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ИВАН БРБОРИЋ, виши кустос-историчар
UDK 908(497.11 Александровац)
Завичајни музеј Жупе
94(497.11 Александровац)
Александровац, Жупана Немање 95

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ
Настанак и развој варошице
АПСТРАКТ: Рад представља тежњу аутора да се забележи кратка историја Кожетина (Александровца) и један од најзначајнијих датума из историје
Александровца и читаве Жупе – 19. јун по старом или 2. јул по новом календару
1882, као и краћа биографија човека по коме је град добио име, краља Александра
Обреновића.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Александровац, Кознички срез, Кожетин, Жупа

Варошица Кожетин1 се развијала на узаним терасама Кожетинске реке и Поповачког потока, а помињала се још у средњовековним
историјским изворима. „Кожетино долне“ се највероватније налазило на
месту данашњег Александровца, али доласком Турака становништво се
повукло на простор око цркве на брду док су се на напуштеном простору простирале баште и њиве. Дакле, „Кожетино горње“ је као насеље
формирано на простору око цркве на узвишењу западно изнад данашњег Александровца.
Постоји неколико сачуваних легенди о настанку имена Кожетин.
Једна од њих каже да је Стефан Немања даровао манастиру Студеница
многа имања у Жупи. Како би монаси и радници имали где да се моле,
он је наредио да се сагради црква, што је и учињено. Црква је освећена
на Преображење. Тада се у народу причало да је црква лепа и велика
„к’о Жељин“.2 Спајањем ове две речи настала је реч „Кожељин“ а временом, сажимањем „љ“ у „т“, настао је данашњи назив Кожетин. Друга
легенда казује да је ово место некада било познато по штављењу кожа за
опанке и остале кожарске производе. Штављење је вршено помоћу цеђа
и креча у специјалним јамама које се назиру и данас. Верује се да је
место добило име управо по штављењу кожа. Трећа легенда каже да је у

стране.

1

Насеље Кожетин постоји и данас као предграђе Александровца са западне

2

Планина која се налази на западној страни општине Александровац, 1874 m н. в.
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време владавине Турака становништво овог краја било упорно да на
овом месту подигне цркву. Једна изабрана група је отишла код турског
бега да га моли за дозволу. Он им то и дозволи, али под условом да
црква може бити величине једне воловске коже. Жупљани су одмах
заклали доброг вола, и од његове коже опкројили непрекидну опуту
којом су оградили велику површину на којој су почели да граде цркву.
Турски бег је после неког времена дошао да види цркву и схватио превару довитљивих Жупљана, али због датог обећања није желео да стопира
градњу цркве. Легенда каже да је по овој воловској кожи насеље добило
име Кожетин. Ова последња легенда је и најмање вероватна, јер се
Кожетин као насеље помиње у писаним изворима много пре доласка
Турака.3
Најстарији писани помен Кожетина налазимо у ктиторској повељи Стефана Немање манастиру Студеница из 1196. године у којој, између осталог, пише: „Аз Стефан Немања самодржац Српскије земље и
поморскије, како приложи манастиру Студеници, Храму Пресветије Богородице, метох и села и засеоке и синоре ... и у Расини метох Поповац,
црква храм Ваведеније Пресветије Богородице и заселке, и село Кожетин,
село Ракла, и заселак и село Поховац, и село Велика Крушевица и подруми
и повеле да приносе вино треби ради манастиру“.4 Кожетин је због свог
положаја на раскрсници путева у овом студеничком метоху имао посебно место кроз читав средњи век. Своја имања у Жупи студенички калуђери су распродали тек 1876. године.5
Кнез Лазар Хребељановић (1329–1389) имао је према легенди
своје винограде у жупским пољанама6 Крушевица и Прибојевац. Поуздано знамо да је често боравио на средњовековном граду Кознику, чије
се рушевине данас налазе на петнаестак километара југозападно од
Александровца и по коме је срез носио име готово седамдесет година.
Са сигурношћу можемо рећи да је Жупа, која се у време владавине кнеза Лазара наслањала на престони град Крушевац, била итекако важна
стратешка тачка. Самим тим и не чуди што је управо у то време у близини Кожетина саграђен један од најпознатијих српских средњевековних
манастира – манастир Дренча, посвећен Ваведењу Пресвете Богородице, чија је градња завршена 1382. године. Значај ове светиње данас није
3

Здравко Костић, Легенде винородне Жупе, Крушевац 1994, 9.
Милослав Бонџић, Сто педесет година Основне школе у Александровцу 1837–
1987, Александровац 1987, 12.
5
Летопис Александровачке цркве.
6
Пољане – сезонска виноградарска насеља у Жупи која су настала још у средњем веку. Грађене су од слабог материјала, а подруми од камена. Њихова сликовита
архитектура представља посебну специфичност на овим просторима. Данас су углавном
урбанизоване или веома девастиране.
4
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толикој познат широј јавности, вероватно и због чињенице да је порушен одмах по доласку Турака на ове просторе. Чињеница, међутим, да је
у то најтеже време у историји српског народа, управо један од оснивача
и члан братства овог манастира, монах Данило, стао на чело Српске
православне цркве као патријарх Данило III7, говори о значају овог
манастира у том периоду.
Деспот Стефан Лазаревић (1377–1389) дао је челнику Радичу
Поступовићу, господару Козника, у баштину 70 села, међу којима је и
„Кожетино горње и Кожетино долње“ са још неколико села овог краја.
Ову повељу је челнику Радичу касније потврдио и деспот Ђурађ Бранковић 1429. године.8
У време турске владавине Кожетин је припадао Козничкој нахији
која се налазила у Крушевачком санџаку (тур. Алаџа Хисар).9
Најстарији попис становништва јесте турски попис из 1516. године у коме се Кожетин још увек делио на Доњи и Горњи. Тако је Доњи
Кожетин имао 26 кућа, док је у Горњем било 35 кућа. Према попису на
овом простору у то време још увек није било насељених муслимана.10
Већ у наредним деценијама Жупу насељавају и Турци, међутим не у
масовнијем броју.
И поред великог страдања српског становништва, посебно у
ратовима између Угара и Турака током XV и XVI века, великих збегова
1480–1482. када је у Угарску пребегло више од 100.000 Срба, као и присилног исељавања хиљада Срба у Турску – густина насељености у Жупи
је увек била већа у односу на околне крајеве. Становништво је у огромној већини било православно, изузев неколико десетина турских кућа
насељених из других крајева и занемарљивог броја исламизираних Срба
и Цигана. Етничку слику Жупе измениле су две велике српске сеобе из
1690. и 1737. године. Та исељавања су трајала све до ослобођења ових
крајева 1833. године. После тога, поред староседелаца Жупу насељава
становништво са простора Црне Горе, Херцеговине, Косова и Метохије,
околине Тетова, долине Ибра, Старог Влаха и др.11
Насеље Кожетин је у Првом српском устанку имало значајну
улогу у Карађорђевој Србији. Градња Кожетинске цркве започета је у
7

Патријарх Данило је на челу СПЦ био у периоду 1390–1396. као шести српски
патријарх.
8
М. Бонџић, н. д., 14.
9
Реџеп Шкриељ, Санџак Алаџа Хисар 1530. године, Расински анали, бр. 5, Крушевац 2007, 9.
10
Милисав В. Лутовац, Жупа александровачка, антропогеографска истраживања,
Београд 1980, 18.
11
Петар Влаховић, Етнички процеси у Жупи александровачкој, Крушевачки зборник, бр. 9/10, Крушевац 2003, 133, 134.
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освит избијања Првог српског устанка, 1803. године, на месту остатака
раније богомоље. Црква је завршена и освећена на Спасовдан 1804. Ту,
око саме цркве, на месту одакле се пружао поглед на питому виноградарску Жупу, од почетка устанка налазио се Шанац кожетински који је
остао у српским рукама све до пада Београда и осталих већих градова
1813. године. Турци су зазирали од овог места говорећи да када је на
Жељину магла онда је у Кожетину буна.12 На њему се водило девет бојева са Турцима у којима су Срби однели победе. Вође устаника у Жупи
били су: Павле Цукић, Петар Ђукић, поп Сима Младеновић, поп Радосав
Лукић, прота Илија и кнез Илија Богосављевић.13 У периоду 1804–1837.
при овој цркви је било 11 свештеника и највероватније исто толико
парохија. Такво стање се задржало до изградње цркве у Брусу у коју прелази пет свештеника.
У Карађорђевој Србији читава област око Кожетина је називана
„Кнежина Жупа“ или „Козничка кнежина“. У време присаједињена шест
нахија Кнежевини Србији, 1833. године, ова област се означава као
Козничка, а понегде Жупска капетанија. Наредне, 1834. године, преплићу се називи с врло нејасном поделом: Жупа Расина, Жупа кожетинска
са Капетанијом козничком. Године 1835. то је Срез или Капетанија жупска. Од 5. маја 1836. па све до 15. марта 1890. овај крај носиће свој најпознатији назив: Кознички срез. Последње деценије XIX века Кознички
срез је преименован у Жупски, који је 5. јануара 1899. подељен на два
мања, и то на Жупски срез са седиштем у Александровцу и Копаонички
срез са седиштем у Брусу. Ова два среза ће егзистирати као такви све до
увођења комуналног система у Народној Републици Србији, 20. јула
1955, када су формиране данашње општине Брус и Александровац.14
О периоду непосредно пред коначно ослобођење од турског ропства о Кожетину и Козничкој нахији нема пуно сачуваних података.
Остало је забележено да су се великаши са овог подручја попут извесног
књаза Дмитра и капетана Илије Богосављевића обраћали кнезу Милошу
са молбама да народ спасава од Турака, јер је Жупа тада као погранична
област често била на удару. Тако књаз Дмитар из Козничке нахије шаље
писмо господару Милошу: „Љубимо вашу руку славну и ми и сви опште
народ, кнезови и попови и остала сиротиња од Козничку наију, молимо
вас господару Милошу избави њи од Турака; нашу децу заробише, мужеве
побише аман за Божији атар чини ми једно адале да њи види Бог да њи
чује цар и ви господару, да ли чујеш, да ли не чујеш или не ајаш за нас, ми
12

М. В. Лутовац, н. д., 17.
Архив САНУ, број 9009.
14
Милован Матић, Срез кознички 1833–1899, Жупски зборник, бр. 1, Александровац 2006, 75.
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ти Жупа изгибе но њи пиши писмо кућемо ти сад ми да идемо, нас Турци
загубише сасвим.“ Коначно, 29. маја 1833. и Крушевачка нахија је присаједињена Кнежевини Србији, а већ на Видовдан исте године кнез Милош
долази у посету Крушевцу и поставља Илију Богосављевића за кнеза
козничког.15 На Трифунској скупштини у Крагујевцу установљена су
сердарства, а Кознички срез је припао Расинском сердарству са седиштем у Јагодини. Оваква подела је трајала само годину дана, јер су Уставом из 1835. укинута велика сердарства а Србија је подељена на 17 округа. Кнез Милош поставља Обрада Милосављевића Човића из Ступња за
привременог надзиратеља Жупе Расине, а Марка Протића за привременог надзиратеља Жупе кожетинске. Сељаци из целе Жупе на Копаонику
крче шуме и постављају гранична обележја.16 Крчење шума у унутрашњости је дошло као последица насељавања ових простора. Срески
капетани су делили ненасељену земљу. Први попис домова у ослобођеној области извршен је 1834. године. Кознички срез је обухватао 98
насељених места са 1430 кућа, док су у Кожетину била 23 дома.17
Седиште Козничког среза од 1833. до 1874. било је у Виткову.
Иако мање насеље, Витково је имало изузетан географски положај – на
раскрсници путева од Ибра и Копаоника према Крушевцу и с друге
стране, од долине Западне Мораве ка Топлици и Расини. После 1874.
центар среза се неколико година налазио у Брусу, а до краја XIX века у
Александровцу. Антагонизми водећих људи ове две варошице биће и
основни повод поделе среза на два мања.18
Године 1838. територија среза се простирала од Јанкове клисуре
до Новог Села, од Трстеника до Рогавчине и од Мајдева до Шошића на
Копаонику. Ова територија је била ограничена са пет караула према Турској.19 Уставом из 1838. године Србија је подељена на окружија која су се
делила на срезова. Број округа се неће мењати готово пола века. Године
1839, на великој Народној скупштини у Београду 12. и 13. јуна, под притиском уставобранитеља абдицирао је кнез Милош Обреновић. Један од
депутата на скупштини био је и кожетински свештеник Сава Петровић.20
Уређење политичких и привредних прилика после ослобођења
довело је до општег развоја, па тако и села Кожетин које у наредним
деценијама полако прераста у варошицу. После доношења Устава предвиђено је да се у сваком већем селу и варошици оснују тзв. „мале“ шко15

Бранко Перуничић, Крушевац у једном веку 1815–1915, Крушевац 1971, 125.
М. Матић, н. д., 77.
17
Б. Перуничић, н. д., 125.
18
М. Матић, н. д., 76.
19
Адам Стошић, Под небом Крушевца, књижевно-историјски зборник крушевачког краја, Крушевачки гласник – Крушевац, Просвета – Београд, 1997, 754.
20
М. Матић, н. д., 78.
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ле са по једним учитељем, у којима се учи читање, писање, веронаука и
рачун. Једна од таквих школа основана је у Кожетину 1837. године.
Премда у том тренутку није спадао у већа места, богата историја, положај, трговачка и занатска делатност утицали су да у Кожетину буде отворена прва школа у Козничком срезу. Први учитељ био је извесни Милован Јоксимовић из Радманова.21
Према попису стоке који је извршен 1848. године Кожетинска
општина је бројала 170 грла коња, 700 говеда, 500 оваца, 300 коза, 600
свиња, 250 трмки пчела, 500 мотика винограда и 2300 стабала шљива.
Попис је извршен у пет села ове општине у којима је тада било 130
домова. У извештају који је поднео начелству Окружија крушевачког
начелник Козничког среза Василије Цукић каже да је у срезу дошло до
застоја у сађењу винограда због недостатка плацева, те да је због суше
род кукуруза и пшенице слабији него претходних година. Занимљиво је
да је у попису забележено како се још увек није садио кромпир, сем
незнатних количина у Липовачкој општини.22
Млада држава је ради бржег развоја и пуњења државне касе стално повећавала порезе и прирезе. То је међу становништвом изазивало
велико незадовољство, а понекад доводило и до отворених побуна. Тако
је било и приликом заседања једне среске скупштине која је одржана у
Брусу. Извесни поручник Ђукић је у свом извештају који је послао из Виткова, 10. октобра 1854, записао да су бунтовници викали да хоће поново
под Турке јер им је под њима било боље. По налогу начелника том приликом је ухапшено десетак лица осумњичених за побуњивање народа.23
Према попису села и срезова Окружија крушевачког од 14.
новембра 1859. Кожетин је имао 68 кућа са 74 пореске главе, што је троструко више у односу на двадесетак година раније. Из пописа дућана
који је урађен две године раније види се да је у Кожетину „као паланки“
било укупно 19 дућана и сви су били категорисани као „ситничарски“,
што је значило да су се бавили трговином мешовитом робом на мало. У
Козничком срезу је још само у Брусу постојало 8 дућана и у селу Јелакцу један. Године 1859. долази до реорганизације срезова. Срезу козничком је према тој подели припало 73 села, која су подељена на 15 општина са 2.158 кућа и 2.690 пореских глава.24 Према општем статистичком
прегледу за 1863. годину, Кознички срез је био први по величини а други по броју становника у Крушевачком округу. Иначе, овај округ су
осим Козничког сачињавали и Јошанички, Крушевачки и Трстенички
21

М. Бонџић, н. д., 29.
Б. Перуничић, н. д., 463.
23
М. Матић, н. д., 80.
24
Б. Перуничић, н. д., 623.
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срез као и варош Крушевац као посебна административна јединица.
Према овом прегледу, Кознички срез је имао 73 села, две вароши, две
зидане цркве, 10 свештеника, ниједну зидану кућу, 2.326 незиданих,
8.913 мушких и 8.455 женских глава, 2.867 пореских глава. Из овог
документа видимо да је у срезу постојала једна незидана школа са једним учитељем и 27 ђака што је био знатно мањи број у односу на суседне срезове. Варошких дућана је било 31, а механа 13.25
Према новој подели спроведеној 1866. године срез је подељен на
четири општине: Бруску, Трнавачку, Витковачку и Кожетинску којој су припадала места: Кожетин, Пуховац, Лесковица, Велика Врбница, Латковац,
Доњи Вратари, Горњи Вратари, Велика Врбница, Ракља, Ботурићи, Грчак,
Плеш, Рогавчина, Стрменица, Бзенице, Козница, Осреци, Будиловина,
Милентија и Рибари.26 После нове административне поделе први председник Општине кожетинске био је Ђурко Недељковић у периоду 1866–1869.
Председници Општине кожетинске до 1900. били су:
1866–1869. Ђурко Недељковић
1869–1874. Радисав Ћоћић
1874–1876. Ђурко Недељковић, други пут
1879–1882. Ђурко Недељковић, трећи пут
1882–1885. Милић Величковић, (први председник општине под
именом Александровац)
1885–1888. Новица Минић
1888–1892. Милић Величковић, други пут
1892–1898. Новица Минић, други пут
1898–1900. Новица Минић, трећи пут.27
Почетком 1870. за начелника Козничког среза постављен је
Живојин Козељац, а 18. јануара 1872. отворена је Читаоница кожетинска. Године 1871. лист „Раденик“ који излази у Београду, у броју 10 од
22. јуна, бележи да је „у Жупи летина добро понела, бела жита прекрасна
су, кукуруз је од ладне кише закржљавио и то они који су раније посејани.
Жупски виногради обилато су понели, хране у народу има доста. Стоке
има довољно. Овај предео је један од најбогатијих у Србији. Сировина има
у изобиљу али су путови хрђави или још и непроведени, те се тако и не
извози колико би могло. Здравље у народу и стоци добро.“28
Требало је да прође више од четрдесет година после ослобођења
од Турака како би један српски владар посетио Кожетин и Жупу. То је
био кнез Милан Обреновић који је у посету Кожетину дошао 16. маја
25

Исто, 769.
М. Матић, н. д., 82.
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1875. Ова посета је највероватније обављена у склопу отпочињања припрема и тражења народне подршке за још један рат са Турском који је и
почео годину касније, 20. јуна 1876. Србија је била неприпремљена за
рат, и дипломатски и финансијски, кнез је тога био свестан, али велики
национални набој и све чешћа претња да би се на власт могли вратити
Карађорђевићи натерали су га да озбиљно размишља о објави рата Турској.29 С тим у складу, он је обилазио Србију са жељом да испита народну вољу али и учврсти своју позицију међу чиновницима и народом.
Народ из свих крајева Жупе се окупио око Кожетинске цркве да
види и поздрави свог господара. После литургије беседу је пред окупљеним народом прочитао испред цркве свештеник Никола Павловић,
намесник жупски:
„Добро нам дошао Светли Господару,
У смиреној радости и великој утехи исказујемо сви сакупљени, и
они што за сада овде недошавши, највеће задовољство што пресветло и
премилостиво лице Твоје књажевске светлости овди и у нашем крају виђамо. И зато дижемо своје руке, Господу Богу што је управио своје премиле
стопе доћи у ово доста удаљено место гди овај, Ваша Светлости, премили
народ држи даноноћно свете молитве Богу за Твоје благополучно здравље,
дуг живот и срећно твоје владеније. И при дочеку твоме Господару у овом
месту а и на сваком свесрдно вапијемо: Господи, спаси Кнеза нашег Милана
М. Обреновића IV од лозе и династије Обреновића и услиши наше молитве.
Благоволи Светли Господару увеселити и овај ваш крај народа са
овим скупом пред вашим очима, са премилостивим вашим погледом кад се
све мало и велико, старо и нејако, радно и срдачно што данас вашу светлост овди у нашој средини видимо. Како овдашњи народ твој жељан те
одамна овди видети, испунимо се желни Те виде, а то желе и Срби, браћа
наша из преко границе наше премиле отаџбине, стара Србија Вашу Светлост и у њиховој средини видети.
Нека Господ Бог са престола свог услиши молитве твог верног ти
народа да дуго и срећно на ползу наше премилостиве отаџбине поживе,
тако да и стара Србија, наша браћа која под јармом турским и сада стоји од ига ослободиш и границе душманове придобијеш.
Живео наш кнез Милан М. Обреновић на дику и понос Србије на
многаја љета. Амин.
16. маја 1875. године
Ваша Светлости
препонизни
Никола В. Павловић
Намесник жупски“.30
29
30

Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, I део, Београд 1990, 302.
Историјски архив Крушевац, Списи кожетинске цркве, кутија 4.
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Краљ Србије Милан Обреновић

После вишечасовне посете Александровцу и ручка у Виткову
кнез Милан се упутио на конак у село Брзеће на Копаонику, а сутрадан
је посетио и Брус. Преписка између начелника Козничког и Крушевачког среза Гаврила Јовановића и Илије Коцића даје врло прецизне податке о протоколу посете владара Србије. Између осталог, наређено је да се
у селу Виткову за кнежеву свиту испече десет јагњади, а за његову светлост да се набаве млади голубови, пастрмке, ракови, млад кајмак, млеко, лепе погаче. До детаља је направљен план преноћишта кнеза и његове пратње, чак се процењивало и то колико има снега на Копаонику и да
ли ће се отопити како би кнез несметано изашао на сам врх планине.
Наравно, становништво је што милом а што силом натерано да краља
масовно дочека и испрати кроз сва села кроз која је пролазио.
Кожетин је седамдесетих година XIX века био мала варошица
која се полако ширила са околних падина око Кожетинске цркве на
један километар источно, у долину Кожетинске реке. На том простору
су се до тада налазиле њиве и утрине и било је довољно места за формирање насеља. Врло брзо се уз настанак насеља формирао слој богатих
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трговаца који је желео доминацију у односу на околна места Брус и Витково која су се налазила у оквиру истог, Козничког среза. Претила је
опасност да трајно преузму улогу административног центра среза који је
са 73 насељена места и површином од готово 1.000 км2 представљао
један од већих срезова у тадашњој Србији.

Александровац, почетак XX века

Кожетин је 1. марта 1880. званично проглашен за варошицу а две
године касније, 22. фебруара 1882, Србија је проглашена за Краљевину а
Милан Обреновић за краља Србије. Исте године кожетински свештеници, трговци и остали грађани су дошли на идеју да се обрате краљу са
молбом да Кожетин промени име у Александрово или Александровац,
по тада малолетном престолонаследнику Александру. С тим у складу,
27. маја 1882. „у име свих житеља варошице“ они на двор шаљу два
писма. Прво писмо било је упућено краљевићу Александру а друго актуелном владару, краљу Милану Обреновићу:
ПИСМО ПРВО
Ваше величанство, милостиви Краљевићу,
Још од оно доба кад је твој прадед славни Обреновић први на
„Такову“ заставу за слободу развио, још од тог доба велимо, па све до данас
у овом месту наши старији и ми са њима и после њих, загрејани најто-
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плијом љубављу, верни и одани срцем и душом, носимо у срцима нашим
лозу-племе, славних Обреновића јасно свагда и свугда исповедамо нашу
поданичку верност и оданост славним Обреновићима. Том оданошћу, том
верношћу нашом, са осталом браћом нашом Србима, са мудром управом
омиљених нам Обреновића, сада драгог нам господара и краља Милана I а
твог рођеног оца, до данас доста доживесмо; доживесмо да се Србија, после
толико стотина година пропасти наше на Косову, опет уздиже на степен
краљевства, твој отац Обреновић IV, наш владалац и као Немања краљем, а ти драги краљевићу као наследник престола краљевског у Србији
Краљевић. Па у тим доживелим жељама, буди нас још једно за нас драгоцено и за наше ово место жеља и из љубави и оданости к славним Обреновићима креће нас да поред значајности великог и славног акта за сво србство
и племе славни Обреновића односно краљевства; да поред блиске нам значајне историјске вароши-столице Кнеза Лазара поред гроздове Жупске
гиџе винограда Кнеза Лазара, а испод дамнашњег под Немањићима града
„Козника“ и дамнашње вароши „Будимља“ отворимо и нашу околину Жупску, од наших жупана постојећу овом месту други нови акт а то је: Желимо те драги Краљевићу и молимо те са најпокорнијом и верном нашом
поданичком молбом да нам се кумства примиш и досадању нашу нову варошицу Кожетин, именом твојим „Александровац“ или „Александрово“ наименујеш и покрстиш, те тиме Жупи и околини њеној између историјско
значајни места овековечиш и твоје име славног Обреновића V-ог међу верним и даним твојим Козничанима и учврстиш у историјске значајности.
Жељни овога свечанога акта, на име кума и покровитеља ове варошице у тебе драги Краљевићу – која је варошица после твога рођења изнова за неколико година подигнута и у средини Жупе; молимо те да нам ову
молбу не одрекнеш, за које смо под данашњим и нашем омиљеном владаоцу
Краљу Милану I-ом а твом добром оцу и молбу послали, потписали сви
грађани варошице, са највећом надом да ће нам се жеља испунити.
Преиспуњени радости и милина, да нам је овако лепа и племенита
мисао из твојих верни ти одани проистекла, а за твоју историјску успомену и твојих и наших потомака, кличемо да радосним усклицима да
живи наш драги и омиљени господар и краљ Милан I а твој отац, да живи
наша мила краљица Наталија, а твоја мати, да нам живиш и ти драги и
најмилији наследниче престола србског краљевског и лозе Обреновића и
нама нови куме, да живи народ србски.
Љубећи те твоји одани грађани вар. Кожетина: Никола В. Павловић, намесник Жупски, Гера В. Поповић, Светозар Поповић, Свећеници,
Јосиф Петровић, Јово Поповић, учитељи, Милић Величковић, председник
општ. кожет. Јован Поповић, Радисав Ћоћић, Павле Поповић, Јанићије
Николић, Јеврфем Мијаиловић, Нићифор Поповић, Новица Минић, Никола Милосављевић, Макарије Томовић, Филип Николић, Нестор Мијаиловић, Коста Минић, Јефта Чолић, Никодије Ђукић, Јован Петровић, Зака-
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рије Бачевић, Аврам Мијаиловић, Божидар Максимовић, Глигорије Јевтовић, Мијајло Марковић, Арсеније Савић, Јаков М. Петровић, Миладин
Минић, Јеврем Максимовић, Сима Минић, Аврам Милићевић, Тодор Тодоровић телеграфист, Алекса Антић, Јован Кнежевић, Радуле Мијаиловић,
Мијаило Јозић, Божидар Новаковић, Јанићије Ракић, Герасим Џамић,
Радосав Атанасковић, Љубомир Дуњић, Петар Петровић, Петар Николић, Грујица Лазовић, Јеремија Ђурђевић, Михаило Живадиновић, Јован
Милосављевић.
27. маја 1882. године – Кожетин.31

Краљевић Александар Обреновић
(Историјски музеј Србије)

31

Архив Србије, МУД-РХ-113-1882.

Александровац жупски – Настанак и развој варошице

19

ПИСМО ДРУГО
Време носи бреме, а време и мења бреме!
Време је било кад су наши преци и њихови свештеници морали се
крити од турског ига, гди год по планинама и гудурама и тамо подизати
храмове за богомоље, па ма колики они били, само да сачувају веру и да не
угине православље, тада и у то време овди у Кожетину наши старији причају да су Турци цркву раскрили и у неколико разорили, но мучени народ
са свештенством ипак да би веру очувао, покрио је исту говеђом кожом и
у њој се причешћивао по чему се је ово место и прозвало „Кожетин“.
После кад је дошло време да се Турака опростимо и да се ових шест
округа ослободе, пружио је своју јуначку руку блажено почивши књаз
Милош и послао свога човека, а рођеног из овог места неког Илију Крцића,
који најпре сабра народ у Кожетину, па одатле поче истериват Турке до
Крушевца па после из Крушевца преко границе и оста у Кожетину за Жупског капетана.
Ово је место господару, по старини познато и значајно је доста
што је стожер жупске питоме долине, но некако се је за неколико под владавином разкнеза Карађорђевића заборавило и тако није могло добити
среће да се и раније уврсти међу варошице, па иако је имало цркву, школу
и неколико дућана.
Ми видевши да смо у нашој старој и заборављеној паланци, потрудили смо се те померисмо чаршију на сасвим ново, лепше и удобније
место, гди се можемо ширити и бољем успеху надати и тако је од 1878.
године до сада нарастао број на 70 кућа, које дужана и непрестано на
новоме месту изузимајући број кућа преко 60 што стоје на старом месту
намложава се.
Ми кад видосмо да боље иде похитасмо са молбом код владе Вашег
Величанства за проглашење варошице и сунце нас огрија 1. марта 1880.
године под којим је благоизволело ваше величанство указ потписати да се
село Кожетин проглашује за варошицу.
Овим је господару учињена неописива будућност нашем потомству
у овом месту а све о милости Вашег Величанства, па за успомену обновљеног и подигнутог овог места најпонизније молимо Ваше Величанство за
одобрење да се од сад ова варошица зове место вар. Кожетин, варошица
„Александровац“ или „Александрово“ а све у здравље ваше и име нашег
општељубљеног и младог огранка престолонаследника Александра, да буде
ова жупска варошица његов рукосад и под његовим закриљем, јер је после
његовог рођења подигнута проглашена за варошицу добила среску кућу,
телеграфско и поштанско надлежателство.
Потпуно се надамо да ће ваше величанство својим родитељским
оком погледати на нас и нашој молби, као молби Карановчанима удовлетворења дати.
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Јесмо најоданији твоји верни поданици грађани вар. Никола В.
Павловић, намесник жупски (следе потписи осталих грађана као у првом
писму), 27. маја 1882. године – Кожетин.32
Краљ Србије, Милан Обреновић у свом одговору каже:
„Ми
Милан Први
по милости Божијој и вољи народној
Краљ Србије
На предлог Нашег Министра унутрашњих дела решили
смо и решавамо:
да се варошица Кожетин, у округу Крушевачком, по
изјављеној жељи њених становника, од сада зове „Александровац“.
Наш Министар унутрашњих дела нека ово решење изврши.“
19-ог јуна 1882. године
у Београду
Указ је извршен овако:
1. Писмом у препису саопштен начелништву Крушевачком у
наређено му да га одмах изврши,
2. Печат за новине да се штампа.33
Овим документом започела је историја Александровца. Ранији
назив Кожетин задржало је насеље око саме цркве. Две године касније,
1884, пошто је изграђена среска кућа, центар Козничког среза из Виткова пребачен је у ново средиште Александровац који званично постаје
административни, привредни и културни центар Жупе, познатог српског
виногорја.34 Премештање центра среза из Виткова у Александровац није
једина позитивна ствар која се догодила после промене имена. Забележено је да се варошица недуго после промене имена убрзано развија,
добија физиономију урбаног насеља, са новом школом, књижницом,
калдрмом и новим тротоарима дуж целе главне улице. Улице су осветљаване фењерима на петролеј, а добија и телеграфску службу са стално
запосленим телеграфистом.35

32

Исто.
М. Бонџић, н. д., 80.
34
Исто.
35
Исто.
33
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Александар Обреновић и Драга Машин
(Историјски музеј Србије, Београд)

Дана 22. јула 1894. Његово величанство краљ Србије Александар
V Обреновић посетио је Александровац и одсео у кући свештеника Марка Богдановића, где је био ручак, о трошку општине и среза.36 После
посете кнеза Милана Обреновића ово је друга посета владара из династије Обреновић Жупи, тј. Александровцу. Са том разликом што је овога
пута Александар дошао као краљ Србије и човек по коме град носи име.
То је и разлог што су припреме за долазак биле опсежне као никада до
тада.
Краљ је са целокупном свитом дошао из правца Копаоника и
Бруса. Александровац је био свечано украшен српским заставама, славолуцима и гирландама; плотови су били поправљани данима уназад,
куће окречене, калдрме покрпљене. Хроничар Александровца тог времена и летописац цркве кожетинске, свештеник Светозар Поповић,
писао је и о краљевој посети кожетинској цркви: „Дође краљ пред цркву,
а ту се сјатило много света. У порти су у првом реду стајале истакнуте
36

Летопис Цркве александровачке.
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личности, окружне, среске и општинске власти, свештеници, учитељи,
богати трговци, а иза њих голема маса људи. Било је време Пречесте, па је
много људи дошло и због причешћа, а и да види краља, за шта су се наравно, побринуле ондашње власти и цивилне и полицијске. Сачувана је фотографија тог догађаја.“37
Двориште куће попа Марка Богдановића,38 у коме је данас смештен Завичајни музеј Жупе, било је украшено тарабама чије су летвице
обојене у складу са бојама заставе (црвено-плаво-бело). У двориште је
пободен велики јарбол од јеле, донет са Копаоника, на којем се виорила
велика српска тробојка. Кућа попа Марка била је посебно прилагођена
да буде краљева резиденција. Доксат је преуређен у спаваћу собу тако
што су лукови затворени новоуграђеним прозорима. Краља је дочекао
велики број људи, а једна од атракција је била и то што се тада млади
трговац Љуба Трифуновић врло хитро успентрао уз јарбол у дворишту.39
Интересантно је да се јарбол и данас чува у породичној кући Трифуновића у центру Александровца.

Главна улица у Александровцу почетком XX века
37

Исто.
Свештеник Марко Богдановић је био један од најистакнутијих грађана Александровца и поред свог позива врло активно се бавио и политиком. У два наврата, 1880.
и 1883, биран је за народног посланика у Скупштини Србије на напредњачкој листи.
39
М. Сијић, н. д., 37.
38
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Краљ је обишао и подрум, у коме је данас смештена етнографска
збирка Завичајног музеја Жупе, који је био препун бачви са вином из
винограда Марка Богдановића, свештеника, народног посланика, врло
имућног човека. У сећањима духовитих мештана која су се преносила
генерацијама, остало је неколико анегдота о овој посети: „Пита краљ
попа Марка: Попе, у којој бачви ти је најбоље вино? Поп Марко Богдановић, који је био изузетно духовит човек, одговори: Ваше величанство, у
оној највећој бачви је вино за општински суд; ова до ње има вино за срески,
а одма` до ње за окружни суд; оне две бачве на десној страни садрже: прва
вино за Касаџију, а она друга за Апелацију.“40
Човек по коме је Александровац добио име, краљ Србије Александар Обреновић рођен је у Београду 14. августа 1876. Био је први наш
владар који је рођењем постао престолонаследник. Истог дана је одржана седница владе на којој је поднет усмени извештај председника владе
да је кнегиња родила сина и да се он по Уставу и законима земље „има
сматрати наследником“. Српски краљевић име је добио по свом куму,
руском цару Александру Другом.
Са дванаест и по година постао је краљ и био је најмлађи нововековни српски владар на престолу, са шеснаест и по преузео је власт, а са
непуних двадесет седам је убијен. Извори кажу да је кнегиња, односно
краљица Наталија, сина строго васпитавала. Инсистирала је на добрим
манирима, примерном владању, учењу, придржавању свих протокола.
Краљ Милан је био попустљивији према сину, због чега се сматрало да је
Александар више нагињао оцу и да је са њим био у блискијим односима.
Био је бриљантан ђак. Сви његови учитељи говорили су да је с њим
милина радити. Умео је да разговара и полемише као зрео човек. Бавио
се и сликањем, јахањем, свирао је на клавиру. Ишао је на сва јавна предавања и обожавао позориште. Одлично је говорио француски и, нешто
слабије, немачки. Све странце с којима је долазио у контакт фасцинирао
је ненадменим држањем, природношћу, темама за разговор. Страна
штампа је забележила сусрете Александра Обреновића са хабзбуршким
и немачким царем, турским султаном... И сви су приметили да је реч о
сјајном младом човеку који „не изгледа као владар трећег реда“. Писали
су да изгледа достојанствено и да има беспрекорне манире. Умео је да
саслуша, да постави питање, да учини разговор занимљивим. Његове
досетке и шале одмерене су и с укусом.41
Краљ Милан је свом сину од малих ногу отворено говорио да у
Србији нема велики број присталица, искрених династичара. И страни
извори потврђују да српски народ „не поштује ауторитете, хијерархију,
40
41

Милослав Бонџић, Жупске новине, бр. 202, 1. јул 2002, 3.
Сузана Рајић, Александар Обреновић, Београд 2011.
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нити владаре“ и да нема потребу да буде искрено предан једној династији. Две српске династије, Карађорђевићи и Обреновићи, циклично су се
смењивале на престолу у кратким временским периодима, чак пет пута.
Затворено друштво са скромним свакодневним потребама није лако
прихватало новине. Све до краја XIX века у Србији је готово 80% становништва неписмено, а готово 90% живело на селу и бавило се пољопривредом. Финансије и привреда државе су у врло лошем стању. Национално питање још није било решено, док се на међународном пољу
Србија ломила којој великој сили се приклонити – Аустро-Угарској или
Русији. Упркос томе, краљ Милан Обреновић желео је да све модерно и
напредно одмах уведе у Србију. Истицао је и да Србија мора да се одсече од Оријента да би постала модерна земља, равноправна чланица
породице европских држава. Наравно, модернизација сваке државе
кошта, а те трошкове је утицајна Радикална странка представљала народу као непотребан издатак. И краљица Наталија је оптуживана за помодарство. Она је на двор увела разне новотарије: балове, седељке, европску моду у одевању, игре које нису више само народне. Кад је са непуних 17 година преузео власт, млади краљ је одлично знао шта тишти
државу, како су то констатовали сви савременици. Покушавао је, међутим, да проблеме реши исхитреним потезима.42
Велики проблем младог владара био је недостатак ауторитета,
недовољно поштовање краљеве личности. Краљ је тражио да министри
уважавају његово мишљење, док је Радикална странка, с којом је образовао Владу, сматрала да би они требало да се баве државним пословима
док монарх не одрасте. Третирали су га као дете, балавца који треба да
учи и спава. Покушај краља да уједини опозицију и да створи равнотежу
у политичком животу, није успео. За првих пет година владавине променио је седам влада. Свој ауторитет краљ Александар Обреновић морао је
да брани не само од страначких лидера већ и од родитеља. Милан и
Наталија су свог сина краља такође третирали као дете. Обоје су у најбољим годинама, пуни енергије, поред краља постају нови центар моћи.
Развели су се због личних неспоразума и отишли ван земље, али кад год
би дошли у Србију, својим присуством топили су ауторитет владара.
Примали су дипломатски кор и политички естаблишмент, преговарали
мимо Александровог одобрења.43
Александар је био врло зависан од родитељске љубави и наклоности. Лепим речима им је поручивао да је он владар, да би требало да
42

Исто.
Драга Машин је била врло образована и једна од најлепших жена престонице.
Умела је дискретно да се наметне и допадне. Десет година је била старија од Александра
и при том удовица.
43
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забораве на брачне свађе и непријатности, да му је потребна њихова
подршка. Кад је са 25 година закључио да од родитеља не може да очекује никакву помоћ, решио је да их обоје одстрани, тако што ће се оженити. Тек после венчања са Драгом Машин започела је његова самостална владавина. Прича о избору српске краљице покренута је кад је краљ
Александар Обреновић напунио 19 година. Познато је да је на грчком
двору оставио врло добар утисак, али се грчка краљица Олга, иначе
пореклом руска принцеза из породице Романових, противила удаји ћерке за српског владара. Владари страних дворова углавном су имали
замерке на несређен породични живот Александрових родитеља – развод и скандале Милана и Наталије, као и на тешку ситуацију у држави.
Руси, пак, нису хтели да дају принцезу за српског краља, јер је непримерено њиховој традицији да се склапају такозвани неравнородни бракови,
то јест орођавање са младим династијама, без репутације. У брачним
пословима политика је имала кључно место. У Србији је постојао велики
отпор да се краљ ожени германском принцезом, пре свега због вере, а и
што би такав брак, дугорочно гледано, сасвим потиснуо руски утицај на
Балкану. Истог мишљења била је и Русија и зато је она прва поздравила
Александров брак са Драгом Машин.
Александар је био свестан чињенице да се излаже великим опасностима том женидбом. Решио је, ипак, да због љубави стави све на
коцку и да Драгу уздигне на српски престо. Веровао је да ће успети да
убеди јавност да је његов брак у корист државе, јер не доводи страни
утицај у земљу. И да његова жена одлично разуме потребе, навике, традицију и српске обичаје. Александрова највећа радна енергија испољена
је баш после женидбе са Драгом Машин. Нажалост, његова срећа није
дуго трајала. Питање престолонаследника и Драгине лажне трудноће
уносили су нервозу у брак. Александар је знао да ће противници династије то искористити против њега. Због окретања Русији, аустроугарска
штампа прва је почела злонамерно да претреса питање српског престолонаследника и то у тренутку кад краљ Александар има 25 година. Врло
необично, јер се питање престолонаследника покреће тек у позним
годинама владаревог живота. Била је то отворена дисквалификација
династије Обреновић и Драге као жене. Из претеране жеље за потомством, краљица је заиста имала симптоме умишљене трудноће. Дотадашње лечење краљице Драге јасно је указивало да она не може да има
деце. Српска средина је била сурова према нероткињама. И тај жиг
нероткиње дао је завршни ударац Обреновићима на престолу. Доушници су три године упозоравали краља Александра да се кује завера против
њега. Ни по чему се, међутим, није видело да он страхује за свој живот.
Није хтео да око себе диже кинеске зидове. Није увео никакве посебне
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мере безбедности. А знао је да је кнез Михаило Обреновић убијен у
Кошутњаку 1868. године, између осталог, и због чињенице да није имао
потомство. Сматрао је да је немогуће сачувати се од атентата.44
Група официра под вођством Драгутина Димитријевића Аписа је
у одлично организованој акцији 29. маја по старом и 11. јуна по новом
календару 1903. године, у 3.50 сати упала у двор и убила краља и краљицу Србије. Краљ Александар и краљица Драга пали су од првог хица, а на
њиховим телима која су бачена преко дворске терасе, нађено је више од
двадесет убодних рана, оштећења лобање и костију. Пред убиство краљевског пара изјутра, на двору је била вечера и концерт, а краљ и краљица су касно отишли на починак.
Европа је била скандализована дивљачким убиством у Београду.
Такав варварски чин није решио кључне државне проблеме, али је уназадио Србију педесет година. Наравно да су тајне службе Русије и
Аустро-Угарске знале за заверу која је довела до Мајског преврата. Уместо да благовремено реагују, оне су нашле пожељног кандидата у лику
Петра Карађорђевића. Претходно су одустали од идеје да доведу страног принца на српски престо. У историји је остало забележено да се
краљ Александар Обреновић грозио крви и да на савести нема ниједно
политичко убиство. Никад није користио политичке процесе да би елиминисао противника. Речју, није био тиранин. Српска династија Обреновића била је на власти 72 године.
Ове крваве ноћи још су убијени: председник владе Димитрије
Цинцар-Марковић, војни министар Милован Павловић, оба краљичина
брата Никодије и Никола Луњевица, који су својим кавгаџијским понашањем можда највише револтирали младе официре. Капије Двора отворио је официр Петар Живковић, потоњи генерал под владом Александра
Карађорђевића. Убиством последњег краља из лозе Обреновића угасила
се лоза ове династије која је, са прекидом између 1842. и 1858, владала
Србијом од 1815. године. Краљ Александар и краљица Драга почивају у
крипти Храма св. Марка у Београду. На српски престо после смрти краља Александра долази краљ Петар I Карађорђевић.45
Десетогодишња Александрова влада неретко се помиње као најјаловије доба новије српске историје. Честим променама Александар је
чинио немогућим методично вођење државних послова. Ипак, и за
његове владе било је периода релативне сталности, када се нешто доиста
и урадило. На пример за Новаковићеве владе, која је трајала од јуна
1895. до децембра 1896, и чију је спољашњу политику наставила Сими44
45
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ћева влада, која је постојала до октобра 1897; па онда, за трогодишње
владе Владана Ђорђевића од октобра 1897. до јула 1900, и најзад, за
Вујићеве владе од марта 1901. до октобра 1902. На пољу политичког
законодавства Александрово доба није обележено никаквом трајном
тековином. То је доба непрекидних уставних проба, кроз које су се провлачиле једне исте аутократске тежње. Самодржавље коме је Александар нагињао није било чиста и отворена диктатура. Он није смео да влада без Скупштине. Главне своје успехе Александрова влада имала је на
пољу спољашње, војне, финансијске политике. У спољашњој политици,
највећи је успех био тај што је у Македонији створена српска школска и
црквена организација; заустављено побугаривање те покрајине и Егзархату задан најјачи удар који је он икада добио. Краљ Александар се много бавио Македонијом, где се, по његовом мишљењу, решавала наша
народна будућност. Главна дела Александрове владе остају, дакле,
црквено-школски успеси у Македонији, појачање и наоружање војске,
припреме за сређивање финансија. Као непосредан повод Александрове пропасти наводи се његова женидба неприликом и нероткињом. Од
свих зала која му је та женидба донела, најгоре је било то што га је завадила са официрима. Официрска завера која га је стала главе, била је
исто толико управљена против његове жене колико и против њега самог.
Не треба, ипак, заборавити да је његова женидба много више покварила
његове односе с официрима, него са грађанским странкама. Најјача
странка, радикали, нису били противници његове женидбе, него противници личног режима који је до његове женидбе трајао. Радикали су тврдили да је лични режим лишио народ не само политичких слобода, него
и правне сигурности. Радикали су пристајали на све, чак и на Драгу
Машин, али под условом да се с личним режимом престане. Немајући
после своје женидбе сигурног ослонца у војсци, краљ Александар био је
принуђен да попушта радикалима као најјачој грађанској странци. Пред
јавним мњењем Александар је био жигосан као насилник који не поштује светињу суда и закона. Та непопуларност коју су радикали створили
Александру, окуражила је и официре против њега. Александар је једно
за другим изгубио наклоност официра и проиграо поверење најјаче грађанске странке. Он није довољно јасно увиђао да само ослоњен на војску
се може борити против радикализма, и да само под заштитом радикалне
уставности може бити сигуран од официрских завера. Хтео је истовремено да наметне официрима Драгу за краљицу и да, насупрот радикалима, успостави лични режим. Таква борба на два фронта премашивала је
његову снагу и пропаст је постала неизбежна.46
46

Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, II део, Београд 1931, 372.
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РЕЗИМЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ
НАСТАНАК И РАЗВОЈ ВАРОШИЦЕ
Насеље Кожетин се развијало на узаним терасама Кожетинске реке и
Поповачког потока, а у средњовековним историјским изворима први пут се
помиње у ктиторској повељи Стефана Немање из 1196. године. Кожетин је због
свог положаја на раскрсници путева у Студеничком метоху имао посебно место
кроз читав средњи век, али и у периоду Првог и Другог српског устанка када се
на овом месту налазио шанац са неколико хиљада устаника. Седамдесетих
година XIX века био је варошица која се дислоцирала са околних падина око
Кожетинске цркве на један километар западно, у долину Кожетинске реке. На
том простору се временом формирало насеље које је по молби његових становника 19. јуна 1882. добило име Александровац, по тада малолетном краљу
Александру Обреновићу. Ову молбу, коју су потписали најугледнији становници варошице, спровео је у дело својим указом лично краљ Милан Обреновић.
Александровац после тога почиње да се убрзано развија. Постаје и све до данас
остаје административни, привредни и културни центар Жупе, а нажалост нема
ниједно обележје у виду споменика, улице или чега другог по човеку по којем је
добио име.
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SUMMARY
ALEKSANDROVAC ŽUPSKI – THE CREATION AND DEVELOPEMENT
OF THE TOWN
Kožetin village developed on narrow terraces of the River Kožetin and
Popovac stream, and in medieval historical sources it is first mentioned in the
Charter of the founder Stefan Nemanja in 1196. Because of its location at the
crossroads of Studenica Metoh, Kožetin had a special place in the Middle Ages, and
during the First and Second Serbian Uprising when the trench was located here
with several thousand insurgents. In the seventies of the nineteenth century it was
a small town dislocated from the surrounding slopes around Kožetin church one
mile west, in the valley of the river Kožetin. During time the settlement was
formed in this area, which at the request of its residents on 19 June in 1882. was
named Aleksandrovac, after young King Aleksandar Obrenović. This petition,
signed by the most respectable inhabitants of the small town, was carried into effect by the decree of King Milan himself. Aleksandrovac then began to develop rapidly. It became and to this day remains the administrative, economic and cultural
center of Župa, and unfortunately there is no feature in the form of monuments,
street, or anything else indicating the person after which it was named.
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КОЖЕТИНСКА ЦРКВА
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
АПСТРАКТ: У раду је дат кратак историјат цркве у Кожетину, од њене
обнове до краја прве владе кнеза Милоша Обреновића. Као датум изградње цркве
усвојена је 1803. година, која се спомиње у изворној грађи. Дат је и први детаљан
попис цркве из 1836. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Кожетин, Александровац, Жупа, кожетинска црква,
кожетински манастир, Сава Петровић, Петар Мирковић

На ртастој заравни изнад данашњег Александровца налази се
стара кожетинска црква. Положај места на коме је саграђена сличан je
положају Ђурђевих Ступова код Новог Пазара. Са брдашца у живописној
долини отвара се обухватан поглед на питому виноградарску Жупу.
Брдо при ободу равни пружало је услове за окупљање народа. Османлије
су говориле да када је на Жељину магла, онда је у Кожетину побуна.
Прича се и да је кнез Милош имао обичај да каже: „Чувај се жупских
кметова и кожетинских попова“.1
По непоузданим подацима у Студеничкој повељи, манастиру
Студеница припадало je неколико села око данашњег Александровца
жупског.2 Кожетино Долне спомиње се у повељи челника Радича, који га
1

Милосав В. Лутовац, Жупа александровачка, Београд 1980, 17.
Метох Поповац, црква Ваведење пречисте Богородице, село Кожетин, село
Ракла (данас Ракља), село Велика Крушевица и село Поховац (данас Пуховац). У Руденици је Студеница имала пчелињак. Манастир је имао и подруме за вино итд. – Стојан
Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 569; Милош
Благојевић, Манастирски поседи крушевачког краја, Крушевац кроз векове, Крушевац
1972, 26.
2
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је приложио својој цркви у Грабовници. По мишљењу М. Благојевића,
Кожетино Долне је данашњи Александровац, док је Кожетино Горње
каснији Кожетин, то јест место око саме цркве.3 По турском дефтеру из
1516. године, Доњи Кожетин имао је 26 кућа, 7 неожењених и једну удовицу (око 150 до 200 житеља); село је поседовало и три воденице. Горњи
Кожетин је био нешто већи, имао је 35 кућа, 8 неожењених и 4 удовице
(вероватно око 250 житеља).4
По легенди некадашња кожетинска црква била је у почетку
покривена кожом, па је тако село Кожетин добило име. Премда је сама
Студеничка повеља непоуздана, ипак се може усвојити да је кожетинска
црква некада била метох Студенице – јер је управљала виноградима
манастира Студенице. Студенички калуђери су распродали своја имања
у Жупи тек 1876. године.5
Интересантно је да османски дефтери помињу манастир у Кожетину. Осим села Бунушевце и Г. Кожетина, попис из 1516. године помиње и Благовештење, манастир у Козничкој нахији. Највероватније се овај
манастир налазио на месту данашње цркве Светог Вазнесења у Кожетину. Приход манастира 1516. године износио је 150 акчи. У наредна два
пописа из Сулејмановог времена приход износи само 100 акчи. Сам
манастир био је ненастањен.6 По речима Олге Зиројевић, османски дефтери помињу и Белановце, село у Козничкој нахији са манастиром. Имање овог манастира су 1575/76. године обрађивали становници овог
села.7 Сматрамо да је реч о истом манастиру, односно да су села Бунушевце и Белановце у ствари једно исто село.
Данашња црква кожетинска, Храм Вознесенија Господњег (Спасовдан),8 сазидана је, како тврди митрополит Михаило, 1803. године од
тврдог материјала.9 Аутори који су писали о изградњи цркава у овом
периоду, као што су Р. Марковић,10 Д. Кашић,11 М. Коларић12 и Никола

3

М. Благојевић, н. д., 46–48.
Başvekalet Arşivi Dairesi, Tapu defteri No 55 (1516); М. В. Лутовац, н. д., 18.
5
М. В. Лутовац, н. д., 16; Милосав Бонџић, Сто педесет година основне школе у
Александровцу 1837–1987, Александровац 1987, 13. По подацима из Летописа цркве
александровачке ови виногради су продати 1872. године.
6
Олга Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683,
Београд 1984, 53.
7
Исто, 50.
8
Слави се 31. маја по старом, а то је 12. јун у XIX веку, односно 13. јун данас.
9
Митрополить Михаиль, Православна србска црква у княжевству Србиɪ, Београд
1874, 77.
10
Р. Марковић, Задужбине кнеза Милоша, Просветни гласник, бр. 3–5/1942.
11
Д. Кашић, Рад кнеза Милоша на подизању и обнови цркава и манастира, Гласник Српске православне цркве, бр. 10/1960.
4
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Кусовац,13 не спомињу зидање кожетинске цркве. С друге стране, Н.
Дучић, који је први писао о овој цркви, даје низ погрешних података.14
Каснији аутори наводе 1804. као годину изградње (то јест обнове) храма или, поводећи се за Н. Дучићем, тврде да је то било по ослобођењу 1832/33. године.15 Наиме, на мермерној плочи сачуваној изнад
улазних врата на звонику цркве уклесан је следећи натпис: „Овај крам
Вознесења Господњег подигнут је 1804. г. обновљен 1839. г. торонозидан
1851. г. а оправљен у свему 1893. под управом црквеног одбора и то:
председник Марко Богдановић свеште. подпре. Светозар Поповић ов.
благајник, Новица Минић трг., чланови Јеремија Ђурђевић, Ђурђе Стојадиновић, Радивоје Радоичић, Аранђел Жарковић, Милан Савковић,
Милорад Цветковић и капетан Јеремија Терзић. Изради мајстор Стојан
Милосављевић, из Крушевца. црквењ. Сте. Милетић.“16 Ови аутори су се
вероватно повели за податком да је црква обновљена 1839. године. Из
примарних извора, међутим, јасно је да је црква била у функцији и у
периоду 1813–1839. године. Митрополит Петар посетио је цркву 1834. и
1842. године.
Изворна грађа зидање цркве у Кожетину датује у 1803. годину.
По подацима изнетим у Списку цркви находећи се у Окружју крушевачком и описанију сваке цркве понаособ и њеном состојанију 1836. године,17
као и у Списку свију црква находећих се у Окружју крушевачком високо
војне Моравско-подринске команде од 8/20. фебруара 1837, црква кожетинска саграђена је 1803. године или, да будемо прецизнији, том приликом обновљена је из темеља.18

12

Миодраг Коларић, Грађевине и грађевинари Србије од 1790 до 1839 године, Београд 1959; Миодраг Коларић, Класицизам код Срба (1798–1848), V, Београд 1966.
13
Класицизам код Срба – каталог грађевинарства, приредио Никола Кусовац,
Београд 1967.
14
Нићифор Дучић, Стара запустјела црква у Кривој Реци и нова у Кожетину,
Старинар VIII, 1–2, 1891, 27–28.
15
Н. Дучић, н. д., 27. – В. Петковић се позива на Дучића. В. Петковић, Преглед
црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 148. – Станић даје
1804. годину позивајући се на натпис на цркви: Р. Станић, Остаци иконостаса старе
цркве у Кожетину код Александровца, Саопштења IX, Београд 1970, 179.
16
Натпис је публикован у: Р. Станић, н. д., 179, нап. 3.
17
АС-ДС-IIБфIНо30/836, Списак цркви находећи се у окружју крушевачком и
описаније сваке цркве понаособ и њеном состојанију 1836. године, лист 133; Небојша
Ђокић, Попис цркава и манастира у окружју крушевачком 1836. године, Расински анали,
бр. 3, Крушевац 2005, 271.
18
АС-КК XIV-1443, Списак свију црква находећих се у Окружју крушевачком
високо-војне Моравско-подринске команде, 8. фебруар 1837; Миломир Стевић, Небојша
Ђокић, Попис цркава и манастира у окружју крушевачком 1837. године, Расински анали,
бр. 3, Крушевац 2005, 279.
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Овде се морамо осврнути на запис који је публиковао Р. Станић а
који гласи (у савременој транскрипцији): „Сиа книга минеи месеца
октовриа откупи Никола Раичић оцу за душу Миловану и себе за здравле и своему дому манастиру кожетинску.“19 Овај запис налази се на
минеју за месец октобар штампаном у Москви 1799, који се чува у данашњој цркви. По Станићу, овај запис је настао пре 1804. године, док је
још постојао кожетински манастир. Сматрамо да то није тачно, пре свега због тога што се кожетинска црква дуго времена током XIX века
повремено у народу називала и кожетински манастир. Пошто је црква
обновљена 1803. године, манастир је морао да се угаси бар до 1802, па је
мало вероватно да би књига штампана у Москви 1799. већ до 1802. стигла у Кожетин. Необично је за то време и да се Никола презива Раичић,
а не по оцу Миловановић. И најзад, сам начин писања говори о знатно
каснијем времену – вероватно око 1835. године, можда и касније. Од
старог манастира остали су само делови иконостаса, које је детаљније
обрадио Р. Станић и коjи га датира на почетак XVII века.20
Око цркве је 1806. године21 саграђен шанац из коjeг су Срби све
до 1813. пружали успешан отпор Османлијама. Међутим, 1813. године
кожетински шанац је заузео Махмуд паша. „Бедни Срби тог предела,
налазећи се по планинама у бекству ван свог дома, посаветују се, изаберу
посланика као најмужевнијег поп Радосава из Ботуње, који је најслободнији био усудити се отићи к вишеназначеном паши, не плашећи се, ма и
животом заплатио, да би народ и свети Храм у целости сачувао, па поче
оде у турску силу, прво отиде у Олтар к Паши и дошавши близу њега најпре пољуби земљу пред њиме, потом његову папучу и скут и замоли га да
му свети храм не оскрњава и да дозволи разбегавшим се Србима вратити
се сваки својој кући у покорности.“ Паша је услишио његову молбу па је
тако црква сачувана од озбиљнијег оштећења.22
Иначе, од свештених лица, осим попа Радосава, на челу устанка
у Жупи били су и прота Илија, поп Павле и поп Сава.23
На основу распореда парохија у првим црквеним пописима из
1836. и 1837. можемо закључити да је тај распоред прављен у складу са
српско-турском границом на Копаонику и Јанковој клисури. Будући да
19

Р. Станић, н. д., 179, нап. 8.
Исто, 179–183.
21
У неким публикацијама се наводи да је шанац подигнут 1805, што је нереално, јер су ови крајеви ослобођени тек 1806. године. Тако и М. Бонџић у књизи Сто педесет година основне школе у Александровцу 1837–1987, Александровац 1987, 15, тврди
како је шанац подигнут 1805. године.
22
Р. Перовић, Прилози за историју Првог српског устанка – необјављена грађа,
Београд 1954, 138–141.
23
Р. Перовић, н. д., 138–140; М. В. Лутовац, н. д., 14.
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никаквих арондација парохија сигурно није било после 1833. године,
ова арондација морала је да буде извршена за време Првог српског
устанка, када је Жупа припојена Србији и тако одузета Нишкој митрополији и препотчињена Београдској митрополији. После краха устанка
1813. ништа се није променило, осим што су парохије поново враћене
Нишкој митрополији.
За сада остаје без одговора питање зашто је 1837. године тако
велики број села из Жупе припадао нурији манастира Велуће. Чак су и
нека села у непосредној близини Кожетина, попут Дренче, припадала
релативно удаљеној Велући, а не оближњој кожетинској цркви.24
Кожетинска црква је почетком XIX века дуго била једина мирска
црква у Жупи, па и шире. Најближа богомоља била је Црква Светог
Николе у Великој Врбници (крушевачкој). Тек 1836. године саграђене су
цркве у Брусу и Стрмцу (код Батота),25 а отприлике у то време обновљена је и Нова Павлица.26 Храм Светог Петра и Павла у Плочи, према
неким изворима, озидан је 1836. године.27 На основу пописа, међутим,
можемо са сигурношћу тврдити да до краја 1837. није био сазидан. По
подацима митрополита Михаила, црква плочка, Храм Светих апостола
Петра и Павла (29. јун) подигнут је тек 1863. и то од тврдог материјала.28 У периоду од 1841. до 1843. градила се и црква у Јелакцу. Црква
мајдевска, Храм Преподобне мати Параскеве (26. јули), саграђена је
1848. од слабог материјала.29 Споменимо и да, премда су манастири
Велуће и Наупаре званично обновљени у првој половини XIX века –
први 1830. као манастир, а други 1833–35. као мирска црква – у њима
је, по свему судећи, почело да се служи раније: у Велући готово сигурно
од 1819, чак можда и 1809, а у Наупари од 1804. или 1805. године.30
24

Миломир Стевић, О проблему разграничења парохија манастира Велућа и цркава у
Кожетину, Великој Врбници и Рибнику, Расински анали, бр. 3, Крушевац 2005, 281–282.
25
О обнови Стрмца видети: Оливера Думић, Обнова цркве, настанак манастира
Стрмац, Расински анали, бр. 3, Крушевац 2005, 42–43.
26
АС-КК XIV-1443, Списак свију црква находећих се у окружју крушевачком висоо
ко-војне Моравско-подринске команде, 8. фебруар 1837; АС-ДС-II БфIН 30/836, Списак
цркви находећи се у Окружју крушевачком и описаније сваке цркве понаособ и њеном состојанију 1836. године; Н. Ђокић, Попис цркава и манастира у окружју крушевачком 1836.
године, Расински анали, бр. 3, Крушевац, 2005, 270–272; М Стевић, Н. Ђокић, Попис
цркава и манастира у окружју крушевачком 1837. године, Расински анали, бр. 3, Крушевац, 2005, 279.
27
Глас – црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш
1899, 74–75.
28
Митрополить Михаиль, н. д., 80.
29
Исто, 77; Глас нишке епархије са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, 70.
30
Љубомир Поповић, Небојша Ђокић, Миломир Стевић, Прилози познавању
историје манастира Наупаре до Првог светског рата, Расински анали, бр. 3, Крушевац,
2005, 32–33.
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Остале цркве у Жупи (и ближој околини) саграђене су нешто
касније. У Трнавцима је тек 1862. од дрвета саграђена црква посвећена
Светом евангелисти Марку (25. април/8. мај).31 Како тврди митрополит
Михаило, капела у Дупцима саграђена је од слабог материјала 1867.
године. Била је посвећена Светом архангелу Гаврилу (13/26. јул) и 1874.
припадала је бруској цркви као њена капела.32 Парохијска црква у Ратају, Храм Светог Петра и Павла, озидана је од слабог материјала 1884.
године.33
Крајем 1832. избила је побуна раје у Жупи, као и у целој Крушевачкој нахији. Хатишерифом из 1833. године Жупа је припојена Милошевој Србији. Турци распродају своја имања и напуштају Жупу, а Срби у
потпуности преузимају власт.
Из главног извода спахијског прихода за 1834. годину сазнајемо
да су тада у Кожетину живела три свештеника: протопоп Сава Петровић,
поп Василије Поповић и поп Миленко Петровић.34 Интересантно је да у
списку нема у то време најстаријег свештеника у Кожетину, Петра Мирковића, рукоположеног још 20/31. марта 1796. у Нишу, од стране
нишког епископа Макарија.35
У јесен 1836, поред других цркава и манастира у Србији, пописана је и црква у Кожетину. Овај попис даје њен кратак опис и списак
опреме и материјалних добара којима располаже. Како се наводи, храм
цркве кожетинске посвећен је Вознесенију Господњем и налазио се
усред села, на „брегу доста високом“, док су с обе стране брега текле
речице. Порта црквена и простор око ње били су доста тесни јер су дућани изграђени покрај цркве. Комисија није знала када је црква првобитно
саграђена, али је сазнала да је 1803. године средствима житеља Жупе
„пограђивана од самог темеља“. Црква је била саграђена од камена,
имала је једно кубе и у јесен 1836. била је у добром стању.36 По изјави
пописивача из 1837. године, црква је била у рђавом стању, а с обзиром
да ће већ 1839. бити обновљена, вероватно су били у праву.37
31

Митрополить Михаиль, н. д., 74, 78.
Исто, 79–80.
33
Глас – црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, 72.
34
АС, Министарство финансија – Списак спахијских књига бр. 137.
35
АС, Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског
реда у целој Србији године 1836, лист 66, число 209.
36
АС-ДС-II БфIНо30/836, Списак цркви находећи се у окружју крушевачком и
описаније сваке цркве понаособ и њеном состојанију 1836. године, лист 133–135 – число 7;
Н Ђокић, Попис цркава и манастира у окружју крушевачком 1836. године, Расински анали, бр. 3, Крушевац 2005, 270–271.
37
АС-КК XIV-1443, Списак свију црква находећих се у окружју крушевачком високовојне Моравско-подринске команде, 8. фебруар 1837; М. Стевић, Н. Ђокић, Попис црка32
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Од ствари црквених храм је поседовао два путира (један сребрни), две звездице, две рипиде, један крст сребрни, три налоња, шест икона престолних и десет малих, три кандила (једно сребрно), четири кадионице, једну кашику, једно копље, један дискос, један петохљебник, три
чирака, један воздух, три дарка, један антимис, три покрова на часној
трапези, два покрова на просхомидији, три завесе на дверима, једно
звонце, два послужавника. Од црквених одежди храм је поседовао један
епитрахиљ од цица, један стихар од цица, једне пафте сребрне са појасом од цица, две наруквице од цица, један фелон од цица. Што се тиче
књига, храм је имао једно Јеванђеље, један Апостол, два Службеника,
два Осмогласника, један Триод, један Пентикостар, два минеја празничка, један општи минеј, четири минеја месечна (за месеце септембар,
октобар, новембар, јануар), један велики Требник и један велики Полуустав. Кожетинска црква је у јесен 1836. имала чак три звона, набављена
1834. године.
У време настанка нареченог документа кожетинска црква није
располагала готовим новцем, али је имала 200 гроша на облигацији. Од
покретне имовине није поседовала ништа, а од непокретне је имала једну кућу са три дућана и четири собе.
Око цркве је током времена настало мало насеље од неколико
механа, занатских и трговачких радњи, које су пресељене по оснивању
Александровца. Остала је само црква и једна помоћна зграда. У близини
кожетинске цркве налази се село Поповци, на падини страна између два
потока. Према предању, назив је добило по поповима из оближње цркве,
који су ту имали имања и куће. Поповске породице су се постепено
гасиле, а уместо њих су се насељавали други, као домазети или куповином земље.38
Црква у Кожетину је у то време припадала кожетинском протопрезвитератијату који је обухватао Кознички срез у Крушевачком
окружју. У време пописа 1836. године протопрезвитеријат се састојао од
следећих парохија: две кожетинске, плешке, стубничке, врбничке, ратајске, две ботуњске, грабовачке, батотске, бруске, јелашачке, бељачке и
павличке – укупно 14 парохија. У протопрезвитеријату биле су свега 4
цркве (у Кожетину, Брусу, Стрмцу и Новој Павлици39). Протопрезвитер
је живео у Кожетину.40
ва и манастира у окружју крушевачком из 1837. године, Расински анали, бр. 3/2005, Крушевац 2005, 279.
38
М. В. Лутовац, н. д., 16, 86.
39
Н Ђокић, Попис цркава и манастира у окружју крушевачком 1836. године,
Расински анали, бр. 3, Крушевац 2005, 271–272; М Стевић, Н. Ђокић, Попис цркава и
манастира у окружју крушевачком из 1837. године, Расински анали, бр. 3, Крушевац
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Крајем 1836. при кожетинској цркви служили су следећи свештеници:
– протојереј Сава Петровић из Кожетина, кога је 17/29. марта
1822. рукоположио у Нишу нишки епископ Јосиф; Сава је имао парохију и синђелију на њу41;
– јереј Петар Мирковић из Кожетина, кога је 20/31. марта 1796.
рукоположио у Нишу нишки епископ Макарије; Петар је имао парохију
и синђелију на њу42;
– јереј Миленко Петровић из Кожетина, кога је 9/21. маја 1814.
рукоположио у Нишу нишки епископ Мелентије; Миленко је имао своју
парохију и синђелију на њу43;
– јереј Василије Павловић из Кожетина, кога је 25. марта/6.
априла 1825. рукоположио у Лесковцу нишки епископ Јосиф; Василије
је имао своју парохију и синђелију на њу44.
Кожетин је 1837. године добио и школу. Премда је био мало
насеље, због свога положаја – и пре свега цркве – није било сумње да ће
се управо у њему отворити прва школа у Жупи, а не у Виткову, тадашњем среском центру. Уосталом, 1835. године донета је препорука да се
у сваком округу по две школе издржавају о државном трошку а да, осим
тога, свака општина у којој постоји црква има и своју школу.45 Први
учитељ био је Милован Јоксимовић из села Радманова, који је потврђен
од Суда окружја за учитеља 25. августа/6. септембра 1837. За разлику од
већине других учитеља у Србији, Милован је био трговац и имао је два
дућана – један у Осаоници а други у Кожетину. Учитељ у Кожетину био
је до јесени 1841. године, када је 1/13. септембра 1841. решењем начелства Крушевачког окружја за новог учитеља постављен свршени богослов Живан (Живадин) Поповић, родом из села Паљевштице. Кожетинска школа је била једина у Козничком срезу све до школске 1842/43.
године, када је започела рад школа у Јелакцу. Тих година школа се преселила у једну собу црквене куће која се налазила поред саме цркве. У
тој неодговарајућој просторији налазила се све до завршетка нове школске зграде 1846. године.46
2005, 279; О. Думић, Обнова цркве и настанак манастира Стрмац, Расински анали, бр.
3, Крушевац 2005, 42–43.
40
Ј. Гавриловић, Речник Географско-статистички Србије, Београд 1994, 79.
41
АС-Државни Совјет-РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског
реда у целој Србији године 1836, лист 66, число 208.
42
АС-Државни Совјет-РНо 196/837, Списак свештенства..., число 209.
43
АС-Државни Совјет-РНо 196/837, Списак свештенства..., число 210.
44
АС-Државни Совјет-РНо 196/837, Списак свештенства..., число 211.
45
Срећко Ћунковић, Школство и просвета у Србији XIX века, Београд 1971, 21.
46
М. Бонџић, н. д., 27, 33–34.
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У међувремену, 1839. године, црква је обновљена.47 Звоник је
добила 1851. и за њега је плаћено 7.000 гроша чаршијских,48 а негде у то
време (по подацима из летописа цркве од 1850. до 1857) црква је добила
нов иконостас који П. Васић приписује Живку Павловићу.49 По подацима из Летописа цркве, темпло у дуборезу израдио је 1850. године мајстор Стојко из Крушевца. Истовремено, малано темпло су израдили мајстори Живко и Тоша, који су аутори сличног темпла и за манастир Студеницу.
Нићифор Дучић је обишао кожетинску цркву на Светог Илију
1870. године. Том приликом нашао је у цркви рукописни Псалтир српске редакције са додатком тропара и кондака за све дане преко године и
акатисте Исусу Христу, Богородици, анђелима, Светом Николи, Светом
Јовану и Часном крсту, као и међучасове и навечерје. По Дучићевом
мишљењу, ова србуља није била старија од XVI века. Касније је пребачена у Народну библиотеку у Београду и из ње је Љубомир Ковачевић
објавио два записа у Гласнику Српског ученог друштва бр. 56.50
При цркви су 1874. године биле три парохије: кожетинска, врбничка и ратајска. Кожетинска парохија се састојала од села Кожетина
(64 дома), Бзенице (40), Виткова (32), Пуовца (24), Горњих Вратара (20),
Стањева (13), Лесковице (16), Латковца (30), Стараца (7), Веље Главе
(20), Дренче (13) и Ржанице (27), свега 306 домова. Врбничка парохија
се састојала од Велике Врбнице (31 дом), Плеша са Стајковцима (29),
Рогавчине (58), Грчака (11), Милентије (13), доњих Милинчића (7), Станишинаца (52), Стрменице (20) и Ракље (10), свега 231 дом. Ратајску
парохију су чинила села Ратаје (107 домова), Тулеш (30), Дашница (53)
и Тршца (19), свега 209 домова.51

47

Натпис уклесан на плочи на звонику.
Натпис уклесан на плочи на звонику.
49
Павле Васић, Живко Павловић молер пожаревачки и његово доба, Пожаревац
1968, 17, 25, 36 и 43; П. Васић, Поствизантијско сликарство у Србији у XVIII и XIX веку,
Градска култура на Балкану (XV–XIX век), Београд 1984, 231; П. Васић, Уметност у Крушевцу, Уметничка топографија Крушевца, Нови Сад – Крушевац, 1990, 195.
50
Н. Дучић, н. д., 27–28.
51
Митрополить Михаиль, н. д., 77.
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РЕЗИМЕ
КОЖЕТИНСКА ЦРКВА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
На месту данашње цркве у Кожетину постојао је стари манастир
који се спомиње у османским дефтерима из XVI века. Манастир је вероватно средњовековни, а није искључено да је био метох манастира Студенице. На месту старог напуштеног манастира обновљена је 1803.
године данашња црква. Око цркве је 1806. саграђен шанац који је дочекао и пропаст Првог српског устанка, 1813. године. Жупа је припојена
Милошевој Србији у зиму 1832/33. године. Црква је први пут детаљно
пописана 1836. Поред цркве је 1837. отворена школа. Црква је обнављана 1839, а 1851. добила је звоник. Око 1850. израђен је нови иконостас,
који Павле Васић приписује Живку Павловићу. Кожетинску цркву је
1870. године обишао и Нићифор Дучић.

