона, касније прелази у 
грчки манастир Ватопед, 1198. године, пошто 
му се његов отац, као монах Симеон, придру-
жио, одлази у Никеју, где од цара Алексеја III. 
добија хрисовуљу, дозволу да оснује први срп-
ски манастир на Атосу. У Хиландару настаје 
прва српска духовна Академија, библиотека, 
као и болница. Сава пише Хиландарски типик, 
устав српског киновијског монаштва, којим 
се регулише монашки живот у манастирској 
заједници, као и Карејски типик за еремитске 

Über das Schutzheiligen-Fest 
und den Heiligen Sava

Das Schutzheiligen-Fest (Krsna slava), 
gewidmet dem Heiligen Schutzpatron 
des Hauses, der Familie und des Ge-

schlechtes, ist ein essenzielles Element der 
serbischen Gläubigen und nationalen Iden-
tität. In vorchristlicher Zeit wurde der mytho-
logische Urahn, der mit der Zeit als sogenannte 
Hausgottheit verehrt wurde, als Schutzpat-
ron betrachtet. Es gibt Hinweise, dass damals 
alle slawischen Völker und möglicherweise 
auch die anderen Indoeuropäer diesen Kult 
pflegten, heute jedoch praktizieren dies nur 
noch die Serben.

Nach der Christianisierung wurde der 
Urahn durch einen Heiligen ersetzt und die 
erste schriftliche Erwähnung dieses Festes, 
in den serbischen Siedlungsgebieten auf der 
Balkanhalbinsel stammt aus dem Jahre 1018. 

|     Свети Сава (der Heilige  Sava),1174-1235     |  

Das Schutzheiligen-Fest SV „Sieben” e.V.



искушенике. Године 1200. пише „Службу Све-
том Симеону" која заједно са каснијим делом 
„Житије Светог Симеона" (настало 1208. годи-
не као увод у Студенички типик) представља 
почетак српске књижевности. Он сам преводи 
медицинска дела Галена, Хипокрита и Авице-
не и регулише (у Хиландарском типику) болни-
чку организацију. Године 1206. одлази у Србију 
и мири завађену и зараћену браћу Стефана 
и Вукана, 1209. оснива прву болницу у Србији 
(Студеница) и - неуморно шири  реч Божију 
међу Србима.

Године 1217. Сава успева да преговорима 
одврати мађарског краља  од планираног напа-
да на Србију а затим се повлачи на две године у 
Хиландар. Године 1219. је опет, на царском 
двору у Никеји, где од патријарха Мануела 
Сарантена добија звање архиепископа а од ца-
ра Теодора Ласкариса самосталност Српске 
Православне Цркве, чиме је међународно 
признање и државног легитимитета Србије 
дефинитивно санкционисано. Године 1220. 
је опет у Србији и пише Номоканон, законик 
црквеног и грађанског права, по угледу и на 
основу важећег римског права у Византи-
ји. Следеће године настаје његов „Акт обна-
вљања свете, истините, православне вере”. 

Des Weiteren ist bekannt, dass die sogenannten 
Slawischen Apostel, Cyril und Method, das 
Christentum zu den Slaven brachten. Erst nach 
dem Wirken des Heiligen Sava, erlangte die 
neue Religion fast die absolute Gültigkeit bei 
den Serben.

Der junge Fürst Rastko Nemanjić, der 
jüngste Sohn des Großžupans* Stefan Nemanja, 
ging als Siebzehnjähriger gegen den Willen 
seiner Eltern zum Heiligen Berg Athos, und 
wurde zum Mönch, zuerst im russischen 
Kloster des Hl. Panteleimon und dann im grie-
chischen Kloster Vatopedi. Im Jahr 1198, nach 
dem sein Vater als Mönch Simeon zu ihm 
kam, ging er zum byzantinischen Kaiser Alexei
nach Nicaea und bekam die Erlaubnis, Hilan-
dar, das erste serbische Kloster auf Athos, zu 
gründen. Dort entstanden die erste serbische, 
geistige Akademie, eine Bibliothek sowie ein 
Krankenhaus. Sava schrieb das Typikon von Hi-
landar, welches das Leben einer koinobitischen 
Mönchsgemeinschaft regelte, sowie das Typi-
kon von Kareia, das für die eremitische Lebens-
weise gültig war. Im Jahre 1200 schrieb er den 
„Dienst für den Hl. Simeon“, der zusammen 
mit der späteren Hagiographie „Das Leben des 
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У то време Немањини наследници граде или 
обнављају манастире – Студеница, Жича, 
Милешева, Хвосно, Пећ, Врањина, Мајка 
Божија од Стона... Сава је 1229-1230. на хо- 
дочасничком поклоњењу у Светој Земљи – ту 
оставља српске манастире Акра и Јерусалим-
Сион, купује и кућу Светог Јована Богослова у 
Јерусалиму, у којој је одржана Тајна вечера...

Напоменимо овде да Свети Сава није 
био једини из Светородне краљевске и цар-
ске династије Немањића, који је оставио 
трагове у Светој земљи. Краљ Милутин је 
на пример својевремено купио тада највећи 
манастир у Јерусалиму, чија капија је остала 
забележена као „Баб ал Срб“ (Српска капија) 
и представљала једну од девет капија, које су 
водиле у Стари град Јерусалима.

Године 1234. Сава се повлачи са места 
архиепископа, а годину дана касније је опет 
у Јерусалиму, Александрији, Антиохији, ме-
ђу монасима са Синаја. При повратку, за 
време посете бугарском цару Јовану Асену, 
у Трнову, 14.1.1236. напушта Свети Сава од 
Србије овоземаљски живот.

Кроз његово животно дело, дакле, Срби 
су постали светосавски народ. 

Heiligen Simeon“ als Anfang der autochtonen 
serbischen Literatur gilt. Gleichzeitig über-
setzte er die medizinischen Werke von Galen, 
Hypokrates und Avicena. Im Jahre 1206 reiste 
er nach Serbien und söhnte seine inzwischen 
verfeindeten Brüder Stefan und Vukan mit- 
einander aus. Er gründete 1209 das erste 
Krankenhaus in Serbien (Kloster Studenica). 
Es gelang ihm, im Jahre 1217, den ungarischen 
König, im letzten Augenblick vom fest geplant-
en Angriff auf Serbien, abzubringen und da-
raufhin zog er sich für zwei Jahre wieder nach 
Hilandar zurück.

Danach reiste er wieder nach Nicaea, wo er 
vom byzantinischen Patriarchen Manuel Sar-
anten die Würde des Archeepiskopen und vom 
Kaiser Theodor Laskaris die Selbstständigkeit 
der Serbisch-Orthodoxen Kirche erhielt. Nach 
den damals geltenden Regeln wurde dadurch 
auch die Souveränität des serbischen Staates, 
endgültig international anerkannt.

Im nächsten Jahr schrieb er den Nomo- 
kanon, das erste „Kirchliche und Bürgerliche 
Gesetzbuch“ in der serbischen Geschichte. Im 
Jahre 1221 folgte sein „Akt der Erneuerung des 
heiligen, wahren, orthodoxen Glaubens“. Die 
Nemanjiden bauten oder erneuerten zu dieser 

                            der Heilige saVa

|  Манастир Хиландар, Света гора, 12. век            |   |  kloster Hilandar, Heiliger Berg, 12. Jahrhundert  | |  Манастир Студеница, Србија, 12. век                  |  |  kloster Studenica, Serbien, 12. Jahrhundert        | 

* großžupan: adelstitel / Herrschertitel


