


Икона у прањанској цркви

Icon in the church of Pranjani

Овај несвакидашњи иконографски приказ херојског 
подвига прањанског народа, настао је из велике 
љубави према хуманом делу простог  сеоског народа. 
Испуњавајући један од основних постулата хришћанске 
вере да љубимо ближње своје, негледајући на језик који 
говоре, верску припадност или боју коже, примио у своје 
домове пилоте савезничких снага који су се после обарања 
нашли у животној опасности.

Са знањем да је ова спасилачка мисија спроведена без 
иједне жртве и да је у њој учествовало преко 500 спасених 
авијатичара као верујући људи не можемо заобићи Божије 
милосрђе и човекољубље као ни молитвено заступање 
Светог Саве и Светог Николаја мирликијског, а и благослов 
Светог владике Николаја, тадашњег епископа жичког.  

Икона представља историјски приказ у коме Свети 
Сава уз Христов благослов шаље Светом Николају авион са 
спашеним пилотима. Испод светаца се налазе Прањани са 
обе цркве.

This extraordinary iconographic depiction of the heroic 
deed of the Pranjani people came from a great love for 
the humane part of the simple rural people. Fulfilling one 
of the basic postulates of the Christian faith that we love 
our neighbors, despite the language, language, religion, or 
skin color, we received Allied pilots who were in danger of 
destruction after their destruction.

Knowing that this rescue mission was carried out without 
any sacrifice and that over 500 rescued aviators participated 
in it, as believing people we cannot bypass God’s mercy and 
philanthropy, nor the prayerful intercession of Saint Sava and 
Saint Nicholas the mysterious, and also the blessing of Saint 
Bishop Nicholas, then Bishop of Žiča.

The icon represents a historical account in which the Holy 
Sava, with the blessing of Christ, sends a plane with rescued 
pilots to Saint Nicholas. Below the saints are the Pranjans 
from both churches.





У доњем делу иконе Свети Николај 
жички благосиља авијатичаре, Свети Сава их 
уводи у авион.

In the lower part of the icon St. Nicholas 
of Žiča blesses the aviators, St. Sava introduces 
them to the plane.

У порти су живи и упокојени људи 
који негују ову причу да од заборава. Све 
их повезује хуманост и пријатељство које 
су нашли у невољи која их је задесила. Од 
пилота Чарлса Дејвиса који чува тадашњу 
бебу Слободана Јевтовића у Леушићима до 
спашеног Леа Брукса чији је син седамдесет 
година касније дошао да обиђе Прањане. 

There are live and retired people in the 
port who cherish this story from oblivion. 
They are all connected by the humanity 
and friendship they found in the affliction 
that afflicted them. From pilot Charles Davis 
guarding Slobodan Jevtovic’s then-baby in 
Leusici to the rescued Leo Brooks whose son 
came to visit the Pranjans seventy years later.



Свети Николај их у Барију предаје 
Светом Јовану Шангајско-Сан Франциском. 
Златна врата авиона симболишу спасење.

St. Nicholas hands them to St. John of 
Shanghai-San Francisco in Bari. The golden door 
of the plane symbolizes salvation.

Са десне стране испред катедрале Светог 
Николе у којој се налазе и његове мошти 
налазе се спашени пилоти. На средини иконе 
Джејмс Вокер једини афроамерички пилот у 
селу оставља чизме на поклон малом дечаку 
Радољубу Јанковићу чија га је породица 
чувала.

On the right in front of St. Nicholas 
Cathedral where his relics are located are 
rescued pilots. In the middle of the icon, James 
Walker, the only African-American pilot in the 
village, leaves his boots as a gift to a young boy, 
Radoljub Jankovic, whose family has kept him.



У угловима иконе налазе се грб Југославије и 
симболи Мисије Халијард, 15 ваздухопловне армије и 

војно обавештајне јединице америчке армије ОСС.

In the corners of the icon are the coat of arms of 
Yugoslavia and the symbols of Mission Halliard, the 15th 

Air Force and the US Army’s military intelligence unit.



На медаљонима се налазе 
портрети организатора мисије. 

Са леве стране Драгољуб 
Михаиловић, Звонко Вучковић, 

Ник Лалић,  Џорџ Крајгер и Артур 
Џибилијан а са десне стране 

Вилијам Донован, Натан Твајнинг, 
Џорџ Мусулин, Џорџ Вујновић и 

Мајкл Рајачић.

The medallions feature portraits 
of mission organizers. On the left 
are Dragoljub Mihailovic, Zvonko 

Vuckovic, Nik Lalic, George Krajger 
and Arthur Djibilian, and on the 

right are William Donovan, Nathan 
Twining, George Musulin, George 

Vujnovic and Michael Raјacic.



Надамо се да ће и ова икона помоћи 
да тишина која је деценијама обавијала 
писту на Галовића пољу бити развејана и 
да ће глас о овим  дивним људима отићи 
у свет у коме је све мање човекољубља и 
трпељивости. Надамо се да ће нам актери 
које описује икона бити пример како да 
живимо наше животе. 

Овакве ликовне историјске форме 
можемо наћи у хришћанству од Боја на 
Косову до Битке на Неви догађајима који су 
ставили трага у прошлости.

Овај иконографски приказ урадио је 
Милан Кочијашевић који је такође осликао 
прањанску цркву Светог Вазнесења. Икона 
је дар председника Фондације Мисија 
Халијард Џона Капела.

Парох прањански јереј  
Војислав Рисимовић

We hope that this icon will also help to 
keep the silence that has circled the runway in 
Galovic Field for decades, and that the voice 
of these wonderful people will go to a world 
where there is less and less humanity and 
patience. We hope that the actors described 
by the icon will be an example of how we live 
our lives.

We can find such fine art historical forms 
in Christianity from the Color in Kosovo to the 
Battle of the Neva events that have laid traces 
in the past.

This iconographic depiction was made 
by Milan Kocijasevic who also painted the 
church of St. Ascension in Pranja. The icon is a 
gift from the President of the Halyard Mission 
Foundation John Cappelo.

Parish priest of Pranjani  
Vojislav Risimovic