SUMMARY
THE CHURCH IN KOŽETIN IN THE FIRST HALF OF XIX CENTURY
There used to be an old monastery on the site of today’s church in
Kožetin, being mentioned in the Ottoman documents from the sixteenth
century. On the site of the present church in Kožetin there was an old
monastery that was mentioned in Ottoman documents from the sixteenth
century. It was probably a medieval monastery and it is also likely that it
was property of the Studenica monastery. The present church was rebuilt
on the site of an old, abandoned monastery in 1803. A ditch was built around the church in 1806 which met the collapse of the First Serbian Uprising in 1813. The district of Župa was united with Miloš`s Serbia in the
winter of 1832/33. The property of church was first entered in the inventory in 1836. In 1837 a school was opened next to the church. The church
was restored in 1839 and it got a belfry in 1851. Around 1850 the church
received a new iconostasis which Pavle Vasić attributed to Živko Pavlović.
Nićifor Dučić visited the church of Kožetin in 1870.
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НАСТАНАК И РАЗВОЈ СПЕЦИЈАЛНЕ ВИНОДЕЉСКОВОЋАРСКЕ ШКОЛЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ
АПСТРАКТ: На основу доступних докумената разматрају се значај и
улога ове школе, као и методе рада у њој. Обухваћен је утицај школе на привреду
Жупе, али и положај ученика у различитим периодима. Рад је настао 2008. године у оквиру учешћа на такмичењу „Сусрети с прошлошћу – места сећања“ у организацији Младих истраживача Србије и Удружења за савремену историју UDI
EUROCLIO, а уз помоћ организације Koerber Stiftung из Хамбурга. Ментор рада је
професор историје Драгиша Стаменковић.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жупа, школа, виноград, Александровац

Имајући у виду велику потребу за квалификованим кадровима
који би унапредили производњу вина и развој пољопривреде уопште,
Специјална винодељско-воћарска школа (СВВШ) изнедрила је солидан
број стручњака који су својим радом дали немерљив допринос развоју
Жупе. Школу је похађало доста ученика из свих крајева земље, што
указује да је била елитна и на добром гласу. Сви инспекцијски прегледи давали су само позитивне оцене, а томе у прилог иду и коментари признатих и учених људи, попут Станислава Винавера и Добрице Ћосића.
Истраживање је спроведено на подручју Жупе за период 1926–
1960. године, уз примену различитих метода. Због специфичности теме,
најзначајнију улогу у истраживању имали су интервјуи аутора рада
вођени са бившим ученицима школе и онима који су на посредан начин
били повезани са њом. Интервјуисани су: Милан Марић (генерација
1945), Сава Михајловић (генерација 1960), Мија Драгојловић (генерација
1961), Милослав Бонџић, професор у пензији, Гвозден Ђолић, директор
Музеја винарства и виноградарства.
Од далеке 1926. године генерације и генерације ученика и професора су носиле терет свих промена и биле главни фактор развоја
пољопривреде у Жупи.
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Природни услови у Жупи учинили су да виноградарство вековима буде главна пољопривредна грана. Жупа је питома заталасана котлина упоредничког правца, са свих страна окружена планинама и, самим
тим, погодних климатских услова. Према историјским и археолошким
изворима, традиција гајења винове лозе у Жупи дуга је више од 3000
година.
Жупа се први пут помиње у Студеничкој повељи великог жупана
Стефана Немање из 1196. године, коју он дарује као метох манастиру
Студеници, са напоменом да приносе выно требы и рады манастироу
(дају вино за потребе манастира).1 Три највећа српска манастира,
Хиландар, Студеница и Жича, имали су своје винограде и подруме у
Жупи кроз цео средњи век.
Кнез Лазар је 3. марта 1382. у Жичи, уз присуство властеле, дао
допуштење монаху Доротеју и његовом сину да саграде манастир Дренчу близу данашњег Александровца. Неколико села која су чинила метох
овог манастира бавила су се производњом вина. По предању, кнезу је
припадала једна пољана, Крушевица, а у Ботуњи, опет по предању, српски ратници су се пре одласка у Косовски бој причестили жупским
вином.2 Долазак Турака на ове просторе нарушио је континуитет производње вина јер се становништво повлачи у безбедније планинске крајеве. Због тога део винограда полако пропада и зараста у шуме. Пропадање, ипак, није било потпуно, што се може закључити из турских путописа који говоре о лепим жупским виноградима.
Велика обнова жупског виногорја уследила је тек по ослобођењу
од турске власти, средином XIX века. Као зла коб са обновом дошла је и
нова пошаст младих засада у виду филоксере,3 која је уништила винову
лозу у целој Европи, па ни Жупа није била поштеђена. Уз несебичну
помоћ Француске, засади у Жупи обновљени су врло брзо. Нови виногради су подигнути на америчкој подлози, што је изазвало незадовољство цркве, која ју је прогласила ђавољом ногом (место на споју калема).4
Вино добијено са такве лозе није могло бити коришћено за причест.
Винарски трговци су прихватили став цркве, па су у Жупи завладали
сиромаштво и глад. Прелазак на нову подлогу требало је превладати
знањем и прихватити. Опоравак је текао споро, а држава је притекла у
помоћ разним олакшицама и мерама. Ради унапређења производње,
1

Милисав В. Лутовац, Жупа Александровачка, анропогеографска испитивања,
Београд 1980, 29.
2
Иван Брборић, Виногорје Жупе – историјат, Завичајни музеј Жупе, 2007, 2.
3
Ваш која напада корен и листове винове лозе, пренета из Америке у XIX веку.
4
Светомир Д. Томић, 80 година пољопривредне школе Александровац, Пољопривредно-техничка школа „Свети Трифун”, Александровац 2006, 18.
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винарски трговци и имућнији сељаци су своје синове слали на школовање у Француску, а касније, када су створени услови у Србији, у Буково
код Неготина или на Топчидер код Београда. Драгољуб Марковић из
Шљивова и Милош Стамболић из Александровца били су на школовању
у Бордоу.5 Први плантажни виноград подигао је управо Д. Марковић по
повратку из Француске.
Настојање да се држи корак са савременим начинима винарења
и жеља за стицањем нових знања довели су, после неколико неуспелих
покушаја, до отварања Специјалне винодељско-воћарске школе у Александровцу.
После Балканских и светских ратова, површине под виноградима
увећавају се све до 1965. године, када су почеле нагло да опадају. За то
постоји више разлога: старачка домаћинства, екстензивна обрада, застарелост винограда итд.
Жупу и њене пределе посећивали су многи знаменити људи и
свима су у сећању остајали непрегледни виногради и бројне пољане.6
Феликс Каниц, аустријски путописац и археолог, у свом путопису о
Србији наводи да је Жупа чувена још од кнеза Лазара и да је јако жупско
вино свуда тражено.7 Француски конзул Деко, током посете Жупи 1904,
очаран жупским виногорјем назива га другом европском Шампањом.
Све то уоквирује забелешка путописца Милана Милићевића који каже:
„Жупа је сва покривена виноградима, тако да рећи Жупа или виноград значи једно те исто“.8
Вино је у Жупи вековима представљало знак моћи, богатства,
власти, али и опстанка. Многи освајачи, од Келта до Турака, долазили су
и одлазили, али се суштина производње вина није мењала. Стога се с
правом може рећи да се Жупом и њеном традицијом можемо подичити
пред светом.
У сусрет пољопривредном образовању први је кренуо професор
Антоније Николић са својим предавањима о земљоделству, давне 1841.
године у Крагујевцу.9 Његова предавања била су од великог значаја за
даљи развој пољопривредног образовања. Године 1853. почиње рад прва
Земљоделска школа на Топчидеру, а 1872. у Пожаревцу је отворена и
Земљоделско-шумарска школа, коју је завршило шест генерација.10 Обе

5

М. В. Лутовац, н. д, 31.
Пољане, прилог бр. 8.
7
Феликс Каниц, Србија – земља и становништво, Српска књижевна задруга, II
књига, Београд 1985, 80–83.
8
И. Брборић, н. д., 2.
9
С. Д. Томић, н. д., 77.
10
Исто.
6
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школе доста су утицале на то да се у Србији почне са организованим
пољопривредним образовањем.
У Србији је 1882. године донет Закон о установљавању нижих
пољопривредних школа.11 Недуго затим, отвара се Ратарска школа у
Краљеву, у којој се школовало доста људи из Александровца. У Букову,
код Неготина, 1891. године почела је са радом Винодељско-воћарска
школа, коју је такође похађао велики број ђака из Жупе.
Идеја о оснивању пољопривредне школе у Жупи опседала је многе умне људе овог краја, почев од времена Кнежевине Србије, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца до Краљевине Југославије. Било је много
проблема правне и финансијске природе које је требало решити. Винарски трговци су на свим скуповима винара и виноградара истицали неопходност отварања пољопривредне школе.
У инспекцијском извештају Светислава Павловића из 1891/92.
године, наведено је да је александровачка основна школа сеоског и
пољопривредног смера.12 Иако је на многим винарским скуповима отварано питање оснивања школе у Александровцу, најзначајнији је збор
винара и виноградара одржан у Нишу 1. фебруара 1889. Тада је дат
важан допринос реализацији пољопривредног школства у Србији, а тиме
и у Жупи. Збор винара и виноградара је закључио да треба отворити
државни лозни расадник у Александровцу жупском и винодељсковоћарску школу.13
Лозно-воћни расадник је отворен 1896. године као трећи у Србији, после Топчидера и Букова. Његов циљ је био да практичним курсевима припрема младе људе за будући позив винара, подрумара и воћара.
Расадник је имао и стручну библиотеку. На његовом имању касније ће
се базирати економија школе.
Замисао винарског збора о отварању школе спровео је др Добривоје Гер. Поповић, који је био посланик Жупе у Скупштини Краљевине
СХС/Југославије у периоду од 1925. до 1935. године. Његово залагање
било је пресудно да се у Жупи коначно отвори пољопривредна школа,
чији ће курсеви имати да препороде цео крај, да га науче модерном
пољоделству. Све ово се приписује среском посланику г. Добри Поповићу који је умео, у одборима скупштинским „да се заузме за свој родни
крај.“14
11

Милослав Бонџић, Сто педесет година основне школе у Александровцу, Александровац 1987, 46.
12
Исто, 80.
13
Пољопривредни календар из 1925, 41.
14
Адам Стошић, Под небом Крушевца, репортаже, Београд 1997, 803 (Станислав
Винавер, Последње грожђе у Жупи).
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Раздобље од 1902. до 1925. представља припремни период за
отварање школе. Изграђене су школске просторије, објекти за калемљење, оформљене пољопривредне подружине, набављен алат, у основним
школама су уведени неки пољопривредни предмети и др.
Посебним законом о формирању пољопривредних школа из
1921. године основана је Специјална винодељско-воћарска школа у трајању од две године, са економијом која је већ постојала. До 1924. године
изграђени су подрум с лагумом, зграда интерната, трап за лозне калемове и зграда управе са учионицама.15 Прва генерација ученика уписана је тек школске 1926/27. године, и то 25 државних и пет приватних
питомаца.16
Тежња да се продужи традиција успешног винарења и виноградарења и стекне што веће знање из ових области била је главни мотив због
којег су младићи уписивани у СВВШ. Постојали су и други разлози због
којих су очеви давали своје синове на школовање. Неки су то радили
због великог броја деце у кући (ова пракса је напуштена после Другог
светског рата), док су други уписивани јер су одустајали од других
школа.

Прва генерација СВВШ
(Музеј винарства и виноградарства Александровац)
15

Интервју са проф. Милославом Бонџићем, Александровац, 19. јануар 2008.
Томислав Милетић, Прилози за историју школства Жупе Александровачке,
Расински анали, бр. 3, Крушевац 2005, 108.
16
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Примање ученика било је регулисано Правилником школе, који
је прописивао Министарство пољопривреде и вода Србије. Редовни ученици СВВШ су били „државни“ и „приватни“. Школовање приватних
ученика финансирали су родитељи или пољопривредне задруге. Сваки
ђак морао је испуњавати следеће услове (у прилогу, на увид су предавани и одговарајући документи): да није млађи од 16 ни старији од 20
година, да има завршену основну школу, да је здрав телесно и душевно,
да је доброг владања.17
Ученици су имали обезбеђен смештај, храну, одећу и обућу, прибор за учење и лекарску бригу. Пошто је школа радила у оквиру болничког круга, ђаци су се купали у болничком купатилу. Највећа невоља је
био недостатак тоалета,18 јер је постојећи био прилично удаљен. Смештај у интернату био је одлично организован, а дисциплина прописана
строгим кућним редом.
Како је велика школска економија захтевала доста рада, ученици
би често после праксе долазили у интернат касно увече, уморни и
неспособни за учење. Теоријска настава је трајала од 8 до 13 сати, а
практична од 15 до 18.
Професори и наставници су били стручњаци у својој области, са
положеним државним испитима.19 „Знање ученика, поред предметних
наставника и професора, проверавали су и републички просветни
инспектори честим посетама школи. Њиховом контролом били су обухваћени и предавачи.“20
Предавања су текла упоредо с практичном наставом. „Оно што
се пре подне учи у учионици после подне се ради у пракси, уз испитивање и надгледање професора.“21 Стално присуство ученика у школи
било је обавезно, кући су могли ићи само недељом. „Једном код куће
нисам био три месеца, иако ми кућа била стотину метара далеко од
школе.“22
У формирању личности ученика били су важни конкретни циљеви и планови васпитања, образовања и школских програма, јер се тиме
директно утиче на развој деце и код њих се може створити скала понашања и ставова – од толерантног до искључивог.23
17

Правилник за Специјалну винодељско-воћарску школу у Александровцу, прилог 6.
С. Д. Томић, н. д., 126.
19
Интервју са Савом Михајловићем, Александровац, 23. фебруар 2008.
20
Исто.
21
Интервју са Миланом Марићем, Александровац, 14. јануар 2008.
22
Исто.
23
Никола Рот, Славољуб Радоњић, Психологија за други разред гимназије, Београд 2000, 50.
18
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Број предмета је мењан у складу са променама статуса школе. У
једном тренутку ученици су слушали чак 22 предмета. Школа је била
искључиво пољопривредног типа, тако да није придавано много пажње
општим предметима (математика, историја, географија и други). „Учили смо све, ал’ само онолико колико је требало, ништа непотребно и
широко.“24

Прерада грожђа у склопу праксе, 1933.
(Завичајни музеј Жупе, Александровац)

У историји школе није забележен ниједан озбиљан прекршај професора над ученицима. То говори да су они били добри али захтевни
педагози, и оштре али праведне судије. Васпитавали су ученике да буду
добри људи, лепо се понашају, нису толерисали нерад. Поједини, попут
Душка Миленковића, умели су да поделе и понеки шамар ученицима
који нису радили како им је речено. „Једном, кад ме разредни Миленковић звао јер су код мене били кључеви од подрума, ја ти полагано кренуо, уватила ме нека сења, а он ме само гледа и чека. Кад ја стиго, трес
24

Интервју са Миланом Марићем, Александровац, 14. јануар 2008.
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шамар, уши ми звониле три дана. Онда каже он мени: – Kад ја зовем
има да се трчи, а сад се враћај одакле си дошо. Тако ти ја све трчећи,
колико ме ноге носе до тамо, па отуд поново код њега.“25
Од почетка рада, СВВШ није била излагана политичким утицајима. Штавише, настојало се да полазници, професори и техничко особље
буду што више деполитизовани. Ипак, то не значи да политика није имала утицај на школу. Свако је доносио из својих породица и места порекла различита социо-политичка схватања, а самим тим и тензије. Као и
данас, увек је постојала разлика између богатих и сиромашних.
Непосредно пред почетак Другог светског рата, почела су се
јављати различита идеолошка опредељења. Професори који су служили
војску у Краљевини, као и раније свршени ученици, током рата су били
и даље за Краља и отаџбину. Неки су приступали партизанском покрету,
а неки су успели да избегну свако изјашњавање. За време рата, поједини
свршени ученици припадали су СКОЈ-у.26
Пошто су на школовање у Жупу долазили ђаци из целе земље,
било је ту и различитих вероисповести. Муслимани, католици, Јевреји и
православци били су једнаки у сваком погледу. Никада није забележена
увреда нити конфликт на расној или верској основи. Зато је школа и у
том погледу била јединствена.
Рад на економији требало је да провери знање стечено у учионицама. „Све је имало свој ред и сврху што смо учили и радили. Зато што
смо били научени са свим, после се нисмо плашили, кад смо завршили
школу, да се ухватимо у коштац са свим проблемима и питањима који
се тичу пољопривреде.“27 „Имање је обухватало 30 hа винограда, 10 hа
матичњака, 3 hа ливада, воће и поврће су узгајани на 20 hа. У шталама
је увек било неколико коња и крава музара. Поред тога држани су се
овце, разноврсна живина и свиње.“28 Ученици су све послове обављали
уз присуство професора. Рад је организован тако што су ђаци дељени у
групе, свака с одређеним задатком и вођом, који би на крају професору
подносио извештај.
Виногради су чинили највећи део имања, захтевали највише труда и пажње, што је изискивало доста напора јер нису постојале машине
које би замениле ручни рад. Прскање, копање, риљање, плевљење,29 брање и прераду обављали су ђаци.

25

Исто.
С. Д. Томић, н. д., 190.
27
Интервју са Миланом Марићем, Александровац, 14. јануар 2008.
28
Интервју са проф. Милославом Бонџићем, Александровац, 19. јануар 2008.
29
Скидање заперака
26
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Подрум некад и сад
(Завичајни музеј Жупе, Александровац)

Бела зграда са фотографије је школски подрум. У њему је прерађивано грожђе, воће и поврће, а у лагуму, који је укопан у земљу ради
одржавања сталне температуре и влажности ваздуха, налазио се велики
број буради и бачава за вино и јака пића. Овде се од 1928. године производило лековито безалкохолно вино „Здравац“. „Такво безалкохолно
пиће справља се код нас у Винодељско-воћарској школи у Александровцу срез жупски, Жупски здравац.“30 Оно је дуги низ година било заштитни знак школе. Школска вина су углавном била намењена за свечане
тренутке и пријеме, а извесне количине и за продају. У горњим деловима подрума постојала су постројења за прераду воћа и пинтерска радионица, у којој се поправљали оштећени вински судови.
Башта је заузимала простор од једног хектара и одатле су
разноврсним повртарским производима снабдевани интернат, александровачка пијаца, болница, неке градске кафане. Млекара је била
смештена у мањем објекту са два одељења где је млеко прерађивано у
разне врсте сирева, качкаваља и маслаца. Она је, као и башта, на неки
начин била јавно добро јер је поред интерната снабдевала грађане и
болницу. Постојао је и низ других помоћних објеката, попут кланице,
калемарнице, ковачке радионице, који су омогућавали функционисање школе.
Школском 1926/27. годином озваничен је почетак рада специјалне Винодељско-воћарске школе у Александровцу. Општим одредбама
правилника о оснивању школе предвиђено је школовање у трајању од
годину дана. Прва генерација је бројала 17 ученика из свих крајева
ондашње Србије. У уписници се могу наћи основни подаци:

30

Добривоје Гер. Поповић, Домаћи лекар, Живот и рад, рецензент и уводничар
Војислав Михајловић, Крушевац 1935, 9.
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Списак ученика прве генерације

Полазник

Место рођења

Годиште

Борисав Стаменковић

Бабин Кал

1910

Богосав Марковић
Владимир Живадиновић
Десимир Петровић
Драгомир Ђорђевић
Јосиф Стојановић
Максим Андрејевић
Милан Петровић
Милорад Дамјановић
Михајло Костић
Младен Ташић
Момир Костић
Радоје Јовановић
Радован Радовановић
Радослав Весић
Станимир Матејић
Светислав Катић

Шљивово (Жупа)
Грујиште
Велика Лукача
Суботица (Жупа)
Вучје
Уб
Читлук
Гаревина (Жупа)
Дренча (Жупа)
Вучје
Моклиште
Попшица Сврљишка
Тулеш (Жупа)
Брус
Велико Село (Ниш)
Јелакци (Жупа)

1908
1911
1910
1908
1907
1912
1909
1910
1911
1907
1911
1910
1912
1910
1909
1908

Из уписнице се види да није било старијих од 19 ни млађих од 14
година; приликом уписа сви су морали да приложе лекарско уверење. У
прву годину било је уписано 6 ученика из Жупе. Разред су завршили сви
ученици, а по успеху их је било: 6 одличних, 7 врло добрих, 4 добра.
Понављача није било. Сведочанство Милорада Дамјановића показује да
су ђаци слушали 10 предмета. Оцене су биле од двојке до петице.
Година се окончавала завршним испитом, који је полаган пред
испитном комисијом у саставу: председник комисије, испитивач и представник Министарства пољопривреде и вода Србије – просветни инспектор за пољопривредне школе. У делу VI – Испити, члан 17 Правилника о
оснивању31 стоји да ученик по положеном испиту добија уверење од
управе школе о успешно положеном испиту, броју часова проведених
на курсу и примерном владању. Истим чланом каже се да сви резултати испита морају бити евидентирани у нарочиту школску књигу
(матрикулу).
Школа је поседовала најсавременију лабораторију за потребе
енолошких и помолошких испитивања, што потврђују опште одредбе
31

Прилог бр. 6.
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правилника. Она је касније обнављана и модернизована, како би се
држао корак са савременим тенденцијама у производњи вина.

Завршни испит, полагање практичне наставе из винарства. Ученици
са професором Душаном Миленковићем, у средини.
(Завичајни музеј Жупе, Александровац)

Први директор био је Милан Марсић. Приликом посете Жупи
Станислав Винавер о њему даје кратку белешку: „Срески начелник
Милан Марсић, директор пољопривредне школе...“.32 Других података о
М. Марсићу нема.
Прва уредба о промени статуса школе донета је 17. августа
1928.33 У односу на претходни правилник, најбитније промене су да
школовање траје две године, да ученици више нису сматрани државним и
приватним већ су третирани као обласни и приватни, да је број предмета увећан са 10 на 22.34 На основу уредбе може се закључити да је школа
почела да спрема пољопривредне стручњаке ширег обима знања, чиме
32

А. Стошић, н. д., 803.
Крушевачка обласна самоуправа, бр. 14, стр. 9. Уредба за Специјалну винодељско-воћарску школу у Александровцу (Жупа).
34
С. Д. Томић, н. д., 102.
33
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је омогућила лакшу проходност за наставак школовања, што је врло
важно, ако се зна да је велики број ђака настављао своје усавршавање.
Школа је радила по новоустановљеном плану и даље под именом Специјална винодељско-воћарска школа. Друга генерација ученика уписана је
1928. године, било их је 30. Те године основана је и библиотека са претежно пољопривредном литературом у којој је осим књига на српском
било и књига на чешком, немачком, француском, мађарском.35 Та
библиотека је дуго важила за једну од најбогатијих по књижном фонду у
Жупи. Неке од тих књига сачуване су до данас у библиотеци Средње
пољопривредне школе „Свети Трифун“ у Александровцу.
У Жупу је долазио на школовање све већи број ученика из целе
Краљевине Југославије. Било је ученика из Скопља, Ђевђелије, Марибора, Книна, Пирота, Никшића. Сви они су ширили добар глас о Жупи.
Конкурс за упис нових полазника и јавне набавке расписиван је у
сарадњи са листом Крушевачки гласник. У броју од 9. августа 1931. стоји
оглас: „У Специјалну винодељско-воћарску школу у Александровцу,
примиће се ове године, у први разред двадесет бановинских и пет
државних питомаца.“36 О раду школе писали су и други листови, попут
Политике и Југославије. Исцрпне податке пружа лист Југославија у прилогу „На измаку бербе грожђа у Жупи“, који говори о великом броју
туриста у Жупи и новитетима у раду и организацији школе. Школа је
набавила квасац из Француске, установљено је одељење за прераду воћа
и ради се на производњи безалкохолног вина „Жупски здравац“.37
Винодељско-воћарска школа је 1933. године поново претрпела
промену статуса, када прераста у Нижу пољопривредну школу с трогодишњим трајањем и тако делује до краја Другог светског рата, 1945.
године.38
У периоду од 1931/32. до 1938/39. године школу је похађало око
100 ученика, а завршило их је само 65,39 што говори да је критеријум
оцењивања завршних испита био врло строг, али и да поједини професори нису били довољно педагошки потковани. Такође је било и промене
школа ради допуне знања из специјалних програма других школа. Виноградари су хтели да науче нешто више из ратарства и сточарства и
обратно.
35

Љубица Петковић, Преглед историје библиотекарства у Жупи, Жупски зборник, Завичајни музеј Жупе Александровац, год. I, бр. 1, 110.
36
Крушевачки гласник, год. 5, бр. 205, Крушевац, 23. август 1931, 2. Извор М.
Матић из Ботуње.
37
Архив града Крушевца, лист Југославија, Алекса Б. Коматовић, бр. 90, година
3, 6. новембар 1931.
38
С. Д. Томић, н. д., 270.
39
Исто, 109.
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Из прилога бр. 7 уочава се да је Министарство пољопривреде
помно пратило свршене ученике пољопривредне школе – да ли је остао
у струци, како се издржава, где живи, брачно стање и др. Због малог броја стручних људи у области пољопривреде држава је морала водити
рачуна о кадру чије је школовање финансирала. Зато не чуди што је на
поменути захтев државе одговорено у рекордном року, иако су саобраћајне везе у то време биле лоше.
Преглед матрикуле са делимичним подацима
о завршеним разредима 1926–1940.40

Школска
година
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
и 31/32
1932/33

Почело школску
годину
17
30
12
19

Завршило школску
годину
17
нема података
12
19

25
14

19
8

1933/34

32

25

1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
Укупно

27
14
31
14
нема података
13
248

17
14
28
14
нема података
13
186

Неки од директора
Милан Марсић
М. Марсић
М. Марсић
Ђура Радовић
нема података
Михајло Радоњић
нема података
Душан
Миленковић
Д. Миленковић
нема података
Ђ. Радовић
Ђ. Радовић
нема података
Ђ. Радовић

Према табели, за четрнаест година рада школу је завршавало 15
ученика годишње. То можда и није значајан просек, али ученици су
имали најбоље услове за стицање знања из свих грана пољопривреде,
нарочито из винарства и виноградарства, поткрепљених великим бројем
практичних часова. Због тога су ови младићи представљали основ за
развој модерне пољопривреде у Србији.
Током Другог светског рата школа је радила под именом Нижа
пољопривредна школа у трогодишњем трајању. Настава је често прекидана, а одвијала се у складу са приликама у окружењу и земљи. На осно40

Исто.
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ву сведочења Милана Марића,41 који је био ученик тих ратних година,
сазнао сам да је кроз школу прошло неколико војски. Школске просторије користили су партизани, Немци, Бугари, Италијани и Руси. Свако
од њих оставио је траг у виду пустошења и пљачкања. Школа је претрпела велике штете. Из интерната су однети ћебад, постељина, одела. Кад
су у интернату боравили војници, ученици су спавали у шталама. Партизани су одвели крупну и ситну стоку, што је велики губитак јер у то
време није постојало вештачко ђубриво које би заменило стајњак. Однети су и вино и материјали предвиђени за шивење школске опреме.42
Била је то штета која се могла надокнадити, али највећи хендикеп је
било уништавање лозног матичњака. Ретке аутохтоне сорте грожђа, као
и сорте донете из иностранства, Немци су потпуно искрчили. Врсте гете,
рипарија, мурварија, ди лот и друге у потпуности су нестале.43 Био је то
велики губитак за наредне генерације и Жупу уопште.
Једина корисна ствар везана за боравак неке војске у школи
(конкретно Немаца), јесте то што су ученици од њих научили нове технике производње и прераде воћа и поврћа. Немачка војска је припремала компоте, мармеладе, џемове које је слала на Источни фронт, а
довитљивим ученицима ниједан корак припреме није промакао. Упркос свему професори су се трудили да испуне план рада и држе предавања.
Ослободилачке трупе су умарширале у Александровац 10. августа 1944. Према неким проценама, Жупски срез је претрпео штету у
вредности од 4.788.000 америчких долара.44 Ратна штета је пописана и
пријављена 1945. године. Премда је Жупа неколико пута добијала средства за обнову, то је било безначајно у односу на поменуту штету.
Министарства пољопривреде и просвете имала су разумевања
за значај пољопривредне школе, пружајући јој неопходну помоћ.
Обновљен је матичњак и сортимент, купљено је више врста стоке и техника потребна за обраду земље. Школа је добила савремене машине за
прераду грожђа и заштиту винове лозе. Набављен је противградни топ,
једини такве врсте у Жупи.45 То је било довољно да школа „стане на
ноге“.
Школске 1946/47. године Нижа пољопривредна школа добија
статус Специјалне виноградарске школе, који траје до 1949. године, када
41

Интервју са Миланом Марићем, Александровац, 14. јануар 2008.
Исто.
43
Интервју са проф. Милославом Бонџићем, Александровац, 19. јануар 2008.
44
Добривоје Секуловић – Малиша, Жупа у НОБ-у 1941–1945, допунио Душан
Миљковић, Александровац 1995, 254.
45
Прилог бр. 10.
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постаје Специјална школа за заштиту биља. Од 1950. добија звање Средња виноградарско-воћарска школе.46

Управна зграда

Професорски дом

Пошто је велики део кадра изгинуо, оно мало професора који су
остали у школи примили су терет обнове и задатак да школи врате стари
сјај. Они су започели рад на ревитализацији објеката и економије.
Управна зграда са учионицама је дограђена, а број лежајева у интернату
повећан што је утицало на повећање броја ученика.
Реформама школства из 1945, 1947. и 1948. установљено је
четворогодишње школовање, а број теоријских и практичних предмета
промењен. Њима је предвиђено да први и други разред имају по 15 дана
праксе, трећи 25 дана, док четврти нема.47
Током дугог периода рада школе није се заборављало на важне
датуме који су редовно обележавани. Премда је наставни план био доста
захтеван, а велику економију требало је обрадити, ученици и професори
су повремено себи давали одушка правећи предах од напорног посла.
До краја Другог светског рата недељни одлазак у цркву био је
обавезан. Пре него што би се кренуло, професори су проверавали хигијену и уредност ђака. „Сећам се да, кад се спремимо, изађемо пред школу да професор провери нокте, уши, косу, да нема нека прљавштина за
вратом, онда у колону два по два и полако у цркву.“48
Мада нигде није прецизирано, на основу прича и сећања зна се
да је школа сваке године прослављала виноградарску славу Светог мученика Трифуна, који се сматра заштитником винара и виноградара. Професори и ученици су тог дана присуствовали литургији. Потом се одла46

С. Д. Томић, н. д., 124.
Исто.
48
Интервју са Миланом Марићем, Александровац, 14. јануар 2008.
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зило у виноград, винова лоза се преливала вином и симболично би се
орезало неколико чокота. Уз свећу и славски колач, у подруму пољопривредне школе, уз присуство свештеника, окупљали су се просветни радници, ђаци, винарски трговци, занатлије, други виђенији Жупљани.
После ломљења славског колача прелазило се за трпезу. За свечани
ручак изношена су најбоља вина из школских ризница. Ученици су добијали ширу,49 намењену само за такве прилике. Традиција прослављања
верских празника трајала је до краја Другог светског рата, а потом је
укинута.50
Приређиване су и друге свечаности, на пример поводом „Десетогодишњице владавине Њ. В. Краља Александра I Карађорђевића увече је
приређена бакљада и свечана забава на којој је говорио г. Радоњић,
директор Винодељске школе, о значају прославе и евоцирао рад Њ. В.
Краља на народном јединству и јачању...”.51
Сваке јесени је у време бербе грожђа долазио велики број људи
из околних крајева. Организоване су разне забаве, пољопривредне изложбе и такмичења, у којима је школа активно учествовала. На изложбама
су биле заступљене све гране пољопривреде. Излагани су алати, прибор
који ђаци и професори користе, узорци земљишта из разних виноградарских делова Жупе.52 Организоване су изложбе вина и јаких пића. На
овим смотрама размењивана су разна искуства, која су доприносила
даљем развоју школе, а и пољопривреде уопште. Како су из године у
годину посете у време бербе постајале све бројније, јавила се идеја о
оснивању манифестације која би трајала током бербе грожђа. До тога је
дошло тек 1963. године када је настала културно-просветна манифестација Жупска берба, што је остало име и презиме Жупе и њених виноградара до данас.53
Приређиване су матурске вечери, на којима су евоцирана сећања
из минулих школских дана. „До скоро смо се скупљали и организовали
неке сусрете и виђења, али претисле не године…“54

49

Слатки сок зрелог грожђа (или другог воћа) у коме још није почело алкохол-

но врење.
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С. Д. Томић, н. д. 285.
Крушевачки гласник, год. 5, бр. 205, Крушевац, 23. август 1931, 2. Извор М.
Матић из Ботуње
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М. Бонџић, н. д., 113.
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Спортске активности
Школа је после рата почела у већој мери да уводи спортске
активности. У слободно време ђаци су се бавили фудбалом, кошарком,
одбојком, стрељаштвом. Још од 1939. постојао је ФК „Виноградар“, који
је радио у склопу школе и такмичио се у Српској лиги.55 Школа је имала
изузетну екипу вежбача на справама. Они су учествовали на свим слетовима у Жупи, а 1958. године на Савезном слету су освојили златну медаљу.56 Управа школе наставила је да негује старе и уводи нове спортске
дисциплине. Основани су кошаркашки, боксерски, стрељачки и стонотениски клубови, све у циљу афирмације спорта и развоја борбеног и такмичарског духа.
По речима С. Михајловића, ни културно-просветне активности
нису запостављане. „Сваке суботе ђаци су имали забавни живот у плесним играма и тзв. матинама, на којима су учили народна кола, окретне
игре, забавне и народне песме.“57 Осим значајних државних и верских
празника, колектив школе је увек имао разлога да прославља и друге
догађаје, попут почетка и краја школске године, победе на спортским и
такмичењима знања.
Пуно генерација успешних и признатих стручњака прошло је
кроз Специјалну винодељско-воћарску школу. Многи су постали професори на универзитетима или институтима. Ипак, један од њих је познатији од свих осталих. То је Добрица Ћосић, истакнути писац и члан Српске академије наука и уметности.
Добрица (Живојина) Ћосић рођен је у Великој Дренови 29.
децембра 1921. Из разредне књиге види се да је по завршеној основној школи уписан у Нижу пољопривредну школу у Александровцу 1.
октобра 1934. Први разред је похађао 1934/35, други 1935/36. и трећи 1936/37. школске године. По завршетку школе имао је одличан
општи успех, као и владање. Био је добар и одговоран ђак, али му је
тешко падала практична настава, што можемо уочити на основу увида у разредну књигу.
Ћосић о школи каже: „Била је строга, озбиљна, захтевна, али
врло успешна у спровођењу теоретске и посебно практичне наставе
садржане у наставном плану и програму. Знам да се причало да
нисам волео ту школу јер је било и батинања, рецимо само да ме је
неки пут докачио Слободан Џода, тада деловођа, али то није било
замерање јер је помало била и пракса. Душан Миленковић био је
55

С. Д. Томић, н. д., 195.
Исто, 197.
57
Интервју са Савом Михајловићем, Александровац, 23. фебруар 2008.
56

60

Илија Рилаковић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

доста строг. Све у свему, школа је на мене оставила леп утисак и радо
је се сећам.“58

Ученик Добрица Ћосић, 1936.

У време рата прикључио се НОБ-у и био члан СКОЈ-а од 1941.
године. Завршио је Вишу политичку школу и после рата обављао разне
друштвено-политичке функције. О даљим активностима излишно је
говорити. Својим романима остварио је упечатљиве ликове и драме
појединаца, породице, државе. Школу у којој је провео рану младост и
стекао прва знања о животу није заборавио. Неколико пута је посећивао
и учествовао у реализацији неких школских пројеката.

Међусобни односи, анегдоте, неке наставне методе
Однос ђака и професора био је пријатељски и пун поштовања.
Оштрих дисциплинских кажњавања није било, осим понеког шамара
али то је био саставни део тадашње педагогије. Професори су увек били
уз своје ђаке, у школи, интернату, на имању. Они су тежили да што више
знања и искуства пренесу на ученике. Међу професорима је било
58
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шаљивџија, чија су предавања била испуњена шалама и комичним ситуацијама. Познат је пример како је професор Ђока Петровић – Чика Ђока
сликовито објашњавао математику:
„Деде, изађи и на табли нацртај угао од 45 степени!“ Ђак изађе,
узе лењир и креду и поче да црта линије, али никако да погоди прави
размак. Чика Ђока видевши како не иде одлучи да му помогне, па рече:
„Ајде, отвори врата од учионице“. Ђак отвори и хтеде да настави ка ходнику, али му Ђока рече: „Поравнај их са прагом“ што овај учини. „Колики угао сад чине врата и праг?“, „Деведесет степени“, одговори ђак.
„Добро, колико треба да затвориш врата да би добио 45 степени?“, ђак
притвори врата и радосно се окрену ка професору. „Ето, видиш. Сваког
дана пролазиш кроз та врата и сусрећеш се са угловима. Нећеш, ваљда
опет да заборавиш!?“, упита Чика Ђока. „Нећу сигурно“, тихо рече ђак.59
Било је шала и на рачун професора. У једном случају, „жртва“ је
био поменути Ђока Петровић. Једног дана кад је ишао у обилазак сточарства, крене бициклом низ главну стазу економије. Возио је лагано,
али ипак није приметио ученичку замку, па га је затегнута жица заједно
са бициклом оборила на травњак. Схвативши ујдурму, погледа око себе
и пошто никог није запазио на срећу неозлеђен је наставио пут. О својој
незгоди није говорио, али се то касније прочуло.60
Поједини ученици имали су склоност према пушењу, што их је
често доводило у неприлике. О својим пушачким проблемима испричао
ми је С. Михајловић: „Као страствени пушач и председник комитета
школске омладине, пушећи на јавним местима сметао сам професорима. Зато су тражили од директора да ме избаци из школе или да прекинем пушење. Да би заштитио мене и подржао професоре, нашао је
решење да сам одлучим и од три зла изаберем најмање: да оставим
пушење, да пушим код њега у канцеларији или да напустим школу. И
поред страсти за пушењем одлучио сам да оставим дуван, јер сам уважио напоре директора за компромисом. Никад више нисам пушио.
Наравно, захвалан сам директору за гест добре воље и разумевање.“61 И
посете Добрице Ћосића су везане за пушење. „Он је ђацима давао цигарете и одвлачио професорима пажњу док су ови кришом пушили“.62
Било је случајева да помоћни радници прате причања и оговарања ученика, па би после то преносили професорима. Због непријатности
у које су довођени, своју приватност бранили су на разне начине. Најпознатији „шпијун“ био је пољски чувар Гића. Једном приликом, да би што
59
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боље чуо шта се прича, сакрио се испод прозора интерната. Ученици су
га приметили и почели да гађају папучама. Епилог приче био је захтев
професора да се неки ученици избаце из школе, али се директор успротивио и све се добро завршило.63 Овај случај је, ипак, занемарљив јер су
помоћни радници углавном били заступници ђака пред „строгим“ професорима и бранили су ђачке интересе.
Међусобни односи ученика били су толерантни и коректни, али
увек уз мало надмености и ривалства. На основу интервјуа које сам
вршио и расположивих докумената закључио сам да су ученици били
као браћа и да пријатељства склопљена тада трају до данас. Особине које
су највише ценили су несебичност, пожртвовање и разумевање. Своје
мане су превазилазили уз помоћ врлина других. „Неки су били јачи,
неки слабији, неки паметнији, неки мало мање. Све смо делили, без
обзира ко је колико имао.“64 При одласку на игранке позајмљивали су
одела и смишљали тактике за освајање девојака. Било је прилика кад су
једни друге морали да покривају због учињених несташлука, да не би
настрадали. „Ја нисам пио, ал’ сам морао да кријем, неколико пут’, другове што се напили. Еј, попијеш две чаше црњака, па не знаш` де да обрнеш, ни ’де су ти врата, ни ’де ти је прозор.“65 Неке ситуације су захтевале организован тимски рад. Тако се одлазило у ноћну крађу школских
трешања или потеру за мишевима током рата, јер су ђаци често спавали
у шталским и другим помоћним објектима. И тако дан за даном.

Настанак „Вино Жупе“
Винограде нису могли подизати људи који познају винову лозу и
њене захтеве, зато су искусни винари били врло цењени. Генерацијама
су се знања преносила са оца на сина. Умеће справљања квалитетних
вина се усавршавало, па су синови постајали бољи мајстори од очева.
Ипак, тај процес текао је споро. Сваки помак или проблем захтевао је и
нова умећа, пошто се традиционалним знањима није могао превазићи.
Најбоља потврда тога је време после филоксере. Преношење искуства „с
колена на колено“ је дуг процес, који се и данас примењује, али савремена настојања захтевају да се избор сорти грожђа, његово калемљење,
садња и заштита одвија у складу са најновијим знањима.
Поред тога што је образовала винаре и подрумаре, школа је била
и својеврстан пољопривредни центар Жупе, у којем су одговоре на питања могли пронаћи људи који нису имали одговарајуће образовање. Шко63
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ла је организовала посете околним селима и земљорадничким задругама, да би кроз предавања помогла сељацима да реше проблеме винарства, али и других пољопривредних грана. На тим предавањима најчешће су давани савети о одговарајућем времену обављања радова, начину
заштите и слично.
На питање колико се разликовало оно што се учи у школи од
оног што се ради на селу, С. Михајловић каже: „Ученици су морали да
примењују науку, а на селу се радило искуствено и практично. На селу
се често радило, а да се није знало кад је за неки рад право време, док се
у школи то стручно пратило. На пример у школи се пратила временска
прогноза, па је прскање воћака и винове лозе обављано у најбољем тренутку, као превентивна мера кад је болести или штеточине најлакше
уништити, и воће и грожђе успешно заштитити. Сељаци су прскали кад
су стигли, не знајући да је тај посао требало обавити већ пре дан или
два. Затим, детелину или траву треба косити када процвета ⅔ цвета, док
је време за бербу грожђа тек кад се постигне најбоља равнотежа између
шећера и киселина. Тада се добијају најквалитетнија вина. Дакле, има
разлике у раду на школској економији и селу.“66
Управа школе је, у сарадњи са задругама из околних села, настојала да оствари капитални пројекат – план о изградњи прерађивачког
центра, који би имао огроман значај за развој Жупе. У остваривање тог
циља кренуло се још 1936. године, али мада нису постигнути значајнији
резултати био је то добар основ за даље покушаје. На захтев једног броја
стручњака за виноградарство пореклом из Жупе, и представника власти
и политике овог краја, одржано је Саветовање виноградара Југославије у
Александровцу 17. и 18. октобра 1954.67 Ту су били представници енолошких института, пољопривредних школа, универзитета и велики број
приватних винара и виноградара. Присутни су се, после извесних неслагања, сложили да треба да се изгради погон за откуп, прераду и производњу вина и алкохолних пића.
Већ наредне године завршено је пројектовање, обезбеђена су
средства за градњу и изабран извођач радова. Током изградње јавили су
се финансијски проблеми, у чијем је решавању учествовао Добрица
Ћосић, бивши ученик пољопривредне школе. Радови су приведени крају
1957, а исте године подрум за производњу алкохолних пића је свечано
отворен. Отварању је присуствовао велики број Жупљана и званица из
свих крајева Југославије. Свечаност су отворили Драгослав Алексић,
секретар СК СКЈ, Добрица Ћосић, жупски народни посланик, Влада
Зечевић, председник Већа народа и Павле Савић, председник Српске
66
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академије наука и уметности.68 Први директор био је Вукадин Ловић,
дотадашњи директор Пољопривредне школе у Александровцу.
Подрум-фабрика ради и данас под именом „Вино Жупа“, као
лидер у производњи алкохолних и безалкохолних пића овог краја.

Завршетак изградње винског подрума – фабрике „Вино Жупа“, 1957.
С лева: Миленко Милинчић, технички директор, Драгослав Алексић, секретар ЦК
СКЈ, Вања Жанко, технолог, Никита Петровић, Бора Бонџић, директор земљорадничке задруге „Вино Жупа“ и Милош Тодоровић, председник Савеза задруга
(С. Д. Томић, н. д., 53)

*
Од 1960. године, после прекида рада, СВВШ више нема онај значај као некад. У периоду самоуправљања школска лабораторија је растурена и скоро у потпуности уништена. Временом се и велика школска
економија смањује, а део по део прелази у надлежност разних пољопривредних предузећа. Слично се дешава и са помоћним објектима који
мењају своју намену или се излажу небризи, па зато велики део пропада
и нестаје. Касније, разним законским прописима о средњошколском
образовању, школа је организована са гимназијом, економском и школом ученика у привреди. Од 1975/76. године ради као Образовни школ68
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ски центар „9. мај“. Под именом „9. мај“ постоји до 1985/86. када поново мења статус у Пољопривредно-техничку школу са трогодишњим и
четворогодишњим трајањем.69 Године 2004. на захтев Пољопривреднотехничке школе, а одлуком Трговинског суда у Краљеву, извршена је
промена назива у Средња школа „Свети Трифун“ Александровац. Данас
школа има три смера: пољопривредни, машински и гимназију.
Интересовање за пољопривредно образовање полако опада. Ни
приближно није више на нивоу који је некад постојао, иако је пољопривреда и даље једна од главних привредних грана у Жупи.

ШКОЛА – МУЗЕЈ
Дух старе Винодељско-воћарске школе је наставио да живи кроз
Музеј винарства и виноградарства, који се налази у обновљеном подруму Винодељско-воћарске школе. Подрум је дуго био изложен потпуном
пропадању и небризи. На иницијативу једног броја бивших ученика,
који су осетили моралну потребу да спрече пропадање овог објекта и
директора Завичајног музеја Жупе професора Милослава Бонџића,
1995. године израђен је план за обнову и отварање музеја. Оснивање
оваквог музеја била је неопходност и због тога што ни у једном од постојећих музеја и музејских збирки у Србији ова област народне привреде
није свестрано приказана.
Музеј је основан одлуком Скупштине општине Александровац од
31. марта 2000. „У циљу обнове и ревитализације решено је да се зграда
што пре обнови од крова, преко фасаде, столарије до неопходних инсталација, што је и учињено.“70

Музеј винарства и виноградарства пре и после обнове
(Завичајни музеј Жупа, Александровац)

69
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Основни задатак музеја јесте да сакупља, научно обрађује,
публикује, излаже и чува предмете којима се илуструје и документује
историјски пут развоја винарства и виноградарства у Србији.71 Експонати су сакупљани на подручју целе Жупе. Имајући у виду вредност овог
пројекта, људи су несебично нудили своју помоћ и зато прикупљање
изложбеног материјала није представљало проблем. Планови Музеја су
да у скоријој будућности у своју сталну поставку укључи традиционалну
кућу жупске пољане, са смештајем. Даље намере су да се оснује ресторан у коме ће се припремати домаћа јела. По речима директора Музеја,
Г. Ђолића, примарни циљ управе музеја и општине јесте „да се у догледно време у прелепом здању музеја оформи институт винарства и виноградарства од значаја за целу републику, у коме би се школовали сви
полазници, из целе земље, као у време Винодељско-воћарске школе.“72
Музеј се промовише у склопу „Жупске бербе“, Дана општине,
Светог Трифуна и других прослава. Управа је одлучила да се учествује и
на познатој манифестацији „Ноћи музеја“. Музеј је веома посећен, чему
иде у прилог посета великог броја страних туриста из Холандије, Русије,
Чешке, Француске, Немачке и других земаља.73
Данас се Музеј бави и организацијом књижевних вечери, ликовних колонија, дегустацијом вина и јела, чиме значајно доприноси развоју културног живота Жупе.

Експонати у ходнику Музеја
71

www.muzejvinarstvaivinogradarstva.org.yu/o-muzeju.htm
Илија Рилаковић, интервју са Гвозденом Ђолићем-Чолком, Александровац,
10. јануар 2008.
73
www.muzejvinarstvaivinogradarstva.org.yu/o-muzeju.htm
72

Настанак и развој Специјалне винодељско-воћарске школе у Александровцу

67

ПРИЛОЗИ
ИНТЕРВЈУ БР. 1
Илија Рилаковић, интервју са Миланом Марићем, обављен 14.
јануара 2008. у Александровцу
(Рођен 1926, у СВВШ уписан 1942, завршио 1945, касније је завршио Ратарско-сточарску школу у Краљеву. Радни век је провео по разним
организацијама пољопривредног типа.)
1. Како сте уписани у школу?
У то време била је велика сиротиња, знаш, и четири детета у
кући, и мој отац ме онда уписао у школу. Тад је рек`о: „Да ми се син
изучи, да не остане слеп код очију.“
2. Каква је била школа и услови за учење?
За ондашње време, била је најбоља у држави. Постојао је интернат, школска зграда са учионицама, подрум са школском економијом.
Услови су били добри, само најтеже је било што је клозет био далеко
стотину метара.
3. Сећате ли се професора који су вам предавали?
Сећам се неких: Душан Миленковић је предавао винарство и
виноградарство, инжињер Михајло Шуњеварић, ал` не знам шта беше
он, Чедомир Живковић, воћарство са заштитом. Они су нам били као
родитељи. Били су са нама и у учионици и на њиве. Учили смо све, ал`
само онолико колико је требало, ништа непотребно и широко. Ево ти
пример математика, историја, географија и ти општи предмети. Е добро
се сети`, опште предмете нам је предавао директор Предраг Николић.
Ратарство и повртарство смо знали баш много, иако то као наука није
било развијено. Оно што сад свима причам, што се пре подне научи у
учионици, после подне се ради у пракси уз испитивање професора.
4. Да ли су професори били строги? Какав је био однос професора и
ђака?
Како нису били, и строги и захтевни. Морало је да се копира сваки покрет професора. Једном, кад ме разредни Миленковић звао, јер
код мене су били кључеви од подрума, ја ти полагано кренуо, уватила ме
нека сења, а он ме само гледа и чека. Кад ја стиго, трес шамар, уши ми
звониле три дана. Онда каже он мени: Kад ја зовем има да се трчи, а сад
се враћај одакле си дош`о. Тако ти ја све трчећи, колико ме ноге носе до
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тамо, па отуд поново код њега. Водили су рачуна о нама. Кад смо прскали виноград, ја сам носио по пола канте јер сам био ситан. Разредни
Миленковић није дао више. Био ми је као отац, иако је умео да опали по
неки шамар. Били смо васпитани да знамо да се понашамо лепо и у
школи и на улици. Морао си да помогнеш неког ко је стар и болестан.
5. Какав је био однос међу ученицима?
Кад сам иш’о у школу, распуст смо имали само десет дана и кући
смо ишли само недељом, иначе смо стално били под надзором професора и увек се нешто радило. Зато смо били као браћа. Није нас било много, био је рат онда. Неки су били јачи, неки слабији, неки паметнији, а
неки мало мање. Све смо делили, без обзира ко је колико имао. Кад
неком родитељи донесу нешто за јело, ми смо делили са друговима.
6. Како је било током ратних година?
Не могу да кажем да је било лако. Кад су Немци дошли, истерали
су нас из интерната, па смо спавали у неком сопчету на слами. Мало
смо и научили од њих. Гледали смо како праве мармеладу јер смо имали фабрику за прераду воћа са агрегатом и котлом на пару. То што су
правили слали су на Источни фронт. После су и партизани долазили и
одвели стоку, покупили материјал за униформе. Разнели су и вино,
ћебад и све што им дошло под руку.
7. Школска економија је била врло развијена. Шта сте све радили
и како сте постизали?
Било је много земље и све се то ручно радило. Преко 30 hа винограда, 10 hа матичњака, 3 hа ливада, 1 hа баште... Кад смо излазили на
имање били смо дељени у групе. Вођа је био одговоран за све, алат,
пос’о, задужења. На крају би он „полагао рачун“ професору. Имали смо
доста стоке коју смо чували, хранили, чистили. Наше краве давале су
доста млека. Прво смо морали да их нахранимо, па истимаримо и тек
онда да муземо. Све је имало свој ред и све смо то ми учили. Зато што
смо били са свим научени, после се нисмо плашили, кад смо завршили
школу, да се ухватимо у коштац са проблемима и питањима који се тичу
пољопривреде. Рек’о сам ти већ за фабрику за воће. Е имали смо и парк,
који је сваке недеље био уређиван. Садили смо цвеће, насипали песак да
се не прави блато, скупљали лишће и грање. Александровчани су волели
ту да долазе. Правили смо вино и јака пића, имали машине у подруму за
то. Шта смо вина продали... У подруму није имала вода, и био нам је то
велики проблем, па кад се пече ракија морали смо стално да мењамо
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воду из табарке,74 а река била далеко. Ако професор види да иде врућа
ракија, тешко теби. У башти је имало рибизли, јагода, трешања, не
сећам се више. Свашта је било ту.
8. Каква је била исхрана и хигијена?
Жупско дете ти је онда било ки циганче, јело је све редом, дуткиње, јабуке, крушке, шта нађе по њиве. Кад је кувар био болестан ил’ није
ту, ми смо сами кували. Купали смо се у кругу болнице, која је била
близу дворишта и имања. Само онда није имао сапун као данас. Кад нам
кажу да идемо у цркву, комплетно смо се сређивали. Кад се спремимо,
изађемо пред школу да професор провери нокте, уши, косу, да нема
нека прљавштина за вратом, онда у колону два по два и полако у цркву.
9. Шта сте радили по свршетку школе? Да ли сте продужили
школовање?
Јесам, иш’о сам у Ратарско-сточарску школу у Краљеву, само то
није ни близу била као ова наша. Био сам тамо вођа кружока за виноградарство. Мало су тамошњи ђаци знали. После сам радио по задругама.
Показивао сам и учио народ како и шта треба да се ради. Дуго сам радио
и у фабрици сточне хране „Бемикс“.
10. Сећате ли се неке занимљивости или шале?
Па није било баш неке шале, строги су професори били. Мада,
било је кад смо ишли ноћу да једемо трешње. Ми на дрвету, а професор
испод, и молимо Бога да нас не примети. Онда кад су долазили Немци и
истерали нас из спаваоница у неку шталу, а ми целу ноћ јуримо мишеве
да ни не поједу уши. Ја нисам пио, ал’ неколико пут’ сам морао да кријем другове што се напили. Еј, попијеш две чаше црњака, не знаш ’де да
обрнеш ни ’де су ти врата ни прозор.
ИНТЕРВЈУ БР. 2
Илија Рилаковић, интервју са Савом Михајловићем, обављен 23.
фебруара 2008. у Александровцу.
(Рођен 1942. Завршио СВВШ, касније и Вишу агрономску школу у
Марибору, а даљим студијама је стекао звање дипломираног инжењера
агрономије. Велики део радног века провео је у „Вино Жупи“. Данас поседује
сопствену винарију.)
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1. Како сте уписани у школу и када?
У СВВШ сам уписан 1957, а завршио 1960. године. Као ученик
био сам подрумар. Први разред сам завршио са врло добрим, а други и
трећи одличним успехом. После ове школе наставио сам школовање на
Вишој агрономској школи у Марибору, а потом и економски факултет у
Македонији.
2. Каква је била школа и услови за учење?
У то време, СВВШ била је једина школа са тим смеровима у
СФРЈ. У разредима је било два одељења са по тридесет два ученика.
Школа је била најстарија и најпознатија међу пољопривредним школама. Велики број ученика је настављао школовање на разним факултетима бивших југословенских република. Највећи број је студирао у Земуну. Многи дипломирани инжењери ове школе су радили као руководиоци радних организација, организатори пољопривредне производње и
великих комбината. Из моје генерације од 32 ђака, студије агрономије је
завршило 26, а неки од њих данас предају на универзитетима, попут др
Николе Ристића, који предаје неорганску хемију на институту у Земуну.
Дакле, била је то озбиљна школа и у њој смо много научили и
стекли неопходно знање из области винарства, виноградарства и воћарства. Услови за учење били су тешки јер, поред теоријске наставе, имали
смо доста практичних предавања у поподневним часовима, тако да нам
је дан био испуњен у потпуности. Теоријска настава је трајала од 8 до 13
сати, а практична од 15 до 18. На пракси је примењивано знање из теоријске наставе. Знање ученика, поред предметних наставника и професора, проверавали су и републички просветни инспектори честим посетама школи. Њиховом контролом су били обухваћени и предавачи.
Наставници су имали положене државне испите. Плате професора су
одређиване од стране Министарства просвете, а њихова висина била је
одређена платним разредима. Доста ђака је имало стипендије државе,
тадашњих предузећа или земљорадничких задруга. Ја сам био стипендиста задруге из Дренче. Школа је била интернатског типа, па је већи број
ученика, поготову са стране, становао и хранио се у интернату, у коме
су васпитавани кућном реду и заједничком животу.
3. Да ли се сећате професора? Како су се односили према вама?
Трајно се сећам својих професора, иако нисам запамтио њихова
имена. Неки од њих су Ђока Петровић, који је предавао виноградарство,
Анка Пузић математику, Слободанка Ђекић српски, Светолик Лика Трифуновић винарство и други. Један од најдуховитијих наставника био је,
сада покојни, Ђока. Његове досетке и начин рада са ђацима увек је имао
призвук хумора.
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Професори моје генерације су били веома коректни људи, добри
педагози и стручно образовани. Нас су васпитавали у духу социјализма
и социјалне правде. Желели су да нас уведу у друштвено-користан рад и
бригу о човеку. Однос ђак–професор је увек био достојанствен и другарски с ословљавањем на „ви“. Ценили смо их, јер су они имали пресудну
улогу у нашем образовању и васпитавању. Упућивали су нас у све тајне
живота и кретања у друштву, разумели наше жеље, радости и тугу. Тренирали су строгоћу чувајући свој ауторитет, али су увек бивали „отац и
мајка“. Водили су нас на екскурзије и обиласке стручних средњих школа. Неки од њих су још увек живи и сусрет са њима ми је увек драг.
4. Какав је био однос међу ученицима?
Однос међу нама, ђацима, био је углавном коректан и толерантан иако је у школи било ученика више националности, Срба, Македонаца, Влаха, Црногораца, босанских Срба, Мађара, Рома, муслимана. На
националној основи никада није било проблема. У интернату се живело
као у породици. Наравно, било је помало међусобне надмености и „варница“, али на верској и националној основи никада. За ђачке свечаности, плесове и игранке и екскурзије међусобно се позајмљивала гардероба, ради лепшег изгледа. Из тих школских дана настајала су трајна другарства и пријатељства.
5. Какав је био смештај, храна и хигијена?
Смештај ђака у интернату био је за то време врло савремен, професионално организован са строго прописаним кућним редом и понашањем. Ђаци су куварима помагали у припреми хране и сервирању јела,
па су тако стицана знања и из кулинарства. Јела су била прилагођена
узрасту ученика, са израчунатим калоријама потребним за развој младог организма. Воће и поврће је узгајано на економији. На јеловнику је
два пута недељно било слаткиша; колачи, крофне, компоти, а служено је
и сушено воће. Што се тиче хигијене, сматрам да је била на завидном
нивоу, како у интернату, тако и у учионицама, фискултурној сали и парку. Нисам запамтио да је било епидемија зараза или тровања. Ја нисам
становао у интернату јер сам имао стан у граду,
6. Школско имање је било прилично велико. Како сте успевали да
постигнете све задате послове?
Рад на економији се одвијао организовано кроз практичну наставу, где је требало утврдити теоријско знање. Праксу нису подносили сви
једнако, а то се нарочито односило на ученике из градова, који нису
навикли на организован рад. Ученицима сеоских домаћинстава било је
лакше јер су физичке послове обављали код својих родитеља. Практичну
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обуку смо имали из сточарства, виноградарства, воћарства, винарства,
повртарства, педологије. Чистили смо штале, тимарили краве и коње,
шишали овце, прскали, копали, резали винограде и воћњаке. Производили смо вино, претакали га, прали бачве, уређивали школски парк,
калемили воћке и винову лозу, косили детелину и много других радова.
Једном речју, морали смо све да научимо.
7. Колико се то што научите у школи разликовало од оног што су
људи радили на селу?
Ученици су морали да примењују науку, а на селу се радило
искуствено и практично. На селу се често радило, а да се није знало кад
је за неки рад право време, док се у школи то стручно пратило. У школи
се пратила временска прогноза, па је прскање воћака и винове лозе обављано у најбољем тренутку, као превентивна мера кад је болести или
штеточине најлакше уништити, и воће и грожђе успешно заштитити.
Сељаци су прскали кад су стигли, не знајући да је тај посао требало обавити већ пре дан или два. Затим, детелину или траву треба косити када
процвета ⅔ цвета, док је време за бербу грожђа тек кад се постигне најбоља равнотежа између шећера и киселина. Тада се добијају најквалитетнија вина. Дакле, има разлике у раду на школској економији и селу.
8. Реците ми да ли се неко од ваших родитеља школовао?
Моји родитељи су завршили четвороразредну основну школу.
Отац је ишао на курс из винарства и био веома цењен трговац вином.
Касније је био главни подрумар и енолог у задрузи Дренча. Знање и
љубав према вину пренео је на старијег брата и мене, а ми на наше
синове, који су данас међу најбољим произвођачима вина у Жупи.
9. Да ли су постојале неке ван школске активности?
Јесу. Сваке суботе ђаци су имали забавни живот у плесним играма и тзв. матинама, на којима су учили народна кола, забавне и народне
песме. Ђаци моје генерације су били добри спортисти. Играо се фудбал,
рукомет, кошарка, одбојка, а постојао је и стрељачки клуб. Срж фудбалског клуба, ФК „Жупа“, чинили су ђаци-играчи пољопривредне школе, и
такмичили смо се у Српској лиги.
10. Сећате ли се неке анегдоте или занимљивости?
Као страствени пушач и председник комитета школске омладине
пушећи на јавним местима сметао сам професорима. Зато су тражили
од директора да ме избаци из школе или да прекинем пушење. Да би
заштитио мене и подржао професоре, нашао је решење да сам одлучим
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и од три зла изаберем најмање: да оставим пушење, да пушим код њега у
канцеларији или да напустим школу. И поред страсти за пушењем одлучио сам да оставим дуван јер сам уважио напоре директора за компромисом. Никад више нисам пушио. Наравно захвалан сам директору за
гест добре воље и разумевање.
ИНТЕРВЈУ БР. 3
Илија Рилаковић, интервју са Мијом Драгојловићем, обављен 15.
јануара 2008. у селу Лаћислед
(Рођен 1941. Завршио СВВШ, а касније и Агрономску школу у
Марибору. Радни век је провео у „Вино Жупи“).
1. Како сте уписани у школу и када?
Био сам уписан у учитељску школу у Крушевцу 1957. године, али
то нисам волео, па сам се исписао. Ја сам био најстарији и зато мој отац
није хтео да ме више даје на школовање, јер смо имали доста земље која
је требало да се обрађује. Више нисам смео да ни спомињем школу. Једном ми је неки друг рек’о да је пољопривредна школа отворила конкурс
за упис, и да би ја требао да се пријавим. Ја сам се уписао 1958. године,
али без очеве дозволе. Кад сам му рек’о, после мало расправе је попустио и дозволио ми је да наставим школовање.
2. Каква је била школа и колико је трајала?
То је била класична школа, ништа нешто нарочито. Оно што се
научи пре подне, после подне се проверавало у пракси. Школа је трајала
три године. Била је то само мушка генерација и није служила за даље
школовање, већ за обуку добрих пољопривредника, мада сам ја стицајем
околности завршио Агрономску школу у Марибору. Моје одељење је
имало 25 ђака.
3. Сећате ли се својих професора? Какав је био њихов однос према
вама?
Памтим их доста: Ђока Петровић је предавао виноградарство,
Радовановић воћарство, Анка Пузић математику, Слободанка Ђекић
српски, Крпић је водио праксу, њега смо звали „Албански стручњак“ јер
није знао ништа, а и није био неки човек, мислим био је прек и неприступачан. Зато га и нема на слици генерације. Онда Светолик Лика Трифуновић предавао је винарство, Слободан Џамић Џода је био секретар
школе и Сретен Костић директор.
Бога ми, није било благих професора. Много смо радили, нисмо
имали много слободног времена и времена за учење. На пракси смо
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имали радне униформе, а овако нисмо. Све је било много строго. Јес’
имали смо и пољског чувара, Гића смо га звали. Он је био главни шпијун
и само је слушао кад неко нешто прича о професорима и одма’ им преносио. Једно вече се сакрио под прозор, испред интерната, а ми га видели, па смо га гађали нанулама и папучама. После професори хтели да се
неки ђаци избаце, ал’ директор није дао.
4. Да ли су ђаци били задовољни храном и хигијеном? Какав је био
интернат и услови смештаја?
Није било нешто нарочито, али је било пристојно. Имали смо
четири спаваонице, две до пута и две до реке. Интернат је имао купатило. Храна није била лоша, на имању је имало доста воћа и поврћа, а
било је и пуно стоке. Зато је било свашта за јело. Понекад смо и сами
кували. Хигијена је била на завидном нивоу. Сваки ђак је имао своје
пешкире и сапуне.
5. Каква је била школска економија?
Имали смо два-три коња и неколико крава, биле су то расне краве. Ми смо имали обавезу да ујутру средимо краве и коње, разнесемо
млеко по граду. Радили смо и виноград, резали, риљали, плевили. Из
подрума је био сортимент у коме су постојале све могуће сорте грожђа с
овог поднебља. Ту је произведена и „Жупљанка“. Све је то пратио професор Драги Милосављевић, изврстан виноградар и математичар. Имали
смо и јагоде на месту данашње спортске хале. Мало их је у Жупи било.
Ми смо то плевили, окопавали, заливали па после продавали по Александровцу. Продавали смо и лозне калемове, тако да је школа имала
добар приход. И ми смо имали користи од продаје, јер нам је Џода
давао неку надокнаду.
6. Памтите ли неки занимљив догађај?
Било једном кад смо штрајковали, зато што су нам при упису
обећали да ћемо да имамо средњу стручну спрему, а онда су нешто променили и рекли да неће да буде то. Ми се бунили, ал’ на крају није било
ништа. Кад сам ја иш`о у школу неколико пут’ је долазио Ћосић. Он је
ђацима давао цигарете и одвлачио професорима пажњу док су ови кришом пушили.
7. Да ли сте организовали матурске вечери?
До скоро смо се скупљали и организовали неке сусрете. Многи
моји другови су наставили школовање и постали доктори наука.
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ИНТЕРВЈУ БР. 4
Илија Рилаковић, интервју са Гвозденом Ђолићем-Чолком обављен
10. јануара 2008. у Александровцу
(Бивши ученик Пољопривредне школе и стручњак са вишим образовањем. Директор Музеја винарства и виноградарства од 2005.)
1. Како сте дошли на идеју да оснујете музеј?
Група бивших ученика Пољопривредне школе, који су у то време
били на истакнутим положајима власти, осетили су потребу да спрече
даље пропадање једног од најлепших објеката у граду, који је скоро цео
век био у функцији винарског подрума пољопривредне школе. Идеја се
јавила 1995. године, а пројекат је израдио тадашњи управник Завичајног
музеја Милослав Бонџић.
2. Како је текла обнова зграде и оснивање Музеја?
На седници скупштине општине Александровац, одржане 31.
марта 2000. године, одлучено је да се зграда у циљу обнове што пре
санира од крова, преко фасаде, столарије и неопходних инсталација. То
је и учињено.
3. Која је била ваша улога у том пројекту?
Ја сам тада био потпредседник општине, стога сам, с обзиром, на
положај и могућности обезбедио финансијска средства, неопходна за
почетак обнове.
4. На ком подручју су експонати сакупљани?
Само на подручју Жупе и ближе околине, тј. околних села. Људи
су нам излазили у сусрет, без већих проблема. Сви су били одушевљени
идејом и зато су сви помогли колико су могли.
5. Где је било највише проблема и са којим се проблемима Музеј
данас суочава?
Није било нарочитих проблема, али као што то обично бива
новац је главна препрека. Није било лако јер је подрум био у врло
лошем стању, без струје и воде, дела крова, прозори су били полупани,
доста зидова оштећено. Временом је све дошло на своје место. Данас,
иако нас општина финансира, због мањка новца нисмо у стању да набавимо неке ствари које би Музеј учиниле још бољим.
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6. Ко се данас брине о Музеју?
Основан је управни одбор, који се стара о финансијским питањима,
набавци нових експоната, промоцијом и организацијом културних догађаја.
7. Шта је учињено у вези с промоцијом?
Промоција се врши у склопу манифестација, попут Жупске бербе, Дана општине и Музеја, Светог Трифуна, кроз организовање разних
изложби и ликовних колонија. Велики број страних туриста који се
одмарају на Копаонику и у Врњачкој Бањи, обавезно долазе у посете. На
тај начин се добар глас о музеју шири и ван граница наше земље. Музеј
су већ посећивали холандски студенти, руске дипломате, Чеси, Немци и
други. Учествовали смо и на манифестацији „Нoћ музеја“, одржаном 15.
маја у Београду прошле године. Наши експонати били су смештени у
згради Војног музеја. Да би се што боље представили однели смо и 350
литара жупске ружице, која је попијена до последње капи. Од недавно је
почела са радом и интернет презентација.
8. Какви су планови за будућност?
Циљ Музеја је да од заборава отргне и сачува за све будуће генерације вековну жупску традицију винарења и виноградарења. С тим у
вези намеравамо да у оквир Музеја укључимо традиционалну кућу једне
жупске пољане, у којој ће моћи да се преспава. У приземљу зграде хоћемо да направимо ресторан са старим жупским јелима. Поред наведеног,
замисао виђенијих жупских људи је да се Музеј што пре оживи у погледу поновне производње вина и прераде грожђа, неговања и производње
јаких пића. Међутим, крајњи и врхунски циљ јесте да се у догледно време у прелепом здању Музеја оформи институт винарства и виноградарства од значаја за целу земљу, као што је то било у време Винодељсковоћарске школе.
ИНТЕРВЈУ БР. 5
Илија Рилаковић, интервју са Милославом Бонџићем, обављен 11.
јануара 2008. у Александровцу.
(Дугогодишњи директор Пољопривредно-техничке школе и Завичајног музеја у Александровцу. Аутор је неколико књига о Жупи и њеној
историји.)
1. Kада је основана школа и каквог је типа била?
Посебним законом из 1921. године, предвиђено је отварање Специјалне винодељско-воћарске школе у двогодишњем трајању. Међутим,
прва генерација полазника уписана је тек 1926. године. Законом је пред-
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виђено да се у склопу школе изгради расадник, зграда интерната и управе са учионицама, трап за лозне калемове. Већи део овога је постојао у
оквиру Лозног расадника. Винарски подрум је изграђен 1924. године. То
је зграда данашњег Музеја винарства и виноградарства. Овим законом је
створена школа јединствена у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, у
коју је долазио велики број ђака и свих делова Балкана. Временом су
грађени нови објекти и повећавани капацитети постојећих. На пример
млекара, магацински простор, штале.
2. Који је био главни циљ школе?
Њен циљ био је да се кроз образовање створе кадрови који би
уносили савремене пољопривредне технике у сеоска домаћинства и
земљорадничке задруге.
3. Шта је чинило школску економију?
Економија је била велика и до средине осамдесетих се постепено
увећавала, тако да је у једном моменту износила око 106 hа. Највеће
проширење десило се кад се у оквиру школе нашао део национализованог имања власника Панте Луковића из Стањева. Виногради су заузимали 36 hа, јабучњаци 10 hа, матичњак за подлоге 3 hа, башта 1 hа, ливаде
око 15 hа. У шталама су били по два коња и неколико расних крава
музара. Виноградарство тог времена није могло без сточарства јер је оно
било једини извор ђубрива. Једно говече је годишње „производило“
вагон стајњака. Вештачка ђубрива су дошла знатно касније. После периода самоуправљања у економији, полако почиње да се осипа.
4. Можете ли ми рећи нешто о ђацима и како су уписивани?
Какви су били професори?
Већ сам напоменуо да је овде долазило пуно ученика са стране.
При упису су морали да на увид приложе лекарско уверење. Уписници
су носили статус државних и приватних ученика. Нисам сигуран, али
мислим да су ђаци носили браон одела и шајкаче. Прва година је на
капама имала једну белу траку, а друга две. Из интерната су могли само
недељом кући, јер је увек било посла и то је захтевало њихову сталну
присутност. Што се професора тиче, они су били строги и изузетно захтевни. Пре рата, шамари, може се рећи, били су уобичајена пракса.
Касније се то смањило.
5. Како је школа прошла кроз Други светски рат?
Школа је радила врло успешно до почетка рата, а током рата је
често прекидала наставу јер се више пута дешавало да школске просторије буду касарне и војне базе за смештај коња, војника и оружја. Ту су
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боравили Немци, Бугари, Руси и Италијани. Школа је трпела велике
штете. Разни засади су уништени, сорте као што су гете, рипарија, мурварија, ди лот су нестале. Такође је уништен сточни фонд.
6. Шта је учињено на плану обнове? Како је текао развој после
рата?
Процес обнове био је тежак. Уништени су разни засади, стока
одведена, инвентар покраден. Треба додати и то да је велики део наставног кадра изгинуо. Требало је све то надокнадити, па су неки предавачи
и ђаци довођени директно с фронта. Упис је поново вршен на нивоу
целе Југославије. После обнове уследио је брз напредак. Подрум и лабораторија су модернизовани. Знам и то да је статус више пута мењан, али
не знам тачно о чему се радило.
7. Седамдесетих година школа је почела да губи некадашњу вредност и значај. Зато ме интересује да ли је идеја о оснивању Музеја винарства и виноградарства настала с циљем да се један део школе кроз Музеј
оживи и да се тиме укаже на значај који је имала за Жупу? Која је била
ваша улога?
То је тачно. После самоуправљања, поновних промена статуса и
оснивања Школског центра „9. мај“ реноме ове специјализоване пољопривредне школе почео је нагло да опада. Зато је идеја о оснивању
Музеја била радо прихваћена од стране свих Жупљана, а нарочито бивших ђака саме школе. Ја сам израдио пројекат 1995. године, у време
свог управљања Завичајним музејом. Имајући у виду тешку ситуацију у
којој је била наша земља, пројекат је морао да сачека. Када су се прилике средиле, морао сам да одустанем од даљег учествовања јер сам почео
да осећам терет година. Музеј данас успешно ради и има велики број
посетилаца, што ми причињава велико задовољство јер сам и ја био део
његовог оснивања.
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Прилог 6
Разредна књига Добрице Ћосића
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Прилог 7
Машине које је школа добила у склопу послератне обнове

Муљача за цеђење грожђа

Пунилица за флаше

Покретни топ за противградну одбрану који је сачуван у поставци
Музеја винарства и виноградарства (десно)
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РЕЗИМЕ
НАСТАНАК И РАЗВОЈ СПЕЦИЈАЛНЕ ВИНОДЕЉСКО-ВОЋАРСКЕ
ШКОЛЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ
Специјална винодељско-воћарска школа одиграла је пресудну улогу у развоју
пољопривреде, а тиме винарства и виноградарства у Жупи. Разлике између традиционалне пољопривреде и оне о којој је предавано у школи су уочљиве, а мисија СВВШ била
је да својим курсевима и предавањима препороди овај крај. Школа је представљала
добру основу за даље усавршавање, али у овом сегменту постоје опречна мишљења јер
појединци сматрају да је она превасходно требало да ствара добре пољопривреднике. То
се не може узети као релевантан податак, пошто на даље школовање нису ишли само
они који то нису желели. Они који су хтели да постану стручњаци, одлазили су на студије у Београд, Марибор, Скопље.
Своје знање ученици су утврђивали на великој економији. Практична настава,
под надзором професора, била је обавезна. Ученици су обрађивали винограде и воћњаке, гајили стоку, производили разне врсте вина, јаких и безалкохолних пића. Тиме су
стицали огромно искуство које ће им у касније бити од великог значаја.
Свршени ученици нису били само добри стручњаци већ и формиране личности.
Да би ученици изградили правилне ставове и моралне погледе на свет, а тиме им се омогућила што лакша друштвена интеграција, школа је настојала да политику држи што
даље од свог особља. Због таквог поступања никада се није десио инцидент нити сукоб на
политичкој националној или верској основи. Ово је утолико значајније, ако се зна да је
школу похађао велики број ученика из разних средина.
Наставу и васпитање ученика су водили директори и професори, некада престроги, али само да би њихови ученици постали стручни и одговорни људи. Односи међу
њима били су родитељски и пријатељски. У појединим периодима се радило у тешким
условима, али је сваки проблем заједничким залагањем бивао превазилажен. Нису запостављане ни ваншколске активности. Редовно су организоване прославе државних и верских празника, спортске активности, такмичења у знању, приређиване матурске вечери,
сусрети некадашњих ученика и професора.
Настављачи традиције ове јединствене школе данас су Музеј винарства и виноградарства и средња школа „Свети Трифун“. Ове институције настоје да поврате некадашњи статус и углед који је имала Специјална винодељско-воћарска школа.

SUMMАRY
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF SPECIAL SCHOOL OF WINE
AND FRUIT IN ALEKSANDROVAC
The exploration of the influence of Special school of wine and fruit growing on development of agriculture, wine-producing and wine-growing in Župa is very important for
further scientific researches. The research is performed in Župa for period from 1925 to
1960 with use of different historical sources like pictures, ancient documents, interviews
and availible literature. The results confirmed the original subject that the aim of the school
was to regenerate this environment with its lectures and courses, because the difference
between traditional agriculture and agriculture that was learnt in school was noticeable.
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The students established their knowledge on large school estate. The practical education was obligatory under the supervision of professors. The students gained great experience by cultivating wineyards and orchards, producing wine and other alcholic drinks, and
because of this, most of them became good and recognized experts.
The education and the teaching was guided by principal and the professors. Sometimes, the professors were too severe, but only to learn their studens to be professional and
responsible. The relations between them were friendly and parential. After 1960, the school
lost its past importance and necessity for new educated profiles appeard with industralization in župa. The interest for agriculture education has been slowly decreasing and now it is
not on aproximate level as it was in past eaven though the agriculture is still one of the main
economic section. Proceeding with the tradition of this unique school, nowdays Museum
of wine-growing and wine-producing and Secondary school „Saint Trifun“ with their work
endeavour to return past status and reputation that Special school of wine and fruit growing.
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ДВЕ АКЦИОНАРСКЕ БАНКЕ У РАЖЊУ
1908–1941.
АПСТРАКТ: У Ражњу су до 1941. године биле основане две кредитне установе у форми задруге и банке. Чланак се бави радом Ражањске акционарске задруге
за кредит и штедњу и Ражањске банке. Написан је на основу оскудне архивске
грађе похрањене у Архиву Југославије, фонд Министарства трговине и индустрије
65, фасцикла 1387–2371.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Ражањ, Ражањски срез, Ражањска акционарска задруга
за кредит и штедњу, Ражањска банка, скупштина акционара, акције, акционари,
управни одбор, надзорни одбор, биланс

Одређен привредни напредак Србије у последњој деценији 19. и
током прве половине XX века осетио се и у провинцијској варошици
Ражњу и истоименом срезу. Напредак је допринео бржем развоју месне
чаршије издвајањем мањег броја богатијих трговаца, кафеџија, механџија, занатлија и одређеног броја сељака у Ражањском срезу, у коме се
постепено увећавао и број просветних радника, општинских и среских
службеника. У новонасталим економским условима они су располагали
значајним новчаним средствима и тежили су оснивању првих новчаних
завода у својој средини, како би имали сигурну подршку у редовним
кредитима, а расположивом капиталу обезбедили сигурну штедњу и
оплодњу. У таквим условима у Ражњу су осниване две акционарске банке: Ражањска акционарска задруга за кредит и штедњу и Ражањска банка.

Ражањска акционарска задруга за кредит и штедњу
Први кораци ка оснивању Ражањске акционарске задруге учињени су почетком јануара 1908, када је формиран оснивачки одбор, потом
донета прва Правила, потврђена од стране министра народне привреде
Косте Стојановића (Тбр. 2811), маја 1908. а фирма протоколисана код
Првостепеног суда у Алексинцу бр. 5978 од 27. фебруара 1910. У решењу министра о формирању завода наведено је да се у варошици Ражњу
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оснива акционарско друштво под именом Ражањска акционарска задруга
чији је циљ да „кредитовањем помаже развитак производње, заната,
трговине и радиности“. Седиште завода је у Ражњу, а трајање предвиђено на 25 година, рачунајући од „дана када јој суд име обзнани“. Рад се
могао продужити на следећих 25 година ако збор акционара не одлучи
да њен рад не престане. Становници Ражња и околине обавештени су о
томе путем јавног огласа испод којег су своје потписе ставили чланови
оснивачког одбора: Драгољуб М. Марковић, Урош М. Динић, Светозар
Ж. Брачинац, Јосиф Стефановић, Никола Т. Јовановић, Мика Тодоро1
вић, сви из Ражња.
У првим члановима Правила из 1908. године наводи се да грађани варошице Ражањ оснивају акционарску задругу за кредит и штедњу,
чији је циљ да помаже привредни развој локалне средине и шире, да јој
је седиште у Ражњу, а почетни капитал (главница) 100.00 динара у сребру, подељен на 2.000 комада акција од по 50 динара с правом да се
одлуком збора акционара могу отворити нова кола, „ако то потреба и
интерес задруге буде захтевао“. Прве акције уписиване су на књижице,
остатак недељно по 0,50 динарских пара од сваке акције до потпуне
уплате. „При упису сваки акционар полаже по један динар уписнине за
сваку акцију за подмирење трошкова око оснивања сваког кола, а вишак
који преостане уноси се у резервни фонд“. Предвиђена главница морала
се уплатити најдаље за две године од дана потврде Правила. Акционар
који би заостао са уплатом плаћао је, поред редовне уплате, по 0,50
динарских пара од сваке акције за сваку пропуштену недељу у „име
казне у корист задруге“. Ову казну могао је избећи акционар који би
унапред положио онолико недељних уплата „колико је недеља пропустио на време уплатити“. „Акционари који задоцне са уплатом за 10
недеља, па на позив задруге преко званичних новина не положе уплату
за других 5 недеља од дана, кад трећи позив изађе, престају бити чланови задруге, њихови се удели поништавају, а раније положена сума уноси
се у редовни резервни фонд“. Поништене акције је управни одбор преко
званичних новина проглашавао за неважеће и на њихова места издавао
нове, ако је то било у интересу завода. „По коначној уплати, удеоничарске књижице замењују се сталним акцијама“, а акционари првог кола
имали су право првенства на упис потоњих кола сразмерно њиховом
2
упису у претходном колу.
1

Архив Југославије (АЈ), фонд Министарства трговине и индустрије (МТИ),
фасцикла 1387–2371, Оглас о почетку рада Ражањске акционарске задруге за кредит и
тедњу, датум нечитак.
2
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Правила Ражањске акционарске за кредит и штедњу
(Правила), чл. 1–11.

Две акционарске банке у Ражњу 1908–1941.
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Акције су морале бити снабдевене текућим бројем, потписом
председника и једног члана управног одбора и оверене сувим печатом
задруге. Пренос сталних акција обављао се простом предајом из руке у
руку без других формалности, а пренос удеоничарских књижица својеручним преносом и потписом на истој књижици писмених удеоничара,
3
док је код неписмених пренос овераван код надлежних власти.
Ражањска акционарска задруга за кредит и штедњу није могла
своје акције ни удеоничарске књижице куповати ни на њих давати зајмове нити испод имените вредности продавати, а сваки акционар имао
је удела у добити задруге сразмерно капиталу које су његове акције
представљале. Задруга је била одговорна целим својим капиталом и
4
резервним фондом за обавезе према трећим лицима.
Ражањска акционарска задруга за кредит и штедњу радила је ове
послове: прима новац на штедњу од једног динара па навише, на уложне
књижице и то у сребрној монети под условима које управа задруге пропише; даје зајмове на менице које не гласе на мању суму од 30 динара,
које су снабдевене најмање са два потписника и не гласе на дужи рок од
три месеца; даје зајмове на државне хартије од вредности; даје зајмове
на драгоцености пола процењене вредности. Процену вредности, а „провизију за процену плаћа увек улагач залога“; обавља по потреби индустријске и грађевинске послове које због акционара одобри; обавља све
послове који спадају у послове новчаних завода и банкарских радња,
5
изузимајући послове на берзи.
Банком су руководили управни одбор, надзорни одбор, скупштина акционара и службено особље. У првим годинама рада задруге управни одбор је имао 7, а касније 5 чланова. То је био орган који задругу
заступа према сваком, рукује задружном имовином и преко свог службеника извршава све послове зборске седнице и управног одбора као
што су: прописује пословник о раду; доноси правилник и упутства за рад
у границама банчиних правила; одређује камате и таксе; прегледа, одређује и одобрава зајмове и камате по меницама и обвезницама; подиже
тужбе против неуредних платиша; саставља и доноси месечне, полугодишње и годишње о раду банке и подноси надзорном одбору на преглед,
а завршне рачуне годишњој скупштини акционара на усвајање и одобрење; извршава све одлуке зборова акционара; сазива редовне и ванредне
скупштине акционара како је правилима предвиђено; бира заменика
председника на годину дана; поставља и отпушта посебан број чиновника и одређује плату у границама буџета.
3

Исто, Правила, чл. 12–14.
Исто, Правила, чл. 15–17.
5
Исто, Правила, чл. 18.
4
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Члан управног одбора могао је бити само акционар који стално
живи у Ражњу, који је српски држављанин, који није под стечајем и
истрагом због презадужености или под оптужбом због дела учињена из
користољубља, нити је раније осуђиван. Пре ступања на дужност чланови управног одбора су били обавезни да положе на име кауције у депозит банке 20 акција или привремених удеоница и нису могли бити у
исто време и чланови надзорног одбора. Чланове управног одбора бирала је скупштина акционара на годину дана, али тако да у првој години
одступају 3 а наредне остали с правом на поновни избор. Чланови
управног одбора су били одговорни лично и целим својим имањем солидарно за штету која би настала услед неправилног или противзаконитог
вршења дужности. „Ова одлука не може бити на члана управног одбра
који је одмах протестовао и писмено о томе обавестио надзорни одбор
или ако није присуствовао седници или учествовао у решавању“. За
6
дежурство чланови управног одбора са примали 2 динара дневно.
Надзорни одбор је у првим годинама чинило 5 чланова, а касније
3. Бирао их је збор акционара из својих редова на две године, а они из
својих редова свог председника. После избора чланови су полагали кауцију од 10 акција или удеоничарских књижица, које су се враћале по
истеку мандата и добијања разрешнице. Надзорни одбор је имао следеће дужности: редовно прегледа банчине књиге, портфеље и благајну;
прегледа месечне, полугодишње и годишње рачуне и начин деобе годишње добити; подноси извештаје о стању банке скупштини акционара на
одобрење; сазива ванредне зборове акционара кад нађе за потребно; на
својим седницама решава пуноважно у присуству најмање три члана. За
свој рад, чланови надзорног одбора су солидарно били одговорни целим
7
својим имањем за евентуалну банчину штету.
Годишње скупштине акционара (зборске седнице) биле су редовне и ванредне, увек одржаване у Ражњу, редовне сваке године у фебруару, са званичним позивом у Службеним новинама и са наведеним дневним редом. Ванредне седнице је сазивао управни одбор према потреби и
када то затраже у писменој форми акционари који претходно депонују
10. део свих банчиних акција. Одлуке скупштине акционара постојале су
пуноважне ако су донете у присуству четвртине свих акција уз гласање
већине присутних удеоничара. На скупштинским седницама се расправљало о извештајима управног и надзорног одбора, завршним годишњим рачунима (билансу), избору и опозиву чланова управног и надзорног одбора, измени и допуни правила, предлозима управних тела и
6
7

Исто, Правила, чл. 20–33.
Исто, Правила, чл. 36–41.
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акционара, повећању и смањењу главнице, спајању са другим акционарским предузећима и престанку и продужетку рада банке; одлучивало о
начину поделе дивиденде; доносио се годишњи буџет и усвајао предлог
управног одбора о начину и висини задуживању код јачих новчаних
8
завода. Поред председника, за свако скупштинско заседање бирао се
перовођа, три члана за бројање гласова и три за потписивање записника.
Ражањска акционарска задруга је све своје рачуне водила у
динарском течају, закључивала књиге и рачуне сваке пословне године
31. децембра и уступала их из на увид управном и надзорном одбору. У
почетној фази рада дивиденда се делила: управном одбору 3%, од тога
1% председнику а осталим члановима 2%; надзорном одбору 1%, а остатак што претекне као чиста добит уступан је акционарима на расподелу.
Редовном резервном фонду дотирано је 5% од чисте добити све док се
не достигне ¼ уплаћеног капитала. Акционар који за три године од усвајања биланса не подигне дивиденду, губи право на њу и она се уноси у
9
стални резервни фонд.
Ражањска акционарска задруга могла је престати са радом: када
истекне рок њеног трајања; када то реши збор акционара на коме је
заступљена најмање половина друштвене главнице и за то гласа ¾ присутних; по наредби министра трговине и индустрије у смислу чл. 79
Закона о акционарским друштвима; када задруга, сем резервног фонда,
изгуби 1/6 капитала; ако се задруга споји са другим акционарским нов10
чаним кућама и када број акционара буде мањи од десет.
Ова Правила признао је и потврдио министар народне привреде
К. Стојановић (ТБр. 3811) 3. маја 1908, а испод њих потписе су ставили:
др Јован Краинчанић, лекар; Живота Николић, трговац; Светозар Брачинац, трговац; Димитрије Миљковић, бивши порезник; Урош М. Динић,
учитељ; Драгољуб М. Марковић, трговац; Добросав Ж. Братинац, трговац; Мика Тодоровић, трговац; Јосиф Стефановић, трговац; Никола Т.
Јовановић, пинтер и Глигорије М. Живковић, трговац.
На предлог Управног одбора прве измене и допуне Правила
извршене су на 2. редовном збору акционара фебруара 1912. код следе11
ћих чланова: 7, 11, 18, 25, 36, 68, 73. Измене и допуне потврдио је
министар народне привреде М. Капетановић (ТБр. 4792) 5. маја 1912.
У Архиву Југославије не постоји грађа о раду Ражањске банке до
Првог светског рата. Сачувана су само три биланса за 1912, 1913. и
8

Исто, Правила, чл. 44–61, 62–63.
Исто, Правила,чл. 63–71.
10
Исто, Правила, чл. 75.
11
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Измене и допуне Правила Ражањске акционарске
задруге за кредит и штедњу од 5. маја 1912.
9
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1914. годину на основу којих се може закључити да је пословање завода
у тим годинама било успешно. У рачуну изравнања од 31. децембра
1912, остварења по основним гранама била су следећа:
АКТИВА – Благајна готовина у каси 3.238,10 динара; Менице у
портфељу, на протесту и тужене 329.597; Зајмови на залоге 1.390; Вредност резервног фонда 600; Кауције чланова управног и надзорног одбора 9.500; Вредност за бољу обезбеду 300; Менични пријем 22.000; књиге
и хартије по отпису 200; Намештај и прибор 2.000. Свега: 368.825,10
динара.
ПАСИВА – Главница 116.780; Резервни фонд 4.190,20; Особени
резервни фонд 6.000; Фонд за подизање банчине куће 6.000; Фонд за
повећање главнице 7.600; Фонд за сумњива потраживања 1.000; Улози
на штедњу код 78 улагача 164.118,45; Текући рачуни 19.361,70; Полагачи кауција 9.500; Полагачи вредности за бољу обезбеду 300; Менични
пријеми у депоу 22.000; Тантијеме чланова одбора и чиновника
1.250,35; Чиста добит акционарима за поделу 10.002,75. Свега:
12
368.825,10 динара.
Ражањска акционарска задруга забележила је успешно пословање и 1913. Према рачуну и уравнања за 31. децембар 1913. постигнути
резултати по основним сегментима изгледали су овако:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 2.069; Менице у портфељу и
тужене 229.283; Зајмови на залоге 980; Вредност резервног фонда 1.260;
Кауција чланова управног и надзорног одбора 17.000; Менични пријеми
22.000; Неплаћена камата 16.000; Књиге и хартије 1.000; Намештај и
13
прибор 1.900. Свега: 401.492,90 динара.
ПАСИВА – главница 200.000; Фондови сви 27.061,90; Улози на
штедњу код 104 улагача 113.977,45; Текући рачуни 18.287,10; Полагачи
кауција 17.000; Менични пријеми у депоу 22.000; Пореза на улоге 746.05;
Тантијема 268,95; Чиста добит 2.151,45. Свега: 401.492,90 динара.
Позитивне пословне резултате забележила је Ражањска акционарска задруга за кредит и штедњу и ратне 1914. године, што се види из
14
сачуваног рачуна изравнања на дан 31. децембра :
АКТИВА – Благајна: стање на дан 31. децембра 1914. – 163.10;
Менице у портфељу, на протесту и утужене 377.027; Зајмови на залоге
860; Вредност резервног фонда 1.260; Кауције 17.000; Менични пријем
20.000; Књиге и хартије по отпису 100; Намештај и прибор по отпису
100. Свега: 416.510,10.
12

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31.децембра 1912.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1913.
14
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1914.
13
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Архивска грађа у Архиву Југославије о раду Ражањске акционарске задруге за кредит и штедњу за време Првог светског рата такође не
постоји. Одмах по окончању ратних прилика пришло се њеној обнови.
Већ 3. марта 1919. ресорно министарство је телеграмом затражило од
окружног начелника у Крушевцу податке о стању у новчаним заводима
по окончању ратних прилика, а посебно да ли су сачували своје књиге
(Дневник и Главна књига), а ако су пропале, да се састави тачан списак
потраживања. Инсистирало се и на састављању финансијског прегледа
за 1912. и 1913. годину. Одговарајући на захтев окружног начелника,
суд општине Ражањ под Бр. 942 од 3. маја 1919. пише: „По сазнању од
члана управе Завода Светозара Ж. Брачинца, све књиге, као и Дневник и
15
главна књига сачуване су и налазе се у исправном стању“. Одмах по
добијеној информацији, власти су препоручиле да се одлучније приђе
прикупљање осталих релевантних података на обнови завода, што је
трајало више од пола године.
Први ванредни збор акционара у новим условима заказан је за
20. јануар, а одржан 7. марта 1920. За збор је депоновано 710 комада
акција са правом на 102 гласа, за деловођу збора именован је Младен Ђ.
Брачинац, а за бројање гласова и оверу записника: Благоје Стефановић,
Радосав Рајић и Драгољуб Брачинац. Одлуком среског начелника
Ражањског среза, заступник министра трговине и индустрије на збору
постао је писар истоименог среза Драг. Т. Пантелић. Изабран је и први
управни одбор чији су сви чланови били трговци: Светозар Ж. Брачинац,
Добросав Ж. Брачинац, Чедомир Марковић, Душан В. Брачинац и Младен Ђ. Брачинац.
Чланови надзорног одбора постали су: Милан Цветковић, Миладин Станојевић, трговац, Живојин Ивановић, кафеџија, сви из Ражња.
Скупштини акционара од 7. марта 1920. присуствовали су следећи удео16
ничари:
Име и презиме
Милан Марковић
Чедомир Марковић
Благоје Стефановић
Милан Цветковић
Милутин Станојевић
Светозар Брачинац
15

Занимање
трговац
трговац
трговац
млекар
млекар
трговац

Број акција Број гласова
220
10
220
10
40
10
30
10
30
10
30
10

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Суд општине Ражањ Окружном начелству у Крушевцу, 5. мај 1919.
16
АЈ, МТИ, 65-Л%)- 2371, Списак акционара на скупштинској седници од 7.
маја 1920.
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Живојин Ивановић
Душан Брачинац
Драгољуб Брачинац
Милан Брачинац
Добросав Брачинац
Сава Завишић
Радосав Рајић
Радомир Завишић
Свега:

кафеџија
трговац
трговац
трговац
трговац
трговац
трговац
трговац
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10
20
20
20
20
20
10
26
710

3
6
6
6
6
6
3
6
102

Други ванредни збор акционара одржан је 15. августа 1920.
Депоновано је 1.070 акција са правом на 79 гласова, а збору је присуствовало 14 акционара са 1.070 акција и правом на 79 гласова. Збор је
сазван искључиво ради повећања главнице на 200.000 динара, пуштањем у оптицај III кола акција (1.000) од по 100 динара с тим да се уплата „има извршити за годину дана“, што је једногласно прихваћено. Усвојен је и предлог управног одбора да банка обавља по потреби индустријске и грађевинске послове „које збор одобри, као и да се бави куповином и продајом одређених роба“. Заступник ресорног министра на збору био је писар среза Ражањског Драг. Пантелић. Из записника са овог
збора сазнајемо да је дошло до груписања акција у руке појединих акци17
онара и чланова управног и надзорног одбора.
Трећи ванредни збор у истој години одржан је 14. новембра
1920. Једина тачка дневног реда била је разматрање Извештаја управног
и надзорног одбора о стању завода 1914–1919, а као заступник ресорног
министарства присуствовао је писар Ражањског среза Драг. Пантелић. У
извештају прочитаном на збору се констатује да је банка имала добит од
2.704,01 динара, али се не каже како је добит остварена. У списковима
депонованих акција и присутних акционара приметна је даља концентрација акција у рукама појединаца, који су располагали са: Милан
Марковић 300 комада, Чедомир Марковић 300, Светозар Брачинац 100,
Душан К. Брачинац 100, њих петорица по 50, један 30, четворица по 20,
18
кафеџија Живојин Ивановић свега 10 комада.
Нова редовна годишња скупштина акционара Ражањске акционарске задруге одржана је 17. априла 1921. са дневним редом од 5 тачака. За скупштину је 19 акционара депоновало 1.480 акција с правом на
17

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник другог ванредног збора акционара, 15.
августа 1920.
18
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Списак депонованих акција за збор акционара од 14.
новембра 1920. и Списак акционара присутних на збору од 14. новембра 1920.
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130 гласова, заседању је присуствовало 17 удеоничара са 1.420 акција и
правом на 117 гласова, а ресорно Министарство трговине и индустрије
(комесар) заступао је Драг. Пантелић. И ово скупштинско заседање је
потврдило да се број акција код појединаца, посебно чланова управног и
надзорног одбора стално увећава. Милан Цветковић и Чедомир Марковић су поседовали по 520 комада, Благоје Стефановић 100, њих тројица
по 30, деветорица по 20, један 15, а најмање Војислав Милосављевић 5
19
акција. Извештај који је прочитан на заседању није сачуван.
Седма редовна годишња скупштина Ражањске акционарске банке
одржана је 26. марта 1922. Депоновано је 1.279 акција с правом на 176
гласова, а заседању су присуствовала 22 акционара са 1204 акција и правом на 155 гласова. Рад је углавном обухватао есконтовање меница,
давање зајмова по текућим рачунима, далеко мање на залоге, а управа је
радила и на наплаћивању старих предратних меница „уколико је то
Закон за ликвидацију мораторног стања дозвољавао“, оцењено је у извештају управног одбора о раду задруге у 1921. години. Организовано се
радило и на редовној уплати III кола, „но нажалост овде су се акционари
доста слабо одазивали, чему је по мало крива и ова управа, јер није у
току целе године имала ни једног чиновника“. И поред тога, управа је у
свом извештају навела остварење чисте добити од 25.930 динара, од чега
је у резервни фонд унето 2.884 и покривена штета из претходне године
од 5.376,59 динара. Преостали део стављен је акционарима на расподелу и то удеоничарима I и II кола 12 динара по акцији, што је износило
24.000 динара, а остатак од 1.930 прикључен је фонду сумњивих потра20
живања.
Детаљнији подаци о резултатима рада у претходној години наве21
дени су у рачуну изравнања за 31. децембар 1921. из којег наводимо:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 12.837,61; Менице у портфељу, протестоване и тужене 291.035; Текући рачуни 76.958,90; Зајмови
на залоге 200; Вредност резервног фонда 6.260; Кауције управног и надзорног одбора 15.000; Оставе по текућим рачунима 173.000; Књиге и
хартије од вредности по отпису 200; намештај и прибор 645; Ненаплаћена камата у 1920. и 1921. години 30.588. Свега: 606.725,51 динара.
ПАСИВА – Главница 226.040; Резервни фонд 13.266,81; Основни
резервни фонд 6.000; Фонд за увећање главнице 7.600; Фонд сумњивих
потраживања 3.859,20; Фонд за покриће разлике на вредност резервног
19

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Списак депонованих акција за збор акционара од 17.
априла 1921. и Списак акционара присутних на збору 17. априла 1921.
20
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду банке у 1921, 26.
март 1922.
21
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1921.
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фонда 150; Фонд за подизање задругине куће 6.000; Улози на штедњу
119.231,40; Полагачи кауција 15.000; Оснивачки трошкови 10.000; Остављачи остава 173.000; Порез на улоге 552,10; Инвалидска пореза 96;
Чиста добит акционарима на располагање 25.930,00. Свега: 606.725,51
динара.
Осма редовна годишња скупштина акционара Ражањске акционарске задруге одржана је 25. марта 1923. Депоновано је 1.711 комада
акција с правом на 558 гласова, а заседању је присуствовало 60 акционара са 1.666 акција и 543 гласа. За председавајућег су изабрани Драгољуб
Марковић, Милисав Марић и Ђорђе Д. Петровић; бројачи гласова: Драгољуб Брачинац, Раде Завишићи, Благоје Стефановић, а ресорног мини22
стра заступао је писар Ражањског среза Драгољуб Пантелић. У расправи о извештају управног одбора о раду банке у претходној години учествовало је неколико удеоничара, а акционар Димитрије Миљковић је
на питање да ли банка може трговати коњима добио позитиван одговор.
Питање о изградњи парног млина за мељаву брашна, мада су постојали
услови, одложено је да би се боље проучило. Банка је у протеклој години
давала зајмове по меницама и текућим рачунима, а средином године
прихватила је препродају дрва за огрев, која је дистрибуирала и ван
Ражња. Управа је рачунала да ће од препродаје дрва проћи боље него
давањем новца на менице, што се у пракси није потврдило. Пословање у
1922. години није дало резултате које је управа очекивала, а томе су
допринели и непредвиђени трошкови за плаћање комисије за пријем
предратних меница у износу од 5.556 динара. „Други разлог је био у
томе што су акционари III кола веома неуредно уплаћивали своје акције, те је управа била приморана да им наплаћује казне одоцњења“, наводи се у извештају. Поверење улагача у банку је стално расло, па је вредност улога крајем пословне године била већа у односу на претходну
годину. Управа свој извештај завршава констатацијом: „Према билансу
који вам управа подноси имамо чисте добити 24.016 динара“ с предлогом да се сума од 24.000 подели акционарима по 8 динара на сваку
акцију, а 16 динара прикључи фонду за покриће разлике на вредност
23
резервног фонда.
Из сачуваног рачуна изравнања од 31. децембра 1922. постигну24
ти пословни резултати по основним позицијама изгледали су овако:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 5.508,31; Менице у портфељу 157.832,00; Менице код Ликвидационе банке у Београду 172.424,30;
22
23

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник осме скупштине акционара, 25. март 1923.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду банке у 1922, 25.

март 1923.
24

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1923.
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Текући рачуни 134.407,00; Зајмови на залоге 200,00; Вредност резервног
фонда 6.160,00; Оставе по текућим рачунима 216.000,00; Кауција чланова управног и надзорног одбора 15.000,00; Књиге и хартије по отпису
200,00; Намештај и прибор по отпису 1.000,00; Кола и прибор. 4.000,00;
Дрва 96.931,50. Свега: 805.663,06 динара.
ПАСИВА – Главница I, II, III кола 300.000,00; Резервни фонд
16.117,06; Особени фонд 6.000,00; Фонд за повећање главнице 7.600,00;
Фонд за подизање банчине зграде 6.000,00; Фонд за покриће разлике на
вредност резервног фонда 150,00; Фонд сумњивих потраживања
5.789,41; Улози на штедњу 202.917,25; Полагачи кауција 15.000,00;
Остављачи остава 212.000,00; Оснивачки трошкови 8.500,00; Пореза на
улоге 973,55; Инвалидска пореза 84,00; Неисплаћена дивиденда у 1922.
години 516,00; Чиста добит акционарима на располагање 24.016,00. Свега: 805.663,06.
Банка је крајем 1922. имала 70 удеоничара, што је највећи број
до тада. Сви су били из Ражња и среза. Тројица су поседовала по 41
акцију, њих 44 по 30, остали знатно испод тога, а најмање Аврам Поповић 5 комада.
За девету редовну скупштину акционара Ражањске акционарске
задруге, одржану 24. марта 1924, депоновано је 2.440 комада акција, с
правом на 802 гласа. Заседању је присуствовао 81 акционар са 2.310
акција и правом на 760 гласова. Ресорног министра је заступао као
комесар писар Ражањског среза Драгољуб Пантелић, за деловођу заседања изабран је Михаило М. Протић, за бројање гласова Милета Поповић,
Владимир Младеновић и Милорад Јанковић, а за овераче записник
25
Марко Јовановић, Милија Видојевић и Живадин Степановић. На заседању је прихваћен извештај управног одбора о раду банке у претходној
пословној години, дата је разрешница старој и изабрана нова управа. За
новог председника управног одбора изабран је Милан Цветковић, а за
чланове: Драгољуб Стефановић, Михаило Протић и Прока Милошевић;
допуњен је и надзорни одбор. На заседању је први пут дошло до размимоилажења између појединих чланова управе и дела удеоничара, због
чега су Душан Брачинац и Љубисав Живковић напустили управни одбор;
на њихова места изабрани су Данило Стефановић и Светомир Спасић.
Оставку у надзорном одбору дао је Саво Завишић, а на његово место
26
изабран је Ђорђе Ракић. За оставке нису дата образложења.
Из извештаја о раду банке у 1923. години дознајемо да је обављала послове који су предвиђени банчиним Правилима: давање зајмова по

1924.

25

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник девете скупштине акционара од 24. марта

26
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меницама и текућим рачунима, а управа је радила и на ликвидацији
рада са дрвима, чија је вредност 1. јануара 1923. износила 96.931,50
динара. И поред упорности управе, рад са дрвима условио је губитак од
7.082,80 динара.
Стање меница у портфељу на дан 31. децембра 1923. било је
217.849,50 динара, на дан 31. децембра 1922. – 157.832,00 дин. или
више у 1923. за 60.017,50 динара; код текућих рачуна на крају 1922. –
134.408,00 а децембра 1923. – 120.274,50 или мање у мање у 1923. за
30.000,00 динара. Улога на штедњу било је крајем 1922. године
202.917,26 крајем децембра 1923. – 180.091,10 или мање за 22.826,15
динара. Меница за наплату код Ликвидационе банке било је у вредности
од 172.424,30 динара, из чега произилази да је рад у пословној години
по свим гранама био мањи, осим есконта меница. Улози на штедњу су
опали, због мале каматне стопе и недовољно развијене свесте народа о
значају штедње. „Исто тако познато вам је свима да наш земљораднички
сталеж тражи што већи интерес на свој новац, без обзира да ли ће моћи
касније и главицу да прими натраг“. У извештају се даље наводи да
„овдашњи народ воли да његов новац буде код њега, у сламњачи, јастуку,
сандуку него да га да на приплод заводу, чиме би користио и себи и друштву и држави, а више него сигурно је, да и варошки сталеж није много
у погледу штедње измакао од земљорадника“. Управа се жалила и на
људе Ражња и околине, који своју готовину улажу по другим заводима
„губећ и у времену и у новцу“. Посебна сметња успешнијем пословању у
претходној години је била и та што је улагачима наплаћиван порез на
27
камату, која код неких износи чак и једну трећину.
Велика сметња успешнијем раду биле су и менице које су се
налазиле код Ликвидационе банке за наплату, јер представљају „мртав
капитал за завод“, капитал „који не вуче никакав приход“, али доприноси губитку на крају пословне године. Укупан губитак на крају пословне
године износио је 6.719,00 динара, у коме је преносна камата за 1924.
годину, наплата ратне плате послужитеља и оглас у „Службеним новинама“. Управа завода није била забринута због губитка у претходној
години, очекујући проширење пословања у наредној, посебно у прираштају на сектору улога на штедњу.
Према рачуну изравнања на дан 31. децембра 1923. банка је по
28
виталним функцијама имала следећу реализацију:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 62.466,37; Менице – све
врсте 217.849,50; Ликвидациона банка 104.879,00; Текући рачун
27
28

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду банке у 1923.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1923.
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120.274,50; Зајмови на залоге 3.200,00; Вредност резервног фонда
11.160,00; Оставе по текућим рачунима 182.000,00; Кауције 17.000,00;
Књиге и хартије 200,00; Намештај и прибор 1.000,00; Добит и штета
6.719,00, Свега; 726.749,01.
ПАСИВА – Главница 300.000,00; Резервни фонд 16.117,06; Особени фонд 6.000,00; Фонд за увећање главнице 7.600,00; Фонд за подизање банчине куће 6.000,00; Фонд за разлику вредности резервног фонда
166,00; Фонд сумњивих потраживања 5.789,20; Улози на штедњу
180.091,10; Полагачи кауција 17.000,00; Остављачи оставе 182.000,00;
Пореза на камату улога 1.014,15; Инвалидски порез 180,00; Дивиденда
1.348,00; Пренета камата 3.443,50. Свега: 726.749,01.
На крају збора управни одбор је предложио, а скупштина акционара усвојила први пут буџет банке за 1924. годину у износу од
100.643,50 динара.
Девета редовна скупштина акционара Ражањске акционарске
банке за кредит и штедњу одржана је 29. марта 1925. у банчином локалу. Удеоничари су на заседање позвани путем огласа у Службеним новинама, са назначеним дневним редом од 7 тачака. Заступник ресорног
министарства на заседању (комесар) био је писар Ражањског среза
Душан Милосављевић; је 69 акционара је депоновало 2.030 комада
акција с правом на 678 гласова, а заседању су присуствовало 63 акционара са 1.978 акција и правом на 678 гласова. Међу присутним удеоничарима је било 59 са 30 комада акција, два са 20, Светозар Спасић са 18
акција. Према сачуваном записнику са заседања збор је отворио председник управног одбора Милан Цветковић, за председавајућег заседања
изабран је Урош Динић, за перовођу Михаило Протић, а за оверу записника и бројање гласова: Милутин Станојевић, Данило Стефановић и
Јован Стојановић. На заседању су поднети извештаји управног и надзорног одбора о раду банке у претходној години. Први учесник у расправи
Димитрије Миљковић захтевао је да лице које је трговало дрветом са
губитком и противно банчиним правилима, обавезно да надокнади губитак и да се о томе обавести ресорно министарство. Прочитан је и предлог акционара Милутина Станојевића, да се банчин основни капитал са
300.000 повећа на 500.000 динара, „пуштањем још два кола акција по
1.000 комада по 100 динара“. Предлог је једногласно прихваћен, с тим
да „они акционари који одмах уплате целовиту вредност уписаних акција имају сразмеран део добити“. Из управног одбора су иступили председник Милан Цветковић и чланови Милутин Станојевић, Светислав
Спасић и Прока Милошевић, а на њихова места изабрани су: за председника поново Милан Цветковић а за чланове: Милутин Станојевић, Урош
Динић и Светомир Спасић. Надзорни одбор су напустили Јован Стојано-
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вић и Милорад Јанковић, а уместо њих изабрани су Јован Стојановић и
29
Василије Цветковић.
Према извештају управног одбора о раду банке у 1924. години,
главни послови су и даље били есконтовање меница и текућих рачуна, а
далеко мање преко зајмова на залоге. Код 314 пласираних меница
остварена је добит од 622.355 динара, просечна вредност једне менице
била је 1.982, највећи износ 15.000 а најмањи 50 динара. Укупан износ
свих меница био је 4.184.194,50 динара, што је много више од претходне
године. Обрт код благајне био је 5.195.944,88 или за 2.290.006,13 динара
више од претходне године. Банка је давала зајмове по текућим рачунима на подлогу меница и са роком од 6 месеци, а стање код њих у тој
години је 115.270,19 или мање од претходне године за 5.004,31 динара,
док је обрт код текућих рачуна 536.898,00 или мање од претходне године за 194.931,50 динара. Улози на штедњу су достигли вредност од
428.543,00 или више за 248.452,10, а обрт улога достигао суму је
867.073,62, повећање за 456.789,42 динара. То је „један од најповољнијих доказа да задруга ужива поверење улагача, а њиховом прираштају
доста је допринело и то, што су камате на улог ослобођене пореза“, каже
се у извештају управног одбора. Многи улагачи су свој новац повукли од
30
приватних дужника и уложили га „на штедњу на сигурно место“.
Ликвидациона банка из Београда и даље није извршила исплату
четврте рате за уступљене ратне менице, „услед чега задруга трпи штету“, јер је то за њу мртав капитал који не „доноси никакав приход“. У
1924. години банка је за све обављене послове наплаћивала камату 12%
поред провизије која је износила 6–8%, а на улоге на штедњу плаћала
прво 6–8% а касније 10–12%, што је зависило од времена колико је
новац лежао у банци и величине улога. Основни капитал банке целе
године износио је 300.000 динара. Како је темпо развоја занатства и
трговине Ражња и околине значајно напредовао, та сума није била
довољна за подмирење потреба за кредитима. Управа је била мишљења
да се задругина главница повећа уписом новог кола акција, јер је тај
начин „много повољнији и рентабилнији“ него да отвара пасивне рачуне
31
и даје менице у реесконт.
Актом број 1938 од 24. априла 1923. МТИ је забранило задрузи
да се бави трговином, али је без обзира на све незгоде остварена чиста
29

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник десете седнице скупштине акционара од 9.
марта 1925.
30
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду у 1924, 29. март
1925.
31
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду у 1924, 29. мај
1925.
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добит од 46.786 динара, која је на предлог управног одбора подељена на
следећи начин: 10% дивиденде на 3.000 акција по 10 динара 30.000;
резервном фонду 7.459,87; фонду за разлику вредности резервног фонда 2.334,00; фонду за подизање банчине зграде 4.000; фонду за повећање главнице 2.400; фонду сумњивих потраживања 210,30; резервисано
за таксе за дивиденду 381,83 или свега 46.786,50 динара.
Према рачуну изравнања на дан 31. децембра 1924. банка је по
32
виталним функцијама имала следећу реализацију:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 16.940,86; Менице у портфељу. 622.355,00; Ликвидациона банка 73.371,55; Текући рачуни
115.270,19; Вредност резервног фонда 5.374,50; Зајмови на залоге
700,00; Оставе 182.000,00; Кауције 17.000,00; Свега: 1.033.012,10.
ПАСИВА – Главница 300.000,00; Вредност резервног фонда
22.540,00; Фонд за повећање главнице 7.600,00; Особени фонд 6.000,00;
Фонд за подизање банчине зграде 6.000,00; Фонд сумњивих потраживања 5.789,20; Фонд за разлику вредности резервног фонда 166,00; Улози
на штедњу 428.543,00; Неподигнута дивиденда 1.164,00; Пореза
1.888,11; Преносне камате 7.535,12; Остављачи остава 182.000,00; Полагачи кауција 17.000,00; Добит за изравнање 46.786,50. Свега: 1.033.012,10
динара.
Пошто је извршио и потврдио документа скупштине акционара,
ресорни министар је написао: „Одобравам рад збора задруге у Ражњу
одржаног 29. марта 1925. као и Одлуку о повећању капитала од
300.000,00 на 500.000,00 динара, с тим да задруга на првом идућем збору изнесе на решавање предлог о измени Правила у смислу повећаног
капитала“.
Једанаеста редовна годишња скупштина акционара Ражањске
акционарске задруге за кредит и штедњу одржана је 28. фебруара 1926.
За ту скупштину су 53 акционара депоновала 1.840 акција с правом на
512 гласова. Комесар заседања био је полицијски писар Ражањског среза Душан Милосављевић. Скупштинско заседање отворио је председник
управног одбора Милан Цветковић, за председавајућег је изабран Урош
Динић, за деловођу Михаило Протић, а за бројање гласова и оверу записника: Душан Стаменковић, Сава Завишић и Милутин Станојевић. На
седници су прихваћени извештаји управног и надзорног одбора за протеклу пословну годину. Једногласно је прихваћен и предлог управног
одбора о измени члана 6 задружних Правила, који у новој верзији гласи:
„Капитал Ражањске акционарске задруге је 1.000.000,00 динара у сребру, он се дели на 10.000 акција по 100 динара, с тим да се од III до X
32

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1924.
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кола по једно коло уплаћује сваке године почев од 1926. тако да се потпуна уплата заврши до конца 1930. године“. Ако се буде указала потреба, могла су се сва кола и раније уплатити. Промењен је и први део чл.
11 који сада гласи: „По коначној уплати удеоничарске књижице замењују се сталним акцијама од 100 динара, тако да се за сваки удео изда једна акција од 100 динара“, а акционари првог кола имају првенствено
право на упис потоњих кола, сразмерно њиховом упису у претходном
колу. Код чл. 18. додата је нова тачка 7. која гласи: „Прима робу комисион као и врши комисионарске послове и прима се заступништва трговинско-индустријског предузећа, а по одлуци управног одбора“. На том
заседању изабрана је нова управа: за председника управног одбора
поново Милан Цветковић, а за чланове Душан Стаменковић, Драгољуб
Стефановић и Михаило Протић; нови члан надзорног одбора постао је
33
Милан Поповић.
У извештају поднетом на заседању о раду задруге у 1925. години
наглашава се да је највећи део посла обављан преко есконта меница и
текућих рачуна. Код есконта меница до краја пословне године постигнута је вредност од 1.152.086,70 или за 529.731 динара више од претходне
године. Број меница у промету био је 605 комада, највећа вредност једне менице 30.000,00 а најмања 100 динара. Током целе године није било
менице на суду, што је доказ обазривости управе приликом есконтовања
и „давања зајмова само сигурним дужницима“. Значајно су повећани и
улози на штедњу, чија је вредност крајем године достигла суму од
842.328,00 динара, а кретање улога одвијало се овако: примљено у току
године 604.319,58 издато 190.594,73 динара, број улагача 129 или просечно на једног улагача 615,29 динара. Од свих годишњих улога на
Ражањ и срез односило се 704.131,00 а ван среза 138.194,29 динара. По
професији власника, „улози припадају земљорадницима 364.345,08 а
осталим професијама 477.983,00 динара. Таква реализација код улога
остварена је захваљујући поверењу грађана и доброј организацији пропаганде о штедњи, коју је водила управа задруге. И пред тога, међу улагачима је био незнатан број „који су насели пропаганди“ и своје улоге
извлачили из задруге. Током целе године улози су увек и без кашњења
исплаћивани. Рад са активним текућим рачунима практикован је само
на подлози меница са роком од 6 месеци, чија је вредност на крају
пословне године достигла суму од 337.876,08 што је у односу на прет34
ходну годину повећање за 222.605,00 динара.
33

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник једанаесте скупштине акционара 28.
фебруара 1926, Извештај управног одбора о раду банке у 1925, 25. фебруар 1926.
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Исто.
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У завршном делу извештаја наведено је да је задруга у току године напредовала и „постигла врло добар успех“, остваривши чисту добит
од 136.057,93 динара. Добит је на предлог управног одбора подељена на
следећи начин: резервном фонду 13.605,80 динара, 3% тантијеме управном одбору 4.081,57; 25% дивиденда на 3.000 акција – 75.000; 1% надзорном одбору – 1.360,50; 3% чиновницима 4.081,75; 1% резервисана
такса на дивиденде – 750; сталном резервном фонду – 6.394,20; фонду
за подизање банчине куће – 4.000; фонду сумњивих потраживања –
9.000; фонду за разлику вредности резервном фонду – 1.836; резервиса35
но за порезу 15.920,93 или свега 136.057,93 динара.
Више података о резултатима пословања у 1925. години пружа
36
рачун изравнања на дан 31. децембра 1925.
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 56.338,66; Менице у портфељу 1.152.086,70; Текући рачуни 337.876,08; Ликвидациона банка
24.508,34; Остали дужници 10,50; Вредност резервног фонда 2.877,50;
Оставе 446.800,00; Кауције 18.000,00. Свега: 2.038.497,78 динара.
ПАСИВА – Главница уплаћена 457.780,00; Улози на штедњу
842.328,85; Вредност резервног фонда 53.605,80; Остали фондови
32.137,00; Преносне камате 17.280,00; Пореза 16.434,00; Дивиденда
2.068,00; Оснивачки трошкови 29.609,00; Такса 750,00; Тантијеме
9.524,00; Остављачи остава 468.800,00; Полагачи кауција 18.000,00;
Добит збору на расположење 112.178,13. Свега: 2.038.497,78 динара.
Дана 31. октобра 1926. одржана је нова ванредна скупштина
акционара Ражањске акционарске задруге, за коју су 32 удеоничара
депоновала 3.898 акција са правом на 316 гласова, а седници је присуствовало 29 са 3.758 акција и 286 гласова. Заступник МТИ био је полицијски писар Ражањског среза Душан Милосављевић, деловођа Михаило
Протић, седницу је отворио председник управног одбора Милан Цветковић, а за бројање гласова и оверу записника изабрани су: Добросав Брачинац, Драгољуб Стефановић и Милутин Станојевић. За време заседања
измењено је неколико чланова Правила: повећање главнице на
500.000,00 динара, надзорни одбор је од тада бројао четири члана, а
измењени чл. 73 у новој верзији гласи: „По истеку сваке године уноси се
у резервни фонд најмање 10% чисте добити, све дотле док не достигне ¼
уплаћеног капитала; 10% фонду за подизање задружне куће и 10% фон37
ду сумњивих потраживања“.

35

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду банке у 1925.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1925.
37
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извод из измењених и допуњених Правила од 31.
октобра 1926.
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Настављено је концентрисање акција у рукама малобројних појединаца. Председник управног одбора Милан Цветковић имао је 2.400
акција, петорица по 100, један 90, остали далеко испод тога, а Мирко
Јовановић само 20 комада. Ванредној седници акционара присуствовало
38
је 29 акционара са овим акцијама и гласовима:
Име и презиме

Место

Милан Цветковић
Наталија Цветковић
Милутин Цветковић

Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ

Душанка Цветковић
Миланка Цветковић
Михаило Протић
Боса Протић
Наталија Протић
Радмила Протић
Глиша Живковић
Драгутин Живковић
Александар Живковић
Урош Динић
Живка Динић
Мирко Јовановић
Добросав Брачинац
Милорад Брачинац
Саво Стефановић
Катарина Стефановић
Љиљана Стефановић
Мирослав Стефановић
Милутин Стефановић
Драгољуб Стефановић
Деса Стефановић
Ката Стефановић
Милутин Станојевић
Никола Станковић
Милосав О. Марић
Саво Завишић
Свега:
38

Број акција
2.400
100
50

30
30
100
30
30
30
40
30
30
38
40
20
50
100
30
30
30
30
30
100
30
30
100
90
50
40
3.758

Број гласова
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
286

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Списак акцонара који су присуствовали ванредној
седници 31. октобра 1926.
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Шеста редовна годишња скупштина акционара Ражањске акционарске задруге за кредит и штедњу одржана је 6. фебруара 1927. у просторијама задруге. Заступник МТИ био је поглавар Ражањског среза
Мирко Ивковић. За ово заседање 88 акционара депоновало је 3.742
акција с правом на 849 гласова, а седници су присуствовала 79 акционара са 3.459 акција и правом на 770 гласова. Заседање је отворио председник управног одбора Милан Цветковић, за председавајућег седнице
изабран је Драгољуб Стефановић, за деловођу Михаило Протић, а за
бројање гласова и оверу записника Милутин Станојевић, Милена Поповић и Добросав Брачинац. Једногласно су прихваћени извештаји управног и надзорног одбора о раду банке у претходној години, дата разрешница старој и изабрана нова управа, а на предлог неколико удеоничара
прихваћено је оснивање фонда за подизање модерног млина, у који ће
се уносити 10% од чисте добити. Управни одбор је предложио, а скупштина усвојила повећање главнице са 500.000,00 на 1.000.000,00 динара
и да се у том смислу учини измена банчиних правила. За време расправе о наведеним питањима Душан Стаменковић је поднео оставку на
чланство у управном одбору из „разлога што се не слаже са ставовима
39
председника управног одбора“.
Према извештају управног одбора који је поднет на скупштинској седници, главни послови банке у току године били су: есконтовање
меница, текући рачуни и зајмови на залоге. Стање меница у портфељу
до краја године било је 1.650.946,70, више за 498.860,00 динара у односу
на претходну годину. Највећа вредност једне менице у промету износила је 30.000, а најмања 250 динара. Крајем пословне године у портфељу
је било 1.032 комада меницама, а просечна вредност једне је 1.600 динара. „Истина менице су ишле на протест али су увек благовремено регулисаване, и са задовољством констатујемо да за последње две године
нисмо имали ни једну меницу на суду, а то је један од главних доказа да
смо били обазриви приликом есконтовања меница“. Активни текући
рачуни такође су се повећали и банчино потраживање по њима износило је 711.864,46 динара. Укупно је било 15 дужника по текућим рачунима са просечним износом 47.457,00 динара. Текуће рачуне банка је
отварала на подлоге меница сигурних лица, па није било потребе ни
„мало сумњати у сигурност уредне ликвидације ових рачуна“. Камата по
текућим рачунима током пословне године обрачунавана је променљиво,
40
али се не каже на који начин.
39

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник дванаесте редовне годишње скупштине
акционара 6. фебруар 1927.
40
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду у 1926, 6.фебруар
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Током 1926. године благајна је примила 7.766.289,05, а издала
7.704.381,00 динара; на крају пословне године у каси је било 61.907,29
динара готовине. Банка је и током ове године потраживала од Ликвидационе банке 24.508,34 динара „на име меничног предратног портфеља,
али „проблем није решен“. У области зајмова на залоге у протеклој годи41
ни банка је мало радила.
Улози на штедњу порасли су до краја децембра 1926. на
1.416.690,44 динара, издато у току године 745.634.36,00, а регистровано
штедиша с просечним улогом 9.652,00 динара. По занимању удеоничара
на земљораднике се односила сума од 490.479,32 динара, а на остале
професије 1.169.897,81 динар. Управа је закључила да банка код месног
становништва и даље ужива поверење, које је из године у годину све
израженије. Остварена је чиста добит од 267.294,03 динара, која је подељена: резервном фонду 35.165,50; фонду за подизање банчине зграде
26.700,00; фонду сумњивих потраживања 26.700,00; тантијеме члановима управног и надзорног одбора 26.700,00; преносна камата за претходну годину 55.068,53; резервисана такса 1.260,00; дивиденда на 4.785
42
акција 95.700,00 или свега 267.294,03 динара.
Преглед постигнутих вредности по појединим позицијама рачуна
43
изравнања за 31. децембар 1926. дат је у следећим износима:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 61.907,29; Менице у портфељу и на протесту 1.655.475,00; Текући рачуни 711.864,46; Ликвидациона банка 24.508,34; Поштанска штедионица 86,81; Зајмови на залоге
5.800,00; Вредност резервног фонда 2.877,00; Кауције 20.000,00; Оставе
900.800,00. Свега: 3.382.521,14 динара.
ПАСИВА – Главница 500.000,00; Сви фондови 196.800,00; Улози
на штедњу 1.513.384,93; Неподигнута дивиденда 3.810,00; Основни трошкови 20.160,00; Преносна камата 72.348,28; Пореза 32.357,33; Такса
1.260,00; Тантијеме 26.700,00; Остављачи остава 900.000,00; Полагачи
кауција 20.000,00; Добит 95.700,00. Свега: 3.382.521,14 динара.
На крају скупштинског заседања дошло је до измене и допуне
Правила ради увећања основног капитала са 500.000 на 1.000.000 динара. Измењени члан 6 у новој верзији гласи: „Капитал Ражањске акционарске задруге од динара 500.000 подељен на 5.000 акција по 100 динара – према одлуци акционара и одобрењу министра трговине и индустрије – може се повећати на 1.000.000 издавањем нових 5.000 акција од
по 100 динара. Ово повећање капитала има се извршити најдаље до кра41
42

1927.
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Исто.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду у 1926, 6. фебруар
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1926.
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ја 1927. године“. Промене Правила потврдио је заступник министра
трговине и индустрије, министар за аграрну реформу М. Симоновић.
Нова ванредна скупштина акционара Ражањске акционарске
задруге одржана је 8. августа 1927. у банчином локалу у Ражњу. Заседање је било посвећено искључиво измени и допуни Правила. Седници је
претходно 60 акционара депоновало 3.540 акција с правом на 584 гласова, заседању је присуствовало 50 удеоничара са 3.200 акција и 488 гласова. Измена и допуна Правила извршена је код пет чланова, које је
потврдио ресорни министар. Потврђена је даља концентрација акција,
па је Милан Цветковић поседовао 900 комада, Милутин Цветковић 100,
Наталија Цветковић 30, Велимир Ћивковић 100, Благоје Брачинац 100,
Чедомир Капетановић 100, Милутин Станојевић 100, Драгољуб Стефановић 100, Саво Стефановић 100, а најмање по 20 комада Миланка
44
Цветковић и Мика Брачинац.
О раду Ражањске акционарске задруге у 1927. години скупштина
њених акционара расправљала је на седници одржаној 4. марта 1928, за
коју је 70 акционара депоновало 3.750 акција с правом на 700 гласова, а
зборовању присуствовала 52 удеоничара са 520 гласова. Заседање је
отворио и њиме руководио председник управног одбора Милан Цветковић, а заступник ресорног министарства био је писар Ражањског среза
Душан Милосављевић. У извештају управног одбора о раду банке у претходној години наводи се и ово: „Услед подбачаја приноса усева у овом
срезу и околини у прошлој години осећала се је јача економска криза а
самим тим већа је потражња новца било на менице. Излазили смо у
сусрет дужницима у колико је то стање благајне дозвољавало“. Одустајало се и од одређеног процента отплата „те смо примали листе отплате
па и већином пролонгирања вршили дужницима, јер је сматрано да је
боље да им дамо могућности да своје обавезе продуже до бољих прилика, него да им вршимо наплате судским путем и тиме и њих и меничне
жиранте изложимо излишним трошковима“. Из тих разлога и 1927.
године главни посао завода био је есконтовање меница, активних текућих рачуна и зајмова на залоге. Стање меница у портфељу крајем
децембра било је 2.006.590,00 динара, највећа вредност једне есконтоване менице у току пословне године 30.000,00 динара, а најмања 150,00
динара. На крају године у портфељу је било 1.434 комада меница, а просечна вредност једне менице 1.399,50 динара. „Истина менице су ишле
на протесте али су увек благовремено регулисаване“, пише у извештају
45
управног одбора. И ове пословне године није било меница на суду.
44

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник друге ванредне скупштине акционара 28.
августа 1927.
45
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду у 1927, 4. март 1928.
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Знатно су повећани и активни текући рачуни, а потраживања по
њима износила су крајем године 83.002,82. Крајем пословне године банка је имала 22 дужника по текућим рачунима, а просечно на једног
долазило је 377,27 динара. Текући рачуни отварани су на подлоге меница са сигурним жирантима, а камата на исте обрачунавана је променљиво али се не каже како и колико процената. Током пословне године благајна је примила 9.751.275,32, а издала 9.508.434,89 динара; у каси је
остало готовине 304.391,21 динара. Коначно је завршено потраживање
од Ликвидационе банке. У области зајмова на залоге мало се радило
током године; њихово стање крајем децембра износило је свега
18.680,00 динара. На основу решења скупштине акционара од 6. фебруара 1926. и одобрења министра трговине и индустрије бр. 690 од 1. марта 1927. банчин капитал од 500.000 повећан је на 1.000.000,00 динара, а
потпуна уплата извршена је до краја исте године. У току пословне године примљено је на штедњу 785.791,66 улога, а издато 875.457,00 да би
стање крајем децембра 1927. било 1.423.724,23 динара. Сума се односила на 152 улагача, а просечно на једног долазило је 9.373 динара. Највећи део улога односио се на Ражањ и срез 1.381.642,98, а ван среза
42.031,94 динара; по занимању улагача на земљораднике је долазило
726.832,75, а на остале професије 696.892. Улози на штедњу су из године у годину расли, а самим тим „расте и поверење улагача у наш рад“.
Највећи број улога исплаћен је крајем пословне године у време појачане
кризе. Ипак, захваљујући успешном пословању током целе године, бан46
ка је остварила чисту добит од 399.907,98 динара.
Детаљнији подаци по појединим позицијама о раду у претходној
47
години налазе се у рачуну изравнања за 31. децембар 1927:
АКТИВА – Благајна: готовина у каси 304.391,21; Менице у портфељу и на протесту 2.070.300,00; Зајмови на залоге 18.600,00; Текући
рачуни 830.002,82; Намештај и прибор 17.805,00; Књиге и хартије
6.311,60; Вредност резервног фонда 2.877,50; Поштанска штедионица
233,98; Менични пријеми 125.000,00; Наплате 1.500,00; Оставе
1.044.600,00; Кауције 20.000,11. Свега: 4.441.702,00 динара.
ПАСИВА – Главница 1.000.000,00; Стални резервни фонд
90.000,00; Дотације 103.600,00; Приходи од хартије од вредности 505,00;
Фонд за подизање куће 36.700,00; Дотације 43.300,00; Фонд сумњивих
потраживања 41.700,00; Дотације 8.300,00; Фонд за покриће разлике
вредности резервног фонда 2.000,00; Улози на штедњу 1.423.724,92;
Текући рачун 99.030,00; Преносна камата 72.348,28; Пореза 130.000,00;
46
47

Исто; Рачун изравнања на дан 31. децембра 1928.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371. Рачун изравнања на дан 31. децембра 1927.
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Оснивачки трошкови 27.667,00; Тантијеме 31.990,00; Неподигнута дивиденда 1.730,00; Таксе 1.441,00; Менични пријеми у депоу 125.000,00;
Стране наплате 1.500,00; Остављачи истава 1.044.600,00; Полагачи кауција 20.000,00; Добит акционарима на расположење 110.105,91. Свега:4.441.702,11 динара.
На 14. редовној скупштини акционара Ражањске акционарске
задруге за кредит и штедњу одржаној 24. марта 1929. расправљало се о
раду завода у 1928. години. За председника заседања изабран је председник управног одбора Милан Цветковић, комесар МТИ био је поглавар
Ражањског среза Светозар Поповић; за скупштину је 51 акционар депоновао 9.215 акција с правом на 478 гласова, а збору је присуствовало 45
удеоничара са 8.975 акција и правом на 429 гласова. За деловођу је изабран Михаило Протић, а за оверу записника и бројање гласова Живојин
Брачинац, Драгутин Живковић и Драги Стефановић. Скупштина је прихватила извештаје управног и надзорног одбора и завршни рачун и изабрала нове органе банке. За председника управног одбора изабран је
Милан Цветковић, а за чланове Никола Станковић, Милутин Цветковић
и Драгутин Живковић; у надзорни одбор ушли су Цветковић и Љубисав
48
Живковић.
Пословање банке у претходној години било је праћено слабостима које су се испољиле у непослушности дела клијентеле, највише код
дужника земљорадника у погледу плаћања обавеза. Сељаци су пројекат
о раздужењу земљорадника погрешно схватили као да не „морају испуњавати своје обавезе и пуштали су менице на протест па и на суд“. Од
тога је највише страдао део трговаца и занатлија Ражња, који нису могли
наплатити редовне вересије од сељака дужника, а поједини удеоничари
су повукли новац из завода, јер су потпали под утицај такве пропаганде.
Банка је ипак имала довољно слободног новца на располагању и остварила је чисту добит у вредности од 532.415,16 динара. На предлог
управног одбора добит је подељена на следећи начин: сталном резервном фонду 49.435; фонду за подизање куће 50.000; фонду сумњивих
потраживања 50.000; тантијеме члановима оба одбора и чиновницима
53.241,33 динара; резервисано за порезу 120.329,93; 20% дивиденде
49
200.000; управи на располагање 9.409 или 532.415,16 динара.
Посматрано кроз податке изнете у рачуну изравнања на дан 31.
децембра, банка је у 1928. по основним параметрима остварила: благајна 123.827,45; текући рачуни и зајмови на залоге 1.735.702,62; намештај

1929.
1929.
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АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник 14. скупштине акционара од 24. марта
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АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду у 1928, 24. март
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и прибор по отплати 10.000; књиге и хартије по отплати 1; поштанска
штедионица 1.187,50; вредност резервног фонда 7.099; менични пријеми 300.000; оставе 1.995.357,20; кауције 20.000. Свега на сектору активе: 6.297.059,23 динара. Основне позиције пасиве садржавале су: главница 1.000.000; стални фонд са дотацијом 250.000; фонд за подизање
куће 150.000; фонд сумњивих потраживања 100.000; фонд за покриће
разлике вредности резервног фонда 2.000; улози на штедњу
1.803.659,42; текући рачуни 152.497; преносна камата 72.348,28; дивиденде 3.145; резервисана пореза 160.000; тантијеме 53.241,33; разни
повериоци 25.402; менични пријеми у депоу 300.000; остављачи остава
1.995,357,20; полагачи кауција 20.000; добитак и губитак 209.409, или
50
свега на сектору пасиве 6.297.059,21 динара.
У следећој деценији Ражањска акционарска задруга ушла је у
неизлечиву кризу и пословала је уз велике осцилације. Релевантних
докумената о томе је мало, седнице управног одбора постајале су ређе, а
тужбе појединих удеоничара све бројније, са захтевом да виши органи и
Министарство трговине и индустрије обавезно изврше ревизију пословања завода. Према сачуваној непотпуној документацији, први званични
преглед пословања ове установе извршен је по наређењу бана Моравске
бановине (И3Бр. 16181) 22. априла 1932. Стручну ревизију су извршили
експерти за кредитне установе др Матија Гласновић и др Евгеније Бунц.
Према њиховом извештају, у банци је у дане прегледа у две касе затечено 7.136,00 динара готовине, свих врста меница у вредности 1.349.905,00
динара за које жирирају чланови управног и надзорног одбора. Нађено
је депонованих меница као оставе по текућим рачунима у вредности
1.391.464,00 динара, што је одговарало претходном извештају банчине
управе. Комисија је констатовала да су банчине књиге уредно вођене,
осим књиге цензуре која се не води од 1928. На дан прегледа банка је
дуговала чиновничкој банци у Београду 116.810,00 динара и Извозној
банци у Београду 10.000,00 „али нема ресконта нити других пасивних
текућих рачуна“. Улози на штедњу износили су 1.223.885,00 динара;
чланови породице председника управног одбора Милана Цветковића
имали су преко 300.000,00, а чланови породица надзорног одбора Спасића и Стојановића 146.095,00 динара. На крају извештаја комисија
констатује да је банка активна и ликвидна, да су кредити потпуно обез51
беђени акцептима и хипотекама.
Сачуван је краћи извештај другог прегледа рада Ражањске акционарске задруге, који је обављан на писмени захтев удеоничара Алексан50

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1927.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371 Извештај Комисије од 6. априла 1932.
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дра Брачинца, шефа Хируршког одељења болнице у Ужицу. Комисија је
новом ревизијом утврдила да је банка 16–17. новембра 1932. имала
основни капитал 1.000.000,00 динара у „целости уплаћен и подељен на
10.000 комада акција од по 100 динара, од чега је 90% у рукама председника управног одбора Милана Цветковића“.
Наведено је и то да је банка водила 12 књига, од којих су све
потврђене и уредно вођене осим Књиге инвентара, Дневника и Главне
књиге. Чланови управе те године били су: председник управног одбора
Милан Цветковић, чланови: Драгољуб Стефановић, Милутин Цветковић, Драгутин Живковић, Никола Станковић, Михаило Протић и Александар Живковић; чланови надзорног одбора: Љубисав Живковић, Јован
Стојановић, Светомир Спасић и Светомир Стојановић. Биланс на сектору пасиве: благајна – 1.550,50 динара, менице у портфељу 168 комада у
вредности 149.584; неутужених и протестованих 31 комад 40.560; протестованих 298 комада 778.421; тужених на извршењу 111 комада 745.881,
или свега меница у вредности 1.714.446,17 динара. Текућих рачуна је
било 16 вредности 960.880, власништво углавном чланова управног и
надзорног одбора и чланова њихових породица. Код непокретности било
је неколико објеката вредности 187.866 динара; све таксе износиле су
65.596,37, стране особе 46.616,93; вредност резервног фонда 51.834,50;
намештај 15.879; канцеларијски намештај 6.053,50; зајмови на залоге
4.402; поштанска штедионица 171,11; плаћене суме за протесте 7.607;
кауције чланова управног и надзорног одбора 18.000; оставе 1.119.000;
менични пријеми 200.000; или свега на сектору активе 4.400.903,16
динара. На сектору пасиве је било: главница 1.000.000; уплаћена у целости; фонд за подизање куће 200.000; стални резервни фонд 254.000;
фонд сумњивих потраживања 100.000; улози на штедњу 1.279.968,62;
улога је било 141, од тога са улогом 100–1.000, 41 улог од 1.000 до
10.000, 25 улога од 10.000 до 100.000 и један улог преко 100.000 динара.
Текући рачуни код Чиновничке банке у Београду износили су
127.635,44; неподигнуте дивиденде 4.700; порез за улоге 5.266; текући
рачуни код Извозне банке 50.000; стране наплате за рачун других лица
10.949; преносна камата 10.700; кауција 18.000; оставе 1.119.000,
менични пријеми 200.000; добит 9.715,01; за изравнање 10.32143,09,
52
или свега на сектору пасиве 4.400.903,16 динара.
На основу изнетих података комисија је предложила:
1) Како пословање задруге није у складу са прописима о акционарским друштвима и друштвима Правилима, јер чланови управног и
надзорног одбора у свему по дужностима и правилима не сарађују у
52
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раду задруге, то се имају сви упозорити на законске последице за овакав
њихов поступак;
2) Нарочито се има решити питање камата по улозима на штедњу које су високе, па нису ни у каквом односу са кредитном политиком,
чиме се доводе у питање улози на штедњу и основни капитал задруге;
3) Због личног дуговања као и по жиру чланови управног и надзорног одбора имају што пре да регулишу и дају довољне гаранције због
осигурања и основне главнице;
4) Скренути пажњу задрузи да је на штету осталих акционара
неправилан поступак задруге да камата по текућем рачуну члана управног одбора Милутина Цветковића износи само 1% у односу према висини камате осталих дужника и по улозима;
5) Да главне књиге које задруга води морају бити прописно
потврђене и да се по овима не смеју вршити разне исправке и прецртавања како је то до сада чињено.
По разматрању извештаја комисије, Министарство трговине и
индустрије је наредило да Ражањска акционарска задруга поступи по
предлозима „ради правилног газдовања, обезбеде улагача и заштите
53
дужника“.
Сачуван је извештај трећег прегледа пословања Ражањске акционарске задруге у истој години 9. новембра 1932, спроведен на захтев
Министарства трговине и индустрије (IIБр. 36592/К) од 22. октобра
1932. и решења Државне хипотекарне банке (Бр. 69529) од 5. новембра
1932. Комисија је том приликом извела биланс у коме је утврдила вредност и на сектору активе и пасиве вредност од 4.384.889,66 динара.
Задруга је изгубила све своје фондове и 40% од акцијског капитала, уверена да је до тога дошло „само благодарећи данашњој незапамћеној
кризи у пословањима“. Бавила се углавном давањем есконтног кредита
земљорадничком, занатлијском и трговачком сталежу, чија је моћ плаћања спала на минимум, па су задружна потраживања постала неликвидна. „Када се овоме дода још навала улагача као и обезбеђивање
појединаца на штету осталих, долази се до закључка да је за постигнуће
равнотеже у задружном пословању потребан дужи период времена“. У
извештају је наведено да су чланови управног и надзорног одбора „људи
од угледа и поверења у привредним круговима, нарочито председник
Милан Цветковић“, који располаже са 90% задружног капитала, да има
велико непокретно имање у Ражњу и моторни млин с дневним капацитетом од 2,5 вагона вредности 1.000.000,00 динара. „Остали чланови
управе имају такође своја имања у Ражњу“. Комисија је била мишљења
53
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да задрузи треба дати „законску могућност да санира своје прилике,
како у циљу заштите својих интереса, тако и интереса ситних улагача и
осталих њених поверилаца“.
На крају извештаја комисија констатује да су улози на штедњу
највећа пасивна позиција у билансу са 1.289.410,16 динара и наводи
54
крупније улагаче:
Име и презиме
Благоје Милетић
Владимир Милић
Милан Мићић
Драгутин Митић
Коста Тасић и синови
Драгољуб С. Јанковић
Станојло Поповић
Стана Ђукић
Светомир Спасић
Мијалко Величковић
Атанасије Живадиновић
Месни одбор Аеро клуба
Милија Миљковић
Лепосава Стојановић
Миланка М. Цветковић
Владимир Ђорђевић
Стана Јовановић
Благоје Ђорђевић
Ђура Стојановић
Димитрије Миљковић
Стефанија Трифуновић
Мијајло Стефановић

Место
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Параћин
Ражањ
Подгорац
Варош
Ражањ
Варош
Корица
Ражањ
Брачиња
Мађера
Ражањ
Брањина
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Доња Бабушца

Висина улога
39.117,00
29.381,28
35.000,00
23.739,15
33.500,00
42.21,00
15.283,88
61.802,85
28.848,00
44.442,00
14.931,60
17.369,00
60.268,00
41.414,00
41.004,00
13.402,00
171.617,00
14.500,00
116.127,40
70.559,00
16.000,00
53.086,00

Остали улози су далеко ситнији, претежно занатлија и земљорадника. Камата по улозима обрачунавана је различито, 10–15% максимум. Током 1932. године појединци су повукли са својих улога око
379.996 динара, највише Душанка, кћи председника управног одбора
Милана Цветковића, 268.990,00 динара, Наталија М. Цветковић
84.600,00, Миланка М. Цветковић 60.000,00, фирма Коста Спасић и
синови из Параћина 20.000,00 и други. Сачуван је непотпун докуменат
54
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по коме се може закључити да је Министарство трговине и индустрије
поставило судију Среског суда у Ражњу за комесара у Ражањској акционарској задрузи 1932. са задатком да: присуствује са правом саветодавног гласа свим седницама управног и надзорног одбора; присуствује
редовним и ванредним прегледима благајне и банчиних рачуна; контролише све друштвене послове; присуствује зборовима акционара; сазива
зборове акционара кад нађе за потребно; подигне тужбу против чланова
управног и надзорног одбора уколико буде нашао да је њихов рад противан законским прописима или да су својим радом штетили интересима
задруге. Сачувана је и наредба Министарства трговине и индустрије од
23. марта 1937, којом се налаже да Ражањска акционарска задруга за
кредит и штедњу ступи у ванстечајну ликвидацију 25. септембра 1937, а
за ликвидатора одређује Милутин Цветковић, индустријалац и Никола
Станковић, трговац – обојица дотадашњи чланови управног одбора, из
Ражња. Задруга није ликвидирана ни 1938, али је њена даља судбина
остала непозната.
Ражањска банка
Друга акционарска банка у Ражњу под именом Ражањска банка
основана је 1927. године. Њени оснивачи су: Светозар Ж. Брачинац,
трговац; Драгољуб М. Марковић, трговац; Радомир Завишић, трговац;
Драгољуб Брачинац, трговац; Станислав Капетановић, кафеџија; Чедомир Марковић, трговац; Благоје Стефановић, трговац; Владимир П.
Живадиновић, опанчар; Жика Брачинац, трговац и Милен Поповић,
општински чиновник, сви из Ражња.
Прва Правила банке потврдио је министар трговине и индустрије
др Мехмед Спахо (Viбр, 676) 26. маја 1927. У првим члановима Правила
наводи се „да је банци циљ да прима новац на штедњу како би помогла
сиромашнима на чување уштеђевине и да готовином која јој стоји на
расположењу помаже радиност, занате, трговину и индустрију“. Банка је
основана средствима акционара и сваки акционар је био њен члан.
Седиште је било у Ражњу, водила се под формом „Ражањска банка“ а.
дл., печат је имао исти натпис. Банку су пуноважно потписивали: председник или потпредседник са још једним чланом управе а у одсуству
55
председника, два члана управног одбора. Основни капитал Ражањске
банке (главница) износио је 1.000.000,00 динара, подељен на 1.000
комада акција по 1000 имените вредности по акцији. Сталне акције гласиле су на доносиоца и биле су недељиве, обележене текућим бројем
55

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Правила Ражањске банке, чл. 1–3.

Две акционарске банке у Ражњу 1908–1941.

111

сувим печатом и потписане од стране председника управног одбора, а
„облик, величину и садржину акције одређује управни одбор“. „Капитал
банке јамчи за све обавезе банчине наспрам трећег, а за време банчиног
трајања не може се акционарима вратити“. Банка није смела куповати
своје акције, примати у залог, нити их пак продавати испод имените
вредност. Све књиге и рачуне водила је у динарском течају и по прави56
лима дуплог књиговодства.
Акционар банке могао је бити свако без обзира на пол и године
старости. Сваки акционар учествује у друштвеној имовини сразмерно
акцијама које поседује; у истој сразмери учествује у добити или губитку.
Члана одбора могао је бити само онај „који је држављанин Краљевине
СХС и живи у њој, који није осуђиван за нечасна дела, који није под стециштем и који може вршити поверене му дужности“. Делокруг банке
обухвата ове радње: прима новац на штедњу; даје зајмове на залоге;
есконтује менице; прима депозите; врши наплату и исплату; отвара
текуће рачуне; даје зајмове на земаљске производе и робу било да се она
налази у банчиним просторијама или приватним само када су довољно
осигуране, а при том како производи тако и роба не подлежу квару; даје
зајмове на припитомљену стоку; врши све банкарске и меничне послове;
финансира и сама предузима све индустријске и трговачке послове за
које се управни и надзорни одбор буду споразумели; узима под закуп
или експлоатацију државна и приватна имања и јавна добра; посредује и
ступа у везу са осталим заводима и учествује по потреби у закључивању
57
зајмова за рачун округа, срезова и општина.
Камата на банчине улоге укамаћивана је сваке године 30. јуна и
31. децембра, а на оне дате банци почињала је да тече од првог радног
дана по уплати. Повраћај улога на уложне књижице текао је овако: од 1–
100 динара без пријаве и чекања; од 100–1.000 на три дана; од 1.000–
2.000 пет дана; од 2.000–3.000 осам дана; од 3.000–5.000 десет дана; од
5.000–10.000 двадесет дана, а преко тога за све суме у року од 30 дана
од дана када је отказ пријављен. Ако је било у интересу банке, управни
одбор је могао на захтев улагача одмах повратити улог. У случају да улагач „отказну суму новца у одрешеном року не подигне, овај ће се сматрати као нов улог, па ће на исти тећи камата првог радног дана, када се
сматра да је поново уложен“. У том случају „Банка задржава право хоће
ли даље, колико и докле плаћати камату на ове улоге“. Улагач који изгуби своју књижицу дужан је да одмах обавести банку и тачно означи број
књижице и „име или знак на који гласи“. Банка је давала зајмове на до
3/4 процењене вредности са роком од 92 дана „највише на све златне и
56
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сребрне ствари ии наките“; на српске државне папире и на све ефекте
по њиховој беранској цени ако су котиране на берзи. Дужнику се давала
заложница у којој је означено шта је банка примила у залог и са коликом вредношћу, а дужник је давао банци пријаву са означеном обавезом
58
на примљени зајам.
Ражањска банка је исконтовала менице које нису смеле гласити
на мање од 100 динара нити су смеле имати мањи рок од 10 и више од
92 дана, морале су бити снабдевене са најмање са два потписа стручних
лица која уживају кредит; банка је могла издавати изузетно зајмове и на
друге начине. На оставу је примала злато, сребро и остале предмете од
вредности, који заузимају мали простор, као и папире од вредности уз
59
доплату таксе, коју управни одбор одреди.
Ражањском банком су руководили и њеним пословима управљали: скупштина акционара, управни одбор и надзорни одбор и чиновници
банке као помоћници управног одбора. Скупштине акционара (зборске
седнице) одржаване су сваке године у Ражњу најкасније до краја фебруара, са званичним позивом у Службеним новинама најмање три пута и на
30 дана пре одржавања седнице, рачунајући од првог позива и са назначеним дневним редом. Скупштинске седнице су биле редовне и ванредне, а акционари који су им присуствовали морали су депоновати своје
акције. Редовне седнице сазивао је управни одбор, а одлуке скупштине
постајале су пуноважне ако су донете у присуству представника најмање
1/4 друштвене главице. На скупштинским седницама се расправљало о
годишњим извештајима управног и надзорног одбора, завршним рачунима, избору и опозиву чланова управног и надзорног одбора, измени и
допуни Правила, предлозима управе и акционара, повећању и смањењу
главнице, спајању с другим новчаним заводима, престанку и продужетку рада банке. Гласање је било усмено и јавно, осим за чланове управног
60
и надзорног одбора, када се гласало тајним листићима.
Управни одбор је имао 7 чланова, које је скупштина бирала на
две године, а ови између себе председника и потпредседника. Дужности
управног одбора биле су следеће: да на време и тачно спроводи све
скупштинске одлуке; одобрава зајмове по меницама и текућим рачунима; стара се о набавци потребног новца; одрешује кредите; планира
пословне дане и часове; сазива редовне и ванредне скупштине; прима и
отпушта чиновнике; одређује њихове дужности и плате; прати целокупни делокруг рада; одређује њихове дужности и плате; одређује камату
58

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Исто, Правила, чл. 16–22.
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АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Исто, Правила, чл. 43–44 и 47–54.
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по меницама, залогама, текућим рачунима и банчиним улозима, заступа банку у свим њеним пословима пред властима, судовима и на сваком
месту; редовно одржава своје седнице у присуству најмање 3 члана; чла61
нови дежурају према сачињеном плану и уз награду.
Надзорни одбор се састојао од три члана, које скупштина акционара бира тајним гласањем на годину дана, а ови између себе председника с правом на поновни избор. Надзорни одбор прати и надзире рад
банке у свим њеним пословима и гранама, а посебно: прегледа благајну,
полугодишње и годишње рачуне, све банчине књиге и касу; билансе и
62
разматра предлог о подели чисте добити по завршетку пословне године.
После одбитка свих трошкова и исплаћене камате на крају сваке
пословне године, остатак је представљао чисту добит, која се на предлог
управног одбора делила на следећи начин: 10% резервном фонду, 10%
тантијема члановима управног одбра, 4% члановима надзорног одбора,
4% чиновницима и 2% за добровољне циљеве. О коришћењу осталих
70% чисте добити одлучивала је скупштина акционара, а исплаћивана је
на крају сваке пословне године по усвајању завршног рачуна и билан63
са. Испод ових Правила потписе су ставили свих 10 оснивача банке.
Припреме за оснивање другог новчаног завода у Ражњу отпочеле
су средином новембра 1926, када је формиран привремен оснивачки
одбор од 10 пословних људи и израђен нацрт Правила. Првог децембра
исте године одбор се обратио МТИ с молбом да се дозволи оснивање
завода по именом „Ражањска банка“ а. д. и потврди нацрт Правила. У
молби је наведено и ово: „Од извесног времена приметили смо, да наше
место има потребу за оснивањем једне новчане установе, којој ће бити
циљ: да грађанима и околине нашег среза пружи прилику, да могу без
бриге поверити своје уштеђевине, а са друге стране да може другим грађанима који имају потребу за новцем створити могућност, да овај могу
под повољним условима и са јевтинијом интересном стопом добити. Да
би смо ову потребу задовољили, решили смо се на оснивање ове установе које смо дали име „Ражањска банка“ а. д. којој ће бити циљ помагање
трговине и занатства у месту и уједно ширити идеју за штедњу у народу“. Секретар Одељења за кредитне установе дао је своје мишљење:
„Како у Ражњу постоји већ Ражањска акционарска задруга са капиталом
од 500.000 динара која се бави готово свим пословима којима би се имала бавити и Ражањска банка, а како је варошица Ражањ тако мало место
да у истом нема потребе за стварањем још једне банке, мишљења сам да
не би требало одобрити ни потврдити поднети нацрт Правила Ражањске
61

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Исто, Правила, чл. 59–63.
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банке. Ово и због тога што наше банкарство најгоре пати због тога што
имамо 666 банака и што су већина ових банака мало моћни новчани
заводи који располажу малим средствима, а та средства нису довољна за
један савремени банкарски рад“. И даље: „Сматрам да би политика Одељења приликом оснивања новчаних завода имала да буде у томе што ће
се извођење фузије већ постојећих малих завода у циљу стварања ограниченог броја јаких новчаних завода, а не у томе, што би се додељивале
концесије за оснивање још већег броја малих завода те и због тога не би
64
требало одобрити оснивање Ражањске банке“.
На основу таквог
мишљења секретара Одељења за кредитне установе, заступник министра
трговине и индустрије министар аграрне реформе одлучује: „Не одобравам оснивање Ражањске банке на основу чл. 11. Уредбе о устројству
65
МТИ са седиштем у Ражњу о чему обавестити осниваче“.
Незадовољни одлуком ресорног министарства, оснивачи су
одговорили преко адвоката Савка П. Дуканца 20. маја 1927: „Ја држим,
да је овако мишљење погрешно нарочито због тога, што постојеће банке су монополисане, ако би се спречило оснивање нових банака“.
Оснивачи су потом пришли одлучнијем формирању банке, до средине
маја обезбедили потврду Правила, а 31. јула одржали прву претходну
скупштину акционара којој је као комесар ресорног министра присуствовао писар Ражањског среза Душан Милосављевић, за председавајућег седнице изабран Драгољуб Марковић; за овераче записника Светозар Брачинац, Милен Поповић и Владимир Живадиновић, а за ношење
записника Жика Брачинац. Скупштинском заседању присуствовало је
17 удеоничара са 378 комада акција и правом на 165 гласова. Разрешена је стара и изабрана нова управа; за председника управног одбора
Драгољуб Марковић, а за чланове: Саво Завишић, Благоје Стефановић,
Станислав Капетановић, Светозар Брачинац, Јован Ракић и Чеда Марковић. Чланови надзорног одбора постали су Милен Поповић, Петар
Стефановић и Раде Завишић. Удеоничари су обавештени да се од првог
дана акције редовно уписују и уплаћују и до је краја децембра уплаћено 150.000 и 25.000 динара за оснивачке трошкове. Заседању су прису66
ствовали следећи акционари са бројем акција и гласова:
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АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Одељење за кредитне установе – Министарству трговине и индустрије, мај 1927.
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АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Министар трговине и индустрије – оснивачима
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Име и презиме
Драгољуб М. Маровић
Чедомир М. Марковић
Драгољуб Стефановић
Милен Поповић
Влада П Живадиновић
Жика Брачинац
Светозар Брачинац
Благоје Лукић
Бранислав Д. Марковић
Станислав Капетановић
Аврам Ивковић
Благоје Стефановић
Петар Н. Стефановић
Радомир Завишић
Саво Завишић
Косара Р. Милојевић
Јова Ракић
Свега:

Место
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
Ражањ
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Број акција Број гласова
68
10
60
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
50
10
10
10
30
10
30
10
5
5
20
10
378
165

Прва редовна скупштина акционара одржана је 19. фебруара
1928, са дневним редом од 5 тачака. Комесар је био писар Ражањског
среза Душан Милосављевић; за скупштину се пријавило 19 удеоничара
са 384 акције и 56 гласова, а заседању је присуствовало 17 са 371 акцијом и 53 гласа. За председавајућег заседања изабран је Јован М. Ракић,
за овераче записника и бројање гласова Драгољуб Стефановић, Чедомир
Марковић и Саво Завишић. Скупштина је једногласно усвојила извештаје управног и надзорног одбора о пословању банке у 1927. години и обавестила удеоничаре да је остварена чиста добит од 10.635,20 динара с
предлогом управног одбора да се иста прикључи резервном фонду. На
67
крају заседања дата је разрешница старој и изабрана нова управа.
Из извештаја управног одбора о пословању Ражањске банке у
1927. години сазнајемо да је банка отпочела рад августа исте године, да
се управа свестрано заложила да банци поред редовних уплата главнице
обезбеди што више новчаних средстава, како би могла своје своје послове „што успешније да обавља“. Иако је била у фази оснивања, „благодарећи пријатељском одзиву и готовости двеју јачих и солиднијих београдских банака, успева да код њих добије кредите по текућим рачунима у
67

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник прве редовне скупштине акционара Ражањске банке од 19. фебруара 1928.
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завидној висини од 350.000“ с каматом 14–16% годишње. Управни одбор
је „енергично радио и на прикупљању улога и развијао свест о штедњи“
код месног становништва и улагача, обезбедивши до краја године
358.469,30 динара штедње, уз давање камате 8–12%, а само код неколико случајева где су биле у питању веће суме и најдуже време 14% годишње. Резултати су постигнути и поред тога што је година била сушна, а
земљорадници приморани на „куповину своје и сточне хране“. Главни
послови банке били су есконтовање меница и давање зајмова на залоге и
на хартије од вредности. У току петомесечног рада у прошлој години
есконтовано је 883 комада меница у износу од 1.817.997 динара, за то
време исплаћено 628.857, а остало 627 меница у вредности 1.189.140
динара. У истом периоду зајмови на залоге износили су 30.500 динара
наплаћено 800, а на крају остало 29.700 динара.
Због недостатка новчаних средстава, зајмови по текућим рачунима нису давани, уз очекивање да ће се касније и на том пољу радити.
Управа је била задовољна постигнутим резултатима, јер је остварена
чиста добит од 109.97,80 динара, која је на предлог управе придодата
резервном фонду. На крају заседања извршена је допуна управног и
68
надзорног одбора.
Друга редовна годишња скупштина акционара Ражањске банке
одржана је 24. фебруара 1929. Заступник ресорног министарства био је
писар Ражањског среза Душан Милосављевић, 15 удеоничара депоновало је 429 акција с правом на 56 гласова, а заседању је присуствовало 14
са 419 акција и правом на 54 гласа. За председника скупштине изабран
је Милен Поповић, за деловођу Жика Бачинац, а за бројање гласова и
оверу записника Аврам Ивковић, Милисав Марић и Драгољуб Стефановић. Скупштина је једногласно прихватила извештаје управног и надзорног одбора са рачуном и билансом, дала разрешницу старој и изабрала
нову управу. Према усменом предлогу председника управног одбора
Драгољуба Марковића скупштина је одлучила да се од чисте добити
акционарима подели по 170 динара по акцији, што је износило 85.000
динара, а остатак од 680 прикључи фонду сумњивих потраживања. Прихваћен је и писмени предлог удеоничара Саве Завишића да дежурни
члан за време месечног дежурства прима награду од 3.000 динара, а да
се члановима управног и надзорног одбора „даје на име дневнице од
69
седмице по 50 динара. У извештају се тврди да је 1928. година била
„прва година озбиљнога рада наше младе установе са потпуно уплаће68

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду банке у 1927. 19.
фебруар 1928.
69
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извештај управног одбора о раду банке у 1927, 19.
фебруар 1929.
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ним капиталом“, а што рад није био бољи, како се очекивало, „као један
од главних разлога је мали принос прошлогодишње жетве, а који је у
толико више погодио развитак младих новчаних установа“. Било је и
других недаћа „произашлих из демагошких разлога“, који су имали
негативног утицаја на сељаке дужнике. Та појава, по оцени управе, била
је директна последица покретања пројеката закона у Народној скупштини о задужењима сељака. Питање су покренули „професионални политичари и то људи од поверења и ауторитета, а за њима одмах прихватили га разни политички кортеши“. Ови последњи су, прво тајно, а потом
јавно „повели подмуклу кампању уопште против свију новчаних установа, обећавајући и стављајући својих меничних обавеза“. Таквој пропаганди су насели неки од земљорадничких дужника, што је имало одређених последица на рад банке. „Благодаре и промени режима, који је уследио 6. јануара 1929, сви ти позвани и непозвани народни „пријатељи“
сада су одстрањени из јавног живота и тиме ликвидирана и њихова саботажа, чије су последице могле да буду катастрофалне по привредно-економски развитак како нашег народа тако исто и нашег младог банкарства“. Управа је строго водила рачуна о што успешнијем пласману новчаних средстава у чему се увек оскудевало, радећи још упорније на приливу новца од улагача, чији је прираст до краја године повећан за
70
380.000 динара у односу на крај 1927. године.
Према рачуну изравнања на дан 31. децембра, банка је у 1928.
години по основним параметрима имала реализацију на сектору активе:
благајна – готовина у новцу 53.316,95; менице у портфељу 1,602.710;
менице на протесту 25.130; зајмови на залоге 46.200; књиге по отпису
2.400; тискарије по отпису 4.814,75; намештај по отпису 25.000; кауције
100.000; менице у депоу 450.000, или свега актива 2.343.761,70 динара.
На сектору пасиве: главница 500.000, резервни фонд 52.449,70; дописано 10% чисте добити 11.900; улози на штедњу 436.350; текући рачуни
359.290; преносна камата 21.672; стране наплате 5.000; менични пријеми 450.000; полагачи кауција 100.000; 10% чисте добити члановима
управног одбора 11.900; 4% члановима надзорног одбора 4.760; 4%
чиновницима 4.760; добит за изравнање 85.680, или свега пасива
71
2.343.761,70 динара.
Трећег августа 1929. управни одбор Ражањске банке донео је
одлуку о повећању главнице са 500.000 на 1.000.000 динара уписом
нових 500 комада акција II кола по 1.000 динара номиналне вредности.
Упис нових акција почео је 10, а завршио се 31. августа исте године.
„Упис и уплата вршио се сваког радног дана на благајни банке на следе70
71

Исто.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1928.
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ћи начин: при упису се одмах полагало на име главнице од сваког комада акције 200 динара, на име резервног фонда за изједначавање са акцијама I кола 150, или свега 350 динара. Осталих 800 динара по акцији
требало је уплатити у четири месечне рате по 200 динара почев од септембра до краја 1929. године. За скупштинско заседање од 24. фебруара
15 акционара депоновало је 419 акција с правом на 56 гласова, а заседа72
њу је присуствовало 12 удеоничара са 429 акција и 54 гласа.
Недостаје комплетна архивска грађа о раду Ражањске банке
1930–1941. године као и под немачком окупацијом. Према изводу из
Правила банке, право гласа имали су акционари у зависности од броја
акција које су поседовали. „Свака акција давала је своме власнику 1 глас
и колико ко од акционара има комада акција, толико има и број гласова“, што је усвојено на III редовној годишњој скупштини удеоничара
одржаној 23. фебруара 1930. Такав начин гласања на седницама потврђивао је да је банка постепено прелазила у руке најбогатијих акционара.
У новој дозволи за рад одобреној (IIБр. 19072) 2. марта 1933. наводи се:
1. прима новац на штедњу; 2. даје зајмове; а) на залоге покретних добара, б) на текуће рачуне: 3) есконтује и реесконтује менице; 4) прима
депозите; 5) врши наплате и исплате за друге; 6) поседује и учествује за
рачун самоуправних јединица и 7) врши све друге банкарске и новчане
73
послове. Седма редовна годишња скупштина акционара Ражањске банке одржана је 4. марта 1934. уз присуство 12 удеоничара са 755 акција и
74
755 гласова:
Име и презиме
Место Број акција
Број гласова
Драгољуб Маровић
Ражањ
201
201
Чедомир М. Марковић
Ражањ
180
180
Светозар Брачинац
Ражањ
30
30
Благоје Стефановић
Ражањ
100
100
Сава Завишић
Ражањ
60
60
Радомир Завишић
Ражањ
60
60
Јован Ракић
Ражањ
50
50
Чедомир Поповић
Ражањ
20
20
Жика Брачинац
Ражањ
14
14
Владимир Живадиновић
Ражањ
20
20
Аврам Ивковић
Ражањ
10
10
Петар Стефановић
Ражањ
10
10
Свега:
755
755
72

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Записник скупштине акционара од 3. августа 1919.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Дозвола за рад Ражањске банке од 2. марта 1933.
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АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Списак акционара од 4. марта 1934.
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Из више непотпуних докумената сазнајемо о постепеном погоршавању пословања Ражањске банке наредних година. Коментаришући
ново стање, управа банке наводи: „Као новчана установа у унутрашњости у времену пре данашње незапамћене економске кризе и страховитог
пада цена земљорадничких производа, највећи део капитала наше банке
био је пласиран код земљорадника, који су до доношења прве Уредбе о
заштити својим обавезама врло добро одговарали, редовно о сваком
року давали на име отплата главнице 10–11% и припадајућу камату на
остатак дуговања. Када је услед тадашњих прилика и несташице новца
донесена Уредба о заштити земљорадника, наши многобројни дужници
са села настали су осетно занемаривати своје обавезе, тако да је се број
протестованих меница и износ истих из године у годину све више повећавао и растао као што следи: 31. децембра 1930. године било је протестованих меница у вредности 13.135 динара; 31. децембра 1931. године
118.040; 31. децембра 1932, године 1.540.550; 31. децембра 1933. године
4.217.390; а 31. децембра 1934. године 1.335.110 динара“. Нередовно
плаћање обавеза проузроковало је штетне последице у редовном пословању банке, а „било је и таквих појава да су поједини улагачи одједном
отказивали улог и до 93.000 динара“. Такве појаве приморале су управу
да се молбом обрати МТИ за заштиту и одлагање својих плаћања у смислу чл. 1 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника. Управа је предложила и начин даље исплате улога: „све улоге у износу 1.200
динара у три једнаке рате за три године; од 1.201 до 4.800 у пет једнаких
годишњих рата; преко 4.800 у току 12 година и то прве године 5%, друге
године 5%, треће 7%, четврте године 8%, пете године 9%, шесте године
10%, седме године 11%, осме године 12%, девете године 14%, десете
године 15%, једанаесте године 15% и дванаесте године остатак, рачуна75
јући у ове наплате припадајућу им камату“.
Одмах по добијању „заштите“ у банци је постављен комесар МТИ
са широким овлашћењем: да присуствује свим седницама органа управљања са саветодавним гласом, контролише све банчине послове, присуствује редовним и ванредним прегледима банчине благајне, присуствује
зборовима акционара и зборове акционара са жељом да се стање у банци
санира. Како се то није десило, МТИ донело је одлуку да се банка стави
под ванстечајну ликвидацију и формирани су ликвидациони и веровнички одбор од по три члана да то спроведу. Пошто се у томе није успело, банка је наставила рад у све тежим условима.
Десета редовна годишња скупштина акционара Ражањске банке
одржана је 25. априла 1937. У скраћеном извештају управног одбора
75

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Молба Ражањске банке од 23. јула 1934.
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који је прочитан на тој седници каже се и ово: „О неком постигнутом
успеху у банчином раду у прошлој години (1936) не може бити ни речи,
Управа је више него незадовољна са успехом. Од појаве прве Уредбе о
заштити земљорадника, обнародоване 20. априла 1932. године па све до
доношења последње – дефинитивне Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, обнародоване 26. септембра 1936. послови банчини су из
основа парализовани, јер је 90% вредности банчиних портфеља био
умртвљен и осуђен на замрзнутост“, услед чега се показује губитак од
87.678,80 динара. Уредба о ликвидацији земљорадничких дугова је у
„потпуности омела сваку даљу наплату земљорадничких дугова“. Банка
је била приморана да Привилегованој аграрној банци преда менице у
вредности 2.109.000, од којих није одмах добила обрачун, али јесте штету од 526.000. динара. Средином 1937. извршен је службени преглед
пословања банке од стране параћинског адвоката Божидара Главичког,
који је констатовао: „Прегледајући целокупно пословање Ражањске банке, ја сам мишљења да је њен целокупни капитал дошао у питање и да је
дошло у питање око 30% потраживање улагача и поверилаца по текућем
рачунима“, због чега је било потребно убрзати ликвидацију. Банка ни
тада није ликвидирана, о чему сведочи рачун изравнања на дан 31.
децембра 1936. у коме су следећи подаци на сектору активе: благајна –
готовина у каси 2.876,70; менице у портфељу 2.503.910; менице у реесконту 22.085, комерцијални послови 598.07530; остава 19.700; остала
актива 64.747,50; губитак 208.288,85 менице у депоу 550.000; менице у
наплати 9.960 или свега актива 3.979,643,35. На сектору пасиве: главница 1.000.000; резервни фонд 8.842,45; фонд за покриће штете 5.000;
улози на штедњу 1.835.452,70; повериоци по текућим рачунима
569.297,50; менични пријем 550.000; остала пасива 1.090,70; стране
76
наплате 9.960, или свега пасива 3.979.643,35.
Рад Ражањске банке настављен је и следеће три године уз нове
потешкоће. Настојања ликвидационог и веровничког одбора да се спроведе ликвидација нису успела, а губици банке су расли. Докумената о
томе готово да нема. Сачуван је само рачун изравнања на дан 31.
децембра 1939, који по основним параметрима пословања садржи ове
77
податке:
АКТИВА – Благајна – готовина у каси 17.826,20; менице у портфељу 17.550; менице протестоване 19.123; менице утужене 191.418,70;
активни текући рачуни 357.260,90; зајмови на залоге 7.648,95; намештај
19.700; менице за наплату 4.962; кауције 100.000; оставе активних теку76
77

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1936.
АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1939.
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ћих рачуна 280.200; Привилегована аграрна банка 1.284.084,70; разлика
на земљорадничким потраживањима 490.468,15; привремени рачун
Привилеговане аграрне банке 353; адвокатске награде 4.962; вредећи
папири 30.000; таксе 6.681,85; губитак из 1937. и 1938. године
48.752,80; Свега: 2.880.121,50 динара.
ПАСИВА – Главница 700.000; Вредност резервног фонда
8.782,10; Порез на камату улога 1.667,20; Полагачи кауција 100.000;
Остављачи остава 280.200; Стране наплате 4.962; Улози на штедњу
998.812; Повериоци трговачке Акционарске банке у Књажевцу 366.348,50;
Необрачунате суме 394.032,74; Разне особе 2.084; Добитак у 1939
23.232,25. Свега: 2.880.121,50 динара.
Сачувани докуменат из 1941. показује да је Ражањска банка
наставила рад под немачком окупацијом, пошто су окупационе власти
наредиле да „све банке имају наставити редован рад“. Тако је 14. седница скупштине акционара одржана 29. јуна 1941, а одобрење о томе донела је Банска управа у Нишу (VIIIBr.1248/41): „Банка има и ове године
одржати редовну годишњу скупштину акционара у присуству комесара
министра трговине и индустрије и комесара банске управе“. У кратком
извештају са скупштинске седнице и још краћем рачуну изравнања за
1940. годину каже се да је банка остварила добит од 11.365,35 динара и
смањила губитак за 14.154,50 динара, а остали део губитка пренет је у
1941. годину. Банка је у току године од Привилеговане аграрне банке
примила на име припадајућег ануитета 157.826 динара и 3% обвезница
за ликвидацију земљорадничких дугова у износу 64.600 динара. Измењен је чл. 4 Правила о смањењу главнице, који у новој верзији гласи:
„Капитал Ражањске банке износи 700.000 имените вредности (претходне године био је 1.000.000) подељен на 1.000 комада акција од по 700
динара имените вредности по акцији“, с тим да „остану исте акције на
којима ће се ставити нова вредност, пошто је банка у ликвидацији и не
би требало замењивати акције новим пошто би тај издатак износио
78
велику суму“.
Седамнаеста редовна годишња скупштина акционара Ражањске
банке одржана је 31. марта 1944. у присуству трочланог ликвидационог
одбора. У извештају са седнице наводи се: „У прошлој години чланови
ликвидационог одбора нису били у могућности да спроведу дефинитивну ликвидацију банчину с обзиром да банка у својој каси има у меницама, текућим рачунима и залогама око 132.000 динара које је сада у овом
тешком времену тешко ликвидирати и наплатити. На случај да се ова
сума и у овој години не наплати, онда ће чланови ликвидационог одбора
78

АЈ, МТИ, 65-1387-2371, Извод из Правила Ражањске банке од 29. јуна 1941.
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све ово изложити јавној продаји када се буде продавао банчин намештај“. Банка би по чл. 10 ст. 3 Уредбе о ликвидацији земљорадничких
дугова требало да прими од Државне банке за покриће 25% отписа од
главнице, „која се сума има отписати з земљорадничке менице“. Биланс
за 1943. годину закључен је губитком од 189.855,70 динара, који је пребачен у 1944. и који ће се ликвидирати са банчином ликвидацијом. На
крају заседања удеоничари су обавештени да је преминуо кафеџија
Јован Ракић, дугогодишњи члан управног одбора. За ово заседање 11
акционара депоновало је 691 комад акција с правом на 691 глас, који су
заступали 487.700 динара друштвене главнице. Заседању је председавао
Драгољуб Марковић, деловођа збора била је Олга Николић, а оверачи
записника Саво Завишић, Чедомир Поповић и Благоје Стефановић.
Даља судбина Ражањске банке остала је непозната.
РЕЗИМЕ
ДВЕ АКЦИОНАРСКЕ БАНКЕ У РАЖЊУ 1908–1941.
Привредни напредак Србије у последњој деценији XIX и првој половини
XX века осетио се и у варошици Ражњу у којој се појавио слој богатијих грађана
који су располагали значајним новчаним средствима и тежили оснивању новчаних
завода у својој средини, како би имали подршку у редовним кредитима, а расположивом капиталу обезбедили сигурну штедњу и оплодњу. У таквим условима у
Ражњу су основане две акционарске банке под именом Ражањска акционарска
задруга за кредит и штедњу јануара 1908. и Ражањска банка 1927. Рад Ражањске
акционарске задруге је обновљен после Првог светског рата, и потом се одвијао са
успехом, да би током 30-их година Задруга запала у кризу. И Ражањска банка је рад
почела са успехом, да би током 30-их година западала у све већу кризу, а деловала
је и под окупацијом. Коначна судбина две ражањске банке је остала непозната.

SUMMARY
TWO JOINT STOCK BANKS IN RAŽANJ 1908–1941
The economic progress of Serbia in the last decade of the nineteenth and early
twentieth century was also felt in the small town of Ražanj where class of the wealthy
citizens appeared who possess significant financial resources and longed the establishment of monetary institutions in their communities, in order to have support in regular
loans, and provide a secure savings and reproduction to available capital. In such conditions two joint-stock banks were established in Ražanj under the name Ražanj shareholding cooperative credit and savings in January in 1908 and Bank of Ražanj in 1927.
The work of Ražanj shareholding cooperatives was rebuilt after the First World War,
and then preceded with success, and during the 30s cooperative got into crisis. Bank of
Ražanj began its work with success, and during the 30s slipped into a deepening crisis,
and acted under the occupation. The ultimate fate of two Ražanj banks remained unknown.
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РУСКИ СВЕШТЕНИЦИ БЕЛОЕМИГРАНТИ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА У ТРСТЕНИЧКОМ СРЕЗУ
АПСТРАКТ: Међу руским досељеницима у Трстенички срез била је неколицина свештеника, монаха и монахиња. Они су без већих проблема налазили
уточиште у српским манастирима и запослење у српским црквама, јер су оба
народа православне вероисповести. Тројица руских свештеника су својим радом
заувек уписала своје име у историју Трстеничког среза у периоду између два светска рата.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Трстенички срез, парохија, руски свештеници, белоемигранти

Најмасовнија емиграција неког становништва у Новом веку јесте
расељавање руског становништва, понајвише племства, противника
Октобарске револуције. У револуционарним превирањима су свргнути,
потом и убијени чланови династије Романов, а власт је преузео Лењин
иза кога су стали радници и сељаци. За племство, одано династији Романов, у новој социјалистичкој Русији није било места.
После низа пораза од Црвене армије, руска бела армија и њене
присталице су се, са Кримског полуострва које је било њихово последње
упориште, селили организовано у великим групама савезничким бродовима и возовима; индивидуално, или са породицама, носећи само преко
потребне ствари. Кретали су се копном на запад преко Румуније и
Бугарске или водом, преко Црног мора у Средоземно море до првих
сигурних лука, одакле би настављали своје неизвесно путовање железницом или, неретко, и пешке.
Ни данас се не зна тачан број ових избеглица из Русије, спекулације о томе варирају, али било која од понуђених бројки је висока – од
једног до два милиона људи. Велики број руских избеглица се населио у
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији од 1929.
године), а највећи проценат њих управо у Србији, земљи сродној Русији
због православне вере и културе, словенских корена и писма, земљи која
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је традиционално кроз историју своје политичке наде окретала братској
Русији.
У Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца се доселило према неким
проценама око 44.000 руских избеглица, али има тврдњи да их је било и
око 70.000.1 Не можемо искључити у овом тренутку ниједну бројку јер
тачних пописа нема, па ово питање остаје отворено, мада је по попису
становништва Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца из 1921. Руса било
само 20.5682! За један део емиграната Краљевина СХС је била само
успутна станица у даљем путу на Запад, други део се ту задржао само
кратко, а трећа група ће се у Србији трајно населити, стварајући сопствене породице и доносећи српском народу великане из света позоришта, балета и музике, али и образоване официре и инжењере, учитеље и
свештенике.

Избеглички таласи3
Први талас или кримска евакуација се догодио током априла
1919. када су савезници евакуисали 10.000 војника из кримских лука,
док за 30.000 цивила није било места на бродовима – они су се пешке,
преко Румуније и Бугарске или преко Грчке, упутили на Запад. Постоје
процене да је тада у Краљевину СХС стигло око 1.600 избеглица, али се
не зна да ли је ико од овог броја дошао у Трстенички срез. Први избеглички талас је за југословенску владу представљао изненађење, али је
мали број избеглица без већих проблема прихваћен и размештен по
прихватилиштима.
Други талас избеглица је познат као српска евакуација, јер је
њоме руководио дипломатски представник југословенске владе у Русији. У првом налету, организовано, у Краљевину је дошло између 800 и
1.500 руских званичника са женама и децом. Путовали су комфорно,
бродовима и возовима, носећи са собом сав новац и драгоцености. У
Србији су дочекани као драги гости, и управо ће људи из ове групе
руских расељеника заузети најважније положаје међу руском емиграцијом у Краљевини. Други део „српске евакуације“ је бројао 7.000–8.000
1

Огњан Топаловић, Тома Миленковић, Мирјана Обрадовић, Врњачки Руси,
Врњачка Бања 2008, 13 (даље: О. Топаловић, Врњачки Руси).
2
Група аутора, Историјски атлас, Београд 2002, 93.
3
О. Топаловић, Врњачки Руси, 14–23. Историчари који се баве проучавањем
руске белоемиграције у својим радовима не користе унифицирана имена таласа досељавања руских пребега. Не постоји чак ни утврђен број таласа. – В. Јовановић Мирослав,
Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924, Београд 1996 (даље: Јовановић, Досељавање руских избеглица).
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људи и трајао је од фебруара до јуна 1920. Само мали број од ових избеглица ће бити смештен у Врњачку Бању, лечилиште које је све до 1955.
године било у склопу Трстеничког среза,4 а да ли је неко од ових Руса
био смештен у самој варошици Трстеник о томе нема сачуваних података. Ипак, претпоставља се да трстенички градски оци нису упућивали на
смештај руске цивилне или војне избеглице у сам градић, када су на
само 12 км одатле имали на располагању празне хотеле, виле и пансионе Врњачке Бање, лечилишта које је те зиме 1920/21. године имало
упражњене хотелске собе и пансионе. Мања колонија руских избеглица
у Трстенику ће бити оформљена када су емигранти смештени у Врњачкој Бањи били расељени како би се ослободиле хотелске собе на почетку
туристичке сезоне 1921. године.
Трећи талас избеглица је добио име енглеска евакуација на
основу договора британске и југословенске владе о смештају 10.000
руских војника, из октобра 1920. Британци су се обавезали да ће сносити трошкове издржавања ових војника све до 1922. уколико им југословенска влада обезбеди смештај на територији Краљевине СХС. Очекујући нови прилив избеглица, југословенска влада је тражила да сви државни окрузи и срезови пошаљу допис колико људи могу да приме. Врњачка
Бања је очекивала 200, а Трстенички срез 50 руских невољника. Због
лоших услова пута и тешке зиме, од почетних 10.000 у Краљевину је
новембра 1920. стигло само 2.000 људи. Како је од почетног броја у Краљевину стигла само петина, у Врњачку Бању је послато само њих 46, а у
Трстеник вероватно ниједан војник.
Следећи евакуациони талас белих емиграната из Русије запљуснуо је границе Краљевине СХС новембра 1920. и трајао је све до јануара 1921. Због пораза Врангелових трупа у октобру 1920. велики број
Руса противних револуцији слио се на обале Црног мора надајући се
помоћи савезника. Француски бродови су прихватили 120.000 цивила и
војника, па је овај избеглички талас познат као француска евакуација.
Југословенска влада је примила у своје границе 20.000 људи. Њих 400 је
било распоређено у Врњачку Бању, па је вероватно око 100 људи или
нешто мање било смештено у Трстенику. Наиме, када је 1920. године
југословенска влада тражила да срезови пошаљу податке колико избеглица могу да приме (а очекивали су 10.000 руских војника из „енглеске
евакуације“), било је предвиђено да се у Врњачку Бању смести 200
руских емиграната, а у Трстеник њих 50. Ако је сада, 1921. године, од
ових 20.000 људи, 400 Руса било смештено у врњачким хотелима и пансионима усуђујемо се закључити да је у Трстеник морало бити смеште4

Љубодраг Поповић, Трстеник – срез и општина (1860–2010), Трстеник 2010,
140–141 (даље: Љ. Поповић, Трстеник – срез и општина).
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но њих око 100. Нажалост, ближих података о томе нема, па нама данас
остаје да се домишљамо и посредно извлачимо закључке.
Последњи талас руских пребега је био Врангелова евакуација
када је у периоду од јуна до новембра 1921. Краљевина СХС5 примила
око 11.500 војника Врангелове војске. У Краљевину су дошли као целе
јединице и у почетку су радили на изградњи и поправци мостова, пруга
и друмова, издржавајући се на тај начин самостално. Када је потреба за
овом врстом радне снаге престала њихове јединице су расформиране, а
они су се раштркали по Краљевини Југославији у потрази за члановима
породице или су се селили даље на Запад.

Институције које преузимају бригу о избеглицама
У почетку је бригу о руским избеглицама водио Руско-српски
клуб из Београда, основан 1903 (од 1919. Руско-југословенски одбор). Када
је прилив руских избеглица постао већи и премашио могућности Клуба,
бригу о братском народу у изгнанству преузео је Државни одбор за пријем и смештај руских избеглица. Рад овог тела кратко је трајао и није био
претерано успешан, па је већ јуна 1920. при Министарству иностраних
послова у Београду образована Државна комисија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за руске избеглице која ће бити у функцији све до Другог
светског рата. Чланови Комисије су одлазили на граничне прелазе Краљевине СХС где би сачекивали руске избеглице, дајући им упутства куда
да крену даље, помажући им да размене руски новац за српску валуту,
делећи им храну, чај и топлу одећу.6
Српски народ је руске избеглице топло дочекао иако је то био
народ који је највише поднео терет Првог светског рата; његова држава
је била окупирана и експлоатисана од стране Аустроугара и Бугара;
његови војници и цивили су и сами, по највећем снегу и најтежој зими,
преко врлетних албанских планина, у зиму 1915. повлачили пред злоделима окупаторских војника. Србија је у Првом светском рату изгубила
1.300.000 становника, или 28% укупног становништва. Од страдалих
1.300.000 је било 57% мушког становништва – Србија се тако нашла, и
буквално, на граници биолошког истребљења7. И ваљда, јер су схватали
патње ових избеглица, Срби су руске емигранте поредили са сопственим
народом у збегу, разумели га и давали му стан и храну.
5

Од јануара 1929, када је завео шестојануарски режим, краљ Александар I
Карађорђевић променио је име државе из Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца у Краљевина Југославија. Краљевина ће ово име носити све до Другог светског рата.
6
О. Топаловић, Врњачки Руси, 24–26.
7
Адам Стошић, Под небом Крушевца, Крушевац – Београд, 1996, 332.
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Југословенска влада је свом народу, који није ни стигао да се
опорави од пустошења и разарања у Првом светском рату, обећала да ће
руске избеглице бити равномерно распоређене на територији целе Краљевине. Истина је да је највећи проценат емиграната (75%) био смештен
у границе Србије, државе која је била најистрошенија у не тако давно
окончаном рату. Процесом унутрашње реемиграције, током првих неколико година у Србију се слило 90% руских избеглица. Разлози за унутрашње пресељење су били многи: у потрази за преосталим члановима
породице, бољим смештајем или послом, али главни разлог је био тај
што су се Руси најпријатније осећали у Србији, међу народом са којим
су делили исту веру, сличан језик, културу и прошлост.
Издржавање руских избеглица су преузеле југословенска, британска и француска влада, па су у почетку редовно стизале мале плате и
пензије руским белоемигрантима. Када је француска влада запала у
финансијске тешкоће и одбила да плати Краљевини раније преузете
обавезе, готово сви трошкови смештаја и исхране избеглица пали су на
терет југословенске владе која је и сама имала проблема са празном
државном благајном. Како би држава давала социјалну помоћ што
мањем броју људи (Краљевина је у годинама после Првог светског рата
имала да храни пола милиона ратних војних инвалида са породицама8),
приступило се убрзаном запошљавању руских досељеника.
Према подацима Државне комисије за руске избеглице, највише је расељеника било старости између 19 и 45 година, од тог броја
2/3 су чинили мушкарци. Према образовној структури, руска емиграција у Краљевини Југославији је била образованија него било који
крај царске Русије или пак народ или национална мањина у Краљевини Југославији. Са високим и средњим образовањем их је било чак
76%. Ни до данас није тачно утврђена професионална структура
руских емиграната у Југославији. Према подацима Државне комисије
за руске избеглице међу досељеницима је био највећи број: учитеља,
наставника, средњошколских и универзитетских професора који су
лако налазили запослење јер је, у рату опустошеној држави, недостајао огроман број просветних радника који су изгинули на фронту;
грађевинских чиновника, инжињера и геометара који такође нису
имали већих проблема у проналажењу посла; индустријалци, трговци, банкари, акционари, земљопоседници; генерали, официри, војни
чиновници и војници; занатлије; свештеници; уметници, сликари и
музичари; лекари и фармацеути.9
8

Љубомир Петровић, Дискриминација инвалида у југословенском друштву
1918–1941. године, Токови историје, 3–4, Београд 2003, 25.
9
О. Топаловић, Врњачки Руси, 46–47.
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Емигрантима је највећи проблем представљало слабо познавање
или потпуно непознавање српског језика, па су сви који су тражили
посао морали прво да прођу убрзане курсеве српског језика. Никоме од
њих то није представљало већи проблем јер су руски и српски сродни
језици, а Срби и Руси се и данас врло лако споразумевају због огромног
броја сличних речи. Када би курс српског језика био завршен избеглице
су упућиване у место запослења, а ако за њиховим занимањем у том
тренутку није било потребе, били су организовани разни течајеви преквалификације и доквалификације руских емиграната ради њиховог
лакшег запослења.
У Трстенику, при Општини, од 1921. године је радио Б. А. Бајков, руски агент реонске Берзе рада. Бајков је био задужен да руским
избеглицама у Трстенику и околини (укључујући и Врњачку Бању) обезбеди запослење. Чини се да овај руски агент није у потпуности успео у
свом задужењу, па његово име убрзо по постављењу нестаје у изворним
документима Трстеничког среза.10
У Краљевини СХС је између два светска рата деловало неколико
организација које су имале циљ да колико-толико помогну руском становништву у изгнанству. Највиђенија организација је била Делегација за
заштиту руске емиграције у Југославији на чијем челу се налазио Василије Штрандтман. Штрандтман је пре Првог светског рата био на челу
руског дипломатског представништва у Србији, а када је држава коју је
заступао престала да постоји настао је проблем са његовим јурисдикцијама. Зато је цело дипломатско представништво некадашње царске Русије преименовано у Делегацију за заштиту руске емиграције.
До почетка 1921. терет издржавања ових организација сносили
су руски царски представници у иностранству (јер се Совјетска влада
није сматрала дужном да шаље новац за руске избеглице које су биле
противне совјетском режиму власти) који су још увек располагали
каквим-таквим фондовима, али пропашћу Врангелове армије та помоћ
се истањила и на крају сасвим престала, па су и ове организације спале
на помоћ југословенске владе.
У трстеничком Архиву није сачуван ниједан документ који је
директно везан за уређење живота и рада руских колониста у Трстеничком срезу. Сви подаци и сва имена до којих се у истраживању долазило
су добијени на посредан начин. Један део података је преузет из Историјског архива Крушевац, одељење у Трстенику и Архива Матичне службе Општине Трстеник из Протокола умрлих, Протокола рођених и
10

Алексей Арсеньев, Жизнь русских эмигрантов в Сербии, Русская эмиграция в
Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев /Югославии/ Сербии, Нью-Йорк 2010, 145
(даље: А. Арсеньев, Русская эмиграция).
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Протокола венчаних храма Свете Тројице у Трстенику. До других података смо дошли ишчитавајући литературу о међуратној историји трстеничког краја, мада ваља поменути да до сада на територији Трстеника
није урађена ниједна студија која би се бавила проучавањем руске емиграције у Трстеничком срезу током међуратног периода. У том смислу,
ова студија је прва своје врсте. На крају, до одређених информација се
дошло и интервјуисањем потомака руских емиграната са територије
садашње трстеничке Општине.

У Трстеничком срезу
Крајем марта 1921. Државна комисија за руске избеглице је
позвала све емигранте да „се што пре иселе из свих купалишта и лечилишта како би се омогућио долазак болесницима и гостима у бање“.
Несумњиво се овај позив односио и на избеглице смештене у Врњачкој
Бањи. Један део њих се из хотела и пансиона преселио у приватан смештај, а други, већи део руских расељеника преселио се у оближња места,
најпре Трстеник, или је мигрирао даље у потрази за послом и станом.11
После ове Уредбе о пресељењу избеглица из југословенских бања, половином 1921. знатно је увећан број трстеничких избеглица, а колики је тај
број тачно износио не можемо са сигурношћу тврдити.

Трстеник – начелство, црква и школа, у првој половини XIX века

11

О. Топаловић, Врњачки Руси, 40.
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Неки емигранти су били само у транзицији па су се у трстеничкој
варошици задржали кратко, док нису пронашли посао или бољи смештај. Један број избеглица је у градићу живео годинама, а о њима данас
није остао ниједан писани траг – нема их у Књигама венчаних, умрлих
или рођених, нити има имена њихове деце у школским регистрима.
Други део избеглица је у Трстенички срез доспео пошто су се утишали
сви избеглички таласи, населивши се трајно или пак оставши у градићу
само привремено.
Међу руским досељеницима у Трстенички срез била је неколицина свештеника, монаха и монахиња. Они су без већих проблема налазили уточиште у српским манастирима и запослење у српским црквама,
јер су оба народа православне вероисповести.12 У местима где је било
руских избеглица, а није било руских свештеника, руски емигранти су
одлазили у српске храмове на литургије које су држали српски свештеници. Уколико је постојао руски свештеник у колонији, Руси су на коришћење добијали и српске храмове, где су могли неометано да врше службу на руском језику и по руским обичајима. Како је највише разумевања руско свештенство налазило управо у Краљевини СХС, почетком
1921. године, Привремена виша црквена управа је, на заузимање српског патријарха Димитрија, премештена из Цариграда у Србију, у Сремске Карловце.13
Мада у годинама пре Октобарске револуције на територији Краљевине СХС није постојао ниједан руски храм (за разлику од суседних
земаља), управо су у Краљевини СХС руски свештеници емигранти наилазили на највише разумевања и најлакше решавали свој статус. Током
августа 1921. у Краљевини су формиране руске парохије, махом око
Београда, у Војводини, и мањи број у Хрватској и Словенији. У централној и јужној Србији није формирана ниједна руска парохија, али су зато
поједини руски духовници чинодејствовали у православним храмовима
у Трстеничком срезу.

12

Позитивне оцене о пријему руских монаха и монахиња у српским манастирима доносе и Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану 1920–1940, Београд
2006, 341, као и Алексеј Арсењев, Руска интелигенција у Војводини. Културни, просветни
и привредни оквири делатности, Руска емиграција у српској култури XX века, Зборник
радова, том I, Београд 1994, 75.
13
Привремена виша црквена управа је представљала тело које је окупљало
руске свештенике избегле после Октобарске револуције. Током новембра и децембра
1921. у Сремским Карловцима одржан је први Сабор Руске цркве у заграничју, на којем
су готово једногласно утврђена организациона и практична питања руске цркве у избеглиштву. Детаљније о раду овог тела: М. Јовановић, Руска емиграција на Балкану 1920–
1940, 316 и даље.
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Драгоцене податке о руским свештеницима на територији Трстеничког среза пружа Преглед цркви епархије Жичке, полузванични гласник Жичке епархије који је почео да излази јануара 1919. Лист је у
почетку излазио као месечник, али од 1922. постаје двоброј. Осим лепих
текстова о православљу, пригодности молитве, светим оцима и старим
манастирима и црквама, као редовна рубрика на првим странама Прегледа цркви епархије Жичке јавља се преглед постављења, унапређења,
премештања, али и кажњавања свештенства које је чинодејствовало на
територији те епархије.14
На први помен руских свештеника у Прегледу цркве епархије
Жичке наилазимо већ у фебруару 1921: „...изузетно одликујемо црвеним
појасом још и избегле руске свештенике који су се у нашој епархији
показали исправни и ревносни у служби цркви“.15 У истом броју Прегледа сусрећемо имена првих руских свештеника који су чинодејствовали у
српским православним храмовима епархије жичке.
Због великог броја руских избеглица које су у новој домовини
полако настављале са животом, склапајући бракове – етнички чисте или
мешовите, Српска црква је морала да донесе низ одлука којима је правно и практично био решаван положај избеглица, али и руских свештеника. Расписом Светог синода Жичке епархије, Син. бр. 2169/24, речено је:
„Руски свештеници избеглице, који нису у служби наше цркве, него су
постављени од стране руских црквених власти за свештенике у појединим колонијама руских избеглица, могу венчавати и вршити друга
чинодејства само за руске избеглице. Ако се пак брак има закључити са
нашим подаником, надлежан је за то само наш свештеник. Свештеници
који се не буду придржавали овог прописа биће одговорни по канонима
и прописима наше Православне цркве“.16
Како је време пролазило, тако су се руски свештеници асимиловали и прилагођавали условима живота у новој отаџбини, али су им и
црквене власти излазиле у сусрет како би им што више олакшале тешку
животну ситуацију. Осим могућности богослужења у српским храмови14

Сви бројеви Прегледа епархије Жичке дати су истраживачу на увид захваљујући љубазности особља црквене библиотеке при храму Свете Тројице у Трстенику.
15
Свештеници који носе црвени појас су у чину протојереја. Преглед цркви епархије Жичке, фебруар 1921, бр. 2, год. III, 32.
16
Преглед цркви епархије Жичке, март/април 1924, бр. 3/4, год. VI, 97. Из ове
уредбе видимо да 1924. у Краљевини још увек постоје колоније руских избеглица у којима чинодејствују руски свештеници „постављени од стране руских црквених власти“.
Ови руски свештеници имају право вршити склапање бракова између Руса – право које
су свештеници руског порекла добили само у Краљевини Југославији (в. Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану 1920–1940, 340). Такође видимо и да постоји одређен број руских свештеника „који су у служби наше цркве“.
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ма и по манастирима, као и права да склапају бракове међу својим
сународницима, врхунац, чини се, прихватања и потпуне асимилације
руског свештенства у крило српске цркве је одобрење Светог арх. Синода (Син. Бр. 158/ зап. 104, од 7. јуна 1932) да руски свештеници могу
предавати веронауку у државним основним школама. Да би остварили
то право, руски свештеницу су имали само поднети уверење о (југословенском) држављанству и о знању државног језика.17

Магистар Николај Александров, парох горњерибнички
Један од руских свештеника избеглица је службовао у цркви Светог архангела Гаврила (саграђена 1824) у трстеничком селу Горњи Рибник од 13. јула 1922. до краја јула 1928.18 У питању је протојереј Николај Александров.19 Када је отац Николај преузео дужност, затекао је
црквени звоник без звона. Звоно су 1917. скинули аустроугарски окупаторски војници и послали у једну од аустроугарских фабрика за производњу наоружања. На заузимање овог свештеника руског порекла, 1923.
године, поново је зазвонило звоно са звоника цркве у Горњем Рибнику.
Звоно се и данас налази на звонику рибничке цркве.

Црква Светог Архангела Гаврила у Горњем Рибнику у којој је
мр Николај Александров чинодејствовао од 13. јула 1922. до 23. јула 1928.
17

Преглед цркви епархије Жичке, август 1932, бр. 8, год. ХIV, 208.
Последњи унос у Црквеним књигама Горњерибничке цркве протојереј Николај је начинио 23. јула 1928. Књига рођених, 1928. године, Архив Месне канцеларије
Горњи Рибник (АМКГР), стр. 2, р. бр. 82, год. 1928.
19
Детаљно о животу Николаја Александрова: Јелена М. Шпирић, Живот руских
емиграната у Трстеничком срезу – пример мр Николаја Александрова, Расински анали,
Крушевац 2012.
18
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О образованости и посвећености послу овог свештеника-пребега
из Русије, сведочи и његова биографија. Николај Александров је био
магистар богословије и васпитач цареве деце у Русији пре револуције.
Написао је неколико књига и уџбенике за Богословски факултет.20 Од
пет књига које је написао, чак четири се баве јеванђељима. Књиге су
невеликог обима: Религија, наука и философија у њиховом узајамном
односу, Београд 1930, 29 страна; О светим јеванђељима, Београд 1931, 7
страна; О јеванђељу светог апостола Луке, Београд 1932, 8 страна; О
Матејевом јеванђељу, Београд 1932, 11 страна; О чудесима Христовим
(по јеванђељу Марковом), Београд 1933, 16 стр. Протојереј Александров
је написао и пар текстова који се баве свакодневним животом пастве, а
који су били објављивани у црквеним гласилима и часописима.
У Прегледу цркви Жичке епархије, полуслужбеном органу Жичке
епархије, у броју од јула–августа 1922. забележено је да је протојереј
Николај Александров, магистар богословља, постављен да привремено
опслужује парохију рибничку, у Срезу трстеничком, округ крушевачки.21
Увидом у књиге које су архивиране у Месној канцеларији Горњи
Рибник, успели смо да хронолошки пропратимо рад протојереја Николаја Александрова. Први унос који је Николај начинио као парох Горњорибничке цркве се налази у Црквеним књигама венчаних и датиран је
18. јулом 1922.22 Последњи унос из Црквених књига у којима су се уписивала венчања обављана у Горњерибничкој цркви је уписан 25. маја
1928.23

20

Бошко Николић, Црква Светог Архангела Гаврила у Горњем Рибнику 1824–
1984, Рибник 1984, 13–14; Горица Карић, Црква Светог Архангела Гаврила у Горњем Рибнику, Оџаци 2007, 97
21
Преглед цркви епархије Жичке, јул–август 1922, бр. 7–8, год. IV, 291.
22
Књига венчаних, 1922. године, АМКГР, стр. 34, р. бр. 7, год. 1922. У Црквеним књигама рођених и крштених први унос протојереј Александров је начинио 20. јула
1922. Књига рођених, 1922. године, АМКГР, стр. 88, р. бр. 72, год. 1922.
23
Књига венчаних, 1928. године, АМКГР, стр. 64, р. бр. 4, год. 1928.
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Занимљиво је да се протојереј Николај у овим Црквеним књигама потписивао као Никола, односно користио је српски облик свог имена. Тако се потписао када је начинио први унос у Црквене књиге, а тако
се потписао и када је начинио последњи унос у Црквеним књигама Горњерибничке цркве, пре но што је добио посао професора у Ваљевској
гимназији. Управо је из тог разлога упадљива чињеница да се протојереј
Никола/Николај само на једном месту за време свог вишегодишњег службовања потписао као „протојереј Николај“.24
Николај Александров је активно учествовао и у раду Скупштине
свештенства епархије жичке, па је 1925. године на седмој редовној седници Скупштине одабран одбор за доношење скупштинске резолуције.
Међу именима чланова одбора налази се и Николајево име. Име је
написано у руској транскрипцији „Николај“ (стр. 203), док у списку учесника седме седнице његово име је уписано као „Никола“ (стр. 207),
вероватно омашком штампара.25
У фебруарском броју Прегледа из 1926. године, у списку привремено попуњених парохија, наилазимо на неколико имена руских свештеника. Међу њима је и Николај Александров, чија парохија броји 456
домова.26
Исте, 1926. године, у броју из новембра/децембра, као парохија
за пример се наводи горњерибничка парохија протојереја Николаја
Александрова: „У селу Рибнику код Трстеника, заузимањем вредног проте
Николаја Александрова, обновљена је тамошња црква која је била за време
рата руинирана. Обновљен је и живопис цркве и иконостас. Све је ово за
незнатну суму новаца израдио руски сликар, господин Виталије Иполитовић (Ломина улица бр. 9, Чачак). Истичемо ово као пример за углед.“27
Овај кратак пасус говори много. Поред чињенице да је црква у
Горњем Рибнику била тешко оштећена и опљачкана у Првом светском
рату (са ње је скинуто звоно), видимо и да се још увек Краљевина Југославија и њен народ у Србији ни скоро деценију после рата нису у потпуности опоравили економски, иначе би цркве биле раније оправљане.
У рату је страдала и унутрашњост цркве – живопис и иконостас – који су
сада, заузимањем једног Руса, рибничког проте, 1926. године обновљени. Занимљива је чињеница да је цркву живописао и иконостас обновио
још један Рус – Виталије Иполитовић који је живео у Чачку. Претпостављамо да у околини Трстеничког среза (Крушевац, Краљево) није било
24

Књига венчаних, 1922. године, АМКГР, стр. 93, р. бр. 112, год. 1922.
Преглед цркви епархије Жичке, јул–август 1925, бр. 7–8, год. VII, 203 и 207.
26
Преглед цркви епархије Жичке, фебруар 1926, бр. 2, год. VIII, 35.
27
Преглед цркви епархије Жичке, новембар/децембар 1926, бр. 11–12, год. VIII,
25
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стручњака који би ове послове могао завршити, па се горњерибнички
прота са својим парохијанима обратио сународнику који је боравио у
Чачку.
Колико су протојереј Александров и његови парохијани били
задовољни радом Виталија Иполитовића сведочи и чињеница да су га
унајмили и неколико месеци касније да уради и икону која је потом
постављена на улазу у цркву. Овај лепи догађај објавио је у Прегледу
цркви епархије Жичке протојереј Николаја Александров, захваливши се
прописно на тај начин својим парохијанима на уложеном труду да се
горњерибничка црква у потпуности обнови и да јој се врати стари сјај28.
„Свештеник цркве рибничке у срезу трстеничком јавља: када се
зидала црква у Рибнику 1824. год. над улазом у цркву остављено је било
једно удубљене за икону храма. Од тада је прошло 103 године и тек 6.
марта ове године намештена је уметнички израђена икона Св. Арх.
Гаврила. Икона је на плеху, мрсним бојама израђена у раму са стаклом.
Радио ју је руски уметник, господин Иполитовић (Ломина 9, Чачак) а
добровољни прилог за икону дали су парохијани рибничке парохије. Иницијативу за ово узео је Ђурђе Раденковић, зем. из Г. Рибника. На икони, стога, има натпис при дну: „Старањем Ђурђа Раденковића приложили су
парохијани цркве рибничке 1927. год.“. Управа црквена захваљује парохијанима, на старању за своју цркву. “
Данас над улазом у рибничку цркву и даље стоји иста икона Св.
Арх. Гаврила, а у унутрашњости цркве исти иконостас и живопис настали великим трудом и заузимањем двојице Руса, протојереја Александрова и господина Иполитовића.
Изгледа да је 1927. година било посебно значајна за рибничку
цркву и њеног протојереја. Преглед цркви епархије Жичке бележи низ
важних догађаја за ову цркву и њеног проту у тој години. Поред обновљеног црквеног живописа и иконостаса, као и иконе Св. Арх. Гаврила
која је постављена над улазом у цркву, вредни и побожни горњерибнички парохијани настављају са донацијама и помагањем својој цркви. За
такав став парохијана према својој духовној кући свакако великим
делом заслужна и учена личност протојереја Александрова. Својим утицајем, својим радом и својим проповедима, Николај је успео да врати
народ у своју цркву, и не само то. Протојереј Николај, је успео да са својом паством реновира цркву тешко страдалу у Првом рату.
Наредни број Прегледа цркви епархије Жичке из јула/августа
1927. доноси један податак веома важан за даљи живот и рад протојереја
Александрова. На 162. страни, у Службеном делу Прегледа, где се бележе постављена и премештања свештеника и монаха епархије Жичке,
28

Преглед цркви епархије Жичке, март/април 1927, бр. 3–4, год. IХ, 91.
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њихова унапређења и епитимије, забележено је да је: „г. Ник. Александров прота – парох рибнички примљен у поданство наше и утврђен за
сталног пароха.“29 Данас можемо само претпоставити колики је значај
имао за протојереја Николаја добијање југословенског држављанства и
намештење за сталног пароха. После невољног избеглиштва из отаџбине, неизвесности, смештаја у избегличким камповима, премештања и
лутања, године 1927. Николај је добио ново држављанство и стално
намештење у рибничкој парохији. Овај велики човек је својим заслугама
и уз помоћ своји парохијана обновио цркву рибничку и економски и
духовно, и зато, када је годину дана касније премештен из рибничке
парохије, свештеник Борисав Трнавац, који га је наследио, имао је тежак
задатак да иде стопама свог великог претходника.
Поред напорног рада на физичком обнављању своје цркве и
повратку парохијана у њу, прота Николај не престаје да пише. Он је на
списку сарадника Прегледа цркви епархије жичке, а у наставцима, у четири броја Прегледа заредом (бројеви 6, 7–8, 9–10 и 11–12) прота Александров у редовној рубрици Прегледа „Библиографија“ пише рецензију. У
питању је књига професора др Чед. Марјановића Жива црква у Русији у
оквиру библиотеке Савремена религиозно-морална питања, књ. 18 и 19,
Београд.
Последњи податак о Николају Александрову као пароху горњерибничке цркве који доноси Преглед (бр. 7–8 из 1928) јесте његова проповед на сеоској литургији. Проповед је пуна религиозних речи о преданом раду, избегавању греха и снази побожности.30
У овом истом броју Прегледа у службеном делу о постављењима и
премештањима свештенства епархије Жичке, на стр. 186 налази се
податак да је протојереј Николај Александров премештен на место
професора гимназије у Ваљеву.31 Последње дане свог живота је провео
у Београду.32

29

Преглед цркви епархије Жичке, јул/август 1927, бр. 7–8, год. IХ, 162.
Преглед цркви епархије Жичке, јул/август 1928, бр. 7–8, год. Х, 152–154.
31
В. и Добривоје Недељковић, Милан Трипковић, Сто година Ваљевске гимназије, Ваљево 1970, 111. Аутори доносе само имена наставника који су предавали у Ваљевској гимназији, али не и предмете које су предавали. Ипак знамо да протојереј Александров, ни као магистар теологије, није предавао веронауку јер је уредба да руски свештеници могу предавати веронауку у државним школама донета тек 1932, дакле четири
године пошто је Николај постављен за професора Ваљевске гимназије.
32
Б. Николић, Црква Светог Архангела Гаврила, 13–14; Г. Карић, Црква Светог
Архангела Гаврила, 97.
30
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Наставнички колектив Ваљевске гимназије из 1929. године
Николај Александров истакнут

У Прегледу цркви епархије Жичке се на само још једном месту,
после нотице о премештењу Николаја Александрова у Ваљево из 1928,
помиње име овог магистра богословије. Године 1930. изашла је прва од
пет Николајевих књига за које знамо – Религија, наука и философија.

Јеромонах Митрофан Романов, парох велућки
Свештенике руског порекла срећемо и у манастиру Велуће.
Овај лепи манастир, данас женски, налази се у истоименом селу, на 14
км од Трстеника. Подигнут је на самом крају XIV века и није познато ко
му је ктитор, јер је време нагризло име побожне задужбинарке која на
фресци у наосу држи модел Велућке цркве у рукама.33 Није познато да
ли је у почетку манастир Велуће био женски или мушки, али се на основу турских пописа поуздано зна да је манастир од пада Србије у турско
ропство па све до 1938.34 постојао у континуитету, те да је био мушки.

33

Солидан рад о манастиру Велуће, проблему ктиторства и коме је сам манастир посвећен, написао је Бранислав Тодић, Прилог бољем познавању историје Велућа,
Саопштења, Републички завод за заштиту споменика, Београд 1990, 67–75.
34
Те године је свети владика Николај Велимировић из Македоније довео у
манастир сестринство, а дотадашњи мушки житељи манастира (три калуђера и игуман
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У досадашњој литератури (која се бавила историјом манастира и
истоименог села) писало се и преписивало, да је у Велућу чинодејствовао само један свештеник руског порекла – Митрофан Романов и да је ту
и преминуо, али да се о њему, осим тога, ништа друго не зна.35 Мало
детаљнијим истраживањем дошло се до потпунијих података. Срећним
открићем путописа Живка Милићевића Записи о српској земљи36 дошли
смо сазнања да је 1928. године, када је путописац посетио Велуће, манастирски економ био Рус.
Живко Милићевић подробно описује Србију од Гроцке на северу
(коју је посетио 1929), преко Шумадије и Жупе (1928) ка југу земље и ка
Црној Гори (1932). За нас је посебно вредан део путописа у коме се описује трстенички крај са манастирима Велуће и Љубостиња.
Маја 1928, путописац је возом стигао до Трстеника где их је
дочекао срески начелник „као домаћин који зна и поштује старе традиције гостопримства“,37 „миран и скроман човек иначе, он је говорио
само када би га што питали“. Срески начелник је, у пратњи једног пандура, отпратио Живка Милићевића до манастира Велуће. Први утисци
путописца о манастиру су били сиромаштво38 и нарушен првобитни
изглед грађевине. Саграђен крајем XIV века, манастиру се данас не зна
ктитор, а за време турске владавине „порушен ... онакажен споља и
изнутра, он је дуго времена остао пуст...“.39 Манастир је обновљен, бележи даље путописац, напорима побожне пастве после Првог и Другог
српског устанка.

Платон Миливојевић) прешли су у манастир Студеница. Забележено на основу сведочења садашње игуманије манастира Велуће, мати Теодоре.
35
Група аутора, Сто година храма Свете тројице у Трстенику 1900–2000, Трстеник 2001, 136 (даље: Група аутора, Сто година храма), мада није јасно на основу које
литературе или извора је аутор дошао до таквог сазнања.
36
На путопис је истраживачу скренуо пажњу господин Добрица Стевић и љубазно га уступио на коришћење из своје библиотеке.
37
У питању је Милан Малићанин, председник општине Трстеник 1924–1935,
преузето из: Милорад Сијић, Расински округ и његови народни представници 1804–2004,
Крушевац 2006, 135.
38
Није само манастир Велуће био сиромашан у годинама после Првог светског
рата. У Прегледу цркви епархије Жичке од октобра 1921. говори се о државном зајму
датом манастирима са каматом од 7%. Том приликом манастир Велуће је подигао 1.000
динара зајма, а Љубостиња 2.000 динара. – Преглед цркви епархије Жичке, октобар 1921,
бр. 10, год. III, 159. Такође ако упоредимо површину обрадивог земљишта којим су располагали манастири у околини Трстеника, видимо да је манастир Велуће имао само 326
ha земље, док је манастир Студеница имао 563 ha, а манастир Љубостиња 1062 ha. –
Преглед цркви епархије Жичке, октобар 1924, бр. 1, год. VI, 22.
39
Живко Милићевић, Записи о српској земљи, Београд 1940, 49 (даље: Ж. Милићевић, Записи).
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Велуће, данас женски манастир

Пред путнике намернике у сусрет су изашла двојица људи: старији
у грађанском оделу, човек у четрдесетим годинама – старешина манастира40 и „други, нешто млађи, у војничком оделу, са качкетом на глави...
економ (манастира), бивши руски официр и, разуме се, племић“.41
У путопису се више не помиње овај бивши руски официр и племић, нити путописац помиње његово име, али и ово мало оскудних
података о њему је довољно да се стекне одређена слика. Економ је у
тридесетим годинама свог живота, па је вероватно рођен на самом крају
XIX века. У први мах чини се занимљиво да он пред путнике излази у
војничком оделу, а не у свештеничкој одори као што би се очекивало, са
качкетом (војним?) на глави. Реч је о томе да економ манастира не
мора бити ни свештеник, ни калуђер, економ манастира може бити и
цивилно лице.42 Остаје нажалост, за сада, непознато, ко би од трстеничких Руса могао радити као економ манастира.43
40

У питању је јеромонах Вићентије, који се на положају старешине манастира
Велуће налазио од марта 1922 (пре њега је то био игуман Иринеј који је по службеној
дужности премештен). Преглед цркви епархије Жичке, март/април 1922, бр. 3–4, год. IV.
Вићентије је у Велуће дошао из манастира Љубостиње, на том положају је остао до 1930.
када је на место старешине Велућа постављен Марко Поповић. – Преглед цркви епархије
Жичке, јануар 1930, бр. 1, год. ХII, 2.
41
Ж. Милићевић, Записи, 49.
42
Економ манастира је задужен за материјалне ствари: управљање манастирским
добрима, набавке потрепштина за манастир и његове житеље, вођење администрације.
43
Нама је познат само један Рус који је био официр – у питању је Константин
Збутович, али за њега поуздано знамо да је радио на месту општинског писара све до
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С друге стране не можемо у потпуности искључити ни могућност
да је велућки економ био свештеномонах у руској армији, а да је пред
путописца и његове пратиоце изашао у војничкој униформи јер је управо обављао неки спољни посао. Занимљива запажања о обичају Руса да
дуго година по доласку у нову отаџбину носе старе руске војничке униформе доноси М. Јовановић у својој докторској дисертацији. „Ношење
... војничке гардеробе, представљало је и невербалну комуникацију појединца (руског емиграната) и окружења. Велики број бивших војних лица
одбијао је да одложи своју униформу и замени је грађанским оделом
већ су је, као свакодневну гардеробу, носили по улицама балканских
градова...“.44
У овом тренутку можемо да тврдимо само једно: руски свештеник који је у манастиру Велуће био на дужности економа није био јеромонах Митрофан Романов, јер је Митрофан у Велуће дошао тек децембра 1932, о чему ће још бити речи у даљем тексту. Према речима мати
Теодоре, садашње игуманије Велућа, све до 1938. манастир је био
мушки. Те године је из Македоније у Велуће, свети владика Николај
Велимировић довео сестринство.
Када је сестринство доведено, из манастира Велућа у манастир
Студеницу су прешли тадашњи игуман Велућа Платон Миливојевић са
три монаха. Преглед цркви епархије Жичке је престао да излази 1938, и
све до последњег броја штампаног у децембру 1938. не помиње се премештање ових велућких монаха, нити се у било ком броју Прегледа
помиње економ манастира Велуће руског порекла. Како нам до тренутка објављивања чланка није стигао никакав одговор из манастира Студенице, остаје за сада непознаница да ли је један од монаха који су са игуманом Платоном прешли у Студеницу био руског порекла?
Љубазношћу данашње игуманије манастира Велуће, мати Теодоре, истраживачу су дате на увид белешке и сећања почивше сестре
Недеље. Она је била једна од монахиња које су 1938. дошле у манастир
Велуће: „Имали смо једног игумана, оца Пимена, као избеглицу. Владика Николај га је овде у Велуће довео. Био је јако стар и образован у
Русији на Духовној академији. Он је служио (литургију), а када он није
могао служио је један Рус, отац Митрофан Романов, који је био на парохији. Отац Пимен је умро овде у Велућу и ту сахрањен, отац Митрофан
је касније отишао из Велућа“.45
1939. О њему и његовој породици детаљније у: Василије Б. Афанасјев, Мој отац руски
емигрант, Београд 2007, 525.
44
М. Јовановић, Руска емиграција на Балкану, 498–499.
45
Сећања сестре Недеље се налазе у библиотеци манастира Велуће у виду рукописних белешки.
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Данас знамо да је свештеник Митрофан Романов неколико
година чинодејствовао у манастиру Велуће, али у њему није сахрањен.
У Краљевину СХС је допутовао под другим именом, јер се његово презиме, изгледа не без разлога, у Русији доводило у везу са побијеном
царском породицом.46 И поред дугогодишњег живота у манастиру, на
Митрофаново име наилазимо само на једном месту у Протоколу венчаних Српске православне цркве храма Сошествија Светог Духа у
Трстенику за 1940. годину.47 Том приликом је јеромонах Романов,
новембра 1940, у манастиру Велуће обавио церемонију венчања по
православном обреду.
Да ли је Митрофан и у родној Русији службовао као свештено
лице или се тим позивом почео бавити по доласку у Краљевину СХС, за
сада се не зна. Сигурно је једно – када у Протоколу венчаних Српске
православне цркве храма Сошествија Светог Духа у Трстенику за 1940.
годину, наилазимо на Митрофаново име поред њега стоји титула „јеромонах“.48 Ова важна титула међу монашким чиновима у буквалном преводу би значила свештеномонах, односно калуђер који је стекао право
обављања литургијске службе и вршења других верских обреда (венчања, крштења). Такође, само свештено лице које има титулу јереја стиче
право уписа вршених православних обреда у црквене књиге.
Читајући даље речи почивше сестре Недеље видимо да је отац
Митрофан „био на парохији“, у смислу да је имао своју парохију (која је
вероватно обухватала територију околних села Велуће, Округлица и
Тоболац) за коју је био надлежан, где је служио и обављао верске обреде,
те да је служио свету литургију у манастиру Велуће када остарели отац
Пимен није могао.
На име јеромонаха наилазимо и у Прегледу цркви епархије Жичке. Први помен његовог имена је у фебруарском броју из 1926. године.49
У списку привремено попуњених парохија поред имена јеромонаха
Митрофана Романова, наилазимо и на име протојереја Николаја Александрова. На основу ових података из Прегледа видимо да је Митрофан
постављен на место привременог свештеника у парохији Дубовској, срез
Жички. Парохија је бројала 416 домова и ако упоредимо број домова

46

Оца Митрофана се сећала и мати Олимпијада, почивша игуманија манастира
Велуће. Ове податке о оцу Митрофану усмено је дала 4. августа 2011. мати Теодора,
садашња игуманија манастира.
47
Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог Духа за уписивање венчаних 1936–1943. године, Архив матичне службе Општине Трстеник, стр. 66, р. бр. 55, год.
1940 (даље: Књига венчаних АМС ОТ).
48
Књига венчаних 1936–1943. године, АМС ОТ, стр. 66, р. бр. 55, год. 1940.
49
Преглед цркви епархије Жичке, фебруар 1926, бр. 2, год. VIII, 35.
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Дубовске парохије са бројем домова осталих парохија видимо да је
Дубовска парохија у том погледу била средњег ранга.50
Чињеница да се име Митрофана Романова не помиње раније у
Прегледу цркви епархије Жичке могла би указати на то да је до 1926. јеромонах Романов био ван епархије Жичке. Ипак, Преглед цркви из септембра 1931. даје одговор на ово питање. У нотици о премештању
Митрофана Романова из дубовске парохије каже се да је Митрофан
„решењем Архијерејске власти враћен у братство манастира Жиче“,51
што значи да је убрзо по доласку у Краљевину распоређен за сабрата
манастира Жиче.
Митрофан Романов, колико до сада знамо, није се бавио писањем па на његово име и не наилазимо тако често у Прегледу цркви епархије Жичке као што смо наилазили на име Александров Николаја. Ипак,
Преглед је за сада извор од прворазредног значаја за податке о Митрофану Романову и његовом кретању, у недостатку других извора који би о
овом руском јеромонаху пружили потпуније податке.
Н основу извештаја благајне из 1927. године о свештеницима
који су се претплатили на Преглед видимо да је јеромонах Митрофан
Романов марта 1927. и даље на месту пароха дубовског (где је постављен фебруара 1926), те је његова претплата за овај лист износила 60
динара.52
О Митрофану Романову наредних неколико десетина бројева
Прегледа цркви епархије Жичке ћуте. Зато на први поглед збуњује податак у Прегледу из маја 1930. да је упражњена дубовска парохија. Поставља се питање: где је онда Јеромонах Митрофан Романов ако је парохија у којој је чинодејствовао од 1926. упражњена53?
Листајући наредне бројеве Прегледа цркви епархије Жичке нигде
се и не помиње име јеромонаха Митрофана па се не зна да ли је премештен из дубовске парохије и ако јесте где је могао бити премештен.
Његово име се среће тек од септембра 1931, када се наводи да је решењем Архијерејске власти досадашњи вршилац дужности пароха дубовског, јеромонах Митрофан Романов, враћен у братство манастира Жиче54.
Разрешење недоумице о томе до када је Митрофан Романов био
на положају вршиоца дужности пароха дубовског (Митрофан сигурно
50

Тако, на пример, Доброселичка парохија у златиборском округу и Клисурска
у срезу Ариљском броје 600, односно 591 дом, али да постоје парохије са 280, 382 и 392
дома.
51
Преглед цркви епархије Жичке, септембар 1931, бр. 9, год. ХIII, 238.
52
Преглед цркви епархије Жичке, март/април 1927, бр. 3–4, год. IХ.
53
Преглед цркви епархије Жичке, мај/јун 1930, бр. 5–6, год. ХII, 106.
54
Преглед цркви епархије Жичке, септембар 1931, бр. 9, год. ХIII, 238.
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није имао југословенско држављанство, иначе не би било препрека да
добије дубовску или било коју другу парохију) доноси Преглед цркви из
августа 1932. Објављен је списак свештеника који су у 1931. приложили
новац за изградњу Храма Светог Саве у Београду. Под редним бројем
десет је Митрофан Романов „бивши парох дубовски“ са прилогом од 60
динара.55 То значи да је и у 1931. Митрофан вршио дужност пароха
дубовског од фебруара 1926. до септембра 1931, а да је 1930. Дубовска
парохија у Прегледу цркви епархије Жичке оглашена празном јер је
Митрофан, немајући југословенско држављанство, могао само привремено вршити дужност пароха дубовског.
Митрофан се није дуго задржао у манастиру Жичи. Децембра
1932, Преглед цркви епархије Жичке наводи да је јеромонах Митрофан
Романов, „сабрат манастира Жиче премештен по службеној потреби за
сабрата манастира Велуће у срезу трстеничком“.56 Митрофан је у Велућу као свештеника „на парохији“ затекао ђакона Саву Банковића,57 а као
старешину манастира Марка Поповића, који се ту налазио од 1930.
године.58 Финансијска ситуација овог лепог манастира се није поправила од 1928. године када је у њему боравио путописац Живко Милићевић,59 изгледа ни у годинама када је у њему боравио јеромонах Романов.
Према Прегледу цркви епархије Жичке из 1934, манастир Велуће дугује
на име пореза за 1933. годину 13.000 динара.60
О манастиру Велуће у време када је у њему боравио јеромонах
Романов знамо и да је 1935. године, после наређења светог владике
Николаја да манастири посаде онолико дрвета колико је година имао
српски краљ Александар када је убијен у Марсеју, у манастиру посађен
јабучар који и данас постоји.61
55

Преглед цркви епархије Жичке, август 1932, бр. 8, год. ХIV, 198.
Преглед цркви епархије Жичке, децембар 1932, бр. 12, год. ХIV, 294.
57
Ђакон Сава Банковић је на месту привременог пароха велућког био од 6/19.
марта 1929. Преглед цркви епархије Жичке, јун 1929, бр. 6, год. ХI, 138. Године 1930. Сава
Банковић, сада у чину капелана, постављен је за сталног свештеника парохије велућке. –
Преглед цркви епархије Жичке, април 1930, бр. 4, год. ХII, 74.
58
Преглед цркви епархије Жичке, јануар 1930, бр. 1, год. ХII, 2. Јеромонах Марко Поповић је 1933. премештен за привременог старешину манастира Никоља, а за привременог старешину манастира Велуће постављен је јеромонах Сава Јанковић, бивши
старешина манастира Стрмца. – Преглед цркви епархије Жичке, септембар/октобар 1933,
бр. 9–10, год. ХV, 276.
59
Пред путописац и његову пратњу је изашао старешина манастира, јеромонах
Вићентије, у пратњи свог економа руског порекла. Путници намерници су остали на
скромном ручку, а уместо вина послужено им је прошлогодишње сирће разблажено
водом, па и то сирће је било лошег квалитета. – Ж. Милићевић, Записи, 50.
60
Преглед цркви епархије Жичке, април 1934, бр. 4, год. ХVI, 103.
61
Преглед цркви епархије Жичке, септембар 1935, бр. 9, год. ХVII, 257.
56
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Године 1937. дошло је до промена међу руководством манастира. У марту је за старешину манастира Велуће постављен синђел Платон
Миливојевић,62 а на место привременог пароха Велућке парохије из
Жиче је доведен свештеник Душан Поповић.63
У документима која смо проучавали, а која се односе на међуратни период, пре Другог светског рата, на име јеромонаха Митрофана Романовића наилазимо само још у Протоколу венчаних Српске
православне цркве храма Сошествија Светог Духа у Трстенику за
1940. годину.64
Почивша сестра Недеља у својим белешкама помиње и игумана,
оца Пимена, за кога каже да је био избеглица, а кога је свети владика
Николај довео у Велуће. По речима сестре Недеље, отац Пимен је био
образован у Русији на Духовној академији, а када је дошао у манастир
већ је био јако стар. Пимен је у Велућу служио литургију. На први
поглед би се рекло, на основу речи сестре Недеље, да је и отац Пимен
пореклом Рус, јер она каже да је Пимен био избеглица и да је образован
у Русији на Духовној академији. На срећу, располажемо потпуним биографским подацима о оцу Пимену.
Отац Пимен је рођен у другој половини XIX века као Петар Кнежевић у малом селу код Босанског Грахова. Био је искушеник у манастирима Раковица и Рајиновац, у околини Београда. Као стипендиста
Архијерејског сабора, 1891. године одлази у Русију на сликарско образовање где је замонашен и добио име Пимен. Крајем XIX века враћа се у
Србију где је служио у неколико манастира (Манасији, Студеници, Клисури), потом у Македонији и на крају у Велућу од 1941. године. У Велућу је Пимен остао све до своје смрти, где је и сахрањен.65
Поред ових монаха руског порекла у велућком манастиру, поуздано се зна и да су у манастиру Љубостиња уточиште пронашле три
монахиње и неколико удовица руских војника и официра изгинулих у
борбама са црвеним револуционарима. У својој скромности, ове руске
монахиње нису желеле да им се обележи гробно место, па до сада нисмо
успели да откријемо ниједно од њихових имена.66

62

Преглед цркви епархије Жичке, март/април 1937, бр. 3–4, год. ХIХ.
Преглед цркви епархије Жичке, октобар 1937, бр. 10, год. ХIХ, 2.
64
Књига венчаних 1936–1943. године, АМС ОТ, стр. 66, р. бр. 55, год. 1940.
65
Слободан Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, Крушевац 2011,
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189.
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Група аутора, Сто година храма, 136.
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Протојереј Алексеј Садовничеј, парох плешко-станишиначки
У Црквеним књигама Архива Матичне службе Општине Трстеник наилазимо на име још једног руског свештеника који је чинодејствовао на територији општине Трстеник. У питању је Алексеј Садовничеј,
протојереј цркве у Станишинцима, о коме податке у црквеним књигама
Трстеничког среза налазимо само на једном месту – 29. маја 1922.
Чињеница да Садовничеј већ маја 1922. активно ради (а знамо да први
талас руских цивила стиже у Србију већ половином 1920) и има своју
парохију, сведочи да је руско свештенство свакако било добро примљено у Србији, те да није морало дуго чекати на место у некој од парохија.
Занимљиво је да је протојерејево име у Црквеној књизи из које смо
податке преузели записано као „Алекса“ а не „Алексеј“ како му је име
вероватно и гласило, док је презиме уписано као „Садовничиј“. Вероватно је свештеник који је унео податке у ову Црквену књигу, а у питању је
Ник. Серафимовић, случајно посрбио име свог руског колеге.67
Алексејево презиме је у различитим документима такође писано
на разне начине. У чланку Pуски монаси и свештеници на служби у намесништву жупском (Александровац) 1920–1926. године Миланка Милосављевић-Милосављевић је анализирала шест докумената у којима се
помиње Алексеј Садовничеј. Та документа се налазе у архивском фонду
цркве Храма Вазнесења Господњег у Александровцу жупском, а чувају
се у Историјском архиву града Крушевца.68
У првом и другом документу име овог свештеника је написано
„Алексије Садовчин“, у трећем као „Алексије Садовничеј“, четвртом као
„Алексије Садовничев“, петом „Алексије Садовчинов“ и шестом документу као „Алексије Садовчиној“69. Ипак, сумње нема да се ради о једном човеку, а одакле оволика варијација имена руског свештеника
остаје нејасно, као што је нејасно зашто се сам свештеник није побунио
и исправио своје име и презиме у наведеним званичним документима.70
67

Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог Духа за уписивање
крштених 1922. године, АМС ОТ, р. бр. 109/а, 29. мај 1922. Унос је начињен накнадно
на доњој маргини дотичне стране ове црквене књиге. Крштена је у станишиначкој
цркви девојчица из брезовачке породице Бараћ, рођена 20. априла/3. маја 1922, по
имену Малина.
68
Нисмо имали прилике да погледамо наведена документа, па смо се у потпуности ослањали на интерпретацију ових докумената од стране ауторке чланка. – В.
Миланка Милосављевић-Милосављевић, Руски монаси и свештеници на служби у намесништву жупском (Александровац) 1920–1926. године, Крушевачки зборник, бр. 7/8, Крушевац 2001, 151–158 (даље: М. Милосављевић, Руски монаси и свештеници).
69
М. Милосављевић, Руски монаси и свештеници, 155.
70
Дефетизам код емиграната, свеједно им је било како им пишу имена.
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Протојереј Алексеј Садовничеј71 је постављен на место пароха
плешко-станишиначког 19. фебруара 1922, а за дужност му је одређено
и опслуживање парохије Плочке (општина Александровац), са седиштем
у селу Плеш.72 Село Станишинци (данас општина Врњачка Бања) у првој
половини прошлог века било је у саставу општине Трстеник, а село
Плеш је било (и остало) у саставу општине Александровац. На који
начин је протојереј Алексеј Садовничеј од тадашњих црквених власти
добио на парохију два села која су се пре деведесет година (1922), као и
данас, налазила у различитим општинама остаје да се утврди.73

Црква у селу Станишинци где је чинодејствовао
протојереј Алексеј Садовничеј

Анализирана документа у поменутом чланку М. Милосављевић
обухватају период од 19. фебруара до 2. септембра 1922, а занимљиво је
да је и једини податак у црквеним књигама трстеничког Храма Свете
Тројице где се налази име поменутог свештеника из исте године.
Први анализирани документ је датиран 19. фебруара 1922. и
односи се на допис намесника Цркве Александровачке упућен Суду
општине Плочке. Намесник обавештава Суд да је „г. Алексије Садовчин
протојереј Рус ... уведен у дужности пароха Плешко – Станишиначког са
свим правима законским и канонима наше православне цркве“, те да је
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Име овог руског свештеника пишемо као „Алексеј Садовничеј“, у транскрипцији у којој се среће у највећем броју анализираних докумената.
72
М. Милосављевић, Руски монаси и свештеници, 155.
73
Детаљније о простирању трстеничке општине у XIX и XX веку: Љ. Поповић,
Трстеник, срез и општина, 131–142. где се експлицитно наводи да је село Станишинци
(данас у саставу општине В. Бања) заједно са самом Врњачком Бањом било у саставу
трстеничке општине све до новембра 1959.
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овом протојереју одређено опслуживање и парохије Плочке. Седиште
Алексејеве парохије је било у селу Плеш (општина Александровац).
Други документ представља списак свештенства у Намесништву
жупском (датиран 14/28. марта 1922). На овом списку протојереј Алексије Садовчин се налази под редним бројем пет. Следећи документ је
списак свештеника који примају своје новчане принадлежности на каси
Среске финансијске управе у Александровцу срезу Жупском (19. август
1922). Протојереј Садовничеј се налази под редним бројем седам.
Четврти по реду анализирани документ је посебно интересантан.
У питању је допис намесника жупског Финансијској управи среза трстеничког датиран 2. јула 1922. У допису се од Финансијске управе трстеничке захтева да „поврати – одузме сав новац који му је од 9/22. марта
1922. год. па до 20. јуна – 3. јула ... на име бира и додатка на скупоћу“
исплаћивала свештенику станишиначком „г. Алексију Садовничеву, Русу“.
Трстеничка финансијска управа је одговорила да „никакве принадлежности не издаје овом пароху“ и упутила је намесника жупског на александровачку финансијску управу. Поставља се питање зашто је трстеничка
црквена управа упутила намесника жупског на финансијску управу
александровачку ако су Станишинци наведене 1922. године били у
саставу Трстеничког среза; односно ако је парохија станишиначко-плешка била у саставу црквене општине александровачке зашто је крштење
које је обавио 29. маја 1922. протојереј Алексеј Садовничеј уписано
(накнадно) у матичне књиге трстеничке црквене општине?
Последњи документ који је анализирала М. Милосављевић јесте
допис намесника жупског Суду општине Плешке. Документ је датиран
20. августом/2. септембром 1922. и у њему се наводи да је „свештеник
Плешко-Станишиначки пресељен из Станишинаца у Плеш“ како би привремено био у капеланској служби остарелом и оболелом свештенику
Плочком. На овај начин Садовничеј је, поред своје парохије, опслуживао и „Плочку парохију и цркву као и капелу Криворечку“. У допису се
објашњава да се Суд и парохијани Плочки од сада за све потребе обраћају „свештенику г. Алексију Садовничеву у Плешу“. Суду се скреће пажња
да се руском свештенику у свему указује дужна „помоћ као странцу а
парохијани дају коње на услугу као сиромашном свештенику ради могућности тачног вршења своје службе“.
Председник Суда општине Плешке, Д. Думановић, наводи да је
„предлог намесништва Владици и Духовном суду неправедан у томе: 1)
што је свештеник удаљен од све три цркве ... и немогуће му је служити
ниједну јер је народ сирот и коња на услугу не може да му да ..2) требало је
питати и свештеника за мишљење а не наметати му оно што не може да
сноси, тим пре што је он физички тежак старији човек и странац који не
познаје прилике ових места“.
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Као одговор на Думановићев допис настао је документ број шест,
последњи сачувани документ који је М. Милосављевић анализирала у
свом чланку. У питању је решење Нишке епархије упућено Алексеју
Садовничоју да се из Станишинаца пресели у Плеш, као средокраћу
парохије.
Осим тих шест докумената и једног уноса у књигу крштених
трстеничког храма Свете Тројице (а сва расположива документа су из
1922), других података о овом руском свештенику белоемигранту за
сада нема. Постоји могућност да се овај свештеник задржао у Станишинцима и годинама касније.
У Бањским новостима бр. 10 од 17. јуна 1928, у чланку „Излет на
Гоч“ наилазимо на податке о љубазном и младом руском свештенику
станишиначке цркве.74 Не можемо да се у овом тренутку не запитамо:
ако Д. Думановић, председник Суда наводи да је Садовничеј физички
тежак старији човек, ко је овај млади свештеник који љубазно дочекује
излетнике? У књизи Станишинци (Милутин Х. Миковић, Врњачка Бања
2008) која се бави историјом и развојем овог села, ниједном речју се не
помиње овај свештеник, али се помиње други руски емигрант, учитељ
по занимању – Виталије Никодијевић (стр. 41).75
*
Колико је у интелектуалном смислу Русија била уназађена одливом два милиона најобразованијих људи нема потребе посебно наглашавати. Велики број ових руских емиграната, међу којима се налазила и
„духовна интелигенција“, уточиште је у годинама после револуције пронашао управо у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. За разлику од
других балканских земаља, руски свештеници су у Краљевини СХС са
званичним црквеним властима Српске православне цркве најлакше пронашли заједнички језик. Не треба онда да зачуди чињеница да су на
територији невелике трстеничке црквене општине у трећој деценији XX
века чинодејствовала бар тројица руских свештеника – магистар теологије Николај Александров у горњерибничкој цркви Светог Архангела
Гаврила (захваљујући коме је реновирана током Првог рата запустела
црква и на њу враћено звоно); велућки парох Митрофан Романов и
парох станишиначко-плешки Алексеј Садовничеј.

74
75

О. Топаловић, Врњачки Руси, 90.
О овом руском учитељу детаљније у: О. Топаловић, Врњачки Руси.
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РЕЗИМЕ
РУСКИ СВЕШТЕНИЦИ БЕЛОЕМИГРАНТИ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА У ТРСТЕНИЧКОМ СРЕЗУ
После Октобарске револуције из Русије у Србију долази велики
број руских емиграната. Међу њима је значајан број људи који су припадали духовној интелигенцији. На територији Трстеничког среза у периоду између два светска рата постојала је мања колонија руских емиграната чији се број стално мењао. Међу њима, бар привремено, у Трстеничком срезу, посао и стан су пронашли неколико руских свештеника. Најпознатији међу њима је био магистар теологије Николај Александров
који је чинодејствовао у храму Светог Архангела Гаврила у Горњем Рибнику. Поред њега, у трстеничкој црквеној општини чинодејствовао је
отац Митрофан Романов у Велућкој парохији и отац Алексеј Садовничеј
у Станишиначко-плешкој парохији.
SUMMARY
RUSSIAN PRIESTS THE WHITE EMIGRES BETWEEN
THE TWO WORLD WARS IN TRSTENIK DISTRICT
A large number of Russian immigrants came to Serbia after the October Revolution in Russia. Among them is a significant number of people
who belonged to the spiritual intelligence. On the territory of the Trstenik
district between the two world wars, there was a small colony of Russian
immigrants, whose number was constantly changed. Among them, at least
temporarily, several Russian priests found jobs and apartments in Trstenik
district. The most famous among them was a master of theology Nikolay
Aleksandrov performing his duties in the St. Gabriel the Archangel church
in Gornji Ribnik. Beside him, in Trstenik church municipality father
Metrophanes Romanov performed his duties in Velućka parish and Father
Alexei Sadovničej in Stanišinci-Pleš parish.
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ЗАЧЕТАК НАЦИОНАЛНОГ ПОКРЕТА
У КРУШЕВАЧКОМ ОКРУГУ 1941.
АПСТРАКТ: Рад приказује зачетак четничко-равногорског покрета на
подручју Крушевачког округа 1941. године, од доласка пешадијског мајора Драгутина Кесеровића, команданта I батаљона Дванаестог пешадијског пука Цар
Лазар, преко првих веза са Равном Гором, организације народа до почетка борбе
против окупатора и грађанског рата у западној Србији.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: четници, Расински четнички одред, партизани, Немци

Драгутин Кесеровић као командант Првог батаљона
XII пешадијског – крушевачког пука „Цар Лазар“
у Априлском рату
Пешадијски мајор Драгутин Кесеровић се појавио у овом делу
Србије одмах по капитулацији Краљевине Југославије. С обзиром на то
да је Дванаести пешадијски – крушевачки пук Цар Лазар, који се налазио у саставу Топличке дивизије, званично престао да постоји у Крушевцу, људство је разоружано и у великом броју одведено у заробљеништво. Будући командант се крајем априла и почетком маја скривао у
Расинском срезу са мањом групом људи коју је успео да придобије за
сарадњу.1
За време краткотрајног Априлског рата Кесеровић се, као
командант Првог батаљона XII пешадијског пука, истакао својом храброшћу у бици код пиротског села Сукова. Његов батаљон је учествовао у заштити од напада из Бугарске, од Височке Ржане ка Пироту, и
држао је сектор заједно са XXVIII дивизионом, без једне батерије.
Мајор Кесеровић се 8. априла налазио у штабу артиљеријске команде у
манастиру Суково, одакле је дејствовао један број топова, а други из
1

Никола Миловановић, Контрареволуционарни покрет Драже Михаиловића,
књ. 2, Београд 1985, 333. Миловановић цитира Кесеровићев говор на комунистичком
суђењу у Београду, августа 1946.
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правца Беле Паланке. Ситуација је постала критична после налета
немачких авиона из Бугарске, који су бомбардовали колоне војника, а
нарочито након наступања немачких тенкова из правца Цариброда
(данас Димитровграда). Мајор Кесеровић је, са још неколицином официра, одлучио да нападне немачке линије у селу Височка, одакле је и
вршен напад на Суково.
Напад није успео и немачки тенкови спустили су се у долину
Суковске реке, а један је успео и да онеспособи главнину артиљерије.
Кесеровић са својим људима тада решава да их уништи бомбама на
излазу из села, на друму Суково–Садиковац. Чим је приметио тенкове,
одшрафио је бомбу и припузао једном у намери да га уништи. Други
тенк га је спазио када се попео на куполу и осуо рафал који га је оборио
на земљу. Метак га је, срећом, погодио у ногу. Један резервни батаљон
дејствовао је без успеха и главнина пука је пред мрак одступила према
Пироту. Пук је наредног дана повучен на резервне положаје. Када су
Немци коначно пробили спољну одбрану Ниша, пук је одступио према
Сићеву, даље за Ниш, па преко Дражевца, Алексинца и Ђуниса у Крушевац, где је и расформиран.
У тешкој бици у селу Суково код Пирота, где је Топличка дивизија споља бранила Ниш на правцу који води ка Суковском манастиру и
Братаји, погинуо је велики број војника и старешина са подручја општина Крушевац, Александровац, Трстеник, Брус и Прокупље. Многи су
били угљенисани јер су их Немци убијали бацачима пламена.2
Немачког заробљеништва је допало 855 војника, официра и подофицира Југословенске краљевске војске из крушевачког краја, а са подручја Жупе њих 548.3 Многи се нису предали непријатељу и наставили
су војно-четничко организовање за предстојећи народни устанак. Већина је стварала четничке чете и одреде под заповедништвом војводе
Косте Миловановића Пећанца, мада је било и независних група.

2

О детаљима Суковске битке и кретању 12. пешадијског пука више у:
Војном архиву (даље: ВА) у Београду, фонд Војска Краљевине Југославије (даље:
ВКЈ), кутија (даље: к) 12, регистарски број документа (даље: рег. бр) 25/1–1, 26/1–1,
30–32/1–2; к. 20, рег. бр. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4; Историјском архиву Ниша (даље: ИАН),
микрофилм (даље: мф) 8, снимак (даље: сн.) 109–112. Мајору Кесеровићу чак и
партизански писац одаје признање на храбрости. – Драгољуб Ж. Мирчетић, Војна
историја Ниша 2, Ниш 1994, 223–224.
3
Драгиша Милосављевић, Ратаје, Београд–Крушевац 2009, 320.
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Расински четнички одред – први непредати одред
Војске Краљевине Југославије
Мајор Кесеровић је створио први четнички одред на подручју
окупиране земље од војника Југословенске војске који се нису предали
20. априла 1941. и био је под јурисдикцијом војводе Пећанца. Рејон
његове организације чинили су Копаонички, Жупски, Расински и Крушевачки срез, десна обала реке Расине, укључујући села Разбојна и
Гркљан, витановачку општину и села јасичке општине преко Западне
Мораве.4
Штаб је смештен у рејону села Мали Купци подно Јастрепца, на
месту Пикет. У штабу су се још налазили потпоручник Радивоје Милојевић Пилот, поручник Спасоје Поповић, поручник Михајло Томић Микица, свештеник Миливоје Мандић, наредник-водник Аугуст Корсић,
пешадијски наредник-водник III класе Обрен Николић из Мачковца,
који је спасао и донео заставу 51. пешадијског пука, и други. Под том
заставом ће се борити и гинути борци Расинског четничког одреда, бригаде, корпуса и на крају Расинско-топличке групе корпуса.5 Војничка
свакодневица је започињала јутарњом молитвом, фискултуром и смотром, а затим и постројавањем војника, подношењем рапорта и говорима о Топличком устанку у коме је учествовао не мали број Купчана, а
међу њима је било и устаника који су и тих дана стали под Кесеровићеву
заставу.
Кесеровић се у овом селу задржао до половине јула, а потом се
пребацио јужније, у село Мајдево, на место звано Суваја. Ту је боравио у
кући Александра Јевтића, једног од учесника Топличког устанка 1917.
године. Јевтићев син Момир међу првима је приступио Кесеровићу.6
Тежио је да ступи у контакт са војводом Костом Пећанцем, који се тада
налазио са штабом на планини Соколовици. Преко свог заменика,
поручника Милојевића, сазнао је да се стари војвода налази на планини
са неколицином својих људи, па је пошао да му стави свој одред на располагање за предстојеће борбе.
Кесеровић и Пећанац су се састали на Соколовици, у трошној
пастирској колиби. Састанку су присуствовали и поручник Милојевић,
потпуковник Милутин Радојевић, наредник Славко Здравковић, војводе
4

ВА, фонд Недићева архива (даље: НДА), к. 33, фасцикла (даље: ф) 13, док. 8/7
Историјски архив Лесковца (даље: ИАЛ), Материјал о развитку четничке
организације у јужној Србији, инвентарни број (даље: инв. бр) 200; ИАН, мф. 6, сн. 366.
6
Историјски архив Топлице (Прокупље) (даље: ИАТ), Хронике села Великог
Јастрепца – нерегистрована грађа.
6
Исто.
5
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Крста Михаиловић и Јован Милошевић и многи други. Пећанац је на
састанку рекао Кесеровићу да му је генерал Владимир Цукавац, командант Пете армије, дао пуномоћје у име Врховне команде да у земљи
продужи четничку акцију против окупатора и да окупи што више народа. Кесеровић је после тог састанка и формално постављен за команданта Расинског четничког одреда, са титулом војводе расинског. На истом
саветовању добија бројна упутства, устројство о преким судовима, имена и презимена лица која треба да му се ставе на располагање и друга
наређења. Пећанац га је поставио за организатора народа у Расинском
срезу, док је потпуковник Милутин Радојевић добио организацију Сталаћа, Житковца, Ћићевца и Лучине, односно ражањског краја.
Кесеровић се на истом састанку зближио са другим четничким
организаторима.7 Ускоро је широком акцијом објединио велики број
независних четничких група и постао најјачи организатор на подручју
од Крушевца до Копаоника.

Прве везе са Командом четничких одреда на Равној Гори
Мајор Кесеровић и други, међу њима и сам војвода Пећанац,
знали су још у јуну 1941. да се на територији Србије налази генералштабни пуковник Драгољуб – Дража Михаиловић са својом групом.
Артиљеријски капетан Миодраг Ђорђевић, родом из Зајечара, донео је
вест и пуномоћја. Он је послат са циљем да наговара народ да не одлази
у ропство већ да се организује за нови устанак. Капетан Ђорђевић се налазио у војној официрско-подофицирској групи пуковника Михаиловића
која се под борбама са усташама и Немцима пробијала према Дрини.
Пуковник Михаиловић је још 26. априла 1941. потписао и предао
овлашћење капетану Ђорђевићу да крене у лесковачки и власотиначки
крај и да створи прве војне одреде од војника Југословенске војске који
нису признали капитулацију под његовом командом. Ђорђевић је требало да има положај команданта Јужних четничких одреда. Тако је дошао
на подручје Расине и ту развио широку акцију. Међутим, снага Пећанчевих људи га је на крају поколебала, па је од Пећанца ускоро врбован и
постављен за команданта Пчињског четничког одреда, са титулом војводе пчињског. Није отишао на подручје Пчиње. До краја септембра 1941.
задржао се у расинском крају, где је почео превише да прича, на шта се
мајор Кесеровић посебно жалио Пећанцу у писму од 16. септембра
1941. Ђорђевић на крају одлази у лесковачки и врањски крај да ради на
јачању четника војводе Пећанца.8
7
8

ИАЛ, инв. бр. 200.
ВА, НДа, к. 33, ф. 13, рег. бр 8/7; ИАЛ, инв. бр. 200.
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Појава првих наоружаних партизанских групица на подручју под
командом војводе расинског није представљала за Кесеровића никакву
новину, иако су се поједине војводе поделиле по питању како их прихватити. И сам није превише гајио симпатије према партизанима и комунистима, јер су га многи људи из штаба обавештавали ко су они и шта
хоће. Предњачио је жандармеријски наредник Драгутин Шашић, највећи антикомунистички борац од почетка. Он се Кесеровићу међу првима
ставио на располагање.9

Кесеровићев однос са првим партизанским групама
Војвода расински је сваки партизански (комунистички) преступ
сурово кажњавао. Стрељао је тројицу комуниста који су пљачкали новац
од порезника у Степошу и Јабланици. Преки суд их је осудио на смрт и
сви су погубљени на Великом Јастрепцу. Пре тога одржан је народни
збор на Пикету, где су дошли мештани из Ћелија, Гркљана и других
села. По завршеном збору извршена је смртна казна.10
Ни комунисти нису веровали Кесеровићу, сматрајући да он не
жели борбу против окупатора. Када су четници њихове депутате за преговоре најурили са Јастрепца, оптужујући их да су саботирали за време
Априлског рата, партизани су тражили везу преко војводе Милутина
Радојевића, предратног потпредседника удружења Четници Косте
Пећанца у Прокупљу, знајући да је мекши и да може утицати на Кесеровића. Касније су покушали и са генералом Љубом Новаковићем, који је
пак истеран и прогнан од стране пуковника Михаиловића из западне
Србије због пљачке и лошег опхођења према сељацима. Генерал Новаковић је дошао потпуно непознат у ове крајеве, ширећи вести о почецима
великих окршаја партизана и четника против Немаца и наметнуо се
Кесеровићу (због чина), а и партизанима. Тако ће партизани преко генерала најзад издејствовати преговоре са Кесеровићем пред напад на Крушевац.11

9

ИАЛ, инв. бр. 200.
Историјски архив Крушевца (даље: ИА Крушевац), Четничка организација у
крушевачком округу (1941–1945), 2.
11
Касније ће војвода Радојевић бити огорчени антикомуниста. ИАЛ, инв. бр.
200; Изјава Миланка Ђурића, омладинца Расинског корпуса; забележио професор
историје Александар Динчић из Ниша (2005).
10
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Припрема народа за устанак
Сходно упутствима војводе Пећанца, почело је организовање
људства по селима на подручју крушевачког краја. Војвода Кесеровић је
у ту сврху ангажовао истакнуте и познате људе, официре, националне
раднике и старе ратнике.
Велику улогу одиграли су и борци из XII пешадијског пука који
нису отишли у заробљеништво. Тако је наредник-водник у XII пуку
Август Корсић из Словеније међу првима приступио Кесеровићу.12
Славко Здравковић је био наредник-водник митраљеске чете у XII пешадијском пуку у Крушевцу, где му је Кесеровић такође командовао. У
Априлском рату 1941. борио се против Немаца на бугарској граници.
После пораза и због саботаже петоколонаша, без муниције и подвргнути
јакој тенковској ватри, један број успео је да се повуче, док је Здравковић заробљен. Одведен је у сабирни логор у Крушевцу, одакле успева да
побегне 15. маја 1941. Здравковић се убрзо потом јавио Кесеровићу на
Јастрепцу. Добио је задатак да прикупља заостало оружје ради наставка
борбе.13
Организацију су спроводили и резервни официри, од којих највећи број није доспео у заробљеништво. Углавном се радило о људима који
су служили пре рата у Крушевцу и околини. Ту су били санитетски
помоћник IV класе Стеван Влаховић, предратни службеник у крушевачкој болници, резервни поручник Васа Васовић, поручник Михајло
Томић Микица из Александровца, поручник Светислав Поповић, предратни срески начелник из Крушевца, резервни поручник Лазар Спалевић, предратни учитељ у Разбојни и многи други.14
Предраг Богдановић Брка из Бзенице организовао је територију
жупског краја. У јуну 1941. сусрео се са потпоручником Радивојем
Милојевићем и одвео га на Јастребац Кесеровићу, који га поставља за
четовођу општине плешке и плочке.15
Четовођа Гвозден Недељковић из Велике Крушевице започео је
организацију у Срњу, Јасици, Кукљину, Каменару и другим селима.
Живео је у Срњу код жене, где га је затекла капитулација. На зборовима
је говорио народу шта је комунизам а шта демократија, подсећајући
12

Исто.
Изјава Славка Здравковића Црног, команданта Жупске бригаде; забележио
Милослав Самарџић из Крагујевца (1992).
14
Исто.
15
ИА Крушевац, архивски фонд – Мемоарска грађа и НОБ – број јединица
1073, РП НОБ-Б-XVIII/Саслушање Богдановић Предрага, пратиоца команданта
Кесеровића, 1 (даље: Саслушање Предрага Богдановића).
13
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сељаке да су комунисти искварени људи, да су у Совјетском Савезу убили 6,5 милиона људи и да се зна ко је права народна војска. Својом
популарношћу привукао је огромну масу, тако да комунисти, непознати
сељацима, нису имали никакав успех у тим селима, и у време припрема
напада на Крушевац а и касније.16

Кесеровић диже народ на устанак
Команда војно-четничких одреда Југословенске војске, под заповедништвом пуковника Драгољуба – Драже Михаиловића, овлашћеног
од владе која се тада налазила у иностранству, сходно датој ситуацији, а
по наређењу пов. бр. 98. од 16. септембра 1941, прогласила је општу
мобилизацију свих војних снага и захтевала пријављивање истих најближим горским штабовима ради наставка ратног стања са непријатељем,
то јест Немцима и њиховим савезницима.17
Ускоро је ово наређење преко Горског штаба XII стигло и до војводе Кесеровића, који је био у обавези да, као официр који је положио
заклетву краљу и отаџбини, припреми акцију заузимања Крушевца од
окупаторских трупа. Такође је преко Штаба XII примио и наредбу број
2, потписану лично од пуковника Михаиловића, да се насилнички рад
комуниста спречи по сваку цену.18 Војвода Милутин Радојевић добио је
исто наређење од команданта свих четничких одреда (стр. пов. бр. 20)
два дана касније.19 Кесеровић је, као дисциплиновани официр, извршио
наређење Команде горско-четничких одреда.
Кесеровић је већ тада почео да раскида са Пећанцем. Њихов
последњи састанак био је средином септембра 1941, када је Пећанац већ
увелико прилазио Милану Недићу, председнику Владе националног
спаса. На том састанку Пећанац је Кесеровићу рекао да иде за Београд и
да устанак сме да подигне само ако га (Пећанца) Немци преваре и ухапсе.20 Затим је настала подела војвода на оне који су били за Пећанца и
оне који су били за Кесеровића и Равну Гору.
Војвода Пећанац је, међутим, на све начине покушавао да Кесеровића задржи под својом командом. Највећи уступак учинио му је обавештавајући га да је ургирао код председника Владе Милана Недића да
16

Изјава Милоша Ужаревића, некадашњег наставника КПД Крушевац и
индустријског радника из Крушевца; забележио професор историје Александар Динчић
из Ниша.
17
ВА, четничка архива (даље: ЧА), к. 99, рег. бр. 2/1, документ под ознаком СВ-16546/1 (даље: док. С-В...).
18
ВА, ЧА, к. 99, рег. бр. 2/1, док. С-В-16546/2.
19
ВА, Нда, к. 33, ф. 13, рег. бр. 14/1.
20
ИА, Крушевац, Саслушање Предрага Богдановића, 1.
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га као активног официра постави за начелника његовог штаба и да територије препусти народним војводама. Кесеровић се тада налазио у Крушевцу, заробљен од стране Немаца, у хотелу „Париз“. Начелник Крушевачког среза му је ту донео декрет, потписан лично од Недића, да га
поставља за начелника штаба Команде свих четничких одреда са седиштем у Београду.21 Кесеровић је то одбио и ускоро се последњи пут
јавља војводи Пећанцу. После тога уследио је дефинитиван раскид. 22
Организацију устанка у овим крајевима привремено је омело
хапшење војводе расинског од стране Немаца. По тужби војводе жељинског Милорада Милосављевића Роде, немачки војници су септембра
1941, знајући да ће Кесеровић доћи у жупски крај, поставили заседу и
ухапсили га на улазу у село Велика Врбница, а затим одвели у крајскомандантуру у Крушевцу, где је почело саслушање на околности да спрема оружани устанак. Бранио се да ради у сагласности са војводом
Пећанцем, показао је његова пуномоћја и после дужег задржавања спроведен је кроз Крушевац, да га сви виде, а затим пуштен на слободу. Многе војводе, не знајући праве околности Кесеровићевог боравка у граду,
оптужиле су га, међу првима војвода Радојевић, 17. септембра.23
По повратку из Крушевца, Кесеровић припрема народ на устанак. Захваљујући благонаклоном ставу војводе Радојевића према партизанима, најзад пристаје да се састане с њима ради договора око заједничког напада на град. Радојевић доводи партизане на састанак са Кесеровићем у селу Бован, а састанку је присуствовао и генерал Љуба Новаковић. Генерал Новаковић је тада по расинском крају делио наређења за
устанак, потписана од стране Шумадијског четничког одреда, чији је
командант сам био, док је дужност секретара обављао Чедомир Плећевић.24 Врховни партизански штаб и ЦК КПЈ уопште нису учествовали у
припреми напада на Крушевац. Зато је Мирко Томић, делегат за расински крај, био страшно љут на Недељка Карајичића, покрајинског секретара КПЈ, говорећи да је Комитет неспособан за било какве задатке.25
Припреме и мобилизацију људства са подручја Расинског, Жупског, Копаоничког и дела Крушевачког среза војвода расински спровео
је прилично брзо. Било је и колебања која су одмах на почетку анулирана. У Великим Купцима дошло је до смене председника општине Станка
21

16.

22

ИА Крушевац, Четничка организација у крушевачком округу (1941–1945), 14,

ВА, Нда, к. 33, ф. 13, рег. бр. 8.
Исто.
24
ИАЛ, инв. бр. 200.
25
Под небом Крушевца (књижевно-историјски зборник крушевачког краја),
приредио Адам Стошић, Крушевачки гласник, Крушевац–Београд, 1996, 419 (даље: Под
небом Крушевца).
23
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Станојловића због неактивности у мобилизацији. Кесеровић је довео
одлучнијег Станка Милојевића, оца начелника штаба Радивоја Милојевића.26
На подручју села која су припадала врбничкој парохији за организацију је био задужен учитељ Будимир Трнавац из Врбнице, а такође
и још неки Кесеровићеви људи. Враћајући се из Жупе, Кесеровић је преноћио у Трнавцима, а у Доњем Ступњу одржао збор. Чезом је свратио у
Мрмош где се договорио о сарадњи са учитељем Миливојем Петровићем, резервним поручником. На састанку су били и учитељица из Велике Врбнице, капетан Спасоје Поповић и потпоручник Радивоје Милојевић. Из Мрмоша је у предстојећем нападу учествовало око 150 људи.
Они су понели хладно оружје (виле, секире и сл.), а само један је имао
пушку. За мобилизацију Глободераца био је задужен сеоски учитељ Константин Драговић. Окупљање је било у Старим Ливадама, а одатле су
сви ишли у Гарску шуму и на Дрењак.27
Организацију у Жупском срезу спровео је четовођа Предраг
Богдановић. Он пише свом команданту 22. септембра да је прикупио
430 људи за устанак. Већи одазив Жупљана изостао је због ауторитета
војводе Роде.28 Организацију у Копаоничком срезу спровео је Стеван
Влаховић, ангажујући људе из поткопаоничких села. Благодарећи традицији отпора окупатору у Првом светском рату и ранијим вековима,
Брусјани су 1941. године одмах прихватили четничку организацију,
видевши у њој наставак комитске борбе из Топличког устанка. Мајор
Кесеровић лако је мобилисао велики број обвезника за напад на Крушевац.29
Импозантна је бројка устаника који су нападали град. Према
доступним изворима прикупљено је 450 наоружаних и још 12.000 људи
без оружја.30 То је што се тиче Расинског четничког одреда мајора Кесеровића. У нападу је учествовао Рибарски четнички одред (Горски штаб
XII) под командом резервног мајора Добривоја Маринковића, као одред
Равне Горе. Маринковић је још у септембру издавао декрете и мобилизацијске позиве Команде четничких одреда на Равној Гори. Нападу су се
придружили и мањи четнички одреди, на пример одред резервног капетана Александра Петковића, док се у сведочанствима помиње и учешће

26
27

194.

28

Под небом Крушевца, 393.
Томислав Милетић, Мрмош – село Милоша Обилића, Крушевац 2004, 193,

Под небом Крушевца, 764.
Исто, 821.
30
ИА Крушевац, Четничка организација у крушевачком округу (1941–1945), 3.
29
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једног дела Јастребачког четничког одреда свештеника Михајла Поповића, званог Мика Јастреб, али без свог команданта.31

Напад на Крушевац и издаја Расинског партизанског одреда
Кесеровић се на састанку који је одржан 19. септембра у Бовну
договорио са комунистима о заједничком нападу на Крушевац, 23. септембра. Расински партизански одред требало је да сруши мост на Рибници како би се спречио долазак немачких појачања из правца Сталаћа.
Партизани нису извршили задатак. Приликом напада остали су на
почетним позицијама, нису срушили мост нити оштетили пругу. Правдали су се да нису добро разумели договор о почетку напада; мислили
су да је то требало бити 24. уместо 23. септембра. Кесеровић је скупо
платио партизанску издају, јер су немачки тенкови прешли преко несрушених мостова и ударили четницима у леђа.32
Четници са Копаоника и из Жупе су, после дугог ноћног марша,
стигли до Гарске шуме, где су се спојили са борцима из расинских села.
Штаб устаника је за напад људство поделило на три борбене групе.
Десну групу је водио Стеван Влаховић, са водником наредником Радманом Савићем из Купаца. Задатак: продор преко Циганске мале и Гриштака до Горње Ваге и даље према центру града. Средња колона, на челу
са капетаном Спасојем Поповићем и водником Драгом Минићем из
Купаца, требало је да се пробије низ Багдалу Душановом улицом такође
до Споменика. Лева колона, којом је командовао потпоручник Радивоје
Милојевић са водником Драгим Петровићем Каравилом из Кожетина,
требало је да, преко Старе чаршије, допре до железничке станице и онемогући искрцавање помоћи за Немце. Све три групе имале су свој
резервни ненаоружани састав, којим су командовали учитељи, резервни
официри: Милун Константиновић из Купаца, Будимир Трнавац из Велике Врбнице и Светозар Димић из Дашнице.33
Непосредно пред сам напад на град Немци су, из превентивних
разлога, извршили рацију и ухапсили Кесеровићеву породицу, која се
налазила у Пећкој 13. Пут их је водио ка Багдали у сигурну смрт. На
пола пута, међутим, камион се зауставио и породица је враћена кући.
Мајор Кесеровић је поручио немачким командантима да ће Крушевац
горети уколико се нешто деси његовој породици. У ноћи 21/22. септембра, Кесеровићеви сарадници закуцали су на врата и рекли породици да
31

Под небом Крушевца, 394; ИАЛ, инв. бр. 200.
Милослав Самарџић, Борбе четника против Немаца и усташа 1941–1945,
Том 1, Крагујевац 2006, 46 (даље: Борбе...1).
33
Под небом Крушевца, 394.
32
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се спреми, јер их командант чека. Од тада се породица скривала на
терену, највише у Копаоничком срезу.34
Немци су преко својих агената установили да се устаници налазе
на Багдали па су у том правцу послали једну патролу. Миљко Лазаревић
Шиља из Пепељевца убио је немачког војника вилом, одузео му аутомат
и командовао напад.35
Кесеровић је у договорено време извршио јуриш и дошао до центра града. Немачки гарнизон снаге 400 људи био је савладан у једном
маху, изузев делова који су пружали снажан отпор из Гимназије. Касније су стигла немачка појачања из Сталаћа, преко несрушеног моста и
пруге па је Кесеровић морао да обустави напад и повуче своје људе.
После потискивања устаника из града од читаве скупине са Кесеровићем је остало свега 30 људи.36 Неки од њих су се касније вратили у
Расински четнички одред.
Према извештајима о нападу на Крушевац, Немци су имали 24
погинула и 16 рањених. Накнадни извештаји говорили су да је погинуло
26, а рањено 80 људи.37 Међу погинулима су се налазили капетан Ширхолт, капетан Рил, потпоручник Фрај и још неколико официра.38 Према
сведочанствима Радмана Савића, Драга Минића и Будимира Трнавца
погинуло је 80 Немаца, а рањено 120.39 Кесеровић је имао 16 погинулих,
73 рањених, као и 7 убијених грађана. Немци су истог дана на Багдали
стрељали 25 Крушевљана које су прогласили кривцима јер су пуцали из
својих кућа приликом напада „банди Кесеровића“.40 У нападу на град
погинули су, а касније постхумно одликовани, следећи четници: Станко
Милојевић из Штитара, Милован Пантић из Штитара, Богдан Вучковић
из Купаца, Душан Савић из Купаца, Момир Јевтић из Мајдева, Илија
Пиперац из Мајдева, Момир Милојевић из Мајдева, Љубисав Марић из
34

Забрањени очеви у исповестима своје деце, приредио Милослав Самарџић,
Крагујевац 2003, 111, 121, 122.
35
Изјава Миодрага Зајића Мије, припадника крушевачке бригаде из Велике
Врбнице, забележио професор историје Александар Динчић из Ниша.
36
М. Самарџић, Борбе... 1, 46; ИА Крушевац, Четничка организација у
крушевачком округу (1941–1945), с. 18; изјава Радомира Анђелковића, курира и
пратиоца к-та 1. расинске бригаде, кап. Мирка Томашевића из Здравиња, забележио
професор историје Александар Динчић из Ниша.
37
Зборник података и докумената о народноослободилачком рату народа
Југославије (даље: Зборник НОР), том 1, књига 1, Београд 1949, 664; М. Самарџић,
Борбе...1, 46.
38
Зборник НОР, том 1, књ. 1, 664.
39
Т. Милетић, Мрмош, 195.
40
М. Самарџић, Борбе...1, 46; ВА, немачка архива – микрофилмована
документа из Националног архива у Вашингтону (даље: НАВ), серија Т-312 (даље: Т312), ролна (даље: р) 425, снимак (даље: с) 8003026.
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Шаврана, Момир Пљакић из Бобота, Радомир Каровић из Рогавчине,
Милан Луковић из Бзенице, Милорад Милорадовић из Пепељевца,
Милорад Атанацковић из Пепељевца, Ђорђе Личинац из Горњег Ступња,
Вукосав Вучковић из Латковца и Миладин Џамић из Врбнице.41 Од
последица рањавања приликом напада на град умрли су: Драгомир
Милојевић, Миодраг Стојановић и Младен Петровић, сви из Суваје,
Миодраг Милојевић, Љубомир Атанацковић, оба из Пепељевца, Драган
Крстић из Пакашнице, Душан Стојковић из Лазаревца и Душан и Лазар
Шекуларац, браћа из села Трнавци. Немци су у самом Крушевцу убили:
Драгутина, Јована, Јеврема и Мику Петровића, Иву и Јеврема Николића
и Цветка Атанасковића.42
Пећанчев војвода Милан Дрљевић са својим четницима и део
снага Јастребачког четничког одреда попа Мике Јастреба, који није учествовао у нападу на град, пред свануће су с леђа напали Расински четнички одред. У међувремену су пристигли и Немци из Ниша са тенковима и почело је разоружавање и привођење устаника. Део четника који
није отишао кућама одлази у село Ломница, а потом у правцу Сталаћа.
Овде група наилази на четнички одред Милутина Радојевића, а затим
одлази у Јасику, где ступа у окршај са Немцима. На брду између Јасике
и Кукљина састали су се са генералом Љубом Новаковићем, са којим су
били и партизани. Овде умало није дошло до оружаног обрачуна. Кесеровић је био спреман да нападне партизане и побије комесаре. Спасио
их је генерал Љуба Новаковић, због чега га је Дража осудио на смрт и
тражио да се стреља. Кесеровић није имао смелости да изврши то наређење, јер је у питању био генерал. Новаковић је касније заувек напустио
Србију.43
Мајор Кесеровић и потпуковник Милутин Радојевић, командант
Сталаћког четничког одреда, чији су се људи храбро тукли против окупатора, најзад су се састали у селу Оџаци код Трстеника. Осудили су
издају Косте Пећанца и Милана Недића, а потом послали заједнички
проглас српском народу у којем га позивају на устанак:
ХЕРОЈСКИ СРПСКИ НАРОДЕ!
Све од нашег постанка бејасмо горди, славни и непобедиви. Први
пут у нашој светој историји приредише нам домаћи изроди, себичне грабљивице и народне издајице, незаслужена понижења. Па им није било
41

ВА, ЧА, к. 278, рег. бр. 18/1–8.
ИА Крушевац, хронике села Суваја, Пепељевац, Лазаревац, Пакашница и
Трнавац – необјављени рукописи.
43
Изјава Миланка Ђурића, омладинца Расинског корпуса; забележио професор
историје Александар Динчић из Ниша (2005). То је Дража наредио Кесеровићу на Равној
Гори када га је први пут видео. Било је то једино Дражино наређење које Кесеровић није
извршио за време читавог рата.
42
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довољно што се сунце помрчи над небом југословенским, што се распарча и
покида наша мила отаџбина, што је рођену браћу међусобно... (нејасно –
П. М. и А. Д.)...По њима није све то довољно. Формирају најамничку, јаничарску војску коју су назвали „СРПСКА ОРУЖАНА СИЛА.“ Ови хоће да још
једанпут осрамоте и понизе српско и југословенско име стварајући СИЛУ
за непријатеља, који жели да на овај начин збуни и истреби све што је
поштено, честито и национално у нашем народу.
БРАЋО СРБИ!
Они то хоће и желе, али српски четници не могу и неће осрамотити своју славну прошлост, јер српски четници хоће и желе да пруже братску руку помирења свима онима који су морално и национално исправни и
који су спремни да онако удруженим снагама ослободе нашу поробљену
отаџбину и истребимо „губу из крила“ и гарантујемо и нашем народу
срећну будућност. Ми то хоћемо, али ни за чији рачун нећемо партијскополитичку борбу и братоубилачки рат који нам се намеће. Куцнуо је
последњи час када ово треба да спречимо, па због тога позивамо нашег
последњег обвезника под оружјем у борбу за слободу, за Отаџбину, противу
окупатора и њихових слугу.
БРАЋО СРБИ – ЧЕТНИЦИ!
Када смо отпочели ову свету борбу српског народа припремила нам
се нова издаја. Издајник четничких традиција и плаћеник Хитлера са
Недићем је покушао да стане на пут нашој борби не бирајући средства.
Убијају се и хватају људи по узору на окупатора. На дан 26. септембра
стрељан је председник општине купачке, истакнути национални борац,
Станко Милојевић. Није им било доста стрељања него је мртав обешен
стајао 24 часа. А то све чини Коста Пећанац са својим злотворима. А да
би такав плаћенички немачки задатак извршили, онда истакоше заједничке седељке и разговоре са Немцима у Сталаћу. Војводу Сталаћког и
Расинског четничког одреда и вођу Партизанског одреда осудио је на смрт
излапели Пећанац.
НАРОДЕ СРПСКИ!
Коста Пећанац издао је Топлицу, он је под окриљем Немаца, он
држи ПЕР у Прокуљу, а Немци шетају. Они заједно раде у нашој домовини. А зар они мисле да ће заварати српски народ, да ће га поколебати и да
ће га одвојити од својих вођа? НЕ. Напротив, отпор ће још јаче скочити.
Оружани устанак победоносни ће извојевати српски народ против окупатора и њихових слугу Милана Недића и Косте Пећанца. Издајник хоће
братоубилачки рат, а национално ослободилачки одреди хоће устанак
против окупатора. Српски народ уништиће окупатора и издајнике.
СРБИ, НАРЕЂУЈЕМО!
Ни један поштен Србин не сме да ступи у редове издајника Косте
Пећанца јер се ти редови припремају за братоубилачки рат, за борбу против Српства, за борбу против нашег националног ослобођења. Ко прекрши
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ову наредбу и придружи се Кости Пећанцу биће осуђен на смрт. Ступајте
јединствено за национално ослобођење у четничке одреде.
Напред у борбу за национално ослобођење, за част и слободу!
Живели националноослободилачки одреди!
Живеле наше јуначке вође!
Доле окупатор и његове слуге Коста Пећанац и Милан Недић!
Живела наша велика и слободна отаџбина!
Живео краљ Петар II Карађорђевић!
Са вером у победу, СРБИ НАПРЕД!
Командант Сталаћког четничког одреда, војвода Милутин Б.
Радојевић
Командант Расинског четничког одреда, војвода Драгутин Р. Кесеровић
28. 09. 1941. године“44

Расински четнички одред у борбама за Краљево
Према немачким показатељима, у периоду од 23. до 31. септембра 1941. укупни губици четничког мајора Кесеровића били су 36 погинулих и стрељаних бораца, а код Немаца 26 погинулих војника (од тога
командант батаљона, 2 официра и 23 војника). С друге стране, у директним сукобима са партизанима Немци су имали једног погинулог, као и
партизани.45 Партизански покрет се максимално штедео у борбама против Немаца и прикупљао снаге за коначан обрачун са контрареволуцијом.
Четници Косте Пећанца су потом напустили Александровац, у
који је ушао Кесеровић. Овде је чуо да се око Краљева воде борбе за град
и да је потребно да се у потпуности затвори обруч. Расински четнички
одред кренуо је у опсаду Краљева са нешто више од 300 наоружаних
бораца. Затварао је простор десне стране Ибра и Западне Мораве. Ту се
са Немцима тукао сваки дан.46 Немачки дневни извештај за 4. октобар
гласи: „Други батаљон 749 пеш. пука Крушевац. Стрељан је курир банде
Кесеровић, који је учествовао у препаду 1. X (Мрзеница)“.47
44

ВА, фонд Недићева архива (даље: НДа), к. 33, фасцикла (даље: ф), 11, рег. бр.
10/3. Занимљиво је да се из прогласа јасно види да Кесеровић и Радојевић под појмом
„братоубилачки рат“, који се стално експлоатише у домаћој историографији,
подразумевају међусобна сукобљавања са снагама верним генералу Милану Недићу –
жандармеријом и четницима Косте Пећанца, а не са партизанима.
45
ВА, НАВ, Т-312, Р-425, С-8003026.
46
ИА Крушевац, Четничка организација у крушевачком округу (1941–1945), 5;
Изјава Миланка Ђурића, омладинца Расинског корпуса; забележио професор историје
Александар Динчић из Ниша (2005).
47
Зборник НОР, том 1, књ. 1, 668.
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Приликом опсаде Кесеровић се и формално ставио под команду
Равне Горе, посредством мајора Радослава Ђурића.48 Овде је дошло до
нових неслагања са партизанима, овога пута онима под командом Павла
Јакшића, професора математике из Краљева. Кесеровић је више пута
помињао својим командантима: „Они су против Бога, против Цркве,
против родитеља и уопште фамилије; нити се они крсте ни славу славе и
тако су, другим речима, против човека и свега што је њему најсветлије“.49
Партизане је од Кесеровићевог гнева овога пута спасио војвода
Вуле Вукашиновић, самостални командант Ибарског четничког одреда
који је сарађивао са Расинским.50

Почетак грађанског рата и повратак из западне Србије
После избијања грађанског рата, 1. новембра, и немачке деблокаде Краљева, Кесеровић је успео да оде на Равну Гору и коначно се
састане са Дражом Михаиловићем, од кога је добио детаљна упутства за
стварање организације у копаоничком крају. Затим се повукао преко
Столова на Гоч, Жељин и на крају на Копаоник. Са Копаоника су курири
одлазили Дражи и на тај начин је веза функционисала до почетка рада
радио-станице.51
Кесеровићу се на повратку из западне Србије придружио и
енглески капетан Лоренс Кристи (Lawrence Christie), који је са генералом Новаковићем и његовим људима учествовао у нападу на Краљево.
Са Расинским четничким одредом дошао је 14. децембра у село Крива
Река, где је Кесеровић у тамошњој школи сместио свој штаб и започео
темељну организацију.52
Тако је већ у јануару 1942. мајор Драгутин Кесеровић постављен
за команданта нове војне формације – Расинског четничког корпуса,

48

ИА Крушевац, Саслушање Предрага Богдановића, 2.
ИА Крушевац, Четничка организација у крушевачком округу (1941–1945), 5.
50
Изјава Миланка Ђурића, омладинца Расинског корпуса; забележио професор
историје Александар Динчић из Ниша (2005). По слому устанка и повратку на матичну
територију, војвода Вукашиновић тражио је поново сарадњу са Кесеровићем, али га је
овај најурио и запретио да ће га убити ако га пронађе у пречнику од 10 км. Више о томе:
ВА, НДА, к. 20, ф. 1, док. бр. 53. Вукашиновић је на крају заробљен од војводе Машана
Ђуровића са још неким четницима. Погинуо је приликом бекства логораша, у Нишу, 12.
фебруара 1942.
51
ИА Крушевац, Саслушање Предрага Богдановића, 2; Изјава Драгана Савића из
Богиште, заставника штабне чете Расинског четничког одреда 1941; забележио
професор Петар Миладиновић из Кукљина.
52
Lawrence Christie, Irregular Adventure, London 1947, 132. У Кесеровићевим
извештајима познат је као „Крста Енглез“.
49
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који је настао из првог непредатог четничког одреда Југословенске краљевске војске.

РЕЗИМЕ
ЗАЧЕТАК НАЦИОНАЛНОГ ПОКРЕТА
У КРУШЕВАЧКОМ ОКРУГУ 1941.
Четнички покрет у Крушевачком округу настаје одмах после
формирања Расинског четничког одреда, првог непредатог одреда Југословенске краљевске војске, повезивања мајора Драгутина Кесеровића
са равногорским изасланицима и наређења Команде четничких одреда
са Равне Горе о почетку општенародног устанка у земљи. Одред је учествовао у нападу на Крушевац, а касније и у тешким борбама за Краљево. По избијању грађанског рата у западној Србији, Расински четнички
одред враћа се на свој терен и започиње организацију нове формације –
Расинског корпуса Југословенске војске у отаџбини.

SUMMARY
THE START OF THE NATIONAL MOVEMENT
IN KRUŠEVAC DISTRICT 1941
The Chetnik movement in the Kruševac district appeared immediately after the formation of the Rasina Chetnik detachment, the first unsurrendered detachment of the Royal Yugoslav Army, connection of major
Dragutin Keserović with the Ravna Gora delegates and the Chetnik detachments Command’s order in Ravna Gora on the beginning of a mass uprising in the country, when the detachment took part in the attack on
Kruševac, and later in heavy fighting in Kraljevo. After the outbreak of civil
war in western Serbia, the Rasina Chetnik detachment returned to their
ground and began organizing a new formation: the Rasina Corps of the Yugoslav Army in Homeland.

Зачетак националног покрета у Крушевачком округу 1941.
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КЊИЖНИЦЕ У ЖУПИ ПОСЛЕ
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
АПСТРАКТ: У раду се представљају напори на народном просвећивању,
спровођењу партијске агитпроповске политике и побољшању наслеђених културно-просветних прилика у Жупи александровачкој првих година после Другог светског рата. Пажња је посвећена пре свега оснивању и раду књижница, библиотека и
читаоница и читалачким групама, а поменути су и други облици народног просвећивања на територији Жупског среза.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: књижнице, библиотеке, читаонице, народно просвећивање, Жупа, Комунистичка партија, Агитпроп

Циљеви нове власти у Србији и Југославији после Другог светског рата у области културе и просвете били су ликвидација неписмености, побољшавање образовне структуре становништва, демократизација
просвете и културе, народно просвећивање и извлачење из вишевековне
културно-просветне заосталости. И поред тешких културно-просветних
прилика и слабих материјалних могућности, владајућа Комунистичка
партија је намеравала да своје циљеве реализује у кратким роковима,
кампањским радом, агитационо-пропагандним притиском. У томе је
била ношена не само жељом за напретком културе и просвете, друштва
и привреде већ у великој мери и идеолошко-политичким мотивима. За
социјалистички преображај друштва, како је сматрано, потребан је
писмен народ који разуме и прихвата агитационо-пропагандне утицаје и
поруке партијске политике. Преко свих државних и просветних органа
на свим нивоима власти, и преко свих друштвених организација, велику
пажњу требало је посветити описмењавању великог броја неписмених
становника, а потом и упознавању становништва са основним културним тековинама путем разних видова народног просвећивања. То је, уз


Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку – између
демократије и диктатуре (бр. 177016) који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.

170

Драгомир Бонџић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

развој школског система, културних и просветних установа и делатности, био основ нове културне политике.1
Културна политика и народно просвећивање су спровођени преко државних просветних органа од савезног до локалног нивоа, који су
били под потпуном контролом партијског Агитпроп апарата. У Министарству просвете ФНРЈ и Србије је постојало одељење за народно просвећивање, а у окрузима, срезовима и месним народним одборима су
постојала просветна одељења и референти, са посебним одсецима за
народно просвећивање. За рад на народном просвећивању су при просветним одељењима у окрузима, срезовима и местима стварани и културно-просветни одбори састављени од представника омладине, АФЖ-а,
синдиката, просветних раника и истакнутих образованих појединаца.
Поред аналфабетских течајева, у оквиру рада на народном просвећивању на свим просторима Југославије организовани су виши просветни
течајеви, политичка и културно-просветна предавања, приредбе, представе и дилетантске и читалачке групе, усмене и зидне новине. Оснивани су домови културе, народни универзитети, књижнице, библиотеке и
читаонице и друге установе које се поред школа појављују као центри
народног просвећивања. На крају, народно просвећивање је вршено и
путем штампе, радија и филма.2
Сви облици народног просвећивања су у мањој или већој мери
организовани и у Жупском срезу током првих послератних година, од
1945. до краја деценије. Рад на том пољу и овде се одвијао преко среских органа државне власти и масовних организација, а под руководством и контролом локалних органа Комунистичке партије. Жупски
срез је по административној подели Србије после Другог светског рата
припадао Крушевачком округу (уз копаонички, крушевачки, расински,
ражањски, темнићки, трстенички срез и град Крушевац). По првом
послератном попису становништва из 1948. године обухватао је 14
месних народних одбора, са 48 насеља и седиштем у Александровцу. У
срезу је живело 28.293 становника, од тога 1.027 у варошици Александровцу.3
1

Ljubodrag Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji
1945–1952, Beograd 1988, 28–30; Драгомир Бонџић, Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–1990, Историја 20. века, бр. 2, 2008, 395–401; Основне смернице наше просветне
политике, Београд 1945, Културна политика Југославије 1945–1952, Зборник докумената,
књ. 1, приредили Бранка Докнић, Милић Петровић, Иван Хофман, Београд 2009, 140–143.
2
Lj. Dimić, Agitprop kultura, 46–49, 52–54, 126–153; Д. Бонџић, Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–1990, 398–399; Културна политика Југославије 1945–
1952, књ. 1, 131–132, 257–330, 333–335.
3
Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga I,
Stanovništvo po polu i domaćinstva, Beograd 1951, 63.

Књижнице у Жупи после Другог светског рата
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Културно-просветне прилике у срезу су, као и у целој Србији,
биле веома лоше. Пре рата је у срезу било 63% неписменог становништва старијег од 10 година (чак 88,9% женског становништва), а до
почетка Другог светског рата мало је учињено на описмењавању, побољшању образовне структуре и повећању културног нивоа становника.4
Према подацима пописа 1948. године, у Жупском срезу је било 31,2%
неписмених становника старијих од 10 година (47,9% жена). У Александровцу је неписмених било 12,8%, а у неким деловима горње Жупе и
преко 50% (у Јелакцима (66,8%, 44,7% мушких и 88,0% женских).5 Без
школе је у срезу било 58,5% становништва (76,1% женског); основну
школу је имало 37,6% становника, средњу школу 3,7%, а факултетску
спрему само 17 особа (0,06%) и то сви мушког пола.6
Због лошег културно-просветног стања, односно великог броја
неписмених становника, и у Жупи је у првим годинама после Другог
светског рата основни вид народног просвећивања било описмењавање.7
Истовремено су, међутим, развијани и други облици народног просвећивања, како ради даљег подизања културног нивоа тек описмењених
становника, тако и ради подизања ниског културно-просветног нивоа
целокупног становништва.
Важну улогу у културној политици, народном просвећивању, па
и у самом описмењавању становника, имало је оснивање библиотека,
књижница и читаоница. Оне су биле практичне и приступачне народу,
нису много коштале, лако су се могле оснивати и одржавати, а за разлику од кампањских повремених акција, биле су сталне. Преко њих је требало популарисати књигу и учинити је приступачном у најзабитијим
деловима земље и сваком становнику, посебно онима тек описмењенима. Због значаја и намењене улоге, издато је упутство по којем је књижнице и читаонице требало оснивати смишљено и организовано, без
спонтаности и случајности. Упутством су били прописани изглед и величина зграда и просторија, унутрашње уређење, радно време и начини
рада. Поред скупљања и издавања књига, у књижницама је требало
популарисати књигу, развијати интересовање и љубав према књизи,
4

Дефинитивни резултати пописа становништва Краљевине Југославије 1931.
године, књ. 3, Присутно становништво по писмености и старости, Београд 1938.
5
Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948, knj. V, Stanovništvo po
pismenosti, Beograd 1955, 52–53, 80–81, 153.
6
Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948, knj. IV, Stanovništvo po
školskoj spremi, Beograd 1952, 80–81.
7
О томе видети: Драгомир Бонџић, Описмењавање у Жупи 1945–1950, Нематеријално културно наслеђе и локална средина. Резултати савремених мултидисциплинарних истраживања Александровачке жупе и околних области, Тематски зборник, уредник
Ивица Тодоровић, Александровац 2012, 67–92.
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организовати читалачке часове, изложбе књига, такмичења, сабирне
акције, итд. Књижнице су, осим образовне улоге, имале и јасну идеолошко-политичку васпитну улогу, пошто је садржај књига које су нуђене и
популарисане био сасвим одређен и усклађен са политиком владајуће
партије. У првом плану је требало набављати и давати на читање књиге
из социјалне литературе, марксистичко-лењинистичку литературу, књиге о НОБ-у, пољопривреди и др. Са друге стране, књижнице је требало
„очистити“ од заосталих књига „непријатељске“, „фашистичке“ садржине, неподобних писаца, буржоаске литературе, итд. 8
И власти и масовне организације у Жупском срезу су по завршетку рата почеле са оснивањем књижница и читаоница по селима, као и са
уређивањем библиотека у местима у којима су већ постојале и њиховим
прилагођавањем новом времену и циљевима нове културне политике.
Према писању листа Победа, 3. фебруара 1946. отворена је у Александровцу књижница Месног одбора Народног фронта, која је имала 500
књига, а Управа је ступила у везу са издавачким предузећима у Београду
ради набавке нових издања. Књижница је имала 350 чланова, издавала
је књиге два пута недељно, а чланарина је износила 5 динара месечно.9
Почетком 1946. у целом Крушевачком округу је било 120 књижница са
16.578 књига. Указивано је на значај оснивања књижница „за ширење
писмености и знања у народу“ и сматрано је да на све начине треба
оснивати нове књижнице и „преудесити кафане у домове културе и књижнице“, а од Министарства просвете Србије су очекиване неопходне
књиге. Наравно, морало се водити рачуна и о идеолошкој исправности
постојећих књига, те је упозоравано на „многе књиге сумњивог и штетног садржаја које треба избацити, и предати фабрикама хартије на прераду“.10
Као и све у том времену, и народно просвећивање се одвијало
кроз такмичење. Омладина Жупе је у пролеће 1946. уочи конгреса УСАОЈ прогласила такмичење у описмењавању, оснивању течајева, давању
приредби, оснивању књижница и читалачких група.11 Тако је већ априла
1947. у срезу било 55 омладинских и народних књижница са 5.166 књига. Уочавано је, међутим, да док набавка књига расте, у народу и даље
није велико интересовање за њихово коришћење.12 Оцењено је да оснивање књижница и читаоница у срезу иде споро, и да у њиховом раду
8

Lj. Dimić, Agitprop kultura, 142–143; Културна политика Југославије 1945–
1952, књ. 1, 308–309.
9
Победа, бр. 13, 8. фебруар 1946, 3.
10
Победа, бр. 9, 11. јануар 1946, 3.
11
Победа, бр. 16, 1. март 1946, 3.
12
Победа, бр. 17, 2. мај 1947, 3.
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постоје бројни проблеми. Стање је било још и подношљиво у самом
Александровцу, али је у селима, посебно мањим и забаченијим, било
изразито лоше. У планинском делу Жупе, због раштрканости кућа,
постојале су тешкоће и у организовању читалачких група. До 1948. у
Жупи је постојало 12 читалачких група, а у прва три месеца те године
Народна омладина је основала још 89 група са 3.435 чланова.13
У мају 1948. одржана је скупштина савеза културно-просветних
друштава Среза жупског у Александровцу. Реферат о задацима културно-просветног рада је поднео Арсеније Балетић, изабран је управни
одбор, одређен план и постављени задаци заједнице. Требало је појачати
рад у постојеће 23 књижнице и читаонице, основати фолклорне групе и
поред народног универзитета у Александровцу, основати у Плешу, Г.
Ступњу, Ратају и Трнавцима.14 Тада је у 23 књижнице у Жупском срезу
било 4.637 књига, а у току је било отварање нових читаоница и набавка
нових књига. Народна књижница у Александровцу је имала 905 књига и
177 чланова. Током године 102 читаоца прочитала су 190 књига. Међу
читаоцима је било 40 омладинаца, 30 службеника, 9 радника и 24 домаћице. Месни народни одбор Александровац је планирао да се 1948. набави 500 књига за библиотеку, а преко Среског народног одбора и одбора
Народног фронта су набављане књиге за сеоске књижнице. У Горњем
Ступњу је постојала књижница са 390 књига, у Ратају са 380, а током
1948. и 1949. стално је растао број књига и новооснованих књижница.15
Подстицај за оснивање нових и побољшање рада постојећих књижница и читаоница дао је и срески агитпроп апарат Среског комитета
КП Александровца на састанку 30. октобра 1948. На том састанку критикован је рад Савеза културно-просветних друштава у срезу на свим
пољима народног просвећивања, нарочито чињеница да су споро осниване књижнице и читаонице. Затражена је и већа активност на народном просвећивању, нарочито у селима.16
Народне књижнице, месни органи и управници основних школа
су од 1948. слали месечне и шестомесечне извештаје Среском народном
одбору о стању књижница и читаоница, броју књига и прочитаних књига
и читалаца, њиховом саставу по полу и социјалном статусу (сељаци,
омладина, радници, службеници, домаћице), као и о садржини најчешће
читаних књига. Просветни одсек Среског НО упућивао је те податке
13

Победа, бр. 15, 10. април 1948, 2.
Победа, бр. 22, 29. мај 1948, 3.
15
Победа, бр. 10, 6. март 1948, 4; Исто, бр. 23, 5. јун 1948, 3.
16
Историјски архив Крушевца (ИАК), ДО-П-18/1948, фонд ЦК СКС Александровац, Записник састанка Агитпроп комисије Среског комитета КП Александровац, 30.
октобар 1948.
14

174

Драгомир Бонџић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

Министарству просвете. Из ових извештаја се може видети и време
оснивања појединих књижница, бројно стање књига, динамика читања и
састав читалаца, као и тешкоће и проблеми у раду.17
Неке књижнице су основане још у Краљевини, али оне су после
Другог светског рата организоване на потпуно новим принципима у
складу са партијском културном политиком. У Великој Врбници је основана књижница још 20. новембра 1928. Крајем 1948. имала је 277 књига
и 86 читалаца, и то 71 омладинаца, 10 пионира, 8 службеника и 4 домаћице. Током децембра 1948, 6 читалаца је прочитало 15 књига. Само у
извештају ове књижнице с краја 1948. наведени су наслови који се највише читају: Корчагинова срећа, Рођени у бури, Како сам учио, Шта да се
ради, Приповетке Чехова и други. У извештају је наведено да се највише
читају књиге „новијег издања“, „прожете идејама Маркса и Лењина“ и
„идејама напредног човечанства“. Крајем 1948. у Великој Врбници није
било читаонице због недостатка просторије, нити читалачких група, због
недостатка гаса за осветљење.18
У Ратају је књижница основана 1946, а од јуна до децембра 1948.
имала је 250 књига. Књижница и читаоница су биле одвојене од школе и
деловале су при Месном народном одбору. У том периоду је прочитано
115 књига. Било је укупно 45 читалаца, од чега само 7 жена, 31 службеник, а по 7 сељака и омладинаца. Највише су читане књиге забавног
садржаја. И почетком 1949. књижница је имала 250 књига, а за прва
четири месеца 45 читалаца прочитало је 59 књига. Међу читаоцима је
било 35 омладинаца, 8 службеника и 2 сељака. У селу су постојале и
читалачке групе при АФЖ.19
Књижница у Латковцу је основана 1946, почетком и крајем 1949.
имала је 116 књига, али су слабо коришћене. Током јануара само седам
читалаца прочитало је 7 књига, а фебруара 1949. седам читалаца је прочитало 10 књига, и то политичке и пољопривредне садржине; септембра
1949. само су три читаоца прочитала свега 3 књиге, исте садржине. У
селу су тада постојале и две читалачке групе са 115 лица.20
У Трнавцима, књижница је основана 24. новембра 1946. Почетком 1949. имала је 369 књига, у јануару 1949. 41 читаоца и 68 прочитаних књига, у фебруару 41 читаоца и 54 књиге, марта 31 читаоца и 49
17

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу.
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Велика Врбница – СНО, 13. новембар 1948, 23. децембра 1948.
19
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Ратаје – СНО,
12. новембар 1948, 17. јануар 1949, 11. мај 1949.
20
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Латковац –
СНО, 1. фебруар 1949, 24. фебруар 1949, 7. октобар 1949.
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књига, априла 26 читалаца и 35 прочитаних књига. Највише је читала
омладина, и то романе и приповетке.21 И књижница у Дренчи је основана већ 1946. Почетком 1949. имала је 225 књига, а током фебруара је
прочитано 53 књига, углавном белетристике. 22
Књижница у Ржаница је основана јануара 1948, а крајем 1948. и
до краја 1949. имала је 96 књига. Од јануара до априла 1949. било је 35
читалаца. Октобра 1949. имала је 24 читаоца, од тога 18 мушких и 6
женских (21 омладинац, 23 сељака, 1 службеник). У октобру 1949. прочитано је 28 књига, највише пољопривредног и политичког садржаја.
Читаоница није постојала због недостатка просторија. У селу је било
читалачких група, али су слабо радиле због пољских радова и недостатка гаса за осветљење.23
Књижница у Горњем Ступњу је основана 1. фебруара 1948, а
почетком 1949. имала је 371 књигу. Јануара 1949, 98 читалаца прочитало је исто толико књига. Фебруара 1949. било је 35 читалаца, а прочитана је 41 књига. Књижница је била смештена у приватној згради и није
имала читаоницу. Пролећни пољопривредни радови су значајно ометали целокупан рад на народном просвећивању, па тако и рад књижница.
Из књижнице у Горњем Ступњу током априла 1949. због пољопривредних радова прочитане само 4 књиге.24 У Гаревини је књижница основана
23. фебруара 1948, а децембра те године је имала 40 књига и све су биле
прочитане. Постојала је и читаоница у коју је било учлањено 140 особа,
углавном сељака и омладинаца.25
Књижница у Стублу је основана 22. маја 1948. при основној школи. Током јануара и фебруара 1949. било је само 15 књига и исто толико
је прочитано. Истовремено, било је уписано 40 читалаца и то 20 мушкараца и жена, од чега 12 сељака и 28 сељака-омладинаца. У извештају за
фебруар 1949. дата је напомена да се скупља добровољни прилог за
куповину нових књига и да је у плану да се набави још 50 књига. Стубал
је имао и читаоницу у школској згради која је радила четвртком, суботом и недељом.26
21

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Трнавци –
СНО, 11. мај 1949.
22
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Дренча – СНО,
27. фебруар 1949.
23
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, ОШ Ржаница –
СНО, бр. 71, 11. мај 1949.
24
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Горњи Ступањ
– СНО, 5. март 1949, 11. мај 1949.
25
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Гаревина –
СНО, 27. децембар 1948.
26
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Стубал – СНО,
1. фебруар 1949, 7. март 1949.
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Књижница у Дашници је основана 1948 (мада је постојала још од
1926) и радила је петком између 14–16 и недељом од 14 до 18 часова.
Књижничар је био Петар Мајдевац са платом од 400 динара. Фебруара
1949. било је 123 књиге, а 15 читалаца је прочитало 15 књига. У марту
1949. имала је 120 књига, од којих је 20 прочитано. Априла 1949. имала
је 122 књиге, а 20 читалаца је прочитало 20 књига, углавном о НОР-у.27
И књижница у Доброљупцима је основана 1948, као у већини других
села радила је у основној школи и није имала читаоницу. Била је отворена четвртком и недељом, а књижничар је био Миодраг Палуровић
коме је задружна управа обећала плату. Почетком 1949. књижница је
имала 120 књига, а од јануара до априла сеоска омладина је прочитала
66 књига. Било је уписано 180 читалаца и то 87 мушкараца и 93 жене, од
тога 172 сељака и 8 службеника. Читана је углавном пољопривредна
литература.28
Књижница у Грчаку је основана 1948. при школи, односно при
земљорадничкој задрузи. Почетком 1949. књижница је имала 61 књигу,
а од јануара до априла је прочитано 29 књига и то од стране 19 читалаца, претежно омладине, и то књиге руских писаца, књиге са историјским
садржајем, књиге о НОБ-у и социјалистичкој изградњи. Укупно је било
39 чланова и то 38 сељака и 1 интелектуалац, односно 31 омладинац и 8
фронтоваца. Читаонице није било, јер није постојала погодна просторија. Током маја су прочитане само две књиге, а уопште су читане углавном књиге о НОБ, приповетке и народне песме.29 Исте године је основана и књижница у Љубинцима која је у децембру имала 168 књига и 25
читалаца који су читали углавном књиге о НОБ-у и теорији марксизмалењинизма. Налазила се у школској згради и није имала читаоницу.30
У Тулешу се крајем 1948. радило на оснивању књижнице и читаонице, а постојале су читалачке групе међу женама и омладином.
Почетком 1949. отворена је књижница која је 1. марта имала 66 књига, а
до тада је било прочитано 35. Маја 1949. из књижнице су, због пољских
радова, узете само две књиге а од марта до маја 35.31 Витково почетком
1949. још није имало читаоницу, а књижница је имала 222 књиге. Било
27

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Дашница –
СНО, 1. мај 1949, 4. јун 1949.
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ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Доброљупци –
СНО, 25. април 1949.
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ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Грчак – СНО,
30. мај 1949, 10. јун 1949.
30
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Љубинци –
СНО, 20. децембар 1948.
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је уписано 85 чланова, њих 54 је од јануара до априла прочитало 54
књиге, углавном приповетке српских писаца. Током маја је због пољопривредних радова и из ове књижнице прочитано само 7 књига.32
Према извештају управитеља школе крајем 1948. у Плочи није
било ни књижнице ни читаонице. Већ јануара 1949. управитељ је известио просветни одсек СНО да у селу постоји књижница са 157 књига,
али да је број читалаца веома мали и да ће се агитационим мерама
ускоро повећати. Књиге су биле из области марксизма-лењинизма, разне друге политичке брошуре, привредне и стручне књиге, белетристика, итд.33 Истовремено је и управитељ школе у Суботици известио да је
при школи основана народна књижница са читаоницом, са 63 књиге од
којих је 39 већ било издато на читање. Он је изразио уверење да број
интересената за књижницу расте и да ће „ускоро све поучне и корисне
књиге бити издате народу на употребу – читање“. У том селу су тада
постојале и четири читалачке групе које су одржале два састанка на
којима су прорађивале актуелну политичку ситуацију и чланак Едварда Кардеља.34
По прегледном списку књижница који је СНО Александровац
саставио по подацима од села за које је био надлежан, током школске
1948/49. књижнице су постојале: у Александровцу са 975 књига и пионирска са 186 књига; у Великој Врбници 277 књига и 9 читалаца;
Трнавцима 369 књига и 41 читалац; Виткову 179 књига и 19 читалаца;
Стублу 55 књига и 60 читалаца; Горњем Ступњу 371 књига и 23 читалаца; Горњем Злегињу (основана 1947) 300 књига и 53 читалаца; Латковцу 98 књига и 12 читалаца; Ратају 380 књига; Ржаници 96 књига и 6
читалаца; Љубинцима 122 књиге; Плешу основана 1948, 155 књига 18
читалаца; Дашници са 82 књиге; Новацима са 156 књига; Дренчи са
202 књиге и 5 читалаца; Доброљупцима са 253 књиге; Доњем Злегињу
са 180 књига; Гаревини са 97 књига; Суботици са 123 књиге; Шљивову
са 86 књига; Доњим Вратарима са 103 књиге; Бзеницама са 98 књига;
Парчину 75, Лесеновцима са 47 књига; и Јелакцима са 106 књига.35
Дакле, од 48 насеља књижнице су постојале у 25. У неким селима као
што је Пуховац није било ни књижнице нити интересовања за њено
отварање. С друге стране, у Рогавчини и поред напора учитеља Милу32

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Витково – СНО,
28. мај 1949, 6. јун 1949.
33
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Плоча – СНО,
21. новембар 1948; 11. јануар 1949.
34
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Суботица –
СНО, 5. јануар 1949.
35
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Списак народних књижница и читаоница школске 1948/49.
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тина Миљковића средином 1949. није основана ни књижница ни читаоница.36
Рад књижница су пратили велики проблеми са обезбеђењем, уређењем и одржавањем просторија, затим са набавком књига, привлачењем читалаца и коришћењем постојећих књига, нарочито у периодима
интензивних пољопривредних радова. У извештају СНО Александровац
Министарству просвете из јуна 1949. оцењено је да рад народних књижница у Жупском срезу даје слабе резултате. Сеоске књижнице нису
имале погодне просторије за смештај, а пољопривредни радови су потпуно прекидали интересовање, „које и иначе није било пробуђено код
ширих маса нашег села“. У Александровцу је стање било нешто боље:
свечано је отворена Народна читаоница која је имала пространу зграду,
радила је сваког дана и осим књигама била снабдевена дневном штампом и већим бројем часописа. Радило се на увећању сталног броја читалаца. С друге стране, већ у овом периоду није било новоотворених књижница у срезу. 37
У већини сеоских књижница није било читаоница због недостатка простора. Поједине сеоске књижнице су повремено западале у
тешкоће и прекидале рад, због непостојања простора или малог интересовања за читање књига. Тако су читаоница и књижница у Плешу престале да раде априла 1949, зато што је месни Народни одбор узео за своје потребе просторију у којој су биле смештене, а није била на располагању друга адекватна просторија. Већ октобра исте године поново су
отворене и књижница и читаоница, биле су добро уређене и представљале су „прави просветни кутак“.38
Ситуација је била нарочито тешка у селу Шљивову. Управитељ
школе Милисав Борђошки је јануара 1949. писао просветном одељењу
СНО: „У вези траженог полугодишњег извештаја народне књижнице и
читаонице не желим да Вас обмањујем и да Вам шаљем лажан извештај
кад књижница тако рећи не постоји, нити постоји нека управа. Књиге се
налазе растурене по селу, а о њима нема нико тачан увид тако да се не
зна где су оне. Књижница се налази у канцеларији омладинског актива,
те мислим да би најбоље било позвати омладинског руководиоца да он
36

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Пухвац – СНО,
8. мај 1949; Рогавчина – СНО, 15. новембар 1948, мај 1949.
37
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Повереништво
за просвету и културу СНО Александровац – Одељењу за народно просвећивање Министарства просвете НР Србије, 8. јун 1949, Извештај о народном просвећивању.
38
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Плеш – СНО,
18. април 1949; Исто, Извештај СНО Александровац – ОНО Крушевац, 31. октобра 1949,
бр. 13536.
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изложи право стање ствари“.39 После реакције повереништва за просвету СНО земљорадничка задруга Трнавци у Шљивову је априла 1949.
пронашла посебну зграду за задружну читаоницу у којој је смештена
литература, а обезбеђени су и књижничари који су радили четвртком и
недељом. Повезали су се са повереником за агитпроп среског савеза
земљорадничких задруга ради набавке нових књига.40
Премда је ситуација била тежа на селу, и књижнице у самом
Александровцу су биле запостављене. Маја 1949. примећено је да се
школској књижници при основној школи у Александровцу не посвећује
велика пажња. Уочено је да „поред тога што су књиге растурене изложене су пропадању од разних других предмета који су смештени у том
орману као: хране за исхрану, разних одпадака, лишћа, и друго“. Повереник за просвету скренуо је управитељу школе пажњу да заједно са
наставницима уреди књижницу, и наговестио нови преглед.41
Осим оснивања књижница, њиховог рада, набавке књига и решавања разних проблема, посебно је важно било и очистити књижнице од књига
које су сматране идеолошки штетним. Тај посао је обављан на нивоу читаве
земље, у свим библиотекама и књижницама, а њиме је руководило само
Министарство просвете Србије. Већ на почетку оснивања књижница 1946.
године, Министарство просвете је упозорило на питање идеолошког садржаја књига и указало на „многе књиге сумњивог и штетног садржаја које
треба избацити и предати фабрикама хартије на прераду“.42
И поред напора локалних органа власти и локалног агитпроп
апарата, тај посао није брзо и ефикасно спроведен, тако да је био актуелан и крајем 40-их година. Јануара 1949. Министарство просвете Србије
је послало следећи акт повереништву за просвету СНО Александровац:
„Потребно је да одстраните из народних књижница и читаоница све
књиге изразито фашистичке, монархофашистичке и порнографске
садржине, које ћете сакупити у Среској библиотеци или Повереништву
за просвету, како бисте доцније могли предати комисији за дистрибуцију књига. Доставите нам списак тих повучених књига“.43 Из среза је убр39

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, ОШ Шљивово –
СНО, бр. 35, 22. јануар 1949.
40
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, ОШ Шљивово –
СНО, 19. април 1949.
41
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Повереништво
за просвету и културу СНО Александровац – Управитељу ОШ Александровац, 10. мај
1949.
42
Победа, бр. 9, 11. јануар 1946, 3.
43
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Министарство
просвете НР Србије – Повереништву за просвету СНО Александровац, бр. 4626, 20. јануар 1949.
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зо узвраћено да није извршен комисијски преглед књижница и читаоница и да из њих нису одстрањене „штетне књиге“ и од Министарства је
хитно затражен списак књига које треба избацити из књижница.44 Није
познато да ли је Министарство послало такав списак, нити када су
локални органи извршили преглед и „чишћење“ среских књижница, али
у грађи среског повереништва за просвету је сачуван недатиран „списак
књига које треба избацити из књижнице“. На њему је 50 ставки, с тим да
су поред појединачних наслова наведена и сва дела појединих аутора:
„сва дела генерала Краснова“, „сва дела од Ердењија, Зеновина и Гуња и
„два дела од Фридриха Ничеа“. Међу проскрибованим књигама су биле:
Мусолини и Вође Европе од Емила Лудвига, Наполеон и Антихрист од
Мерешковског, Лењин од Осеидовског, Краљ од Анонима, Мадона спаваћих кола и друге од Мориса Докобре, Хришћанство и класна борба од
Берђајева, Принципи вођења од Николе Трифуновића, Огањ од Данунција, Неимари савремене Европе од Карла Сфорце, Теорија друштвеног
господарства од Економуса, Од Николе II до Лењина I и Распућин од
Алексија Ксуњина, Историја Русије од Јеличића, итд. Поред очигледних
идеолошких и политичких „опасности“ које се могу уочити из наведених наслова, у списку су очигледне и грешке у навођењу наслова и аутора, које су тако бројне да се не могу приписати случају већ пре неукости
идеолога и спроводника агитпроп културе (Берђајев је наведен као „Борђојев“, Карло Сфорца као „Совца“, Данунцио као „Дадунцио“, итд.).45

44

ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Повереништво
за просвету СНО Александровац – Министарству просвете НР Србије, бр. 1887, 27. јануар 1949.
45
ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Списак књига
које треба избацити из књижница.
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РЕЗИМЕ
КЊИЖНИЦЕ У ЖУПИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Локални органи власти у Жупском срезу су у првим годинама
после Другог светског рата заједно са партијским агитпроп апаратом и
масовним организацијама улагали велике напоре на народном просвећивању, спровођењу партијске агитпроповске политике и побољшању
наслеђених културно-просветних прилика. Због великог броја неписмених становника највише пажње је посвећивано описмењавању и аналфабетским течајевима, али су упоредо с тим улагани велики напори у разне видове народног просвећивања. Важна улога је придавана оснивању
књижница и читаоница и организовању читалачких група, како ради
утврђивања и ширења знања тек описмењеног становништва, тако и
ради културно-просветног уздизања целокупног народа. У Жупском срезу су осниване и реорганизоване постојеће књижнице већ од 1945, пре
свега у оквиру школа, као и задруга и месних органа власти, а посебан
пораст броја књижница и књига у њима забележен је током 1948. и 1949.
године. Упркос томе, уочен је низ проблема који су ометали оснивање и
рад књижница и читаоница у Жупи, нарочито на селу. Пре свега, често
је било тешко наћи зграде и адекватне просторије за њихов смештај.
Затим, број књига је био недовољан, а њихова садржина често неодговарајућа потребама. Заинтересованих читалаца је било мало, нарочито на
селу, где је број читалаца и прочитаних књига драстично опадао у периодима интензивних пољопривредних радова. И на крају, проблем је
представљао и идеолошко-политички садржај књига, тако да је тражено
да књижнице буду „прочишћене“ и из њих избачене све књиге „непријатељске“ и „неподобне“ садржине.
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SUMMARY
LIBRARIES IN ŽUPA AFTER THE SECOND WORLD WAR
Local authorities in the district of Župa in the first years after
World War II along with party agitprop apparatus and mass organizations
invested great efforts in people's education, the implementation of the party's agitprop politics and improvement of the inherited cultural and educational opportunities. Due to the large number of illiterates most attention
is paid to teach the illiterates and the illiteracy courses, but along with that
great efforts were expended in various forms of popular education. An important role was given to the establishment of libraries and reading rooms
and organizing reading groups, in order to identify and spread knowledge
of newly literate population as well as for cultural and educational edification of the whole nation. In the district of Župa libraries were established
and reorganized since 1945, primarily in the schools, as well as cooperatives and local authorities, and particular increase of libraries and the
number of books in them was recorded during in 1948 and 1949. Despite
this, there has been a number of problems that hinder the establishment
and operation of libraries and reading rooms in the district of Župa, especially in rural areas. First of all, it was often difficult to find a building and
adequate facilities for their accommodation. Then, the number of books
was insufficient, and their content is often inadequate. Interested readers
were few, especially in rural areas, where the number of readers and read
books declined drastically during periods of intense agricultural activities.
Finally, the issue was a political and ideological content of books, so the
libraries are required to be "cleansed" and all the books of "the enemy" and
"unsuitable" content thrown out.
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НАРОДНА ВЕРОВАЊА БРУСА И ОКОЛИНЕ
АПСТРАКТ: Овим стручним радом обухваћена су најзаступљенија
народна веровања подручја Бруса и његове околине у прошлости и савременом добу. Прилог проучавању ове теме користиће и многим другим истраживачима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Брус, околина, веровања, митологија, митска
бића, остала митска веровања, савремено доба, промене.

Уводне напомене
Теренским испитивањима на територији општине Брус, која су
обављена у већини села (укупно их је 58) и која су обухватила око две
стотине испитаника, прикупљена је обимна грађа која садржи занимљиве и разноврсне податке из области народних веровања. Испитивања су
трајала по неколико месеци и обављана су током протеклих година
(1983, 1984, 1990, 1993, 2006). На основу те грађе, систематски и методолошки обрађене, настао је овај рад, као презентација о духовном
животу овдашњих, нарочито поткопаоничких житеља, код којих је
духовни живот био и остао снажно изражен.
Досељавајући се из различитих крајева у XVIII веку, притиснути
турским угњетавањем, људи су собом носили и различите погледе на
свет, начин живота, обичаје и веровања. Долазило је до мешања и сажимања досељеника и овдашњег, аутохтоног живља, што се одразило на
начин живота, обичаје и веровања. Но, и поред тога, и досељеници и
овдашње становништво задржали су извесне особености у својим веровањима и начину живота. Тако је дошло до стварања сложеног духовног
живота овог подручја.
Као део богате народне традиције, веровања су се преносила с
колена на колено, на различитим окупљањима људи, као што су прела,
игре, свадбе, сахране, славе, годишњи обреди, свечане и празничне при-
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лике. Дубоко вера у Бога, али и натприродне силе прожимала је свакодневни живот ових људи, чинећи важан сегмент у животу сваког појединца и читаве заједнице. Управо због тога многа веровања одржала су
се и до данас.

Митологија
На овом подручју постоје разна веровања о неживим елементима
природе, веровања у вези са небеским телима и атмосферским појавама. Култ природе, веровања о животињама и биљкама имају, такође,
велики значај у духовном животу овдашњег становништва.
I. Народна веровања о неживим елементима у природи
Приче о настанку света засноване су на веровању да је свет створио Бог и да су му при томе помагали анђели.
1. Веровања о земљи. Да је планета Земља округла познато је
свим испитаницима проучаваног подручја, али још увек влада древно
мишљење – тумачење и веровање о равној плочи која стоји на води или
лежи на стубовима који каткад попусте те се земља затресе, како се
објашњава земљотрес, иначе честа појава у овом крају. Земљу као извор
живота обожавали су са осећањем страхопоштовања. То се може уочити
и из једног привредно-правног обичаја: померање белега (међе – границе
између земљишних парцела два или више власника) на земљи (њиви), тј.
крађа туђе земље, сматрало се великим грехом. Онога који би то учинио
очекивале су страшне последице: велике муке на самрти, јер његова грешна душа неће хтети лако да га напусти, осећаће тежак и велики камен
на грудима због чега ће непрестано викати: „Померите стену, ето ми је
на грудима!“. Да би такво мучење престало, требало је да исповеди све
своје грехе које је починио за живота, а на оном свету био би кажњен да
носи велики камен око врата или да рије по земљи као крт (кртица). Због
његовог греха испаштала би му и деца све до деветог колена, рађајући се
саката и малоумна.
Земља се никако није смела обрађивати о празницима нити се
тада смело било шта у вези са њом радити.
Земља је коришћена и у народној медицини, за лечење различитих болести, и то тако што би се болесници напаривали земљом коју су,
умотану у пешкир, спуштали у врелу воду.
Веровало се да је земља давалац живота, јер се из ње све рађа па
је самим тим седиште живота, и, с друге стране, прималац умрлих –
пошто из ње све долази, у њу се и враћа.
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2. Веровања о води. И вода је, попут земље, била веома поштована и придаване су јој одлике живог бића. Врло је раширено мишљење
о лековитим водама, тзв. светим изворима, којих је доста на овом подручју (села Домишевина, Витоше, Доње Левиће и друга). Вода са ових
извора сматра се лековитом за очи, кожу и органе за варење. У тим
изворима се, по веровању, купају виле или су их посветили свеци. Обичај је да се у ове изворе баца ситан новац у сврху даривања, за здравље и
срећу. По предању, у месту званом Гужвеник постојала је велика стена
из које је текла лековита вода. Веровало се да испод овог камена живе
свеци који су се обично појављивали на Светог Методија и недељом и
тада су само безгрешни људи могли видети како високо лете на небу. Обичај је био (и данас је) да се на Светог Методија људи окупљају око извора, носећи од куће по три поскура (мали, округли хлебови – колачи), где
би их окадили, као и воду са извора коју би понели кућама, за здравље,
њих самих и њихове стоке.
Изворска вода се не сме пити ноћу јер у води и поред ње живе
натприродна бића – караконџуле и змајеви.
Воду затечену у кући у којој је тог дана неко умро укућани не
користе ни у какве сврхе, из веровања да је иста нечиста, загађена и
самим тим нездрава, већ је просипају и доносе нову, свежу. Мртваца
обавезно морају окупати и сав његов веш опрати како у току године не
би било суше.
Одређеним празницима и данима, као што су Свети Сава, Аранђеловдан и Просенац, односно средом, петком и недељом, жене нису
прале косе, јер се веровало да ће оседети пре времена, као ни веш од
Божића до Крстовдана.
Богојављенска вода је она коју је поп осветио на Богојављење,
верује се да је лековита и да се никада не може укварити. Користе је за
лечење разних болести и одржавање општег здравља.
Неначету воду, такође, сматрају лековитом; то је она вода која
тог дана није захватана на извору, па се зато захвата рано, пре сунца.
За заштиту од поплава вршио се откуп воде на тај начин што би
дугу (дрвену даску бурета), окићену једним белим и једним жутим цветом, бацили у воду изговарајући: „Жути цвет на онај свет, а бели на
овај“. Текуће воде замишљају као пут којим се стиже у свет духова, до
својих ближњих умрлих, као пут којим им се могу доставити поруке или
дарови. Мртвом водом или мртвајом, за разлику од живе (оне која је у
сталном покрету), сматра се она која никуда не отиче већ стоји у месту.
У водама и око вода, као што је већ поменуто, живе демонска бића –
змајеви, ђаволи, караконџуле и слични демони, те кад загрми треба
покрити судове с водом, да се не увуку ђаволи који беже од громова.
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Пошто је вода попут живог бића, поздрављају је и позивају при
различитим обредима, а када је на ватри, пред кључање, када почне да
зуји – треба је уклонити да се не мучи; када се донесе у кућу са извора,
спусти се на земљу да се одмори, па се тек онда користи за пиће. Вода се
не уноси у кућу после заласка сунца да се с њом не унесу демони, али ако
је прека потреба за тим, онда се од ње мало попрска огњиште, односно
ватра, што има заштитну улогу. Вода којом је окупано мало дете не
износи се напоље после заласка сунца. Верује се да је вода потребна
покојницима на оном свету јер тамо влада жеђ, па се због тога вода
директно даје покојнику тако што се за мртвацем носи посуда с водом
која се разбије на гробљу.
Када неко полази од куће да обави какав важан посао или задатак, за њим се проспе мало воде како би се све добро и успешно завршило, да све тече као вода. Овај, као и многи други обичаји и веровања у
вези са водом, одржао се до данашњих дана.
3. Веровања о ватри. Ватра је поштована, обожавана и придавана су јој натприродна својства, као и месту на којем гори и предметима
који су у сталној вези с огњиштем.
Ватра је, пре свега, имала апотропејску моћ против мистичних
сила. Нарочито се приписује велика снага живој ватри (добијеној трењем два дрвета и на сличне начине), која тера зле духове, лечи и штити
од болести.
Огњиште и ватра на њему не сме се ни на који начин оскрнавити,
јер се верује да је огњиште боравиште душа предака. На огњишту се
ватра никада није гасила, осим када се гасе све ватре у селу – непосредно пред вађење нове живе ватре, или у случају да неко умре у кући –
када се гасила ватра на домаћем огњишту.
Постоје и одређене забране у вези са ватром. Тако, на пример,
трудна жена не сме да гледа ватру у пољу и у даљини уопште јер ће, у
супротном, родити црвено дете. Но, ако би се то и десило, такво дете
излечило би се купањем у води с пепелом донетим из суседног села.
Трудница не сме да гледа ни упаљену свећу да не би родила жуто дете,
а ако би се, опет, такво и родило, лечено је купањем у води са свећом у
коју је мајка гледала. Трудница је само ноћу смела да носи ватру (шибице), и то ако је баш морала изаћи напоље, јер њима није препоручљиво
да излазе у то доба због демона, па им је та ватра и служила у одбрамбене, заштитне сврхе управо од таквих натприродних бића која би могла
да јој науде.
У вези са ватром постојао је и обичај да се на Благовести износи
смеће из куће и пали. Ту ватру би прескакала деца, ради здравља, очишћења и заштите од демона. Слично је било и са стоком, која је, опет
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ради заштите и здравља, протеривана између две ватре. Паљење ватри
одређених дана у години, дакле, имало је за циљ уништавање и отклањање злих утицаја, како са појединца, тако и са стоке или читаве сеоске
заједнице.
4. Веровања о камену. Камен је третиран као моћан апотропејон, средство које човека штити од сваког зла. Верује се да је камен жив,
да у њему живи или је живела душа неког покојника (надгробне камене
плоче, касније споменици) и да своја натприродна, животна својства
која поседује може да пренесе на човека ако га овај додирне. Из тог разлога врло често је камење коришћено у изради хамајлија.
Веровало се да камен може и да окамени (закамени) опасне, зле
силе или бића. То се може уочити и из једног обичаја карактеристичног
за пастире. Наиме, ради заштите оваца од вукова, „како би се вуковима
вилица скаменила“ те тако не би могли напасти стадо, чобани су на Мратиндан и Светог Мину, ујутру, пошто би појели попару с кајмаком, читавог дана држали под језиком каменчић и све време нису смели ништа
проговорити.
Врло је раширено веровање о постојању убојног камена који је
имао лековито својство у лечење убоја – рана, по чему је и добио назив.
Овај камен нема неки посебан облик, али је обавезно црвене (крваве)
боје. По казивањима испитаника, постоје две верзије настанка убојног
камена. По једној, камен је настао од крви рањеника и убијених јунака,
на месту где се одвијала борба, на којем се њихова крв претварала у
камен. По другој, камен је настао на месту попрсканом крвљу из туче ала
на небу. Лечење убојним каменом вршило се на више начина: тако што би
се каменом прешло преко ране болесника, при чему би се крв претварала у воду; тако што би болесник попио воду са у прах иситњеним убојним каменом; рањеник би попио воду у којој се налазио убојни камен
натрљан крвљу са ране.
Такође, раширено је и веровање у постојање камене стрелице
која, по речима казивача, настаје од грома, на оном месту где је гром ударио (у земљи се налази на дубини од девет метара, а на површини земље
појављује се тек после девет година). Камена стрелица имала је лековиту моћ, а користила се за гатање и лечење страве, и то тако што би болесник попио воду у којој се налази камена стрелица заједно с босиљком и
вучјим ноктима.
На основу свих поменутих примера, може се закључити да је
камен код становника овог поднебља имао велики значај у заштити
здравља човека и његове стоке, нарочито оваца од вукова, које су биле
основ његове егзистенције.
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II. Народна веровања у вези са небеским телима
и атмосферским појавама
Најдуже су се одржала предања о Сунцу, Месецу, Земљи и звездама. Постоје приче о родбинским односима Сунца са звездама, Месецом и Земљом. По веровању, Сунце и звезде настали су заједно, а касније
су од Сунца настали Месец и Земља. Због тога су Месец и Земља замишљани као брат и сестра.
Сунце човеку даје срећу, живот и берићет. Изгледом Сунца
могли су се предвидети неки догађаји, па ако је јарко црвено, то наговештава неку велику несрећу, чак крвопролиће. Замишљано је као живо
биће које се сваког јутра буди на истоку, а с вечери, када се буде Месец
и звезде, одлази на починак. До помрачење Сунца долази када га изједу
але; Сунце је изједено, аловита змија га пије или га ђаволи једу, кажу
испитаници. Оно је представљало велику несрећу за Србе, јер предсказује рат. За само Сунце то изједање није било опасно јер, с обзиром на то
да је живо, оно се обнављало. У вези са помрачењем, постоји занимљив
обичај који се односи на заштиту здравља људи и стоке: у току помрачења жене су износиле напоље каленицу (дрвену посуду) с водом и у тој би
води посматрале како се Сунце трза. Овом водом жене би потом замесиле хлеб који би се пекао на сунцу и такав је носио назив изед (по изједеном Сунцу), и имао је лековиту моћ.
Трагове соларног култа можемо уочити у појединим ритуалима
приликом одређених обичајних радњи у време прослављања годишњих
празника, као што је, на пример, окретање славског колача или обилажење записа у молитвеним литијама.
Месец је, такође, био персонификован, замишљан као живо биће
и, као што је већ напоменуто, у „родбинским“ је везама са Сунцем,
Земљом и звездама. Изглед Месеца прогнозира временске прилике.
Наиме, ако се око Месеца налази ограда (круг) – биће кише, а величином тог круга могло се одредити тачно време падавина. Помрачење
Месеца објашњава се, као и код помрачења Сунца, веровањем да Месец
једу ђаволи, али је у овом случају то представљало несрећу по непријатеља (Турке, по речима испитаника). Када је црвен – растржу га ђаволи и
тада, као и код помрачења, кажу да се месец трза или изе (изједе) се
Месец. Такође се износи посуда с водом у којој се Месец огледа и посматра се како се у води његов лад (сенка) трза (трепери), а том водом се
потом замеси хлеб изед на исти начин и служи у исте сврхе као већ споменути. Тмин Месец (који не сјаји уобичајеним сјајем) предсказује
невреме.

Народна веровања Бруса и околине

191

Месец и његове мене имали су велики утицај на човека, односно
пољске радове. Од месечевих мена зависио је принос биљака, као и време пољских радова, које се према њима и одређивало. Младина је млад
месец (узани месечев срп), уштап је пун или стари месец, док су дани у
осталим менама носили назив расипдани. За време расипдана не треба
започињати никакве радове. Да би година била родна, требало би сејати
жито при пуном месецу јер се веровало да стар, односно пун месец,
доноси и пун, богат род. Зато се није сејало, садило нити су се обављали
други пољски послови на младину.
Наведени примери показују да је становништво овог поднебља
осећало страхопоштовање према овом небеском телу, придајући му натприродна својства.
Према распореду звезда могла се одредити судбина. Сјајне звезде одређивале су добру, а тамне лошу судбину. За звезде репатице
веровало се да доносе, наслућују или сигнализују нечију смрт. Ако долазе са истока – добро је по Србе, а у случају да долазе са запада – не ваља,
по речима казивача. По једном предању, пред Први светски рат на небу
су се појавиле заставе које су донеле пропаст Краљевини Југославији.
Атмосферске појаве проузрокује Бог.
За дугу кажу да одбија време (овде значи невреме). У води, на
месту где се спустио крај дуге, живе змајеви и та вода је лековита за очи,
а може и да подмлади. Ако неко прође испод дуге, биће срећан, а исто
тако верује се да се на тај начин може променити и пол. Кад се дуга једним својим крајем спусти у воду, биће југовине – лепог времена. Дуга
штити од рушевина. По бојама дуге, у зависности од тога која боја преовладавала, гатало се каква ће година, односно род усева бити, па је тако
жута боја означавала добар род жита, зелена – доста ракије, плава –
богат род грожђа и вина итд. Облаке предводе змајеви, али и душе удављених. Веома честа атмосферска појава, односно падавина, на овом
подручју је град. Зато су људи предузимали многе мере заштите од ове
напасти која је много пута нанела велике штете, убијајући усеве и остављајући за собом пустош. Да се то не би догодило, пре свега, кажу да не
ваља радити на Бели четвртак, недељом и на Просенац. Постоје бајалице
против града, као што су: „А, иди тамо, немо овамо, овамо је веће чудо
но тамо, црвен петао црвено јаје снео, на коцу снео, с коца пало, није се
разбило“ или би се призивао утопљеник, нпр. Рале, речима: „О, Рале,
удављениче, враћај ово уз поље, где се поскури не месе, где се свећа не
пали, где се тамњани не каде и где петао не пева“ или „Не чудо на чудо,
овде веће чудо било, девојка дете родила, црвеном га пеленом покрила,
а све поље зеленом пеленом прекрила“. Да би град престао, треба преврнути кола, саоне (санке) или секиру, жене треба да оперу џак, прворође-
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но дете да поједе зрнце градовног леда, треба избацити напоље прибор за
јело, и то непаран број кашика. Предузимане су и превентивне мере:
нису орали њиву ако је на њој било снега, палили су божићну сламу
испред куће, метлу са дрвеним клином вукли су по земљи па би је уперили у облак, износили су канавац (кухињску ланену или памучну, ткану крпу) напоље, метлу су окретали наопако и стављали је иза врата,
старије жене чешљале су косу седећи поред кубета (пећи), деца су окретала главу ка сунцу, четвртком се није ваљало радити у пољу, но ако се
ипак морало, махало се косом, српом или мотком према облаку, као да
се прети облаку или се упозорава да не чини штету. За заштиту од града
коришћени су и крстови начињени од бадњака који би се постављали на
кров куће или у поља и њиве. Ако се огласи пре Благовести, птица кукавица може да најави аловиту годину (са пуно града).
Громовима управља Бог, а шаље их Свети Илија, да би на земљи
уништио зле душе. Муње шаљу змајеви (змајевити огањ) којима убијају
ђаволе. За разлику од грома, муња је обичан врео ваздух и није у стању
да убије човека. Верује се да змије чуваркуће и чувари поља штите од
грома. Да би се Свети Илија умилостивио, на Илиндан су се правили
венци од ливадског цвећа, није се смело радити на Свете Враче нити
плести за време грмљавине. Да громови не ударају у коприве верује и
становништво овог поднебља.
Кишу призивају додоле или младе девојке купајући се наге у
реци. У време великих суша, додоле – девојке у белим хаљинама, окићене цветним венцима, носећи у рукама посуде с водом и прскајући се
међусобно – призивале су кишу уз додолске песме, као што је „Ој, додо,
додоле, нама суша одоле,“ верујући да ће на тај начин изазвати кишу.
III. Култ природе
На овом подручју, култ природе био је и остао веома распрострањен и развијен. Тако су се до данашњих дана одржала веровања о животињама и биљкама које су имале значајну улогу и велики утицај на
живот људи овог поднебља. Док су неке животиње срећне по човека, друге доносе несрећу. Слично је и са биљкама, посебно оним лековитим,
којима је овај крај богат и које је народ пажљиво брао по обронцима
Копаоника, сушио и припремао у лековите сврхе.
1. Народна веровања о животињама
Веровања о вуку и обичаји у вези с њим настали су из убеђења да
ће примењивањем истих људи, односно њихова стада, бити заштићени
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од напада вукова, који су представљали, а и данас представљају, велику
опасност по стоку и становништво овог краја, нарочито поткопаоничких
села.
Примењивани су различити начини одбране и заштите од вукова.
Тако се, на пример, није радило на одређене празнике, као што су Мратиндан и Свети Мина; каменчић, већ споменут у веровањима о камену,
стављан је под језик чобанину, како би се вуку скаменила уста; псима се
на Божић није давало месо или су секиру забадали у пасје корито; вуна
се није прела увече, као ни од Божића до Благовести; на Божић, Ускрс,
Ђурђевдан, Аранђеловдан и током великих постова постојала је забрана
изговарања имена вука у кући, а негде и ван ње (уместо речи вук, смела
се употребити реч курјачина); на Задушнице, Просенац, Светог Саву и
Митровдан није се смело: бушити иглом, правити опанке, мотати вуну и
тежину на мотовила. Због вукова се постило и за време великих постова
– ускршњег (седам недеља), божићног (шест недеља), госпојинског (две
недеље) и арханђеловданског (једна недеља). У случају да стадо не дође
увече са паше, у кући су се везивале вериге. Сматра се да је Свети Сава
заштитник и господар вукова. Он одређује њихову судбину, када, где и
колико ће који вук појести оваца. Раширено је и веровање да Свети Сава
неће послати вукове кући поштеног човека, а ако би се то ипак догодило, Свети Сава би вуку скаменио вилице.
Из до сада реченог можемо закључити да је вук животиња која је
човеку доносила несрећу. С друге стране, човек је од вука имао и одређених користи, те су га из тог разлога сматрали и корисном животињом.
Наиме, верује се да вук може да закоље вампира, после чега остаје љига
на коју не ваља стати, због болести коју ова може пренети на човека
или домаћу животињу. Поједине делове вучјег тела користили су као
хамајлије, као што су нокти (против урока), зев (кожа око устију, коришћена за лечење страве, нарочито код деце), а крзно од вука, тзв. чукотина, коришћено је у народној медицини на тај начин што би болесника
полегли на крзно и кадили. Вучји зев поставили би изнад улазних врата
сточног објекта како би штитио стоку, а болесну особу од страве лечили
би на тај начин што би главу болесника провлачили кроз вучји зев.
У овом крају често се организују хајке на вукове, па је раније био
познат и обичај вучара. Убијеном вуку одрали би кожу и, натакнуту на
дрвену мотку, носили би кроз село, а један од ловаца обукао би женску
одећу, представљајући вучку снашу. Обилазећи куће у селу, певали су
вучарске песме, као што је:
„Дајте вуку вунице
да не једе јунице,
дајте вуку свашта доста
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да не коље око моста,
дајте вуку сланине
да не слази (силази) с планине!“
Поред веровања о вуку, мада у мањој мери, постоје и извесна
веровања о медведу. Медведи су се ређе појављивали од вукова, но
ипак, по неким причама које су се до данас одржале, може се закључити
да је и ова животиња човеку доносила несрећу. Наиме, медвед може да
урекне децу, од чега су се штитили запаћивањем пчела. Исто тако, сматра
се да медвед може имати порода са женом, о чему постоје разне приче
(нпр. у старија времена дешавало се да медвед одвуче девојку из села, а
онда би она потом родила дете које би личило и на човека и на медведа).
У неким селима овог подручја сматра се да лисица доноси срећу, а у неким несрећу, што такође указује на сложен духовни живот.
Свуда се верује да ће онај ко улови лисицу и користи њену шапу као
хамајлију бити врло способан и лукав ловац.
Сматра се да змија човеку доноси срећу, нарочито ако му пређе
пут. Постоје змије чуваркуће и змије чувари поља – познате и по називу
совељи. Њих није ваљало убијати јер би, у противном, дошло до несреће
(у лошем роду, болести људи и стоке, морила би их мора...). Аловите
змије сматране су несрећним животињама – сисале су млеко стоци и није
их ваљало убијати јер би се оном ко би то учинио догодила смрт, ако не
њему, онда неком од његових укућана. Постоје и приче да су змије
чуваркуће за време рата од непријатеља чувале закопано благо – сакривене драгоцености од сребра и злата. Змијски свлак коришћен је као
хамајлија против урока, болести, уједа, ноћних мора, или би се, због
истог, накађивало њиме. Змијска кожа је употребљавана и за гатање код
уједа змије и то тако што би се хукнуло у уједено место а онда изговориле бајалице (уз држање змијског свлака или накађивањем истим), као
што је, нпр. ова: „О земљо, тако ти неба високога, тако ти поља широкога, донеси ми лека!“ или: „Земља земљу репом бије, није због зле жене,
ни због доброг човека, јед се просу, раж се просу“. Постојала је забрана
изговарања речи змија, те је уместо ње изговарано она дугачка или гуја.
У току године су се празновала два празника посвећена змијама: Тодорице и Јеремијин дан. На Тодорице се нису правили опанци, није се
смело било шта бушити иглом, осим камена којег тог дана боду иглом уз
речи: „Боди гују да је није“. Уочи Јеремијиног дана, у поподневним
сатима, група деце, тзв. јеремије, обилазила је куће, правећи буку лупањем у канте, звона и сличне предмете и певајући јеремијске песме: „Јеремије у поље, / беж’те змије у море, / све су гује одбегле, / само једна
остала /и она се распала, /на две игле шиваћке, / на четири плетићке,
/на два трна глогова, / на четири шипкова,“ или „Јеремије у поље, / беж’те
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змије у море, / наше поље широко, / ваше море дубоко, / све су змије
побегле, / само једна остала / и она се распала, / на две игле сребрне, /
на два конца свилена“. Јеремије су међу собом делиле дарове у виду
хране и нешто ситног новца које су добијале од сваке куће. Веровало се
да се на овај начин могло утицати на непожељне змије – отровнице и да
ће људи и стока тако бити заштићени од њихових уједа.
Веровања о осталим животињама заступљена су на читавом подручју, али у много мањој мери него што је то случај са претходним
животињама. Док се за зеца верује да доноси несрећу (уколико истог
угледају, људи су прекидали сваки посао или путовање), јелен доноси
срећу. Постоји веровање да јелена штите виле. Његове рогове користили
су као украс, а парошке као апотропејон за заштиту од лептирака. Мрава није ваљало згазити, из веровања да ће оног који то учини пратити
малер; ако их има много – предсказују кишу. Пчеле и осе се сматрају
срећним по човека; саће користе као лек и као средство против урока.
Бурњаци (гуштери) слуте невољу и кишу уколико се крећу узбрдо, а
исто тако и ужљаци, ако их је много, предсказују кишу. Кад веверица
пређе пут човеку, тумачи се двојако: док једни верују да је то срећа за
човека, други пак мисле супротно. Пас људима доноси срећу. Верује се
да пси терају вампире. Не ваља стати на псећи сугреб, због бува, односно
болести, но ако се нехотице и стане и на кожи се појави црвенило са
сврабом, по речима казивача, кожу треба истрљати кострутном врећом.
Пас је веран човеку, вернији од жене, кажу мештани овог поднебља.
Мачка доноси несрећу – ако прескочи мртвог човека, мртвац ће се
повампирити; ако човеку пређе пут, нарочито црна мачка с белим белегом на челу, није добро, слути на зло. Кокошке је имала свака кућа у
селу и од њих је имала велике користи, па ипак се сматрало да ова
живина може да донесе несрећу човеку. Наиме, и кокошка, попут мачке, може да повампири мртвог човека уколико га прескочи. Поседује, по
речима казивача, и моћ предсказања, па тако предсказује земљотрес.
2. Народна веровања у вези са биљкама
Подручје Бруса, нарочито копаоничка област, од давнина па све
до дана данашњег обилује разноврсним растињем, посебно биљем лековитог својства које је условило појаву народних лекара – видара и развијену алтернативну медицину и ветерину. Свака кућа на проучаваном
подручју поседује по неку универзалну лековиту биљку коју убира у
свом окружењу, суши и припрема за потребе укућана. Таква биљка се
најчешће употребљава у виду чаја, примењује се у лечењу више болести
или се користи као превентива – за одржавање општег здравља и јачање
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отпорности организма. Такве су камилица, нана, линцура, кантарион,
боквица, подбел као и кромпир, црни односно бели лук и многе друге
које су се користиле за лечење одређених болести како људи тако и стоке, појединачно или у комбинацији, у виду напитака, мелема, као храна
или облог, већ у зависности од природе болести.
Босиљак су сматрали божјом биљком. Имала га је свака сеоска
башта. Верује се да је босиљак најпре никао на оном месту где је Исус
Христ био разапет. Користи се и у црквеним и у народним култовима,
па су тако њиме светили водицу, кадили се и шкропили људи и њихова
имовина, китиле иконе и обредни хлебови који су се месили о свадбама,
славама, Божићу и Новој години. Заступљен је и у култу мртвих, стављан је у руке покојника или на његов одар. Користили су га и у магијским радњама, као заштиту од свег зла.
Нарочита пажња посвећивана је оним биљкама које су имале
велики значај у исхрани, као што су житарице, од којих је најважнија
пшеница. По предању, пшеницу је благословио сам Бог и она се често
доводила у везу с Божјим именом. Тако је у проучаваном подручју
познат обичај да се од класја последњег пожњевеног снопа пшенице
исплете предмет који има изглед браде, због чега и носи назив божја
брада; она је била нарочито поштована а чували су је под стрехом годину дана, све до следеће сетве, када су зрневље са божје браде мешали са
оним припремљеним за сетву да би одржали континуитет плодности.
Пшеницу су користили и у жртвене сврхе – као жртва приносила се у
готово свим важнијим приликама, од пољских радова, празника и свечаности до помена мртвима. Коришћена је и у заштитне сврхе, као хамајлија или апотропејон за заштиту од злих демона.
Дрвеће уопште било је предмет анимистичког веровања. Наиме,
у одређено дрвеће настањивале су се душе предака и оно је поседовало
неку опасну силу. Такво сеновито дрвеће било је предмет посебног
поштовања. Није се смело ни на који начин оскрнавити, а уколико би га
неко и повредио посекавши га, могао је да очекује смрт или страшне
муке до смрти. Сеновитим дрвећем сматрало се и оно које се на неки
начин издваја од осталог из околине по својој величини, облику или
положају, као и оно које расте на гробљу. Испод вилинског дрвећа окупљају се виле које живе у њиховој близини и оно је, као и сеновито, било
забрањено – није се смело оштетити или повредити одсецањем грана или
пак у целости. Избегавало се ноћно кретање поред овог дрвећа, из страха да се не узнемире духови и виле. Према овом дрвећу гајило се страхопоштовање. Још једној врсти дрвећа придавана је посебна пажња –
раширено је веровање да је храст свето дрво (бадњак је од храстовог
дрвета). Орах није добар по човека (испод њега се окупљају митска бића,
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нпр. вештица), лешник штити од грома, тисовина од урока, глоговина
од вампира (глогов колац). Свако село, најчешће у свом средишту, имало
је своје свето дрво – запис, названо тако по крсту урезаном (записаном)
у његову кору. Ово дрво најчешће је био храст и представљало је предмет сеоског култа, око којег су се сељаци окупљали, вршећи славске
обреде на дан сеоске славе – заветине. Запис је заштитник села. Према
томе, ни оно се ни на који начин није смело оскрнавити.

Митска бића
Веровања у разна митска бића, као што су змај, ала, мора,
вештица, вила или ђаво, веома су заступљена и распрострањена на
проучаваном подручју. Народ је дубоко веровао, а и данас је тако, да ова
бића постоје и да могу наудити човеку уколико се не предузму одређене
мере предострожности. Због тога је човек саздао читав низ мера заштите
од утицаја злих сила односно демона. Једна од таквих мера заштите јесу
припремање и ношење хамајлија. С друге стране, човек је предузимао и
одређене мере којима је желео да утиче на демоне како би их умилостивио и придобио за себе. Једна од таквих мера јесте врачање.
Врло је раширено веровање у виле. По речима казивача, виле
постоје од давнина и живе на небу, под облацима, у шуми, планини, око
извора, на ливадама, испод калемљеног дрвета (калема), испод молитвеног дрвета (записа), под церовим дрветом, под глогом и шипком. Замишљане су као веома лепе, младе девојке, са дугом косом, у белим хаљинама и са крилима испод руку. Појављују се на Бели четвртак, од Ђурђевдана до Поклада, од Светих Отаца (недеља пре Божића) све до Богојављења, за време некрштених ноћи. Виле излазе ноћу, иду у свадбеним
поворкама по њивама, играју коло по ливадама, жању жито и помажу
људима у многим пословима. Коло које играју на ливади оставља траг у
виду круга у којем је трава тамније боје, гушћа и дужа и такво коло носи
назив вилино или неваљано коло. Траву из вилиног кола не ваља косити
и никако је не треба газити, да се онај ко то чини не разболи или чак
умре – да га вила не прострели. Ако би се случајно и нагазило, односно
покосило, на извор или ливаду однели би вино, пшеницу и свећу, како
би се искупили за оно што су учинили, или би попили чашу вина која би
претходне ноћи преноћила испод калемљеног дрвета. Вилино биље, веље
или велебиље са црвеним, малим, бобичастим плодовима није ваљало
јести из већ поменутих разлога. Виле могу имати порода са човеком и у
том случају рађају се јунаци или змајеви.
Змај, како видимо, настаје из односа човека и виле, но може
настати и од змије или од човека. Ако настаје од човека, обично га је
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рађала крупна жена. Дете-змај рађа се са светлуцавим крилима испод
руку; напредније је у сваком погледу од остале деце и родитељи морају
да га чувају од погледа четрдесет до годину дана од рођења, па чак и до
седме године живота, јер од тада па надаље нико не би био у стању да му
нашкоди на било који начин; живи у пећинама и на великим изворима.
Вода у којој змајеви живе је лековита, нарочито за болести очију и реуму. Замишљају га као биће мушког пола, птичјег облика, са змијским
репом и крилима помоћу којих лети високо по небу, остављајући при
том варнице за собом, а пошто су му крила сјајна и светлуцава, небо
постаје црвено после његовог лета. Може узети и људско обличје. Људи
воле змајеве јер их ови штите од временских непогода, нарочито градоносних облака које предводе але, са којима змајеви воде борбу, а помажу им и у борбама с непријатељем, за време ратова.
Але су замишљане као огромне змије са људском главом које
живе у води или на облацима. Људи их се плаше јер предводе и кишне и
градоносне облаке и својом тучом на небу изазивају падавине. Але су
снажне и прождрљиве, те постоје изрази као што су јак као ала или алав
– прождрљив. Колико су але алаве види се и по томе што једу чак и небеска тела – Сунце и Месец, и на тај начин се објашњава њихово помрачење, о чему је већ било речи. Супротстављају им се змајеви који их уништавају.
Веровања о умрлима насилном и неприродном смрћу, као што
су самоубице или утопљеници, заступљена су на читавом проучаваном
подручју. Они предводе кишне и градоносне облаке, најављују болести,
а појављују се у некрштене дане. Против њиховог напада на људе се
гатало. Према обичају, људе који умру неприродном смрћу сахрањивали су ван гробља, без церемоније, најчешће на месту или у близини
места несреће. Пошто Бог није одредио да тако умру, није вршено опело
при сахрањивању, њихове душе нису одлазиле душама умрлих природном смрћу. Бог их више не чува, па се због тога дешавало да им душе буду
разједене од ђавола, по речима испитаника.
До данашњих дана очувало се старо веровање у постојање кућних духова. Сматра се да су то духови предака. Живе под огњиштем или
на тавану куће, доносе берићет и срећу укућанима, чувају темељ и
таван.
На целом проучаваном подручју заступљено је веровање у постојање људске душе. Замишљају је као ветар или ваздух који се налази у
срцу или грудима човека. Душа може да привремено напусти тело, за
време сна или несвести човека. Јавља се у облику лептирка који сише
деци крв из груди па се деца суше; деци су због тога мазали груди сирћетом или ракијом са истуцаним белим луком. Душа која привремено
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напусти тело преказује се и плаши људе ноћу као мора. Несвест проузрокује туча међу вилама, које том приликом крилом окрзну човекову главу и онесвесте га. Како би изгубљену душу вратили у тело, наздрави се,
поједе и попије: три коцке шећера, девет зрна пшенице и три чаше вина,
затим се накади свећом. Смрт је коначан раскид тела и душе. Тада душа
напушта тело, и то као неки ваздух који лако или тешко исцури, у зависности од количине и врсте грехова које је човек починио за живота. Да
би се олакшао одлазак душе, самртник се исповеда попу или неком од
укућана, а затим га поп опоје за душу. Душа остаје на земљи до четрдесет (понекад и до годину) дана. За то време она се приказује укућанима
и досађује им, плашећи их као мора. Смрћу некрштене деце настају зле
душе које море децу; ова бића носе назив некрштенци или дрекавци;
некрштена деца сахрањивана су ван гробља, без крста, испод неке воћке.
Приказу злог духа, односно море, нису смели да отерају јер су веровали
да би то донело зло у кућу и болест укућанима. После извесног боравка
на земљи, душа одлази на небо; Бог и Свети Петар одређују где ће коначити – у рају или паклу, у зависности од грехова. Да би се души олакшао боравак на оном свету, тело је сахрањивано у најбољем руву (оделу),
са разним даровима.
Већ поменута мора, која људима, посебно деци, не да сан на очи,
представља биће које има облик налик птици или слепом мишу. Како би
се ослободили море, односно децу ослободили страхова, вршили су
сатеривање страве (страха) саливањем олова и гашењем угљевља и то су
обављали врачеви и врачаре.
Испитаници верују у судбину, као и у то да је она човеку одређена рођењем. Човеку судбину додељују (деле је) Бог, виле суђаје (суђенице) и анђели (пророци). Последњи су одређивали да ће дете рођено у
постељици имати зле урокљиве очи, а дете рођено са пупчаном врпцом
око врата (гуше) да ће се обесити.
Суђенице су лепе младе девојке дугих коса, у белим хаљинама,
које се у кући новорођенчета појављују трећег дана по његовом рођењу,
с циљем да му одреде судбину. Невидљиве су, то јест могао их је видети
само видовит човек. Прва, најстарија суђеница додељује обично најтежу пресуду – тежак живот, чак и прерану смрт; друга, средња, ублажава
претходно додељену судбину, а трећа, најмлађа и најблажа, даје одлучујућу пресуду.
Судбина се не може избећи ни изменити. На то указују и народне
изреке као што су: Није коме је речено, већ коме је суђено или Нема
смрти без суђеног дана. По народном веровању, боље је родити се пре
него после подне.
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Биће које су замишљају као путника намерника зове се усуд.
Обично је, по речима казивача, присутан при подели имања како би се
извршила праведна подела. Усуд, како кажу, може да развали (потпуно
уништи) неправедног човека.
Порођајне демоне називају бабицама. То су опасна бића која
могу да нашкоде и породиљи и детету. Појављују се у време до четрдесет дана по рођењу детета, односно до његовог крштења. Од њихових
злих утицаја штите се отеривањем живим огњем, купањем у води са каменом стрелицом, босиљком, змијском кошуљицом, вучјим ноктима, а
предузимају су и одређене мере забране, као што су неизлажење из куће
ноћу и неостављање пелена напољу после заласка сунца. Обавезно је и
ношење хамајлија од црног глога.
Од демона болести позната је чума или куга, биће са ликом жене
и дугом црном длаком које јаше на коњу зеленцу. Долазила је у нечисте
и несређене куће, доносећи укућанима, па чак и читавом селу, зло и
болест. Овај демон увек је ишао у групи и у кућу је улазио кроз димњак.
Дешавало се и да уграби које дете, па према томе и постоји изрека у
овом крају – купи ки чума децу. Једина сигурна заштита од чуме јесте
редовно одржавање чистоће куће и самих укућана.
Вампир, као митско биће које настаје од човека, познат је још и
под називом вукодлак. Вампир настаје од мртвог човека којег прескочи
мачка, кокошка, прекрије сенка живог човека, који умре без свеће, када
се пуца поред гробља или га прескочи коњ и уколико је за живота био
много грешан и зао. Повампирење се дешава у року од четрдесет дана
по смрти, и од тог четрдесетог дана обично се и појављује. Замишљају га
као приказу у белој одори, која иде са покровом када га ђаволи надувају и
никако не прелази преко воде. Поседује моћ метаморфозе, па тако
може имати изглед лепе девојке у белом, мачке, козе, а може бити и
невидљив. Вампири плаше људе, узнемиравају их буком и обично се
враћају кући где су раније живели, наносећи укућанима штету: претурају по кући, растурају ствари, лупају по тавану, преврћу кашике и виљушке, разбијају тањире. Не нападају укућане, само их плаше. Вампира
може убити видовит човек (рођен у суботу), првоштенче, вук, ловац (али
преврнутом пушком), глогов колац којим му пробадају у срце, а може се
уништити и ако се на раскрсници оставе опанци или чарапа од мртваца
који се повампирио напуњена кртињаком (земљом) са његовог гроба и у
том случају вампира ће појести вук. Вампири дању бораве у барјаку, на
гробу, па се спаљивањем тог барјака убијао и вампир. Да се мртвац не би
повампирио, у гроб су се стављали крст и свећа, ровашили су му се табани иглом са црвеним концем, ножем или трном од црног глога, или су
му иглом пробадали руку односно грудни кош а ту иглу сламали на гро-
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бу. Као заштита од вампира носи се копитњак око врата, забада се нож
изнад улазних врата, користи се бели лук, крст, тисово и глогово дрво,
свећа, ватра. По веровању, вампир може да има порода са човеком и у
том случају рађа се биће у овом крају познато под већ споменутим називом лептирак.
Митско биће које настаје од човека је и вештица. Настаје од
детета рођеног у кошуљици или са неким белегом (великим младежом на
врату, дугом косом, зубима, чак и крилима). Замишљају је као старију и
ружну жену, кратког, округлог тела, као у лептира, са округлим, великим и буљавим очима, дугих црних трепавица, са длакавом брадом.
Могле су се претворити у шареног лептира и као такве летеле су ноћу.
Називају их и ноћњачама. Скупљају се на гувну, у глуво доба ноћи, уочи
празника. Вештице спадају у зле демоне који ноћу нападају децу, сишући им крв или им шаљу море, а своју децу, по веровању, поједу. За
заштиту деце од вештица користио се бели лук, тисово дрво и нож у
колевци; соком белог лука мазали су децу и улазна кућна врата а од
вештица се бранило и прекршћивањем, спаљивањем одеће (или делова
одеће бића које сматрају вештицом) и накађивањем.
Демон зла и противник Бога у хришћанској митологији јесте
ђаво. Познат је у овом крају и под називом сотона, нечастиви, репати,
куси. По речима испитаника, ђаво има изглед мајмуна, црн је и длакав
по целом телу, са малим роговима, ружном главом и повијеним носом,
репом и папцима. Живи у кршу и око воденица. Има моћ трансформације те се може претворити у човека, мачку или козу. Избегавају да
изговарају његово име јер само спомињање може да дозове ђавола који
би им нанео некакво зло. Када би га и споменули, брзо би се прекрстили, верујући да ће га тиме отерати, па отуда и изрека бежи ко ђаво од
крста или би три пута пљунули у леву страну изговарајући магичне речи
„далеко му лепа кућа“, односно „под лево га колено“. Испитаници тврде
да су ђаволи ноћу, у групи, ишли пољем у свадбеној поворци, преко њива
и ливада и уколико би срели успут неког човека, позвали би га кићеном
чутуром да им се придружи; овај би то одбио прекрстивши се и у том
случају нестала би читава поворка, а буклија (кићена чутура) би се претворила у коњску балегу, плећку од стоке или коњску лобању. По веровању, ђаволи чине зло људима наводећи их на погрешне путеве у животу, на злодела, па се често каже за неког ко није као сав остали нормалан свет „да га је ђаво запосео“, да је опседнут или „ђаво је ушао у њега“.
Од ђавола су се бранили већ поменутим прекршћивањем, ношењем два
ножа, тисовином и белим луком. По веровању, ђаво једе вампире. Способност и моћ да убије ђавола има Свети Илија, који га гађа громовима.
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Слично ђаволу јесте и демонско биће које носи назив караконџула. Замишљена је као биће које може бити мушког, али је чешће женског рода. По речима испитаника, или има изглед лепе али опасне
девојке или је то ружно биће, светлих очију, којим плаше децу, јер верују да караконџуле нападају само непослушну децу. Живи у води, око
воде, близу воденица. Појављује се у глуво доба ноћи. Напада људе бацајући им сач на главу и јашући их све до девете воденице. Нестају када
петао запева. Ако јој човек украде чешљеве, она не може нигде побећи и
у том случају човек се може и оженити њом, па чак и имати порода, али
морају се добро сакрити њене ствари како их не би пронашла и побегла.
Караконџуле не нападају онога ко је благородан, ко не псује цркву. Као
заштита од ових бића, примењује се прекршћивање и ношење тисовог
дрвета зашивеног у неки део одеће.
Постоји веровање да поједине особе поседују некакву посебну
магичну моћ у очима преко којих могу да делују, и то негативно, на све
што је лепо, добро и напредно. Такве особе имају зле очи и познате су
под називом урокљивци, зато што могу да урекну, то јест да нанесу зло
и штету свему живом и неживом, па отуда и такав назив. Урочнице у
овом крају другачије називају и вештицама. То су обично биле дебеле,
ружне и брадате жене, са светлим очима и дугим црним трепавицама.
Настају од деце рођене у постељици и од оне деце коју су мајке одбиле
од дојења па их по извесном времену поново подојиле (пропуштиле);
таква деца, по веровању, имају зле очи и моћ урока. Урок је код људи
изазивао болести, чак и смрт. Од њега се лечило магијским радњама и
бајањем, но, пре свега, битна је била превентива – избегавати контакт са
урокљивцима и ношење белог лука и тисовог дрвета зашивених у одећу.
Предузимане су мере излечења већ урекнутих особа. Један од начина
био је накађивање оболелог кандилом у који се смести и упали део одеће или прамен косе урокљивца, уз речи „Црне очи урекни зелени, прсти
урочљиви испали“, окретао се наопачке клин на јарму кола и у том случају би се урочница превртала од муке и болова. У истом циљу вршило
се и гашење угљевља: у воду се бацало угљевље, пара (метални новчић) и
белег од оболеле особе, бајало се, а онда би се оболели умивао том водом
(тако се поступало и при лечењу урекнутих животиња). Од урока се бранило старом, исцепаном или упадљивом одећом, мајчиним прстеном,
чувањем кашика и виљушака војника под стрехом, урочком – хамајлијом коју чине већ поменути бели лук и тисовина, крило слепог миша,
црно дугме, копитњак, црни глог, три зрна пшенице, камена стрелица,
крст од аленог (црвеног) конца, нокти од копилета, босиљак. Од урока се
бранило и бајањем на следећи начин: гатара је узимала гар (гареж) са
верига и њиме мазала чело, па би три пута пљеснула рукама и три пута
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поновила бајалицу, љубећи у чело урекнутог: „Разливајте се уроци, као
гора висинама, као вуци планинама, као овце долинама, као вода преко
брда“. И одређене изговорене речи могле су да урекну особу којој су
намењене; тако би речима похвале упућеној неком детету или животињи „како је лепо, добро, напредно...“ одмах додавано да није урока или
би се пљунуло, да претходно изговорене похвале не би имале негативно
дејство, то јест моћ урока.

Остала митска веровања
На читавом испитиваном подручју заступљено је веровање у дејство хамајлија а, самим тим, раширена је и њихова употреба. Хамајлије
су предмети којима се приписује тајанствена, магична моћ заштите
човека и његове стоке и имовине. Њима се штитило и бранило од урока,
злих очију, уједа змије, грома, демона и злих бића, од сваке штете и
несреће. У овим крајевима хамајлија носи и називе амајлија, урочак или
урокче. Као хамајлије коришћени су различити предмети животињског,
биљног и другог порекла. Тако су одређени делови тела многих птица,
животиња и биљака коришћени као хамајлије. Орла су сматрали поноситом и храбром птицом, па су због тога његове канџе коришћене као
заштита у борбама (са Турцима, на пример); у средњем веку су ловци и
рудари на Копаонику користили соколова пера за срећу у лову и заштиту
у рудницима. Од биљака, као хамајлије користили су најчешће бели лук,
тисовину, црни глог, босиљак, тамијан, дрен, коприву, копитњак, пшеницу. Тисовина и црна глоговина, као и бели лук, посебну улогу имају у
заштити од урока, вештица и вампира, док су дреновину користили у
урочку за здравље. Ради здравља деце, а нарочито ако се родитељима не
држе деца, користи се хамајлија у облику сечива које се поставља испод
јастука на којем дете спава; то је тзв. нож црнокорац којег справља
ковач, у глуво доба ноћи, наг, од коњске потковице коју доноси мајка
детета. За очување здравља деце и њихову општу заштиту (од урока,
злих сила) користили су урочак у виду троугластог стакленог предмета
црвене боје, величине око 2 cm, са перфорацијом у једном углу, како би
хамајлију зашили за неки унутрашњи део одеће. У зависности од намене, хамајлију могу чинити један или више елемената у склопу, састављале су их видовите личности (видари, врачаре). Хамајлија од једног елемента носи се ушивена за неки део одеће, а оне које су скуп више делова
носе се у кесицама од навоштане тканине или металним кутијицама.
Најрадије и најчешће носе се зашивене у одећу или на ланчићу око врата или руке, а стоци се стављају о врат, реп и на рогове. Хамајлије се
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стављају и у кошнице, на торове и оборе, на поља и њиве, у винограде, а
у кући их држе ради заштите дома.
Људи натприродне снаге, који лече од болести насталих дејством
злих сила зову се врачеви, односно врачаре. Моћ њихових магијских
радњи у многим животним ситуацијама била је одлучујући фактор спаса, па самим тим, врачеви уживају велики углед код становништва овог
поднебља. По речима испитаника, здраве особе не могу бити врачеви.
Наиме, то су личности које су преболеле неку тешку душевну болест и
које су умрле па се поново вратиле међу живе. Због веровања у то да су
такве особе упознале онај свет – свет мртвих, верује се да су оне у стању
да стеченом магијском моћи утичу и на човека и природу. Оне су и
видовите, могу да предвиде човекову судбину, као и многе појаве у природи. Врачеви и врачаре помагали су људима у лечењу разних болести,
најчешће гашењем угљевља и саливањем олова, гатањем и бајањем, јер се
веровало да је узрок сваке болести човека или животиње и сваке невоље
и несреће некаква виша сила која потиче од злих бића и демона и, у том
случају, једини спас било је обраћање врачу. Магијске радње којима се
баве врачеви носе назив врачање, а врачало се тајно, углавном увече и
ноћу, без освртања и туђих погледа, и то на огњишту, дрвљанику, на
прагу, раскрсници, на незнаном гробу, испод моста. Предмети који се
користе у врачању носе назив чини и имају огромну магијску моћ која
им је пренета тзв. заврачивањем; заврачивање обавља врач малим
прстом леве руке, најчешће уочи већих празника, никада празницима.
Чини су, дакле, магични предмети, а чине их животињске шапе, кљун,
канџе, нокти, зуби, замршена коса, длаке, корубе од јаја, катран,
мртвачка свећа, лобања, два катанца, два кључа, глогов трн, бели лук;
примењиване су наменски, у зависности од врсте магије односно врачања. Чини су обносили или заоравали, остављали их на раскрсници, па их
није ваљало нагазити како се њихово дејство (на пример болест која је
истим лечена) не би пренело на онога који их је нагазио. Примарна улога врачања је лечење помоћу магије, и то гоњењем злих духова и
демона као проузроковача болести, а за то су коришћени већ поменути
начини као што су гашење угљевља, саливање олова, накађивање разним
биљем, деловима одређене одеће и тако даље. Но, поред ове тзв. здравствене магије, врачеви су примењивали и црну магију – магију којом
се пакости; ратну – за заштиту у борбама; љубавну – за стицање наклоности неке особе; производну – за успех у свим привредним пословима
становништва; метеоролошку – за заштиту од временских неприлика,
нарочито суше и града и другостепена, ситна магија.
Врачеви, односно врачаре, као што смо видели, помагали су
људима у многим ситуацијама и њихова магијска моћ, по дубоком уве-
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рењу казивача, била је неоспорна. С друге стране, народ је предузимао и
мере заштите од врачања и магије, па је у те сврхе користио хамајлије,
со, просо, пепео, коприву, крст, свету водицу, бели лук и друге предмете, како би се одбранио од штетних и опасних утицаја црне магије.
Становници овог поднебља, нарочито по селима, и данас верују
врачевима и њиховим натприродним, магијским способностима, те им
се често обраћају и у савременим условима живота, тражећи од њих
савете и помоћ, најчешће када је у питању здравље, односно лечење
разних болести.
РЕЗИМЕ
НАРОДНА ВЕРОВАЊА БРУСА И ОКОЛИНЕ
Посматрајући живот и културу бруског поднебља у целини може
се са сигурношћу закључити да је већина народних веровања остала до
данашњих дана сачувана у готово неизмењеном, изворном облику. Упркос модернизацији и осавремењавању живота у сваком смислу, променама у свим сегментима живота које су се догађале и на испитиваном
подручју, народна веровања нису попримила дух новог времена, те су
опстала и остала сачувана не само кроз приче и предања испитаника.
Испитаници верују у Бога као створитеља света, али исто тако верују и у
натприродна, митска бића, демоне, судбину која је рођењем одређена и
некакву вишу силу, од које све у животу зависи, која је свемоћна, коју
човек поштује, а у исто време је се и плаши. И даље је велики број оних
који верују у моћ врача и врачања, чини и хамајлија као најефикаснијег
заштитног средство од сваког зла. Важно је нагласити да оваква веровања данас нису карактеристична само за села, како би се очекивало.
Изненађујуће је, на неки начин, то што су све заступљенија и у градским
срединама, чак и у интелектуалним сферама. То нису само веровања из
прехришћанских, паганских времена, па данас многи људи (а међу
њима и све више „интелектуалаца“) траже и очекују „помоћ“ од разних
врачева, врачарица и магова који им „одређују“ судбину; ови пак своје
„услуге“ наплаћују, стичући материјалну добит, а човек у данашњим, за
већину тешким, условима живота, у крајњој нужди, опредељује се за
овакав начин „спасења“. Но, то је већ друга тема.
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SUMMARY
FOLK BELIEFS IN BRUS AND SURROUNDING
Observing the life and culture of the Brus region, as a whole, in
temporal and spatial terms, it can be concluded with certainty that the vast
majority of folk beliefs remained to this very day, preserved in their virtually unchanged, original form. Despite the modernization, life improvement
in every sense, the changes in all aspects of life and culture in general, also
present in the investigated area, which is understandable, the folk beliefs
have not taken the spirit of the new age, thus surviving and preserving not
only through stories and traditions of the respondents, but it is still believed in God as the creator of the world, as well as in supernatural, mythical creatures, demons, in the destiny determined by the birth and some
higher power, on which every matter in life depends, which is omnipotent,
being respected and at the same time feared by a man. A belief in the power of witch doctors (soothsayers) and soothsaying, black magic and amulets
is still represented as the „most efficient“ preservative from all the evil. It is
particularly important to emphasize that the beliefs are not only present in
rural areas, as it would be expected. It is surprising, in a way, that they are
more and more present in the urban areas, even in the intellectual spheres,
and these are not only the beliefs that Christian Church teaches, but also
those of pre-Christian, pagan times, thus today many people, including
more among „the intellectuals“, ask for and expects „help“ from various
witch doctors, fortune-tellers and conjurors who „define“ their fate; they,
nevertheless, charge for their „services“, acquiring material gain, and man
being a man in everyday, hard life’s circumstances, searching for some sort
of, so to speak, last resort, makes this kind of choice, and chooses this way
of „salvation“. But that’s another topic or variation on the same one.
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МАРИНА ЛУКИЋ ЦВЕТИЋ, историчар уметности, саветник
Завод за заштиту споменика културе
UDK 726.54(497.11)
Краљево, Цара Лазара 24

САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
АПСТРАКТ: Сакрални објекти на територији општине Варварин
су релативно новијег датума и налазе се на маргинама историје уметности, осим када су у питању њихови аутори, сликари или живописци чија
су дела спорадично помињана ради прављења паралела са другим остварењима. Најстарији сачувани црквени објекти потичу из доба Турака и
устаничког периода, а најмлађи из времена Другог светског рата. Рад има
циљ да презентује прикупљен материјал са рекогносцирања терена, који
треба да буде подстицај за озбиљнији приступ, истраживања, конзервацију и чување ових цркава, које заслужују адекватнији третман, иако не
представљају врхунска остварења.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Варварин, Орашје, Обреж, Бачина, Милош
Обреновић, Николај Велимировић, црква, иконостас
За потребе Просторног плана Општине Варварин, екипа Завода
за заштиту споменика културе Краљево детаљно је обишла терен и урадила је елаборат о објектима који треба да добију посебан третман –
будући да поседују одређена историјска, уметничка и архитектонска
својства. То је уједно била прилика да стекнемо увид у стварно стање
споменика културе, проглашених и евидентираних, а истовремено и да
се дође до значајних података којима је допуњена документација.
Сакрални објекти новијег датума нису били у области интересовања
ранијих рекогносцирања, осим цркве у самом Варварину која датира из
прве половине XIX века, али још није проглашена културним добром,
тако да смо овога пута урадили нову евиденцију и процедура ће бити
убрзана, укључујући ту као и цркве у Орашцу, Обрежу и Бачини.
Овај рад има циљ да усмери пажњу на релативно млађе сакралне
објекте, јер су они сведоци одређених историјских околности, верских и
материјалних прилика. На њима су аплициране спомен-плоче ратника
из Првог светског и каснијих ратова (што ће бити тема посебног рада),
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док су црквене порте такође места где су се догодили важни историјски
догађаји или се у њима налазе кенотафи са значајним историјским
подацима и именима страдалих мештана.
На територији општине Варварин нема сачуваних старијих
црквених објеката, без обзира на чињеницу да је у средњем веку ова
област била у саставу српске средњовековне државе. Већина легенди и
1
топонима овога краја везује се за кнеза Лазара и ликове из народне
2
епске песме Смрт војводе Пријезде – војводу Пријезду и његову љубу.
Најстарија сачувана црква се налази у селу Орашју, посвећена је
Светом Јовану и по традицији се везује за краља Милутина. Озбиљнија
градња сакралних објеката почела је тек по ослобођењу од Турака. Најбројнији и најмонументалнији објекти датирају са почетка ХХ века, када
је село економски ојачало, а озбиљнија градитељска делатност завршава
се закључно са Другим светским ратом. Тек крајем прошлог века градња
и обнова су интензивиране, што су условиле политичке и економске
околности, као и жеља мештана да свако у свом селу има богомољу.

Црква Светог Јована у Орашју3
Црква Светог Јована у Орашју (слика 1) налази се с десне стране
пута који води од Варварина ка Каленићу, на крају клисуре Каленићке
реке и на обронцима планине Јухор. Овом светитељу посвећен је и
извор минералне воде који се налази поред цркве. Верује се да вода са
овог извора има исцелитељска својства.
Предање тврди да се на овом месту раније налазио мушки манастир, а према писању Милана Милићевића, обновили су га калуђери из
4
5
6
Каленића 1766. године. Јоаким Вујић пише да је у време Карађорђа
спаљен од стране Турака, а затим поправљен. Црква је најстарији сачуван сакрални објекат овога краја и везује се за име краља Милутина и
његово измирење са братом Драгутином.
Уочи Варваринске битке Хајдук Вељко је посетио манастир и био
7
код игумана Рафаила. Турци су 1813. године порушили манастир, који
је обновљен тек после Другог српског устанка, а као неимар помиње се
1
С. Мијатовић, Темнић, антропогеографска студија, Насеља српских земаља III,
Београд 1905, 271.
2
T. Ђорђевић, Наш народни живот, Београд 1923, 165–166; М. Милошевић,
Легенде наших крајева, Београд 1985, 236.
3
Српска православна епархија шумадијска 1999, шематизам, Крагујевац 2000, 127.
4
М. Милићевић, Манастир Каленић, Београд 1897, 12.
5
Б. Перуничић, Крушевац у једном веку 1815–1915, Крушевац 1971, 489.
6
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, прва књига, Београд, 1901, 137.
7
Т. Симић, Варварин, Варварин 1995, 213.
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8

Раон Цинцарин (од кога порекло води породица Цинцаревић). Пред
овом црквом је прочитано Милошево писмо о подизању Другог српског
9
устанка у темнићком крају, а као устаници истакли су се Милета Радојковић и Никола Мандрда.
10
У литератури се помиње да је оберкнез Јевта Бркић сахрањен у
црквеној порти 1814. године, где се сада налази гробница свештеника
11
(слика 2), а уједно, он је био и обновитељ цркве. О томе говори натпис
који је забележио Јоаким Вујић: „Сей монастыр Оберъ Кнезъ Еνъта
патоса и полъ двери откупи на свой споменъ живим за здрављя, а
12
мертвым за душу. 1812 Јунїа 17“.
Сада је на том месту други натпис који помиње обнову из 1797. и
13
живопис настао у два наврата, 1867. и 1869. године.
Војислав Кораћ и Невенка Петровић дају краћи историјат и опис
споменика и претпостављају да је настао на темељима старије грађевине
14
за време Турака.
Црква је преправљана и дозиђивана, тако да њено евентуално
трајање од средњег века тек треба доказати будућим археолошким и
архитектонским радовима. Евидентно је да је прво била триконхос, са
малим, узаним, бочним вратима са јужне стране. Организација унутрашњег простора врло је архаична, зидови су масивни у односу на габарите. Црква је, међутим, споља заравњена тако да су се апсиде и бочна
врата нашле у маси новог зида. Објекат је у целини издужена правоугаона, једнобродна грађевина, са пространом полукружном олтарском
апсидом, једном куполом и звоником. Унутрашњи распоред указује на
бројне измене и доградње које су потпуно измениле првобитну средњовековну концепцију, што је све резултат вишевековног трајања овог
надалеко познатог култног места. Са јужне стране налази се аркосолијум, као што је случај и у кожетинској цркви.

8

Исто, 214.
Исто, 66–67.
10
Историја српског народа VII, Београд 1982, 97–98.
11
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, 137.
12
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, II, Београд 1903, 343.
13
В. Кораћ, Н. Петровић, Орашје, 146.
14
В. Кораћ Н. Петровић, Орашје, Срез темнићки – Варварин, Археолошки
споменици и налазишта у Србији II, Београд 1956, 146.
9
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Слика 2

Ослобођење од Турака богомоља је дочекала у рушевинама.
Одмах је обновљена и додато јој је кубе, које подсећа на кожетинску
цркву, а сличност је толика као да су их радили исти мајстори. Такође,
звоник са западне стране има исто решење као црква у Кожетину.
Податак о набавци звона за манастир Орашје 1834. године нала15
зи се код Мите Петровића и у писму јереја орашког Радована Василијевића архиепископу и митрополиту Петру Јовановићу од 20. маја
16
1836.
Обилазећи цркве у ослобођеној Србији, митрополит Михаило је
у Шематизму за 1874. годину поред цркве у Варварину поменуо и цркву
у Орашју, за коју каже да је сазидана у „стара добра времена, за време
краља Милутина“, а обновљена 1797. и да има две парохије: орашку и
17
бачинску, а у Шематизму за 1895. годину помињу се свештеници
18
Тимотије Марковић и Милош Поповић.
19
Павле Васић такође помиње обнову цркве 1796/1797. године.
Храм је живописан у ХIХ веку. Живопис је, међутим, у изузетно
лошем стању (слике 3 и 4) јер је црква раније прокишњавала. Због паљења свећа све површине потпуно су потамнеле, тако да је опис и иконографски распоред немогуће дати. Стање је толико алармантно да постаје дискутабилно да ли уопште могу да се ураде конзерваторски радови и
15

616.

М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842. III, Београд 1899,

16
О. Думић и М. Стевић, Неколико докумената из историје цркве у крушевачком
крају, Расински анали, бр. 4, Крушевац 2006, 229–232; Н. Ђокић и О. Думић, Манастир
сањам, 29–31.
17
Митрополит Михаило, Православна српска црква у Кяажевству Србiй, Београд
1874, 30.
18
Митрополит Михаило, Православна српска црква у Краљевини Србији, Београд
1895, 50–51.
19
П. Васић, Уметност у Крушевцу, Уметничка топографија Крушевца, Нови Сад–
Крушевац 1990, 190.

Сакрални објекти на територији општине Варварин

211

колико све то има смисла. Питање живописа ове црква треба комисијски решити, уз помоћ стручњака Републичког завода за заштиту споменика културе, због озбиљности проблематике. Пробе сликара конзерватора разрешиће многа питања и ако очишћене партије буду дале позитивне резултате и потврдиле претпоставку да је у питању добар сликар,
неопходно је, уз консултацију историчара уметности, задржати све оно
што се може сачувати.
Свештеник је препокрио цркву, тако да је влага која се спушта од
крова санирана и временом су се горње партије исушиле. Влага је тренутно у нивоу сокла и лагано се повлачи. Може се уочити да је црква
живописана у два наврата и доминирају светлоплави, жути и окер тонови. Иако су лица потамнела, по облику главе може се претпоставити да
је живопис радио Живко Павловић Пожаревљанин, који је иначе живописао и Лазарицу, али тај слој живописа је пропао, осим два преостала
лика. Комплетно је сачуван његов живопис у манастиру Сретење у
Овчарско-кабларској клисури. Од сачуваних фигура може се препознати лик краља Милутина (слика 3) на западном зиду наоса. Он као ктитор
држи модел храма, скромну једнобродну грађевину са куполом, без звоника.

Слика 3

Слика 4

Садашњи иконостас је настао четрдесетих година ХХ века и стилски се може довести у везу са иконостасом у Бачини. Вероватно је по
узору на њу одабран исти дуборезац, Никола Радиновић из Охрида. По
квалитету се посебно издвајају царске двери (слика 5), са портретски
минуциозно насликаним ликовима. Остале иконе рад су сликара који је
користо врло сиров колорит и светлоплаву позадину која није уобичајена за иконе.
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Слика 6

Североисточно од храма, уз саму ивицу активног гробља које је
на брежуљку уз цркву, налази се гробница са похрањеним костима свештеника (слика 2). Ка цркви је урађен подзид од камена, где је узидан и
орнаментисан стећак са стилизованим људским ликом, поред кога је
штап (слика 6). У самом дну порте налазе се кенотафи од беловодског
пешчара, подигнути ратницима изгинулим у Првом светском рату.
Црква Успења Богородице у Варварину

20

Црква Успења Богородице у Варварину (слике 7 и 8) датира из
времена Милоша Обреновића. По причању мештана, у насељу је раније
постојала црква, под називом Бела Црква, коју помиње Павле Мите21
22
сер. По њој је настао топоним Бела Црква, а исти назив помиње се и
23
у народној песми коју је записао Милан Ђ. Милићевић:
„Уз Мораву моја браћо драга,
Бела Црква дика девојачка“.

20

Српска православна епархија шумадијска 1999, 124–125.
П. Ј. Митесер, Опис Средње Србије 1784. преузето из Д. Пантелић, Војногеографски описи Србије пред Кочину Крајину од 1783 до 1784, Споменик LXXXII, II разред
64, Београд 1936, 71, fol. 28.
22
Под аустријском војном управом, у оквиру Јагодинског дистикта, 1737. године
помиње се насеље Бела Црква. – Т. Симић, Варварин, 39.
23
Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија I , Београд 1876, 219.
21
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Слика 8

Данашња црква је сазидана на пространом, уздигнутом платоу
Варваринског поља, поред реке Велике Мораве, на њеној левој обали, у
близини моста. До ње се долази путем који води од Ћићевца ка централној градској раскрсници. Имала је првобитно велику порту која је после
Другог светског рата вероватно преполовљена, судећи по улазној капији
(од које су остала само два висока стуба), споменику јунаку Јовану Курсули (подигнут на 100-годишњицу Варваринске битке, слика 10), дрветузапису и бунару који се нашао ван садашње ограде. Од порте је направљен градски парк са бистама народних хероја.

Слика 10

Слика 11

Уз цркву се са југозападне стране налазе старе надгробне плоче
из XIX века (слика 12), а иза данашње ограде једно од варваринских гробаља, где се сахрањују старије породице, са посебно финим надгробницима из периода између два светска рата. На западној фасади цркве
аплициране су две беле мермерне плоче (слика 11) и једна од црног гра-
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нита изнад самих врата, са именима ратника погинулих у Првом светском рату.
За кнеза Милоша се може рећи да је био највећи ктитор и приложник у ослобођеној Србији – готово да нема града или већег места у
коме он није подигао цркву, сазидао конак или поклонио звона. По
народном предању, Милош је на души носио велики грех – због убиства
кума подигао је бројне покајнице. Пре свих, то је црква-брвнара која се
налази на самом месту Карађорђевог убиства. Следе Црква Свете Троји24
25
це у Краљеву, Црква Арханђела Гаврила у Аранђеловцу, а у исту скупину може се уврстити и црква у Варварину. Када је по други пут дошао
на власт, Милош Обреновић је победоносно обилазио многе градове, где
је дочекиван са великом радошћу као ослободитељ. Указивано је велико
26
поштовање старом владару који се опет нашао на престолу. Том при27
ликом посетио је и Варварин, 1859. године, и у цркви се исповедио
митрополиту Михаилу за убиство Карађорђа. Због чина тражења опроста у месту у коме су Карађорђева и руска војска извојевала велику
победу 10. септембра 1810, и где је култ Карађорђа и војводе Јована
Курсуле жив и до дана данашњег, мудри владар је помогао градњу
цркве, у истој се после готово 30 година покајао, тако да се и она на
неки начин може сврстати у групу покајница. Други грех који везује
Милоша за Варварин јесте то што је Турцима издао и проследио у Бео28
град оберкнеза Јевту Бркића. Живот оберкнеза завршио се суровим
убиством – набијањем на колац, карактеристичном турском одмаздом.
29
У Шематизму митрополита Михаила за 1874. године за варваринску цркву се каже да је подигнута 1824, од тврдог материјала и да
има три парохије: варваринску, катунску и бошњанску. У Шематизму за
30
1795. годину помињу се и имена свештеника Михаила Милићевића и
Лазара Поповића.
У Финансијама и установама обновљене Србије, Мита Петковић
31
документује митровски порез из 1824. године, из кога се види да је 5.
24

Н. Макуљевић, Црква у Карановцу – задужбина кнеза Милоша Обреновића,
Зборник Рудо поље, Карановац и Краљево, Београд – Краљево 2000, 290.
25
Т. Ивановић, Црква Св. Арханђела Гаврила у Аранђеловцу, Аранђеловац 2004, 27.
26
Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој половини XIX века I (1858–
1878), Београд 1923, 58–59.
27
Исто.
28
Т. Симић, Варварин, 66 и 177.
29
Митрополит Михаило, Православна српска црква у Кяажевству Србiй, Београд
1874, 30.
30
Митрополит Михаило, Православна српска црква у Краљевини Србији, Београд
1895, 50.
31
М. Петковић, Финансије и установе обновљене Србије I, 324.
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јуна исте године примљено трошка од 1395 гроша за варваринску цркву
од кнеза Милете Радојковића, а преко његовог писара Живка.
Из 1824. године датирају Црква Свете Тројице у Краљеву и Црква
Арханђела Гаврила у Горњем Рибнику код Трстеника, које су подигли
исти мајстори из радионице Јање Михаиловића (званог Јања Мали) и
32
Николе Ђорђевића (званог Цинцарин). Њих је одабрао и кнез Милета
Радојковић за подизање варваринске цркве, пошто су били проверени
33
мајстори и градитељи Милошевих конака и цркве на Топчидеру.
34
Један од посетилаца цркве у Варварину био је Јоаким Вујић,
који је зове Бела Церква и каже да се налази у пространој равници поред
реке Мораве. Црква посвећена Богородици завршена је 1825. године, а
ктитор јој је био Милош Обреновић. Лепо је опремљена, са простим
темплом и књигама. Има пространу башту на земљи еминској, а Вујић
је забележио и име протопопа Стојана Милићевића.
35
Милан Ђ. Милићевић, пишући о Темнићу, за цркву у Варварину само каже да је нова. Обилазећи Србију 1829. године, Ото Дубислав
36
Пирх за село Варварин каже да је најбоље од свих које је видео и да се
у његовом северном делу налази нова зидана црква.
Пролазећи
37
поред Варварина, Феликс Каниц је забележио да варош има цркву из
1824. године посвећену Успењу Богородице.
Црква у Варварину је саграђена 1824. године, а затим јој је 1859.
38
дозидан звоник, као што је био и случај са Црквом Светог Духа у Краљеву. Доградња звоника се може довести у везу са добијањем Хатишерифа 1830. године, када више није било турских ограничења у вези са
димензијама цркава и постављањем звона која су позивала на богослужење и оглашавала слободу.
Храм је једнобродан, са издуженом правоугаоном основом и
пространом олтарском апсидом са источне стране, полукружном и споља и изнутра. Овакви планови сакралних објеката са звоницима и без
купола били су популарни у периоду Милошеве владавине, а до нас стижу из Аустро-Угарске, преко Саве и Дунава. Бочно се надовезују плитки
певнички простори који нису видљиви споља, већ се уклапају у зидну
масу. Наос је засвођен полуобличастим сводом који је ојачан луковима,
32
Б. Николић, Црква Светог Арханђела Гаврила у Горњем Рибнику 1824–1984,
Рибник 1984, 7; Аутор наводи податак да је варваринска црква из 1825.
33
Миодраг Коларић, Грађевине и грађевинари Србије од 1790–1839, Зборник музеја
Првог српског устанка, бр. I , 25–26.
34
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, 135–136.
35
М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, I, 224.
36
О. Д. Пирх, Путовање по Србији у години 1829, Београд 1900, 137.
37
Ф. Каниц, Србија, земља и становништво I, Београд 1985, 638.
38
Т. Ивановић, Црква Св. арханђела Гаврила у Аранђеловцу, 53, 55.
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чији су носачи пиластри, и истовремено деле брод на травеје. Првобитна западна врата су уклоњена после доградње звоника. Вероватно је
отвор за комуникацију проширен и сада се лучно завршава. На западном зиду је правоугаони светларник, који је веза наоса са звоником и
који се иначе ослања на западну фасаду. Тежина је пренета преко лукова који се завршавају конзолама.
Црква је зидана опеком и малтерисана је споља и изнутра. Има
само кровни венац, прозори су једноделни и лучно се завршавају, док је
украс око њих само у горњој зони, изведен у малтеру и имитира оквир
од насатично постављених квадера. Они су распоређени на зидним
површинама где се налазе певнички простори и на травејима. Пиластри
нису наглашени у спољашњој обради зидних површина. Са северне стране, наткривен плитким зиданим испустом, налази се бочни улаз са полукружним завршетком који истовремено образује оквир око читавих врата, што је архаичан детаљ.
Звоник је квадратне основе. Први спрат делимично излази из
равни крова; на другом спрату, са монофорама које су затворене дрвеним капцима, смештена су звона. Висински је рашчлањен на постамент,
у коме су припрата и улаз у храм, затим се надовезује тело, вертикални
део који излази из равни крова, и сам кров са бакарном барокном конструкцијом, куглом и крстом на врху. Постамент се завршава класицистичким забатом који образују троугласти надзици са леве и десне стране, у којима су у издуженим правоугаоним нишама исписане године
градње, 1824. и 1859. Крајеви су ојачани кратким пиластрима, украшеним стилизованим бакарним вазама, што је естетски повезано са куглом
и крстом.
На постаменту се налази главни улаз правоугаоног облика, изнад
кога је табла са натписом. Углови су ојачани пиластрима издељеним на
компартименте, а на исти начин декорисан је и пар унутрашњих пиластера који се продужавају навише. У плитким нишама са бочних страна
у новије време насликани су светитељи, чији је аутор локални уметник
наивац. Тело звоника ојачано је угаоним пиластрима, који су равно малтерисани, а једини украс је капител са стилизованим канелурама. Монофоре су постављене у истој оси као и монофора са постамента и на исти
начин су украшене лучним венцима са имитацијом квадера. Изнад највиших монофора су псеудорозете, само омалтерисане и колористички
одвојене жутом бојом, што алудира на сунце. Спратност звоника наглашена је и низом стилизованих аркадица, изведених у малтеру, са једноставном правоугаоном орнаментиком. Кровни венац степенасто је и
богато профилисан, наизменичним смењивањем равних и полуобличастих профила, што звонику даје ноту монументалности.
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Грађевина је засвођена двосливним кровом и тренутно покривена бакром, који у истој равни наткрива апсиду.
Поред саме цркве, са њене јужне стране, налази се породична
гробница кнеза Милете Радојковића (слика 13), устаничког војводе и
председника Државног савета за време владавине Обреновића. Правоугаоног је облика, равно сведена и има лучни ниски улаз са западне стране. Објекат има највише сличности са гробницом у порти Цркве Светог
Јована у Орашју из 1814. године, где су похрањена тела свештеника
(слика 2).

Слика 12

Слика 13

Црква у Варварину засада нема живопис, али по речима мештана раније је постојало зидно сликарство које је вероватно прекречено.
Под је поплочан белим мермерним плочама, правилно резаним и сложеним, које су највероватније оригиналне. У ентеријеру доминира иконостас, који припада периоду уметности ослобођене Србије и заједно са
архитектуром храма представља вредну уметничку целину.
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Слика 15
39

Како тврди Бранко Вујовић, иконостас цркве у Варварину (слике 14 и 15) датира из 1828. године и припада скупини иконостаса насталих двадесетих и тридесетих година XIX века, чију су резбу радили мајстори са југа Балкана и на којима су присутне савремене тежње.
Иконостас је високог типа, са крстом који досеже до врха свода,
а његов аутор је познати сликар из Милошевог времена, Живко Павло40
вић Пожаревљанин. Он је радио иконостасе у Чачку, Трстенику, Рибнику, Кожетину, Крушевцу, Пожаревцу и другим околним местима. О
овом иконостасу пише Павле Васић, који се први озбиљније бавио личношћу Живка Павловића и његовим уметничким опусом. Он уочава да
са иконостасом у Варварину највише сличности има иконостас у Заови.
41
Поједине иконе рад су Јање Молера, аплициране у горњем делу темпла, одвојеном за велике празнике и апостоле (слика 16).

39

Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, Београд 1986, 228.
Код П. Васића постоји доза опрезности и претпоставка да је можда и неки други
сликар подражавао стил Живка Павловића, али се не слаже да је то „неки Вучковић из
Алексинца“, јер је иконостас из 1824. године. – П. Васић, Живко Павловић молер
пожаревачки и његово доба, Пожаревац, 1968, 37.
41
Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 255.
40
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Слика 16

Иконе су распоређене у три реда. У првом се налазе царске двери, затим бочне двери за ђаконикон и проскомидију и престоне иконе.
На царским дверима су насликане Благовести (слика 15), северне двери
испуњава читавом висином, лик Арханђела Михаила (слика 17), а на
јужним дверима је Свети Стефан Првомученик. Пошто је црква мањих
димензија, насликане су само две престоне иконе: Богородица Оранта
(слика 18) и Исус Христос. У другом реду су представљени апостоли:
Свети апостол Филип, Свети апостол и јеванђелист Матеј, Свети апостол
и јеванђелист Марко, Свети апостол Јаков, Свети апостол Петар, Свети
апостол Андреј. У централном делу је Нерукотворени убрус, а затим
следе Свети апостол и јеванђелист Јован, Свети апостол Симон, Свети
апостол Тома, Свети апостол и јеванђелист Лука, Свети апостол Вартоломеј и Свети апостол Павле. У трећем реду су: Богородица са Mалим
Христом, Свети Георгије и Димитрије, Ваведење, Сретење, Крштење,
Рођење, Исус Христос Пантократор (изнад Убруса), Васкрсење, Вазнесење, Преображење, Цвети, Благовести, Три јерарха. На врху је Распеће и
медаљони са ликовима Богородице и Светог Јована Богослова. На крсту
се налази голуб, који има функцију носача кандила. У подножју крста
насликана је лобања која симболизује Адамов гроб, место где су сахрањене његове кости после Нојевог потопа, а на коме је Спаситељ распет.
Са леве и десне стране изрезбарене су аждаје које имају апотропејско
значење.
Носач иконостаса је сличан носачу иконостаса у Кожетину.
Хоризонтално, прва зона завршава се архитравном гредом, која је степенасто орнаментисана, са плитком геометријском резбом, док је вертикална подела извршена ступцима. Карактеристично за царске двери
јесте то што оне на врху немају крст већ розету (у облику цвета), са два
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реда изрезбарених латица, а у средини је насликан троугао са Недреманим оком. Царске двери су перфориране, са резбом која је карактеристична за тај временски период, са вазама, цветовима и лозама. Дуж
саставне лајсне понавља се стилизован лиснати орнамент. Надвратник
нема иконопис, већ је испуњен само перфорираном резбом са флоралном орнаментиком. Међупростор изнад престоних икона има аплициране цветне орнаменте у пуној пластици, а капители су стилизовани и
као украс имају такође цвет.
Вертикална оса иконостаса креће од двери и иде до врха са тематиком везаном за Спаситеља, почевши од Благовести (слика 15), Недреманог ока, преко Нерукотвореног убруса, Христа Пантократора и великог крста са Распећем на врху.

Слика 17

Слика 18

Још од времена барока иконостаси постају главни у декору храмова, доминирају ентеријером и имају врло сложену иконографију.
Добијају симболику небеског Јерусалима и посебно се наглашава Христова искупитељска жртва за спас људског рода. Иконостас у Варварину
припада тој скупини и на њему је аутор Живко Павловић Пожаревљанин
показао сво своје иконографско и сликарско умеће, покушавајући да
разбије старинску статичност фигура. Павле Васић је посебну пажњу
посветио престоним иконама, на којима Павловић помера главе и
42
поглед фигура мало у страну, тако да постају животније. На дверима
која воде у проскомидију, на којима је представљен арханђел Михаило
42

П. Васић, Живко Павловић, 29.
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који гази Калојана (слика 17), покрет нарочито долази до изражаја.
Аутор иконографској представи даје личну ноту и мртвог Калојана пред43
ставља као Турчина са турбаном, као што је то случај и у Кожетину.
У црквеној архиви чува се летопис из 1942. године са краћом
верзијом историјата и трајања храма и записима о текућим радовима на
44
његовој поправци и одржавању.

Црква Свете Петке у Пајковцу45
На улазу у село Пајковац, са десне стране главног друма, колски
сеоски пут води уз Водички поток и кроз букову шуму до цркве (слика
46
19) и извора Свете Петке (слика 20). Падине планине Јухор скривају је
од савремених комуникација и удаљавају од насеља, што је карактеристично за положај старих култних места. Вода је минерална, плато и
чесма су уређени и бетонирани, са аплицираним ликом светитељке
угребаним на црном граниту, попут оних на надгробним споменицима.
На том месту се народ скупља од давнина тражећи лека, тако да поред
самог извора остављају новац, цвеће, босиљак и одевне предмете.

Слика 19

Слика 20

Сама црква се налази на благој травнатој коси и скромних је
димензија, попут капеле. Триконхосне је основе, са једноделним, узаним прозорима на апсидама, које су и споља и изнутра полукружне.
43

Исто, 36.
Љубазно се захваљујемо свештеницима што су нам копирали летопис и
поклонили га за потребе Заводске документације.
45
Српска православна епархија шумадијска 1999, 126.
46
Т. Симић, Варварин, 181, 203.
44
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Главни улаз, који се равно завршава, на западној је страни, а споредни
на јужној. Једини украс је кровни венац и четири плитке правоугаоне
нише на западној страни које образују крст у забату. Црква је споља
малтерисана и окречена бело. По дебљини зидова и скромним димензијама, може се закључити да је то грађевина подигнута на старијој основи, вероватно из периода после обнове Патријаршије, мада је овде јак
култ кнеза Лазара, а триконхос је карактеристичан за моравску стилску
групу. Кров је изведен на две воде, док је кровни покривач фалцовани
цреп, а постављени су и олуци.
Црква је обновљена 1887. године, а више података о претходном
објекту могу само дати археолошка ископавања. Код цркве се окупљају
47
млади на Биљни петак уочи Ђурђевдана.

Црква Преображења Господњег у Горњем Крчину48
49

Црква Преображења Господњег (слика 21) у Горњем Крчину
подигнута је на темељима манастира Темнић. Налази се на падинама
Јухора, близу главног друма, од кога краћи пут води десно уз брдо до
самог објекта. То је старо култно место, у близини је поток Црквенац, а
по легенди овај потес зове се Попов дом. До дана данашњег, говори се и
о закопаним старим звонима и злату. У близини је старо гробље, где се
после јачих киша и спирања, кости виде на површини.
Објекат је потпуно девастиран најновијим грађевинским радовима, када је све срушено и направљено је ново здање. То је црквица правоугаоне основе, полукружне апсиде, засведена кровом на две воде и
вратима са западне стране, и пре би се могла назвати капелом.
Поред цркве, северно у шуту (слика 22) уочили смо камене квадере који су припадали старијем објекту, а на некима су уклесани крсто50
ви. Од часне трпезе са натписом и пречником 1,03 m нема ни трага.
Судећи по причи надлежног свештеника, доњи део цркве био је
од камена и припадао је старијем објекту, а горњи је био зидан циглом.
Мештани су вероватно из незнања све уништили, сазидали нову цркву,
а стару стазу су комплетно избетонирали, тако да од старине нема ни
трага.

47

Исто, 178.
Српска православна епархија шумадијска, 126.
49
Т. Симић, Варварин, 181.
50
Исто.
48
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Слика 22

У самој цркви налазе се Царске двери (слика 23), старијег датума, вероватно са краја XVIII לи почетка ХIХ века, и два медаљона са
ликовима Богородице и Светог Јована Богослова (слика 24), који су припадали већем иконостасу непознатог објекта. Врло су архаично насликане, вероватно руком уметника из народа. И дверима и медаљонима
потребна је хитна конзервација, и важно је да се не загубе. Иконе су
51
овде донете из Цркве Светог Јована у Орашју, када је тамо направљен
иконостас. Да не би стајале на поду и да би се сачувале, потребно их је
аплицирати на бочне зидове.
Пошто су донете из Орашја, вероватно су Царске двери прилог
кнеза Јевте Бркића, о коме се говори у натпису у самој цркви а који је
52
забележио Јоаким Вујић.

Слика 23
51
52

Исто, 181, 203.
Ј. Вујић, Путешествије, 137.

Слика 24
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На архитравној греди сада су постављене иконе локалних мајстора, врло интензивног колорита и необичног цртежа. Иначе, темнићки
крај познат је по сликарима наиве, које асоцирају на Јанка Брашића
(слика 25).

Слика 25

Слика 26
53

Овај објекат, као и Црква Светог Ђорђа (слика 26), у народу
названа Црквом Поточаром, очигледно су старијег датума, али вероватно из необавештености и незнања, потпуно су девастирани и преправљени у новије време, тако да се о њиховој прошлости и везама са манастиром Каленић може само констатовати постојећа прича. Археолошки и
историјски, то се тешко може доказати, а што је најнепримереније,
материјал са старе богомоље је растурен.

Црква Светог Илије у Обрежу54
Село Обреж је до почетка ХХ века припадало парохији у Својнову. Услед удаљености, као и услед економског јачања и повећања броја
становника села Обреж, покренута је иницијатива за подизање сопствене цркве (слике 27 и 28). О томе постоји исцрпан извештај у летопису
који се чува код надлежног свештеника.
Председник општине Обреж Мата Миленковић и свештеник
Божидар Милићевић организовали су 20. фебруара 1899. општински
збор ради подизања сеоске цркве. Први покушај подизања цркве у Обрежу из 1875. године није био успешан јер је била одобрена само капела,
иако је договорено да објекат буде подигнут само добровољним прилозима и средствима општине Обреж. Том приликом урађен је план који
је задржан и приликом обновљеног захтева. Предвиђена је сума од 4000
53
54

Т. Симић, Варварин, 181, 212.
Српска православна епархија шумадијска 1999, 126.
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динара и изабрано је десет чланова црквеног одбора. Одбор је за предузимача одабрао Бранислава Перафа, чија је цена била 7750 динара, с
тим да му се прво исплати 4800 динара, а 3550 динара би било у материјалу који би народ донео као добровољни прилог.
Црквени одбор је тражио благослов од митрополита Инокентија.
Митрополит није дозволио изградњу цркве већ само капеле, као и приликом првих захтева осамдесетих година ХIХ века. Селу то није одговарало па су потражили помоћ Димитрија Младеновића, трговца из Параћина, који је успео да од митрополита добије тражену дозволу.

Слика 27

Слика 28

Радови су започели 1. маја 1901. и до 19. септембра црква је била
сазидана, а пријем је извршила митрополитова комисија, у којој су
били: Настас Поповић, окружни инжењер, Лазар Поповић, срески намесник и Илија Ђелмаш, срески намесник. Радови су изведени по плану и
тадашњим прописима, тако да су послови настављени.
Тишлерски радови погођени су 1. јануара 1902, са Драгутином
Стојановићем из Варварина, по цени од 650 динара. Темпло је намештено 1. марта 1902. Иконе (фотографије 29, 30 и 31) су поручене у београдској радионици Марковић–Павловић за суму од 500 динара и постављене су 19. јула 1902.
О овој сликарској радионици ништа није публиковано, тако да је
она заборављена, али квалитет иконописа упућује на одличне сликаре. У
црквеном летопису не постоји забележено име сликара, а највероватније је у питању наставник цртања и црквени сликар Милутин Бл. Марковић, аутор иконостаса саборне цркве у Нишу, Севојну, Читлуку и Јошаничкој бањи. Марковић је занат учио у Кијевској лаври и школовао се у
Москви, у Школи живописа, вајања и неимарства. Био је рођак владике
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Вићентија Красојевића и корисник стипендије из његовог фонда, а 1914.
55
године губи му се сваки траг.
Презиме Павловић вероватно се односи на Драгољуба Павловића
56
(1875–1956), полазника иконописне школе у Сергијеву код Москве, а
затим Минхенске академије у атељеу Ажбеа и наставника цртања у београдској Богословији Свети Сава. Драгољуб Павловић познатији је као
57
ратни сликар и фотограф, учесник оба балканска и Првог светског
рата; прешао је преко Албаније и ослобођење дочекао на Крфу.

Слика 29

Слика 30

Слика 31

Изузетан квалитет иконописа заправо је резултат доброг образовања оба сликара и, мада су остали на маргинама и о њиховом заједничком раду ништа до данашњег дана није публиковано, историја црквеног
сликарства почетка ХХ века вероватно ће бити допуњена њиховим именима. Откривање ових аутора биће подстрек историчарима уметности
да се позабаве њиховим сликарским опусом и открију још заједничких
радова – јер радионица Марковић-Павловић вероватно није урадила
само једну поруџбину.
Митрополит је затим поклонио цркви антиминс и освештао га,
тако да су 19. јула у 17 часова прангије и звоно означили радостан догађај и завршетак радова. Свечана литургија одржана је 20. јула, следило
је молепствије за краља Александра I и краљицу Драгињу, а затим и за
митрополита Инокентија.
55

У. Раичевић, Новија културна и уметничка прошлост Крушевца, Крушевац 1988,

37–52.

56

Л. Трифуновић, Српско сликарство 1900–1950, Београд 1973, 497.
В. Ристић и Н. Шуица, Ратни сликари 1912–1918, Београд 1964, 16; М. Зековић,
Ратни сликари, фотографи, аматери и дописници фотографи у српској војсци 1914–1918,
Београд 2001, 101–104, са наведеном старијом литературом.
57
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Патрон цркве у Обрежу је Свети Илија (слика 29). Храм је осве58
штан тек 27. августа 1907, када га је посетио и митрополит. Црква је
добила полијелеј 1924. године, као поклон од Софије Смедеревац, који
је тренутно демонтиран, али ће после чишћења бити враћен у цркву.
У цркви је аплицирана спомен-плоча мештанима погинулим у
ратовима 1912–1918. године (слика 33).

Слика 32

Слика 33

Карактеристично за све цркве у Србији, па и за обрешку, јесте
што је у току Првог светског рата остала без своја два звона, која су
аустроугарски војници однели у ливницу.
Протојереј Божидар Милићевић, познат пo томе што је био против потписивања конкордата, иначе сенатор Краљевине Југославије
који је 1937. године умро за време одржавања седнице, поклонио је
школи у Обрежу звоно са посветом: „Ово звоно поклони обрешкој
школској омладини протојереј Божидар Милићевић, сенатор, са супругом Даринком“.
Веће преправке на цркви направљене су 1970. године и додат је
звоник, чији је аутор грађевински техничар Ђорђе Васић из Београда.
Радови су извођени током 1971. и 1972. године, а освештење је било 2.
августа 1973.
Црква је једнобродна, без куполе, триконхосне основе сажетог
типа, укомпоноване са уписаним крстом, ојачана са пет пари пиластера,
повезаних луковима дуж полуобличастог свода. Апсиде су засведене
конхама, досежу висину крова и полуобличасте су и споља и изнутра.
58

Највећи део података о историјату градње цркве преузет је из црквеног летописа,
који ми је свештеник најљубазније уступио на коришћење.
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Сокл је низак и сада избетониран, на фасади нема других украса осим
лука око монофора и степенастог кровног венца. Кровни покривач је
бибер цреп, а кров је изведен на две воде, док су конхе апсида кришкасто рашчлањене и тако уклопљене у кровну конструкцију. Нови звоник
бочно има капелу са јужне стране и просторију у коју је смештено степениште које води на спрат. Први спрат нема прозорске отворе, а на
другоме, где су звона, налази се монофора истог облика као на наосу и
олтару. Завршетак звоника је надвишен коцкастим постољем.
Главни улаз је са западне стране, а споредни је северно. Сви прозори су издужене монофоре са лучним завршетком. По три се налазе
бочно и по једна је на апсидама. Црква се састоји од олтарског простора,
наоса и припрате, са пролазом кроз звоник, капелом са његове јужне
стране, на чијем је источном зиду аплицирана спомен-плоча, са именима изгинулих ратника у Првом светском рату.
Фасада је малтерисана и обновљена у скорије време; двобојна је,
са основном белом, на већим површинама и тамносивим детаљима, око
прозора и на симсу. У цркви се на месту првобитног улаза у наос, налазе
неадекватна врата од пластике беле боје, која се не уклапају у ентеријер,
али то је све и демонтажно, док су северна врата метална и требало би
их заменити.
Црква није живописана, већ је само окречена. У ентеријеру
доминира иконостас високог типа, који досеже до врха лука и врло је
квалитетне израде. Носач је масиван и хоризонтално издељен архитравима, а вертикално ступцима, украшеним плитким канелурама и капителима са упрошћеним торусом и трохилусом. Обојен је браон масном
фарбом, са позлаћеним партијама. С обзиром на то да је настао почетком XX века, на њему се наслућује утицај сецесијске орнаментике,
нарочито у стилизацији волута на врху конструкције и на самој резби.
Вертикална подела помоћу стубаца који су украшени канелурама и
капителима одлика су старијег стилског правца класицизма, а само сликарство је у духу академског реализма. Иконе су хоризонтално су распоређене у три реда. У првом су престоне иконе са ликовима: Светог Илије
(слика 29), Богородице са Mалим Христом, Исусом Христом (слика 31)
и Светим Јованом Крститељем. На дверима су представљене Благовести.
Велики празници су распоређени у два реда и почињу са Рождеством,
затим следе Крштење, Света Тројица, Преображење и Вазнесење. У другом реду су укомпоновани пророци Исаија, Јеремија, Свети апостол
Петар. Док у центру доминира Васкрсење (слика 32), десно су Свети
апостол Павле и пророци Захарија и Јелисеј. На врху иконостаса је Распеће са медаљонима на којима су насликани Богородица и Свети Јован
Богослов.
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У црквеној порти у Обрежу, осим цркве, налазе се и стара црквена кућа са тремом, нови парохијски дом са луковима преузетим од
моравки и кућа за свештеника сазидана шездесетих година ХХ века.

Црква Рођења Богородице у Карановцу59
Црква Рођења Богородице у Карановцу (слика 34) датира из
1910. године. Већи радови на њеној обнови и одржавању извођени су
1990. године, када је кубе пукло услед земљотреса. У новије време црква
је окречена и добро се одржава. Основа је сажети триконхос, са уписаним крстом и певницама које су исте висине са наосом. Над припратом
се налази кубе, које излази из равни крова. Црква је малтерисана, фасада је једноставно обрађена. Сокл је од камених квадера из Беле Воде,
зидање је настављено циглом која је малтерисана, а фасада је кречена.
Кровни покривач је промењен и сада је то меридиал цреп, док је кубе
покривено бакром. Фасада је само хоризонтално рашчлањена кордон
венцем који је дели изнад нивоа монофора и кровним венцем који је
завршетак. На осмостраном псеудокубету су узане монофоре које се
равно завршавају. Сви прозори су монофоре са полукружним завршетком и постављени су у истој равни. Главни улаз је са западне стране, а
споредни са северне. Уз цркву је постављена неадекватна звонара која
ружи њен изглед и треба је другачије осмислити.

Слика 34

59

Слика 35

Слика 36

Црква је на граници села Карановац и Доњи Крчин, Српска православна епархија
шумадијска 1999, 125–126.
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Иконостас (слика 35) урађен је после грађевинских радова и иконографија се стилски везује за решења класицизама. Задржана је класицистичка обрада темпла, који је високог је типа и досеже до темена
лука. Полуобличасти ступци са извученим канелурама наглашавају вертикале, док посебно обрађених архитрава нема. Изнад оквира икона
направљен стилизован, флорални лучни украс, а испод је завршни правоугаони орнамент, изведен у плиткој резби и са позлатом. Пошто су
постављени у истој равни, резба, осим функције украса, истовремено
представља хоризонталну поделу. Иконе су сликане уљем на платну.
Сигнатура нема, али сачувани су отисци печата на њима, са којих не
може да се ишчита из које су радионице.
На дверима за проскомидију представљен је Арханђел Михаило,
следи Богородица са Малим Христом (слика 37), на царским дверима су
Благовести, затим Исус Христос (слика 38), на улазу у ђаконикон је Свети Стефан Првомученик. У другом реду су празници: Рођење, Крштење,
Тајна вечера, Вазнесење и Свети Кирјак Отшелник. У трећем реду су два
јеванђелиста, Свети Петар, Васкрсење, Свети Павле, Преображење и још
два јеванђелиста. На врху је Света Тројица, изнад које су медаљони са
ликовима Светог Јована и Богородице, са Распећем у средини. Централна вертикала креће од Благовести, преко Тајне вечере, Васкрсења, Свете
Тројице и завршава се Распећем, што представља кључне моменте Христове жртве за спас људског рода.
Поред иконостаса, главном црквеном мобилијару припадају престоли са ликовима Светог Саве (слика 36) и Светог Стефана Првовенчаног.
У црквеном летопису, који је новијег датума, забележено је да су
иконе рађене у Русији, а пошто је посао завршен са две године закашњења, црква је освештана тек 1912. године. Носач иконостаса рад је Бож.
60
Митровића, столара из Ваљева.

60

Архитекта Миодраг Радовановић из Чачка ми је предочио да је Бож. Митровић
родом из Косјерића и да се преселио у Ваљево где је имао столарску и сликарску радионицу.
У околини Чачка урадио је иконостасе у Прањанима и Коњевићима.
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Слика 38

У летопису се налази податак да је црква грађена у време свештеника Агатона Милутиновића; наследио га је син Герасим, такође
цењени свештеник.

Црква Свете Петке у Бошњанима61
У селу Бошњане, са десне стране пута који води од Варварина ка
62
селу Јасика, налази се Црква Свете Петке Параскеве. Црква импресионира својим изгледом и димензијама, а сведок је времена када је ово
село било тако економски снажно да је могло да финансира изградњу
овог храма (слика 39). У црквеном летопису, који је иначе препис, налазе се основни подаци о историјату цркве.
Иницијатива за подизање цркве покренута је 1911. године и убрзо је градња почела. Радови су извођени под руководством Саве Живадиновића, тадашњег председника села.

Слика 39
61
62

Слика 40

Српска православна епархија шумадијска 1999, 124.
Т. Симић, Варварин, 181.
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Иако је храм посвећен Светој Петки Параскеви, као главни празник прославља се Огњена Марија, када литија иде два пута око цркве и
једанпут око записа јасена. У селу је пре ове цркве постојала, како пише
63
митрополит Михаило у Шематизму за 1895. године, црква од слабог
материјала, посвећена такође Светој Петки, подигнута 1894. године.
Њен свештеник Михаило Џабић (слика 40) опслуживао је два села,
Бошњане и Маскаре. У црквеном летопису пише да је свештеник Џабић
у цркви брвнари службовао од 1847. до 1914. године. Надгробни споменик, његов и његове супруге Милеве, у облику обелиска од беловодског
пешчара са фотографијом на порцелану, налази се јужно од цркве.
Црква је завршена до 1914. године, када је постављен иконостас,
на чијој полеђини пише: „Бож. Митровић, вештачки столар Ваљево“.
Није остало забележено из које су радионице иконе на платну фиксиране лајснама на носач.
Исти аутор урадио је носач иконостаса у оближњем селу Карановцу, где је црква освештана нешто раније, 1912. године.

Слика 41

Слика 42

Уз иконостас се сада налазе две престоне иконе, рад Живка
Павловића Пожаревљанина, које су живима за здравље а мртвима за
покој приложили трговци из Варварина 1897. године. Ђорђе Димитријевић даривао је Богородицу са Малим Христом (слике 41 и 42), а Ђорђе
Настасијевић Исуса Христа (слике 43 и 44). О прилогу говоре натписи у
левом доњем углу исписани белом бојом. Оне веома подсећају на пре63

1895, 50.

Митрополит Михаило, Православна српска црква у Краљевини Србији, Београд
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стоне иконе из варваринске цркве, за коју је сликар радио 1834. године,
и вероватно су у исто време насликане, а како су и када набављене није
познато. Сигурно је да су припадале старој цркви, од које осим њих
ништа није преостало.

Слика 43

Слика 44

Црква је рађена по добром архитектонском пројекту. Доминирају вертикале па је на тај начин још више истакнута њена монументалност. То је једнобродна, једнокуполна грађевина правоугаоне основе,
сажетог уписаног крста са дубоком олтарском апсидом, са две полукружне певнице мањих димензија које се уклапају у масу бочних зидова,
тако да триконхос није наглашен споља. Олтарска апсида изнутра је
полукружна, а споља петострана, њене су ивице ојачане стилизованим
колонетама, широким и равно малтерисаним. Састоји се од олтарског
простора, наоса, припрате и трма. Ојачана је са четири пара пиластера
који су повезани луковима и носе полукружну конструкцију свода. Други и трећи пар пиластера има већу дебљину и на тај начин одвајају певнички од поткуполног простора, али и смањују распон кубета, тако да је
оно могло на тај начин добити на висини. Кубе је споља осмострано, а
изнутра елипсасто. Испред цркве је улазни трем, изнад кога је звоник
чију конструкцију носи западни зид, преносећи тежину преко угаоних
стубаца и два масивна слободна ступца крстастог пресека. Са западне
стране се налази галерија са дрвеном оградом до које води степениште
које полази са јужне стране.
Црква је споља малтерисана и кречена, а кровни покривач је
засада бакарни лим. Од фасадних украса занимљив је низ аркадица
изведених у малтеру и розета на западној фасади и на кубету, што асоцира на средњовековну архитектуру.
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Овај храм подсећа на монументалне грађевине из Македоније,
због истицања вертикала, масивних пиластера, високог кубета и пре свега галеријског простора за смештај хорова. Детаљ застакљених ниша у
зидовима за смештај посебно поштованих реликвија и вредних сасуда
у припрати и наосу такође асоцира на мајсторе са стране, од којих су у
Србији посебно поштовани и ангажовани они из радионице браће Дамњанов.
Нова звонара налази се поред старе импровизоване дрвене конструкције (која још није демонтирана), а сазидана је 1984. године јужно
од цркве.

Црква Преображења Господњег у Бачини64
Црква Преображења Господњег у Бачини (слике 45 и 46), налази
се у центру села, на главној раскрсници, у близини задружног дома,
школе и поште. То је монументално, складно здање, савршених пропорција, декорисано с мером и осмишљено до најситнијег детаља, зидано и
фрескописано у континуитету, са иконостасом и мобилијаром из истог
периода.
Пре ове цркве, по казивању мештанина Владете Петровића, на
месту данашње поште и станова за професоре, налазила се брвнара која
65
се помиње и у црквеном летопису из 1942. године, а била је посвећена
Светом Илији.
На Младенце 1930. године епископ Николај Велимировић је
посетио Бачину и том приликом верницима одржао пригодну беседу,
што је био подстрек за изградњу цркве. Следеће године, 8. марта, свештеник Радослав Поповић, председник општине Светозар Томић и
парохијани састали су се и формирали одбор за подизање цркве. Одабран је протомајстор Спаса Костић из Вевчана, дозвола за градњу стигла
је из Београда 22. јуна 1932, а инжењер Сима Стамболић из Параћина
одређен је да врши надзор.
Зидање и покривање лимом завршено је 13. октобра 1933, а
цркву је затим малтерисао мајстор Радован Симоновић из Црне Траве.

64

Српска православна епархија шумадијска 1999, 123.
У црквеном летопису налази се податак да се место Бачина први пут помиње у
хрисовуљи деспота Стефана Лазаревића коју је издао манастиру Хиландару 1411. године.
Забележени су подаци о бачинској парохији у VIII веку са именима свештеника попа
Михата и Дамјана Јанковића. Почетком  века Бачина је једно време припадала парохији
орашкој, а имена њених упокојених свештеника уписана су на плочи гробнице позади цркве
у Орашју.
65
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Слика 45

Слика 46
66

Црква је рађена по пројекту Василија Андросова, врхунског
руског архитекте, који је у Србију имигрирао 1919. године. Андросов се
запослио у Министарству грађевина 1920. године и углавном се бавио
израдама пројеката црквене архитектуре. У Краљевини Југославији
изведено је око 800 објеката по његовим пројектима.
У фонду Министарства грађевина Краљевине Југославије, који се
налази у Архиву Југославије, чува се оригинални Андросовљев пројекат
67
(слике 47 и 48) за цркву у Бачини, где се види да се изведено стање у
одређеним сегментима разликује од пројектованог, пре свега када је у
питању обрада фасаде. Камена пластика по узору на моравске споменике изостављена је вероватно из финансијских разлога.
У избору овог врсног архитекте, а касније и најбољих сликара,
вероватно је имао удела Николај Велимировић. Фреске су рад Николе
68
барона Мајендорфа и Наума Андрића (слика 48), најеминентнијег
сликара из радионице манастира Раковице, а црква у Бачини његов је
69
први рад. Исти сликари радили су за владику Николаја и у манастиру
Жичи, у Цркви Светог Саве. Носач иконостаса рад је дуборесца Николе
Радиновића из Охрида, а иконе је 1939. године урадио Никола Мајен70
дорф. Освећење цркве извршио је викарни епископ Дионисије на
Малу Госпојину, 1939. године.
66
А. Кадијевић, Градитељи цркава на подручју Шумадијске епархије у XIX и XX
веку, Српска православна епархија шумадијска, 156–160; Н. Ђокић и О. Думић , Манастир
сањам и живу воду, Црквина Св. Петке Параскеве у Бачини, Крушевац 2007, 34–38.
67
Архив Југославије, Бачина 630--
68
Д. М. Колунџић, Црквено сликарство 1920–1970. године, Српска православна
црква 1920–1970, Београд 1971, 386.
69
Д. М. Колунџић, Црквено сликарство 1920-1970. године, 389.
70
У црквеном летопису налази се податак да је уговор са сликарима живописа
потписан 30. марта 1937, а са дуборесцем Николом Радиновићем за иконостас 14. августа
1937. Израда икона на шперплочи погођена је 25. фебруара 1939. са Николом бароном
Мајендорфом. (У летопису је његово руско име Николај.)
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За ово здање може се рећи да је најлепша црква у општини Варварин и да заправо показује време интелектуалног полета и материјалне
стабилности Бачине. Из овог села потекли су познати интелектуалци
Јоксимовићи. Своје дипломе они су стекли у иностранству, а најпозна71
тији од њих био је правник и адвокат Драгић Јоксимовић, савесни бранилац Драже Михаиловића.
Инспирација архитекти Василију Андросову за ову цркву била је
српска средњовековна уметност, пре свега моравска стилска група.
Основа је у облику сажетог триконхоса, укомпонованог са уписаним
крстом, са једном куполом и кулом звоником. Састоји се од олтарског
простора, наоса, припрате и егзонартекса са галеријом. Са западне стране је улаз под кулом, на који се надовезују просторија са јужне стране и
простор степеништа за спрат са северне. Занимљиво архитектонско
решење су пиластри – носачи куполе, који су заправо стубови кружног
пресека и досежу до нивоа капитела. Постављени су близу зида у чију се
масу утапају у горњој зони као пиластри, повезују се са ојачавајућим
луцима и преко пандантифа прихватају тежину тамбура и калоте. Помоћу коцкастог постоља висина тамбура је повећана, тако да се прва зона
уклапа у масу надзитка, а у другој зони су прозори. Кубе је изнутра кружно, а споља осмострано, тако да има осам монофора. Пиластри су
масивно зидани да би се у зидану масу могле уклопити апсиде, а истовремено доприносе и доброј статици. Бочне апсиде мањих су димензија
и унутра су кружне, а споља се стапају у масу зида тако да су невидљиве
у основи по ободу.
Главни монументални улаз са подестом и степеништем је са
западне стране, а јужно су бочна врата, постављена у зони испред поткуполног простора, у трећем травеју. На самом олтару, такође јужно,
налазе се мала, дискретна, једнокрилна врата за пролаз свештеника. Сви
прозори издужене су монофоре, истих димензија, постављени у једној
равни.

71

У црквеном летопису забележено је и да су приликом градње цркве попустили
стубови. Драгић Јоксимовић је ангажовао Радована Симоновића, грађевинара из Београда,
који је срушио постојеће и сазидао нове стубове уз „награду“ од 100 динара дневно.
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Слика 47

Звоник је квадратног пресека, као што је уобичајено за моравску
стилску групу и има спрат, планиран да буде капела која се отвара ка
галерији проширеној и на северни и јужни зид. Степениште води на други спрат, у просторију за звона која је због простирања звука више отворена, тако да су ту одабране велике трифоре. Са северне стране, у приземљу звоника испод нивоа терена постављене су степенице, које споља
воде до ниских металних врата и улаза у крипту, у којој нико до сада
није сахрањен. Просторија се налази само под мањим делом објекта. У
улазном делу, са северне и јужне стране су аплициране црне мермерне
плоче са именима добротвора.

Слика 48

238

Марина Лукић Цветић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

Црква је солидно и прецизно зидана, што је карактеристично за
време између два рата. Темељи су од квалитетних камених квадера,
зидање је затим настављено добром печеном циглом. Црква је споља
малтерисана, са извлаченим фугама које подражавају зидање каменом.
Пиластри вертикално рашчлањавају фасаду и издељени су на компартименте. На главном улазу је једноставан украс око врата, са полукружном нишом на врху и крстом изведеним у малтеру, изнад кога је бифора. Фасаду хоризонтално дели један кордон венац изнад нивоа монофора, а између њега и кровног венца налазе се псеудорозете и нише, које
алудирају на моравске украсе.
Столарија је врло квалитетна, оригинална врата трају до данас и
у одличном су стању. На саставу крила је тордирана лајсна, а правоугаона плитка резба са флоралним елементима је у горњем касетираном
делу.
Свод је полуобличаст са унутрашње стране, са ојачавајућим
луцима и уклопљеном куполом и калотама, док је споља као кровни
покривач постављен лим. Сада се око цркве налази нов бетонски тротоар и бетонирано степениште. Управо су завршени радови на поправљању и кречењу фасаде у црвеним, жутим и белим тоновима, што је цркви
вратило првобитни сјај, тако да је време епископа Николаја Велимировића и на тај начин презентовано у правом светлу. Савременом свештенству, верницима, архитектима и сликарима ова црква треба да
постане узор када пројектују, граде и живопишу нове сакралне објекте,
који бар могу да је пропрате у квалитету и стабилности градње, елегантним детаљима и дискретном, пастелном колориту.

Слика 49

Слика 50

Црква има живопис у техници al secco, а аутори су као узор имали српски средњовековни живопис, са брижљиво одабраним светитељима и композицијама, а било је и нових решења. Посебно се водило рачуна о елеганцији и монументалности, а декоративност и распричаност
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сведене су на најмању меру. Због запрљаности живописа није могућа
комплетна иконографска анализа и ишчитавање сигнатура. Без обзира
што су радови изведени између два рата, конзервација треба да буде што
пре урађена, јер овај објекат то заслужује због стилске уједначености
архитектуре, живописа и иконописа. Период полета српске уметности
пред Други светски рат је остао на маргинама историје уметности и
потребно му је дати одговарајуће место јер је то време васкрсења средњовековне српске уметности на прави начин, а не пуко копирање, лажирање и злоупотреба термина Византије и византијско, као што је данас
случај. Комплетно уређен ентеријер цркве у Бачини допринео би стварању праве слике о овом изванредном стилском правцу.
На западном зиду у доњој зони насликана су два арханђела који
су чувари улаза у храм. На своду који је подножје галерије, на плавој
позадини су стилизоване звезде које алудирају на геометријске украсе у
цркви Сан Витале у Равени (слика 52). Ту су медаљони са ликовима светитеља, чије се сигнатуре због запрљаности не могу ишчитати, а сваки
од њих има портретске карактеристике.
У олтарској апсиди представљено је Причешће апостола и Богородица Ширшаја Небеска. Уз иконостас су представљени Свети Ћирило
и Методије и Свети Климент и Наум, вероватно сугестије владике Николаја Велимировића, који је столовао у Охридској епископији и који је
вероватно учествовао у иконографском избору. У северној певници су
четири света ратника где можемо идентификовати Лонгина, Светог Ђорђа и Светог Димитрија. У јужној певници требало би да су као пандан
представљени мученици, у чијој се скупини нашао и филозоф Платон,
одевен у хитон и химатион. Стојеће фигуре настављају се низом пустиножитеља, међу којима су са северне стране Свети Марко Трачки, Алексије Човек Божији, а уз њих Свети Симеон Мироточиви и Свети Сава
(слика 51). Са јужне стране натписи су теже читљиви, а стојеће фигуре
истих димензија насликане су у пару и на стубовима.
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Слика 52

У припрати, иначе женском делу цркве, представљене су свете
жене. Са јужне стране је Света великомученица Катарина, Света преподобна Ангелина и Света преподобна Марина, а северно је Света преподобна Јевдокија и две светитељке чије су сигнатуре нечитљиве.
У куполи је насликан Исус Христос Пантократор (слика 49), а у
тамбуру су два реда од по осам пророка, док су у пандантифима јеванђелисти. У вишим зонама представљени су Велики празници. Са источне
стране је Вазнесење Христово, јужно, изнад бочних врата је Крштење,
западно је Успење, а на северном зиду је Сретење, у конхи је Оплакивање (слика 53), а изнад ње је Преображење. У конхи јужне апсиде налази
се Васкрсење, а изнад њега је Рођење.

Слика 53

Слика 54

Иконостас (слика 56) има уобичајени иконографски распоред.
Међу празничним иконама у првом реду су Свети Сава, Арханђел Михаило, Богородица Оранта, Исус Христос (слика 55), Свети Стефан Прво-
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мученик и Свети Јован Крститељ. На царским дверима налазе се Благовести. У другом реду су Велики празници: Рођење, Сретење, Крштење, Тајна
вечера, Преображење, Цвети, Вазнесење и Васкрсење (слика 54). На врху
се налази Распеће, а у медаљонима Богородица и Свети Јован Богослов.

Слика 55

Слика 56

Црква Богородичиног Покрова у Избеници72
73

Црква Богородичиног покрова у Избеници (слике 57 и 58) сазидана је за време Другог светског рата и грађена је по узору на споменике
моравске стилске групе. Има триконхосну основу сажетог типа, са уписаним крстом. Пиластри носе куполу. Изнад припрате је четвртасти звоник карактеристичан за моравске споменике. Објекат је освештан 1943.
године.

Слика 57
72

Слика 58

Српска православна епархија шумадијска 1999, 127.
Т. Симић, Варварин, 207. Када говори о селу Избеници у тексту се налази
фотографија цркве.
73
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Главни улаз је са западне стране и има висок пространи подест и
степениште. Фасада је двобојна и одлично се одржава, а црква има
савремени живопис и иконостас (слика 58) са модерним полијелејем.
Решен је и проблем паљења свећа (слике 59 и 60), изградњом нове мале
капеле са јужне стране цркве, која је врло функционална и визуелно се
уклапа у целину, тако да је ова црква евидентирана због склада, лепоте и
доброг одржавања. Иако спада у скупину сакралних објеката новијег
датума, она је најбоље архитектонско и сликарско остварење, подигнуто
и осликано са мером и укусом. Аутори живописа су Беба Младеновић и
74
Јанко Брашић.

Слика 59

74

Слика 60

Н. Ђокић и О. Думић, Манастир сањам и живу воду, 38–39.
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РЕЗИМЕ
САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Иако на територији општине Варварин нема старијих сакралних
објеката, рекогносцирање терена указало је да цркве у Варварину, Ораховцу, Обрежу и Бачини заслужују озбиљнији приступ истраживача,
комплетирање архитектонске документације, детаљно проучавање иконописа и пре свега адекватне конзерваторске радове који би их сачували
и представили у пуном сјају. Пре свих, Цркву Светог Јована у Орашју
треба детаљно проучити, истражити, тачно је датирати и дати јој право
место у историји црквене уметности. Црква у Варварину захтева озбиљније проучавање и конзервацију иконостаса. Иконостас цркве у Обрежу
заслужује да буде валоризован и публикован. Црква у Бачини захтева да
буде комплетно проучена, снимљена и публикована, а живопис конзервиран, јер представља изванредну архитектонску, сликарску и иконописну целину из времена владике и светитеља Николаја Велимировића, са
посебним освртом на њене ауторе, руске емигранте Андросова и Мајендорфа, који у новије време добијају заслужено место у српском црквеном градитељству и сликарству између два рата.
SUMMARY
CHURCHES IN MUNICIPAL VARVARIN
Although there aren't any older sacral objects on the territory of
Varvarin, the field survey has indicated that churches in Varvarin, Orahovac, Obrež and Bačina deserve a more serious approach of the researchers,
the completion of architectural documentation, detailed study of iconography and above all appropriate conservation works to preserve and present them in all their glory. First of all, the Church of St. John in Orašje
should be studied in detail, investigated, assigned a correct date and given a
proper place in the history of religious art. The Church in Varvarin requires
a more serious study and conservation of the iconostasis. The iconostasis of
the church in Obrež deserves to be undervalued and published. The Church
in Bačina requires to be fully investigated, recorded and published and the
icconography preserved because it represents an outstanding architectural,
artistic and iconographic unit dating from the period of St. Bishop Nikolaj
Velimirović, with special reference to its authors, the Russian emigrants
Androsov and Meyendorff, who recently received a well-deserved place in
Serbian church architecture and painting between two wars.
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ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКА СВОЈСТВА СОРТЕ
КАБЕРНЕ СОВИЊОН КЛОНА R 5
У ЖУПСКОМ ВИНОГОРЈУ
АПСТРАКТ: У раду се приказују резултати испитивања агробиолошких
карактеристика сорте каберне совињон, клон R5. Испитивања су обављена у производном засаду индивидуалног сектора на локалитету Варине у периоду 2007–
2008. Виноград је засађен 2001. са размаком садње 3 x 0,8 м. Метеоролошки услови су били повољни за растeње и развиће сорте каберне совињон. Праћени су следећи показатељи: фенолошка осматрања, родност сорте, принос и квалитет грожђа. Принос грожђа се кретао у границама 8,44–9,23 т/ха. Садржај шећера је
варирао 22,50–23,80%, а садржај укупних киселина 7,30–7,60 г/л, што омогућава
справљање висококвалитетних категорија вина.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: клон, фенолошка осматрања, родност, квалитет грожђа

Увод
Како је у жупском виногорју до пре неколико година доминирала
аутохтона сорта прокупац, дошло је до интродукције сорти за врхунска и
квалитетна црвена вина у циљу побољшања квалитета грожђа и вина.
Посебно место дато је сорти каберне совињон, клону R5, како би се на
основу резултата испитивања утврдила оправданост гајења ове сорте у
жупском виногорју. Сорта каберне совињон потиче из Француске и гаји се
у готово свим виноградарским земљама света. Код нас је распрострањена
на Косову и Метохији, централној Србији и Војводини. По еколошко-географској класификацији припада групи Convarietas occidentalis.
Принос и квалитет грожђа у великој мери варирају под утицајем
агроеколошких услова, примењене ампелотехнике, узгојних облика и
др. О томе налазимо податке у радовима Аврамова и сар. (1991), Милосављевића и сар. (1998), Стоева (1973), Накаламића (1981), Гарића
(1997), Циндрића и сар. (2003) и др.
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Материјал и методе рада
Испитивања су обављена у периоду 2007–2008. у производном
засаду у приватном власништву, на локалитету Варине у жупском виногорју. Виноград је подигнут 2001. и налази се у периоду растуће родности. Размак садње износи 3 х 0,8 m. Узгојни облик је Гијов једногуби са
мешовитом резидбом. Остављено је 15 окаца по чокоту и то један лук од
12 окаца и један кондир од 3 окца. Праћени су следећи показатељи:
– фенолошка осматрања
– број и проценат развијених и родних ластара
– број гроздова по окцу, по развијеном и родном ластару, као и
по чокоту
– маса грозда
– родност сорте (принос грожђа по окцу, принос по развијеном и
родном ластару, принос по чокоту, принос по хектару)
– садржај шећера у шири
– садржај укупних киселина у шири.
Значајност разлика између вредности испитиваних параметара у
различитим годинама тестирана је t тестом. Пошто је утврђено да су
варијанте појединих година испитивања биле хомогене за све параметре, примењена је варијанта t теста за узорке са хомогеним варијансама
у свим случајевима. Број остављених окаца је био исти на свим остављеним чокотима, а маса грозда, садржај шећера и укупних киселина у
шири су утврђивани као просек испитиваних чокота.
Агроеколошки услови у периоду испитивања били су повољни за
развој сорте каберне совињон. Сума активних температура за период
вегетације је 3528°C (просечно за период од 20 година). Дужина вегетационог периода износи 198 дана. Просечне годишње количине падавина
у жупском виногорју имају вредност 578,3 mm. Укупно трајање сунчевог
сјаја годишње износи 2350 часова, а хелиотермички индекс је 4,53.

Резултати и дискусија
Подаци о фенолошким осматрањима сорте каберне совињон
клона R5 приказана су у табели 1. Бубрење окаца наступило је раније
2007. године (2. април) у односу на на 2008 (5. април). Почетак цветања
је у просеку био 26. мај, што је нешто раније од података које наводе
Циндрић и сар. (1996) за услове фрушкогорског виногорја. Шарак грожђа је у просеку био 5. август, нешто раније 2007. године (3. август) у
односу на 2008. годину (7. август). Берба грожђа је обављена у просеку
4. октобра.
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Табела 1. Фенофазе развоја сорте каберне совињон, клон R 5
Table.1 . Developmental phenophases of vine cultivar Cabernet Sauvignon clone R5
Година
Year
2007.
2008.
Просек
Најраније
Најкасније

Бубрење окаца
Begining of bud
burst
02. IV
05. IV
03. IV
02. IV
05. IV

Цветање
Датум бербе
Шарак
Begining
Date of grape
Veraison
of flowering
harvest
26. V
03. VIII
03. X
30. V
07. VIII
06. X
28. VI
05. VIII
04. X
26. V
03. VIII
03. X
30. V
07. VIII
06. X

На основу података приказаних у табели 2 види се да је резидбом
остављено 15 окаца по чокоту, односно 6,25 окаца по метру квадратном.
Проценат развијених ластара био је доста висок и износио је 85,33%, а
незнатно је варирао у испитиваним годинама. Број и проценат родних
ластара је доста висок и просечно износи 11,20, односно 74,67%, што је
знатно веће од података Аврамова (1991) и Циндрића и сар. (1994) за
сорту каберне совињон. Број гроздова по окцу, развијеном и родном
ластару, као и по чокоту нешто је виши у односу на податке Аврамова
(1991) и Циндрића и сар. (1994). Знатно је већи број гроздова по родном
ластару (1,83) у односу на податке Тараила и сар. (1996) за услове
нишког виногорја. Број гроздова по чокоту је просечно износио 20,40.
Маса грозда је била просечно 104 g, што је ниже од навода Тараила и
сар. (1996), а веће од података које износе Пејовић и сар. (1996) за услове Подгорице.
Табела 2. Основни елементи родности сорте каберне совињон, клон R5
Table 2. Basic production parametеrs of vine cultivar Cabernet Sauvignon clone R5
Ред.
Показатељ
бр.
Parameter
No
1
Број окаца по чокоту
2
Број развијених ластара
3
Проценат развијених лас.
4
Број родних ластара
5
Проценат родних ластара
6
Број грозд. по окцу
7
Број грозд. по разв. лас.
8
Број грозд. по род. лас.
9
Број грозд. по чокоту
10 Маса грозда у г
ns
= P>0.05; * = P<0.05; ** = P<0.01

Година – Year
2007

2008

15
12.73
84.89
11.13
74.22
1.34
1.58
1.82
20.13
110

15
12.87
85.78
11.27
75.11
1.38
1.61
1.84
20.67
98

Просек Разлика и значајност
Average Difference and signif.
15
12.80
85.33
11.20
74.67
1.36
1.59
1.83
20.40
104

–
0.13 ns
0.89 ns
0.13 ns
0.89 ns
0.04 ns
0.02 ns
0.02 ns
0.53 ns
–
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Табела 3. Принос и квалитет грожђа сорте каберне совињон, клон R5
Table 1. Grape yield and quality of vine cultivar Cabernet Sauvignon clone R5
Ред.
Година – Year
Показатељ
Просек Разлика и значај.
бр.
Parameter
Average
Diff. and signif.
2007
2008
No
1
Принос грожђа по окцу у г
147.64 135.02 141.33
12.62 ns
2
Принос грожђа по разв. л у г 174.17 157.41 165.79
16.76*
3
Принос грож. по род. л у г
200.04 180.16 190.10
19.88*
4
Принос грож. по чокоту у кг
2.21
2.03
2.12
0.19 ns
5
Принос грож. по хектару у т
9.23
8.44
8.83
0.79 ns
6
Садржај шећера у шири у % 23.80
22.50
23.15
-7
Садржај укуп. киселина г/л
7.60
7.30
7.45
-ns
= P>0.05; * = P<0.05; ** = P<0.01

Принос грожђа по хектару (табела 3) био је у зависности од броја
гроздова по родном и развијеном ластару, као и од остварене крупноће
и масе грозда. Разлике у приносима грожђа по развијеном и родном
ластару између година испитивања су статистички потврђене као значајне. Наизглед већи принос грожђа по хектару остварен је у 2007. години (9,23 t/hа) него у 2008. години (8,44 t/hа), али та разлика није била
значајна. Ове вредности знатно су веће од података које наводе Циндрић и сар. (1994) и Тараило и сар. (1996), а биле су у оквиру вредности
које наводе Жунић и Гарић (2010).
На садржај шећера највећи утицај испољили су временски услови у годинама испитивања. Већи садржај шећера у шири остварен је у
2007. години (23,80%) у односу на 2008. годину (22,50%). Садржај укупних киселина просечно је износио 7,45 г/л. Овакве вредности шећера и
укупних киселина у шири омогућавају справљање врхунских вина ове
сорте грожђа.
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РЕЗИМЕ
ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКА СВОЈСТВА СОРТЕ КАБЕРНЕ
СОВИЊОН КЛОНА Р 5 У ЖУПСКОМ ВИНОГОРЈУ
На основу анализе података прикупљених испитивањем сорте
каберне совињон, клона R5, у жупском виногорју, могу се извести следећи закључци:
– Агроеколошки услови жупског виногорја су повољни за нормално растење и постизање стабилних приноса и доброг квалитета грожђа ове сорте.
– Сорта каберне совињон, клон R5, испољила је позитивне агробиолошке особине у условима жупског виногорја. Разлике у приносима
грожђа по развијеном и родном ластару статистички су потврђене као
значајне. Просечан принос по хектару износио је 8,83 т, што је знатно
више од података других аутора који су испитивања вршили на сорти
каберне совињон из популације.
– Садржај шећера у шири у просеку је износио 23,15%, а садржај
укупних киселина 7,45 g/l, што је у оптималним границама за добијање
врхунских вина.
SUMMARY
SOME IMPORTANT AGROBIOLOGICAL PROPERTIES OF VINE
CULTIVAR CABERNET SAUVIGNON CLONE R5 IN THE VINE
DISTRICT OF ŽUPA
This paper deals with the results obtained by the investigation of
agrobiological properties of vine cultivar Cabernet Sauvignon, clone R5.
The investigation was carried out at a productive vineyard in private
property, at the location varine during the period 2007–2008. The vineyard
was planted in 2001, with planting distance 3 x 0.8 м. Meteorological conditions were favorable for growth and development of vine cultivar Cabernet Sauvignon. The following parameters were observed: phenological observations, productivity of the cultivar, grape yield and quality. Grape yield
ranged from 8.44–9.23 t/ha. Sugar content varied from 22.50–23.80%, and
the total acid content from 7.30–7.60 g/l, which enabled making of high
quality wine categories.
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ЈАГОДАСТО ВОЋЕ КАО БИОЛОШКИ ВРЕДНА
И ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДНА ХРАНА
АПСТРАКТ: Плодови различитих врста јагодастог воћа представљају
биолошки вредну и у људској исхрани неопходну храну. У раду су приказана помолошко-технолошка, прехрамбена и фармацеутска својства најважнијих представника јагодастог воћа, намењеног за употребу у свежем стању, односно у виду
одређених прерађевина. У изразито повољним климатско-едафским условима
Александровца жупског, велики број врста и сорти упућују на потребу свестраног
коришћења јагодастог воћа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: јагода, малина, купина, рибизла, боровница, огрозд,
дуд, актинидија, храна, лек

Увод
Специфична биолошка вредност важнијих врста јагодастог воћа,
изванредна хранљива, дијетопрофилатичка, дијетотерапеутска и
заштитна својства плодова и прерађевина од њих, као и могућности гајења у климатско-едафским условима Александровца жупског упућују на
закључак да се ради о воћу посебног значаја (Булатовић, 1991; Булатовић и Мратинић, 1997; Вулић и Величковић, 1995; Гостишки, 1970;
Маркетан, 1977). Поред гајених сорти у оквиру одређене врсте, од
посебног су значаја и многе дивље (некултивисане) врсте – форме
(родоначелници) које се могу срести у оквиру различитих екосистема
Србије (Величковић, 2006.).
Здравствена, радна и одбрамбена способност људског организма
у директној је вези са коришћењем плодова јагодастог воћа, како у свежем стању, тако и у виду прерађевина. Ако се поред наведеног ради и о
плодовима без остатака пестицида и тешких метала, са минималним
присуством аерозагађивача, радиоактивног и јонизационог зрачења –
воће и производи од таквог воћа представљају биолошки највреднију
храну и лек (Грлић, 1990; Кушан, 1965; Џервине, 1983; САНУ–1989).
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Изучавањем већег броја врста у оквиру групе јагодастог воћа,
извршен је покушај једноставнијег коришћења најбитнијих информација при избору неке од наведених врсти воћа (Станковић, 1981; Шошкић,
А. 1989; Шошкић М. 1991; Величковић 2000).

Преглед најважнијих својстава јагодастог воћа
Јагода (Fragaria spp.)
Према ботаничкој класификацији јагода је сврстана у следеће
таксономне јединице:
Ред ...................................... Rosales Linndlez 1833 (руже)
Фамилија ........................... Rosaceae (руже)
Подфамилија ..................... Rosaidae (јагодасто воће)
Род ..................................... Fragaria Lini (јагода)
Врста ................................. Fragaria sp. (обухвата 47 родоначелника)
Прехрамбено-технолошка вредност плодова јагоде
Плодови дивље шумске јагоде спадају међу прво воће које је
човек почео да користи у исхрани. У групи јагодастог воћа, јагоди припада најзначајније место (Шошкић, А. 1989). Плодови јагоде се највише
користе у свежем стању, могу се замрзавати, сушити или употребљавати
за различите видове индустријске прераде (компот, џем, мармелада,
воћна салата, желе, слатко, сируп, воћни пире, ракија итд.). Заједно са
трешњом представља прво воће на нашем тржишту. (Станковић, 1981).
Имајући у виду значај ове врсте, односно повољне климатскоедафске услове у Србији, треба је и даље ширити, како у спољашњим
условима, тако и у условима пластеника (Вулић и Величковић, 1995).
Слика 1: Плодови питоме и шумске јагоде
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Лековита својства јагоде
Заштитна својства плодова јагоде произилазе из високог садржаја
витамина C, (незнатно, B1, B2, и PP витамина), угљених хидрата, беланчевина, масти, пектинских, танинских и минералних материја (K, Ca,
Mg, Fe, P), ароматичних и обојених материја, органских киселина итд.
Лековита својства јагоде огледају се у следећем:
– плодови и сок од јагоде користе се у лечењу артериосклерозе
пунокрвних и особа које имају повећан крвни притисак
– препоручује се за исхрану особама које болују од гихта, склерозе крвних судова, од пунокрвности „јака крв“ и др.
– лишће и корен се у виду чаја користе против пролива
– помаже у лечењу реуматских болести (препоручује се у комбинацији са млеком),
– чајеви од листа јагоде помажу излучивању мокраће, умирујуће
делују на нервни систем, спречавају пролив
– препарати од листова јагоде и млека користе се за лечење
туберкулозе и снижавање високе температуре
– вишедневним конзумирањем јагоде и млека успешно се
одстрањује песак и камен из бубрега, јача срце, лече жутица, хронична и
акутна реума
– редовним конзумирањем плодова јагоде долази до прочишћавања крви и поправљања крвне слике, као и до разлагања мокраћне
киселине у крви.
На крају се може констатовати да је исхрана плодовима јагоде у
свежем стању драгоцен прилог здрављу сваког конзумента, без обзира о
којим се количинама ради.

Малина (Rubus spp.)
У ботаничком смислу малина је сврстана у следеће таксономне
јединице:
Ред ...................................................Rosales Lindley 1833 (руже)
Фамилија ........................................ Rosaceae A. L. (руже)
Подфамилија ..................................Rosaideae (јагодасте воћке)
Род ..................................................Rubus (Tourn). L., (малина и
купина)
Подрод ........................................... Ideobatus Focke (малина): обухвата око
195 врста малине.
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Слика 2: Плодови малине

Прехрамбено-технолошка вредност плодова малине
Плодови малине се због изванредног укуса, биохемијских својстава и ароме сматрају изузетно квалитетним и на домаћем и светском
тржишту веома траженим. Малина је веома рентабилна врста, а успешно се може гајити и до 1.000 м надморске висине (Шошкић, 1989).
Зрели плодови малине користе се у свежем стању (мањи део), а већи део
плодова прерађује се у сокове, сирупе, концентрате, мармеладе, воћне
салате, за замрзавање, млевење, сушење, справљање ракије итд. Разноврсни видови прераде, као и изузетна атрактивност при конзумирању у
свежем стању упућују на велики значај ове врсте, због чега је треба
масовније гајити.
Малина као лековита биљна врста
Плодови малине могу бити црвене, пурпурне или црне боје, са
веома специфичним укусом и пријатном аромом. У свом саставу највише садржи угљених хидрата, а затим беланчевина и масти. Садржи
нешто мање витамина (C, B1, B2, PP), органских киселина, пектина, ароматичних и бојених материја. Најквалитетнији плодови за конзумирање
су одмах после бербе.
Лековита својства малине огледају се у следећем:
– плодови малине препоручују се у условима дијеталне исхране,
за бубрежне болеснике, реуматичне и друге
– чајеви од сувих плодова малине сматрају се висококвалитетним чајевима, који врло благотворно утичу на људски организам и свеукупно здравље
– чај од сувог лишћа малине употребљава се против пролива и
као средство које затеже површину слузнице и повређене коже
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– мешавина сувих листова малине, купине, јагоде и рибизле
представља одличну сировину за справљање чајева са изванредним
деловањем на људски организам
– свежи плодови и сок од малине повољно утиче на рад срца и
регулисање крвног притиска
– редовно конзумирање плодова малине поправља крвну слику.
Купина (Rubus spp.)
У ботаничком смислу купина је сврстана у следеће таксономне
јединице:
Ред ...................................... Rosales Lindley (руже)
Фамилија ........................... Rosaceae A. L. 1789 (руже)
Подфамилија ................... Rosoideae (јагодасте воћке)
Род ..................................... Rubus (Tour) L. (малина и купина)
Подрод .............................. Eubatus Focke (купина)
Врста ................................. Rubus sp. (постоји 19 врста од којих су
настале племените сорте купине)
Прехрамбено-технолошка својства плодова купине
Плодови купине су подједнако атрактивни како за коришћење у
свежем стању, тако и за разне видове индустријске прераде. Томе свакако доприносе специфична биофизичка и биохемијска својства плодова
ове врсте. Купина се најчешће користи за производњу сокова, сирупа,
замрзавање, млевење, производњу вина и ракије, воћне салате итд. Плодови купине могу се сушити, а затим користити као сировина за воћни
чај. Доста се користе у свежем стању због освежавајућег и пријатног
укуса и високе хранљиве вредности.
Слика 3: Плодови купине
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Лековита својства купине
Зрели плодови одликују се високим садржајем сувих материја,
укупних шећера, беланчевина, масти и целулозе. Плодови купине садрже витамин C, (нешто мање и витамина B1,B2 i PP), минералне материје (K, Sa, P, Mg, Fe и др.), танинске и пектинске материје, органске
киселине, обојене и ароматичне материје.
Комплексан састав плодова купине омогућава њена лековита
својства:
– препоручује се за конзервирање зрелих плодова купине посебно деци рековаленсцентима
– врло корисне ефекте испољава код малокрвних особа
– жвакањем свежег лишће купине јачају десни зуба
– смеша сувог корена листова и плодова користи се као превентива при лечењу упале крајника, болести грла и за испирање грла
– чај од листова и корена отклања тешкоће мокрења и варења
(доприноси јачању желуца)
– осушени и иситњени зелени плодови купине при вишекратној
дневној употреби користе се за лечење хемороида (у комбинацији са
водом и вином)
– сок од сушеног плода купине стимулише знојење и искашљавање шлајма
– сируп купине хлади, освежава и крепи, због чега се препоручује особама са високом температуром, реконвалесцентима и особама са
слабим желуцем.
Свакако да постоји и читав спектар неиспитаних лековитих својстава ове врсте, на чему је неопходно базирати будућа истраживања.
Рибизла (Ribes spp)
На основу ботаничке класификације, рибизла као представник
јагодастог воћа сврстана је у:
Ред...............................................Grossulariades Lindley 1833
Фамилија ................................... Grossulariaceae DC
Род ............................................. Ribes L (рибизла)
Подред ...................................... Eucoreosama Berger (црна рибизла)
Врста ...................................... Ribes sp (осим Eucoreosma обухвата
11 врста од којих су настале данашње сорте рибизле).
Осим црне рибизле, у мањој мери гаје се и сорте црвене односно
беле рибизле, специфичних помолошко-технолошких карактеристика.
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Прехрамбено-технолошка вредност плодова рибизле
И поред релативно мале производње ове врсте у домаћим условима, треба истаћи чињеницу да се ради о врло значајној врсти са широком амплитудом коришћења плодова. Осим употребе за исхрану у свежем стању, плодови су одлична сировина за замрзавање, сушење, прављење сокова, сирупа, џемова, мармелада, воћних салата, желеа, за
справљање ликера и ракије, а и за кулинарске потребе у домаћинству.
Слика 4: Плодови црвене и црне рибизле

Лековита својства плодова рибизле
Богатство плодова органским киселинама витамином C, угљеним
хидратима, беланчевинама, целулозом, провитамином А, танинским,
пектинским, бојеним, ароматичним и минералним материјама (K, Mg,
P, Ca, Cu), упућује не само на високу хранљиву вредност већ на изванредна лековита својства рибизле, како у свежем стању, тако и после прераде у прехрамбеној индустрији.
а – лековита својства црне рибизле
– конзумирање свежих плодова рибизле утиче и на јачу перистатику црева и нормализовање столице
– чај од осушених плодова рибизле успешно делује против знојења и жутице
– сок од свежих бобица ублажава грозницу и смирује кашаљ,
лишће и плод употребљавају се против тешкоћа при мокрењу и против
високог крвног притиска
– чај од сувих листова доприноси лечењу реуме, маларије, болести дисајних органа, склерозе крвних судова, скорбута
– природни сок од рибизле помаже при лечењу упале органа за
дисање
– кора црне рибизле укуване у вину користи се за лечење бубрега
– чај од листова црне рибизле доприноси прочишћавању крви.
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б – лековита својства црвене рибизле
Биохемијска својства црвене рибизле готово су идентична црној
рибизли, с том разликом што су бобице црвене боје:
– свежи плодови црвене рибизле доприносе разлагању токсичних
материја и њиховом ослобађању из организма
– препоручује се конзумирање свежих плодова при лечењу
шећерне болести и грозничавих стања код упале
– при редовној исхрани црвеном рибизлом уклања се мокраћна
киселина и освежава организам
– повољно утиче на оболеле од ишијаса, реуме, односно на проблеме затвора
– чај од црвене рибизле подстиче функције јетре, олакшава проблеме мокрења и упале бешике
– повољан ефекат чајева од сувог лишћа црвене рибизле испољава се при лечењу високог притиска, склерозе крвних судова и скорбута
– сок од црвене рибизле користи се као ефикасно средство за
лечење реуме и костобоље, као и за подстицање рада бубрега
– сируп од плодова црвене рибизле ефикасно сузбија високу температуру и доприноси јачању срца
– свежи плодови (зашећерени) регулишу рад убрзаног пулса.
Оболелима од упале мозга препоручују се облоге од свежих плодова црвене рибизле, уз истовремено максимално конзумирање
истих.
Боровница (Vaccinium spp.)
Боровница је изузетно цењена врста у групи јагодастог воћа са
специфичним захтевима у односу на агроеколошке услове и услове
агротехнике. У ботаничком смислу сврстана је у:
Ред.......................... Ericales Lindley 1833
Фамилија.................. Ericaceae A. L.1769
Подфамилија.............Vacciniaceae Lindley (боровница)
Род......................... Vacinium L (боровница)
Подрод.................... Cyanocaccus Kl. (обухвата 18 врста)
Врста....................... Vaccinium sp.
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Прехрамбено-технолошка својства плодова боровнице
Слатко-накисео укус плода боровнице директно доприноси конзумирању зрелих плодова ове врсте. Због изузетно ниске производње
боровнице у домаћим условима (планински услови) ретко се користи у
свежем стању а више у виду врло квалитетног сока, сирупа и концентрата. Зрели плодови се могу користити за производњу џемова, мармелада,
за сушење, као и за производњу ракије, вина и ликера врло специфичних карактеристика. Плодове боровнице треба брати пре пуне технолошке зрелости, јер се као презрели тешко чувају.
Слика 5: Плодови боровнице

Лековита својства боровнице
Биохемијски састав плодова боровнице карактерише се пре свега
високим садржајем сувих материја, то јест целулоза, угљених хидрата,
беланчевина, масти, танинских, пектинских, бојених и ароматичних
материја. Зрели плодови боровнице садрже витамин С, нешто мање
витамина B1,B2, PP, а од минералних материја калцијум, фосфор, магнезијум и гвожђе.
Биохемијски састав боровнице директно указује на висока хранљива и заштитна (лековита) својства ове врсте, од којих наводимо неке:
– свежи плодови боровнице делују као благо средство против
дијареје и катара црева, као и против разних упала слузнице код ентероколитиса (због присуства танина и пектина)
– чај са листовима боровнице делују диуретично, због чега се
употребљава као лек против шећерне болести
– сок од боровнице позитивно утиче на јачање очног вида те се
препоручује возачима и радницима који своју делатност обављају у току
ноћи
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– као лек против пролива користи се мешавина листова и плодова боровнице, семе дуње и нане
– за лакше мокрење користи се мешавина листова и плодова
боровнице, брезе, ситнице, троскота и раставића
– као лек против шећерне болести употребљава се чај справљен
од листова боровнице, дуда добричице и махуне пасуља
– чај од листова боровнице користи се као лек против упале слузнице у грлу.
Висока заштита својства боровнице, било да се конзумира у свежем стању или пак у виду одговарајућих чајева, упућују на изузетан значај ове врсте, због чега је треба много чешће користити у свакодневној
исхрани.
Актинидија – киви (Actinidia spp.)
Према ботаничкој класификацији, актинидија је сврстана у следеће токсономне јединице:
Фамилија............ Actinidiaceae
Род...................... Actinidia (podeljena je u 4 grupe koje prema Luobuhvataju 36 vrsta)
Врста...................Actinidia sp.
Прехрамбено-технолошка својства плодова актинидије
Висок садржај витамина С је најизразитије обележје плодова
актинидије (кивија) због чега се још назива „воћем здравља“. Специфичан укус и арома јестивог дела плода такође је сврставају међу најатрактивније врсте. Зрели плодови актинидије одликују се високим садржајем
пектинских, танинских, бојених и минералних материја, органских
киселина и угљених хидрата. Највише се користи у свежем стању (чува
се у условима хлађеног складишта 5–6 месеци), односно за справљање
сокова, мармелада, желеа, воћних салата, у кулинарству и разним другим видовима индустријске прераде.
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Слика 6: Плодови актинидије

Лековита својства актинидије
Изузетно висок садржај витамина Ц (и нешто мање других витамина), као и других есенцијалних састојака плодова и листова има за
последицу наглашена лековита својства ове врсте:
– редовно конзумирање свежих плодова (сокова) актинидије јача
имунитет људског организма
– прехлађеним и слабим лицима препоручује се свакодневно
конзумирање плодова у свежем стању
– повољно делује на варење и против пролива
– при отежаном мокрењу и смањеном апетиту препоручује се
коришћење сокова и плодова актинидије
– препоручује се у свакодневној исхрани анемичних особа и особа нарушеног здравља
– значајно утиче на регулисање крвног притиска и редовну столицу код оболелих особа
– код других разних обољења и повреда (чак и код дијабетичара)
препоручује се редовно коришћење свежих плодова актинидије и прерађевина од њих.
Ова врста воћа је од посебног значаја, те се препоручује у свакодневној исхрани како особама у развоју, тако и старијим особама.
Огрозд (Ribes spp.)
Огрозд је сврстан у групу јагодастог воћа (помолошка класификација), а према ботаничкој класификацији припада:
Реду...........................Grossulariales
Фамилији.................. Grossulariaceae
Роду.......................... Ribes (огрозд – рибизла)
Врсти........................ Ribes sp (обухвата 150 врста).
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Прехрамбено-технолошке карактеристике плодова огрозда
Плодови огрозда садрже суве материје, угљене хидрате, целулозу, беланчевине, витамине (C, B1, B2,B3, B5, B6A), минералне материје (K,
Ca, Fe, P, Mg, Cl, Na, Su), пектин, танин, бојене материје, органске киселине и др. Конзумирају у свежем стању, за различите видове индустријске прераде, у кулинарству итд. Даљој намени могу се подвргнути само
зреле и карактеристично обојене бобице (црвене, жуте, зелене). Технолошки зрели плодови представљају погодну сировину за справљање
сокова, џемова, мармеладе, воћних салата, ређе за сушење и друге
намене.
Слика 7: Плодови црвеног, зеленог и жутог огрозда

Лековита својства огрозда
Заступљеност витамина, минералних и других материја (пектина, танина, беланчевина, целулозе, угљених хидрата, органских киселина) у зрелим плодовима огрозда упућује на висока прехрамбено-технолошка, односно заштитна (лековита) својства ове врсте воћака:
– препоручује се конзумирање свежих плодова особама са стомачним обољењима (пробава, пролив итд.)
– јача малокрвне и особе оболеле од прехладе
– позитивно делује на крвни притисак и крвну слику малокрвних
(анемичних особа)
– осушени плодови огрозда користе се за справљање воћних чајева, који доприносе релаксацији и заштити организма
– корисно делује на регулисање шећера у крви
– подједнако је корисна употреба код оболелих и здравих особа,
јер позитивно утиче на подизање и очување општег здравственог стања
људи.
Ова врста се релативно мало гаји у Србији, али се препоручује
као веома погодна за окућнице и мање просторе (жбунаста форма).
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Дуд
Бели и црни дуд у ботаничком смислу сврстани су у:
Ред......................Urticales
Фамилија........... Moraceae
Род..................... Morus
Врста................. Morus nigra, M. alba
Према помолошкој класификацији дуд је сврстан у групу јагодастог воћа, са напоменом да је последњих деценија број стабала толико
опао да се може сматрати „нестајућом“ врстом.
Прехрамбено-технолошка својства плодова дуда
Зрели плодови белог и црног дуда одликују се слатко-накиселим
укусом, те су веома пријатни при конзумирању у свежем стању. Технолошки зрели плодови представљају одличну сировину за справљање
сокова, сирупа, џемова, пекмеза и ракије „дудоваче“. Општи је закључак
да плодови дуда представљају веома здраву храну.
Слика 8: Плодови црног и белог дуда

Лековита својства дуда
Веома специфичан биохемијски састав зрелих плодова (листова
и коре) упућују на изванредна лековита својства ове врсте:
– препоручује се особама са неуредном и тврдом столицом (када
искључује употребу лекова)
– плодови дуда, сок или сируп делују као благи лек против упале
грла и уста
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– због обилног садржаја витамина, угљених хидрата, органских
киселина, танина и других састојака, корисно делује на општи метаболизам људи, а пре свега на рад бубрега
– чај од листова црног дуда веома повољно делује при лечењу
органа за мокрење и смањења шећера у крви
– висок садржај бојених и минералних материја позитивно утичу
на крвну слику конзумената
– за справљање чајева (самостално или у комбинацији) користе
се листови који се беру у пролеће, односно кора и плод, који се узимају
у току лета.
Препоручује се гајење одређених типова дуда на окућницама,
дрворедима и мање повољним земљиштима, где може бити од вишеструке користи.
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РЕЗИМЕ
ЈАГОДАСТО ВОЋЕ КАО БИОЛОШКИ ВРЕДНА
И ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДНА ХРАНА
Сумирајући прехрамбено-технолошка, нутритивна и фармаколошка (лековита) својства малине, купине, рибизле, јагоде, боровнице,
огрозда и актинидије може се констатовати:
– наведене врсте јагодастог воћа са актуелним сортиментом имају врло значајно место у обиљу гајених врста у Србији
– специфичан хемијски састав наведених врста указује на веома
значајна лековита и нутритивна својства
– повољни климатско-едафски услови у Србији омогућавају
успешно гајење представника јагодастог воћа, због чега је неопходно
плански подизати нове засаде
– проблем бербе јагодастог воћа (изузев дуда и актинидије) у
ближој будућности може се решити применом савремене механизације
(берача) чиме се омогућава масовније гајење тих врсти.
Узимајући у обзир наведена својства јагодастог воћа, неопходно
је у будућности радити на широј примени, како у исхрани тако и у фармацеутској индустрији, као лековите биљне сировине, посебно у брдскопланинском подручју благородне Жупе.
SUMMARY
BERRIES FRUIT AS A BIOLOGICAL VALUABLE
AND ECOLOGICAL SAFE FOOD
Strawberry fruits are biologically suitable human food. In the paper
are presentet pomological and tehnological, medical and food properties of
the most important representans of the strawberry fruits. Large number of
varietes and cultivars within the suitable climatic and edaphic conditions in
our country, enable sucesfull planting of strawberry fruit.
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ПРИЛОЗИ
ПЕТАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, ученик
Гимназија „Бора Станковић“
Врање

UDK 908(497.11 Доброљупци)

ЖУПСКО СЕЛО ДОБРОЉУПЦИ
АПСТРАКТ: Рад се бави жупским селом Доброљупци. Посматрају се географски положај, природне одлике, климатске особине, воде, биљни и животињски
свет, историја, број, структура и порекло становништва, миграције, привредна
делатност и учешће у ратовима. Посебна пажња је посвећена планини Јелењаку и
Цркви цара Константина и царице Јелене.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Доброљупци, Вратарица, Жупа

Село Доброљупци1 удаљено је 13 km југоисточно од Александровца. Село је ратарско и воћарско-виноградарско. Насеље је брдскопланинско, разбијеног типа, у подножју планине Јелењак, на саставцима
Курјачког, Игрошког и потока Бугарија, са главним водотоком Вратарицом. Површина атара износи 891 ha. Село чине два засеока: Падине
(Крцићи, Димитријевићи, Ђурђевићи, Милосављевићи, Чајићи и др.),
који чине брегови, и Средсело (Чајићи, Перјаничићи, Кршани) који се
народски зове Река, по реци Вратарици која протиче кроз заселак. Река
је смештена у самој долинској равни. То је културно, просветно, привредно и саобраћајно средиште. У Реци се налазе осмогодишња школа,
вртић, здравствена амбуланта, месна канцеларија, занатске и трговинске радње. Географске координате села су 43° 24' 18'' СГШ и 21° 05' 11''
ИГД.
До села Доброљупци стиже се из више праваца. Први је из правца
Александровца, преко Виткова, све до Шљивова, где се скреће лево,
затим се наставља право и стиже се у засеок Падине, тачније Палури.
Лево пут води за Крциће, Ђурђевиће итд., а право за Реку. Други пут је
из Бруса, који води до Шљивова, а од Шљивова десно истим путем. Трећим путем се од Разбојне иде десно, за језеро Ћелије, затим се скрене
код села Златари, па кроз Игрош и улази се у Доброљупце, тачније у
Реку. Постоји још неколико шумских путева, не толико познатих. Један
1

Према попису становништва насеље се не води под именом Доброљупци већ
Доброљубци.
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од њих води од села Трнавци, преко Црвеног брега, па низ Царевицу;
други према селу Љубинци; трећи пут преко Крцића води до села Парчин, а четврти преко Пањевца до села Жилинци.

Природне одлике
„Иако релативно мала у односу на суседне области, Жупа је географски врло карактеристична целина. На постанак њеног рељефа утицали су многи чиниоци: геолошки састав, тектоника, језерска акумулација и флувијална ерозија. Две основне формације од којих је састављен
супстрат Жупе јесу сенонски флиш и миоцени језерски седименти.
Северозападни ободни део састављен је од старих стена: палеозојских
шкриљаца, гнајса, серпентина, периодита дијабаза и горњокретацејских
флишних пешчара. Дно и други делови котлине су углавном од глина,
лапораца, пескова и туфова. Овде, у облику мањих узвишења, местимично пробијају кроз језерске седименте и старе стене. Осим тога, на
горњим деловима виших страна виде се и кваревити наноси, поглавито
шљункови“ (Милисав В. Лутовац, 1980). Жупу чине три дела: северозападни обод, средишња брежуљкаста површ и дна речних долина. Засебан део представља Доброљубачка котлина у долини реке Вратарице,
али је она у вези са осталим деловима Жупе.
„Вертикална рашчлањеност система креће се од 177 m а.в. – уски
полој у кориту Пепељуше испод 2 m стрмог одсека у долинском дну, до
1785 m а.в. – врх Жељина (Рогавачка чука), са просечним нагибом топографске површине од 10,2°. Макрогеографску структуру територије, од
запада према истоку, чине: планински (Гоч – 1123 m, Љуктен – 1216 m,
Нерађе – 1350 m, Пребиловац – 1418 m, Равна планина – 1542 m, Оглавље – 1557 m, Кавањ – 1645 m, Плочка чука – 1779 m, Црни врх – 1785
m и крајњи северни огранци дисециране површи Равног Копаоника),
брдски (источно од развођа горњих токова Расине и Лесеновачке реке) и
равничарски (долински и котлински) терени око Пепељуше (низводно
од ивичне епигеније код Мале Врбнице – Горње) и средњих и доњих
токова њених левих притока, Велике и Мале реке. Тако овом простору
припадају и делови изолованог доброљубачко-златарског басена. Североисточно од антиклинале Лаћиследа (западни део трупине хорстовског
масива Великог Јастрепца), односно ртасте епигеније Пепељуше (Врбничка сутеска), терен прелази у низију (најнижи делови атара села
Лаћислед, Мрмош и Велика Врбница Доња), чије се најниже терасе (7–
15 и 20–30 m р.в.) еволутивно непосредно везују за систем тераса Западне Мораве. Ова сутеска (антиклинала од кристаластих шкриљаца) уједно
и својеврсна природна граница Доње Жупе и терцијерног дна Крушевач-
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ког басена у ужем смислу. У структури рељефа доминира брдски –
166,68 km² (43,11%) и ниски планински терен – 144,27 km² (37,32%),
док средње планински – 73,95 km² (19,13%) и низијски – 1,7 km²
(0,44%) имају знатно мање учешће.
По појединим рељефним целинама, али и унутар њих, присутне
су знатне разлике у вертикалној рашчлањености. Западни, планински
простор је најрашчлањенији – претежно преко 190 m/km², а у орографски најиздигнутијем делу и преко 500 m/km². Знатно нижу рашчлањеност имају источни делови Жупе. Рељеф је овде најчешће слабо (10–60
m/km²) до умерено рашчлањен (60–100 m/km²). Поједини делови
котлине, са широким долинским равнима, ниским терасама и побрђима
(заравњени подови и косе), одликују најниже категорије рашчлањености
– Доброљубачко поље, Мало поље (Злегиње), Доње поље (између Новака
и Суботице), Кључ (Д. Ступањ), Дивљаја (Дашница) и др. Умерену енергију рељефа имају и мањи делови територије планинске Жупе – благо
дисециране разводне површи“. (Мирољуб А. Милинчић и Милован
Пецељ, 2008.)
„У геолошком погледу Жупско-александровачки басен са истока
је опкољен падинама Великог Јастрепца, јужно од Љубинаца и Мајдева
га ограничавају кристаласти шкриљци и гнајсеви протерозоика, западни
обод је од копаоничке мезозојске зоне, док његов северни обод чине
метаморфити на потезу Риђевштица – Жабаре, брдско-равничарске
(долинске и котлинске) терене око Пепељуше и њених левих притока
Велике и Мале реке, обухватајући и морфолошки изоловану Доброљубачку котлину, у централном делу и низију на истоку – најнижи делови
терена око водотока Пепељуше чије се најниже терасе (7–15 и 20–30 m
р.в.) еволутивно непосредно везују за систем тераса Западне Мораве
(Крушевачке котлине). У геолошком погледу Жупско-александровачки
басен са истока је опкољен падинама Великог Јастрепца, јужно од Љубинаца и Мајдева га ограничавају кристаласти шкриљци и гнајсеви протерозоика, западни обод је од копаоничке мезозојске зоне, док његов
северни обод чине метаморфити на потезу Риђевштица-Жабаре“. (Ивана Царевић, Мирољуб Милинчић и Велимир Јовановић, 2009.)

Клима
У пределима затворених котлина које су заштићене од јачег утицаја ветра, као што је случај са Александровачком котлином, јавља се
измењени облик умерено континенталне и планинске климе који се
назива жупна клима. Лета и зиме у овој климатској области су топлије
од околине.
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Клима је један од основних услова за пољопривреду. Подаци о
температурама и падавинама потичу из станице Александровац. Према просечним количинама, максималне температуре су у јулу и августу, а минималне у јануару и фебруару. Максимална дневна температура износи 40°C, а минимална -25°C. Најранији мразни дан забележен је 1. октобра, а најкаснији 22. маја. „Средња годишња температура
ваздуха у Александровцу (359 m а.в.) је 11,0°C, а годишња амплитуда
температура 21,3°C (Д. Ђукановић, 1962) 26. Максимални температурни средњак је у јулу (20,5°C), а минимални у јануару (-0,8°C). Према Д.
Ђукановић (1962), амплитуда апсолутних температурних екстрема у
периоду од 1947. до 1960. године износи 65,1°C (Тmax +40°C; Тmin 25,1°C). Ово указује на изражену континенталност климата Доње
Жупе. Температурни екстреми, у појави раног и касног мраза, могу
угрозити биљне културе. Касни мраз јавља се у мају (22. мај), а рани у
октобру (1. октобар). Појава ових екстрема често изазива штете на културној вегетацији, посебно на виновој лози и воћу. Локално становништво се против ових непогода још увек бори на традиционалан начин –
„задимљавањем“. Вегетациони период траје 256 дана (14. III – 29. XI).
Годишња температурна сума износи 3.960°C, а вегетационог периода
3.594°C. Годишњи ход температуре ваздуха показује спорији ток раста
од зиме ка лету, него што пада од лета до зиме. Нагли пад температуре
у Доњој Жупи утиче да је јесен реално најкраће годишње доба са 75
или 20,55% дана (10. IX–23. XI). Иако најкраће, она је ипак довољно
топла (средња јесења температура је 11,3°C) за дозревање и сакупљање
летине. Насупрот томе, најдуже реално трајање има зима са 111 или
30,41% дана (24. XI – 14. III). Лето траје 98 дана (4. VI – 9. IX), а пролеће 81 дан (13. III – 3. VI)“ (Мирољуб А. Милинчић и Милован
Пецељ, 2008, 27).
Падавине такође утичу на гајење биљних врста. Највише кише
падне у пролеће и лето, мање на јесен. Најкишовитији је мај. Релативно
доста кише падне у јулу и августу, али је тада и испаравање највеће. Због
тога је у лето и у септембру суша највећа. Снег почиње да пада најраније
у новембру, а најкасније у мају. Снежне падавине трају нешто више од
месец дана, просечно од 14. јануара до 19. фебруара.
У остале климатске особине убрајају се ветрови, магле и друге.
Најчешћи ветрови су југозападни, западни и југоисточни. Магле су ретке, свега шеснаест дана у години. Најчешће су у децембру.
Временске непогоде су доста ретке, највише их има у јуну и мају,
а праћене су грмљавинама и пљусковима.
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Вода
Село Доброљупци богато је водом. У селу постоји велики број
бунара, неколико њих се налази на Падинама (око 10 бунара), а највише
у Средселу (Реци), од којих већина служи за заливање. Мањи број бунара користи се за снабдевање пијаћом водом. Бунари у Реци су много
плићи него бунари на Падинама, што је последица надморске висине.
Најдубљи бунар у селу налази се у дворишту Милосављевића – дубок је
28 m. Мештани засеока Падине снабдевају се водом из два базена. Први
базен налази се на Јовином брду, изнад Крцића, а други поред пута,
између Ђурђевића и Милосављевића. Средсело (Река) снабдева се на
другачији начин, „свако за себе“. Током летњег периода мештани засеока Падине имају проблема са несташицом воде. То је последица прекомерног коришћења воде за заливање. Вода у базен долази са извора и
пумпа гони воду до базена, који се увек налази на висини, односно виши
је од извора. Затим вода из базена тече природним падом до одређеног
домаћинства. Вода која напуни базен довољна је за све потребе једног
сеоског домаћинства: за прање, личну хигијену, намиривање стоке,
заливање баште (у умереним количинама) итд. Прекомерно коришћење
воде за заливање, међутим, доводи до тога да вода често нестаје.
Кроз село протиче река Вратарица, која извире у селу Вратари,
затим протиче кроз Лесеновце па кроз Доброљупце, где се јавља лактасто скретање низводно од клисуре Јелењака и где гради композитну клисуру дужине око 3 km. Ова појава тумачи се као потенцијално спуштање
теренског блока Пепељуше. Река затим протиче кроз село Трнавци и иде
све до села Новаци где у Новачком пољу прима Новачку реку и оне
заједно образују Велику реку. Затим се код села Ступањ спајају Велика и
Мала река и граде Пепељушу. Вратарица од свог извора до ушћа стално
мења називе. У селу Вратари се назива Вратарица, у Доброљупцима –
Доброљубачка река, у Трнавцима добија назив Трнавачка река. Вратарица је богата водом, али током летњег периода често пресуши. То је
последица суше и трошења велике количине воде за наводњавање.

Биљни и животињски свет
У селу Доброљупци влада изузетна разноврсност биљног и животињског света. На Јелењаку се простиру врсте шума: борова, багремова,
грабова, јасенова, брестова, храстова и ређе букова. Јелењак је већим
делом покривен боровом шумом. Обале потока испод Милосављевића
пошумљене су вештачким путем, тополом. Поред шума, има и биљних
врста – коприве, мајчине душице, беле раде, кантариона, папрати, хај-
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дучке траве, јагорчевине, подбела, маслачка, кукурека, боквице, дивље
детелине и различитих врста трава и цветова. Од дивљег воћа има дрена, дивље купине, дивље крушке, трнка, глога, дивље јабуке, дивље шљиве и другог.
Какав је биљни, такав је и животињски свет – разноврстан. Од
животињских врста присутне су: дивља свиња, лисица, зец, корњача, јеж,
веверица, твор, пацов, неколико врста гуштера, жабе (око реке Вратарице) итд. Од змија је најчешћа белоушка, око реке Вратарице и у подножју Јелењака, затим смук и ређе поскок. Могуће је видети више змија
према потоку него при врху Јелењака. Према потоку је већа влага, што
змијама одговара, а и пут им је близу, па могу да се сунчају. Уз то, при
врху Јелењака лете птице грабљивице, орао на пример, и змије су самим
тим угрожене. Од птица разликујемо следеће: врабац, орао, гавран,
детлић, голуб, гугутка, фазан, чавка, сова, кукавица, штиглица и друге.
Вратарица није толико богата рибом, мада се у њој могу наћи
кркуша и клен.

Историја и порекло
Доброљупци, као и остала села у Жупи, задржало је стари назив
упркос ратовима. Током XV и XVI века, у данашњем насељу Доброљупци постојала су два самостална насеља: Доњи Доброљупци и Горњи
Доброљупци. Кроз историју село је непрекидно мењало положај. Првобитно насеље, Старо село, формирано је на алувијалној равни Вратарице. Одатле се становништво, због веће сигурности, померало по ободу,
где је било услова за пољопривреду и воћарство. Куће су најпре подизане појединачно, од њих се временом формирало насеље, односно заселак Падине (Брегови). Пањевац је био други заселак Доброљубаца, али
то је данас посебно село. Према попису крушевачких насеља у XIX веку,
и село Жилинци (данас посебно село) 1844. године водило се као заселак села Доброљупци. Касније се формирао и трећи део села, Река. У
Реци је пре Другог светског рата индустријалац Јеличић из Бруса основао „пецару“ за шљиве. После Другог светског рата подигнута је на том
месту осмогодишња школа, три продавнице, две ковачке, две поткивачке и једна аутомеханичарска радња. Становници данашњег Средсела су
се досељавали и премештали своје куће са Јовиног брега, и градили нове
куће. Река је тако постала средиште не само Доброљубаца него и још
неких суседних села.
У доба турске владавине сва земља Доброљубаца припадала је
султану. Из турских докумената сазнајемо да је Жупа била подељена на
тимаре и зијамте који су припадали заслужним Турцима. Тако су Горњи
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Доброљупци припадали тимар Мехмеду, сину Алијана, а Доњи Доброљупци тимару сина Алије Саракова.
У XVIII веку велики број становника доселио се из Ибарског
Колашина, Метохије, Новог Пазара и копаоничких села (Крива Река,
Осреци, Судимље, Црна Глава, Чајетина, Батоте и друга).
Године 1838. територија Козничког среза простирала се од Јанкове клисуре до Новог Села, од Трстеника до Рогавчине и од Мајдева до
Шушића. Ова територија била је ограничена са пет караула према Турској и на њој су 1843. године формиране општине: витковачка, ступањска, ратајска, међу којима и доброљубачка.

Доброљупци са околином на војној мапи штампаној 1894. у Београду

Становништво
Број становника и домаћинстава
Најстарији турски пописи из XVI века показују да су готово сва
села у Жупи била насељена. Између пописа виде се колебања. У првом
турском попису спомињу се нека села, али не и село Доброљупци, а већ
у следећем попису 1516. године спомињу се Горњи Доброљупци и Доњи
Доброљупци. Детаљан преглед пописа из 1516. године следи у табеларном приказу:
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Доњи Доброљупци
Број
ВоНеожењених Удовица Баштина
Мезри Муслимана Манастира
кућа
деница
26
6
2
–
1
2
–
–
Горњи Доброљупци
Број
ВоНеожењених Удовица Баштина
Мезри Муслимана Манастира
кућа
деница
15
3
2
2
1
1
1
–

Данас је становништво села Доброљупци у потпуности српско.
Према последњем попису броја становника из 2002. године у селу има
374 становника. Највећи број становника забележен је 1953. године. У
последњих седам пописа примећен је велики пад броја становника.
Насеље има 119 домаћинстава, а према досадашњим пописима, број
домаћинстава је у порасту.
Развој жупских насеља нагло је убрзан после ослобођења од
Турака, у првој половини XIX века, што се види у следећој табели.
Број кућа у периоду 1834–1971.
1834.
23

1837.
25

1846.
36

1859.
65

1866.
85

1910.
99

1948.
101

1971
128

Број становника по пописима
1948.
633

1953.
653

1961.
587

1971.
548

1981.
481

1991.
425

2002.
374

1981.
136

1991.
124

2002.
119

Број домаћинстава по пописима
1948.
101

1953.
107

1961.
112

1971.
128

Структура становништва
Од укупно 374 становника, 181 су жене, а 193 мушкарци.
Становништво према полу и старости (попис из 2002)
Пол

Укупно

Старост
0–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49

Станов.

374

38

19

15

16

23

16

22

25

22

М

193

19

10

8

11

8

15

12

16

12

Ж

181

19

9

7

5

15

1

10

9

10
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Прираштај становништва 1866, 1910. и 1971.
(Доброљупци са Пањевцем)
1866.

1910.

1971.

Мушких

Женских

Мушких

Женских

Мушких

Женских

280

379

385

349

523

532

Делатности које становништво обавља
Становништво се претежно бави пољопривредом, али поред
пољопривреде обавља и још неке делатности (прерађивачка индустрија,
грађевинарство, трговина, образовање).

Пољопривреда, лов
и шумарство

Прерађивачка
индустрија

Грађевинарство

Трговина

Саобраћај,
складиштење, везе

Државна управа
и одбрана

Образовање

Остале услужне
активности

Непознато

Укупно

Становништво према делатности (попис из 2002)

96

39

4

2

1

1

2

1

2

148

Миграције
Укупно

374

Од рођења
станује у
истом месту

Миграције становништва (попис из 2002)

287

Досељено у насеље сталног становања са подручја
Непознато
Друге
Бивших
Исте
Друге
републике република
општине општине
СФРЈ
исте
републике
31

50

3

1

2

Досељено у насеље сталног становања године
1940.
и пре
8

1941–1945 1946–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2002 непознати
2

25

19

10

11

8

4
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Миграције у селу Доброљупци су сталне. Разликују се две врсте
миграција, трајне и дневне.
Под трајним миграцијама подразумева се или трајно одсељење
или трајно досељење становника, што је у последње време све ређе. Становништво се селило из више разлога: да би завршили средњу школу
или факултет, нашли посао ван места или округа у коме су живели, и
више се нису враћали, затим због бољих услова за живот, а било је и
случајева да су се после Другог светског рата селили у Војводину. Треба
споменути и занатлије који су, запосливши се по фабрикама, остали да
живе у градовима у којима су нашли запослење. Мање је оних који су се
доселили у Доброљупце него оних који су се одселили.
Дневне миграције подразумевају пут ученика до школе и назад,
као и радника који су запослени у Александровцу и околним местима до
посла и назад.
Постоји још један вид миграција, а то су сезонске миграције. Под
овим миграцијама подразумевају се миграције становника који сезонски одлазе да раде у хладњачама, фирмама, на грађевини, често у великим градовима. Сезонске миграције су најчешће у пролеће и лето.

Ратови
Вековима уназад и током XX столећа на територији Србије одвијао се велики број ратова. Становништво села Доброљупци активно је
учествовало у свим ратовима на овим просторима, а и шире. То доказују
спискови бораца. За време Другог светског рата кроз село Доброљупци
пролазиле су разне војске – и четници, и партизани, и Немци. Постоји
писани траг да су, јурећи четнике, партизанске јединице прошле кроз
село 28. августа 1944. Партизанске јединице у Жупи повукле су се на
линију села Жбуње – Брђани – Житије – В. Грабовница, са десне обале
реке Расине. У овој ситуацији, пошто се Оперативна група за дејства ка
Шумадији спојила са Првим пролетерским корпусом, командант Оперативне групе одлучује да се изврши брз и енергичан напад на четничку
групацију. Напад је извршен у ноћи 29/30. августа, у четири колоне:
левом, средњом, десном бочном и десном коју је сачињавала XXI српска
дивизија без I бригаде, правцем: Криви брод – Стројинци – Доброљупци
– Боботе – Ратаје. Непријатељ је приметио прикупљање и почео извлачење својих јединица из Александровца. Ипак, после краће борбе био је
потиснут, а Александровац ослобођен.
На овом простору XXI дивизија је остала све до 3. септембра
1944. У Доброљупцима се налазио један батаљон V бригаде, ради мобилизације људства за јединице Народноослободилачке војске Југославије.
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Јелењак
Изнад насеља Доброљупци, тачније на левој страни села, налази
се планина Јелењак. Простире се од Милосављевића, према засеоку
Рековци (село Трнавци), узводно уз реку Вратарицу до засеока Чајићи.
Надморска висина Јелењака износи 508 m.
Интересантан је податак да је брдо добило назив по Дијани, богињи лова, којој је био посвећен јелен. Зато није случајно да велико брдо
носи назив Јелењак. На врх Јелењака стиже се двема стазама – путем
који пролази кроз заселак Падине (Димитријевићи, Ђурђевићи, Милосављевићи) и путем кроз заселак Средсело, односно Реку (кроз Чајиће),
поред цркве. Оба пута укрштају се код једне колибице која више личи на
неку настрешницу. Колибица је изграђена за потребе виноградара, који
марљиво раде на свом имању и добро им дође предах. На овом месту
окупљају се људи за парчинску богомољу, виноградарски празник, који
нема сталан датум, односно покретан је празник и пада увек у другој
недељи васкршњег поста. Од колибице креће се путем узбрдо и после
стотинак метара стиже се на врх Јелењака, који је налик на ливаду. Са
врха се пружа прелеп поглед на село Доброљупци, сва околна села и на
врх Копаоника.

Црква цара Константина и царице Јелене
Црква посвећена цару Константину и царици Јелени налази се у
подножју планине Јелењак. По причи мештана, црква датира још из времена пре Турака, а за време Турака била је рушена. Данашња црква је
подигнута тек 26. септембра 1929, а освештена је 26. септембра 1923.
Поред цркве налази се извор који такође датира из времена
Турака, а у новије време је поплочан. У склопу цркве налазе се конак
подигнут почетком шездесетих година прошлог века и звонара која је
подигнута око 2005. године. Приликом извођења радова око цркве
2002/2003. године, ископана је велика количина посмртних остатака,
што је доказ да је око цркве постојало гробље или да се ту водила нека
битка. Недалеко, јужније од цркве, лежи старо гробље, а одмах преко
пута цркве и ново гробље. Део новог гробља налази се у насељу Палури.
Одмах иза цркве налази се право природно чудо. Ради се о дрвету које је направило крст тако што је кроз његово стабло прошла грана
другог дрвета и срасла у оно прво. У одржавању цркве учествују мештани села Доброљупци и Пањевац, свако према својим могућностима. Сви
радови изводе се прилозима мештана.

278

Петар Милосављевић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

РЕЗИМЕ
ЖУПСКО СЕЛО ДОБРОЉУПЦИ
Село Доброљупци је ратарско и воћарско-виноградарско и налази се 13 km југоисточно од Александровца. Насеље је брдско-планинско, разбијеног типа. Површина
атара износи 891 ha. Село се састоји од два засеока: Падине и Средсело који се у народу
зове Река, по реци Вратарици. Река је културно, просветно, привредно и саобраћајно
средиште у којем се налазе осмогодишња школа, вртић, здравствена амбуланта, месна
канцеларија, занатске и трговинске радње. У Доброљупцима се јавља измењен облик
умереноконтиненталне климе који се назива жупна клима, а биљни и животињски свет
је веома разноврстан. Село је богато водом, а главни водоток је река Вратарица. Село се
помиње од XVI века, а највећи део становништва се доселио у XVIII веку из Ибарског
Колашина, Метохије, Новог Пазара и са Копаоника. Према попису из 2002. године у
селу има 374 становника, а у последњих седам пописа примећен је велики пад броја становника. Становништво се претежно бави пољопривредом. Изнад села се уздиже планина Јелењак, у чијем подножју се налази црква посвећена цару Константину и царици
Јелени.
SUMMARY
DOBROLJUPCI VILLAGE IN ŽUPA
Village Dobroljupci is the farming and fruit and wine growing area, which is located 13 km southeast of Aleksandrovac. The village is mountainous, scattered type. The village
territory is 891 ha. The village consists of two hamlets: Padine and Sredselo which is called
the River, named after the river Vratarica. River is the cultural, educational, economic, and
transportation hub where there are eight-year school, nursery, health clinic, local office,
craft and trade shops. Altered form of a continental climate occurs in Dobroljupci which is
called the mild climate and the flora and fauna is very diverse. The village is rich in water,
and the main water current is Vratarica. The village is first mentioned in the sixteenth century, and most of the population moved in the eighteenth century from Ibar Kolašin, Metohija, Novi Pazar and Kopaonik. According to the 2002 register there were 374 inhabitants in
the village, and in the last seven registers a large decline in population is noticed. The population is mostly engaged in agriculture. Mountain Jelenjak rises above the village, and at the
foot of it there is a church dedicated to the Emperor Constantine and Empress Helena.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
Казивања Србе Милосављевића и Анке Милосављевић, становника села Доброљупци
Истраживање аутора
Дигитална Народна библиотека Србије
Лутовац В. Милисав, Српски етнографски зборник, Насеља и порекло становништва, књ.
43 Жупа александровачка, Београд 1980.
Милинчић А. Мирољуб, Пецељ Милован, Природа основа геолошких процеса Жупе александровачке, Гласник Српског географског друштва, 2008.
Милосављевић Петар, Доброљупци, Александровац – Жупа, Врање 2010.
Пописи становништва 1948–2002, РЗЗС, Београд
Стаменковић Ђ. Србољуб, Географска енциклопедија насеља Србије, књ. 1, Београд 2001.
Стојанчевић Видосава, Стојанчевић Владимир, Видосава и Владимир Стојанчевић о Крушевачком крају, Крушевац 2003.
Стошић Адам, Под небом Крушевца, Београд 1997.
Царевић Ивана, Милинчић Мирољуб, Јовановић Велимир, Прилог познавању геологије
Доње Александровачке жупе, Гласник Српског географског друштва, 2009.

СЛАВОЉУБ БОЈИЋ, музејски саветник у пензији
UDK 371.13(497.11)"1929"
Крушевац

УЧИТЕЉСКИ ТЕЧАЈ РУЧНОГ РАДА ПРИ СТРУЧНОЗАНАТСКОЈ ШКОЛИ У ТРСТЕНИКУ 1929. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: У прилогу је приказан рад учитељског течаја ручног рада
при Стручној занатској школи у Трстенику у периоду од 1. августа до 10. септембра 1929. Течај је организовало Учитељско друштво са циљем оспособљавања
учитеља/-ица за успешнију примену ручног рада у народним школама, као и на
интензивирању рада на народном просвећивању и стварању збирке очигледних
средстава за наставу. Такође, одржана су предавања о задругарству и живинарству, а затим и разна тематска предавања. Предавачи су били угледни просветни радници из Трстеничког среза и околних градова. При крају течаја отворена је
изложба радова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Трстеник, Учитељски течај 1929, ручни рад, школа,
препарирање, конзервисање, моделовање, плетарство, изложба

Одлуком Министарства просвете од 1. јула 1929. Учитељском
друштву Трстеничког среза одобрено је приређивање течаја ручног рада
за учитеље/-ице при Стручној занатској школи у Трстенику у периоду од
1. августа до 10. септембра 1929. Циљ течаја био је оспособљавање учитеља/-ица за што бољу примену ручног рада у народним школама
(првенствено моделовање), а који је програмом предвиђен за основне
школе. Затим, да се на течају учитељи обучавају како да интензивно
раде на народном просвећивању (конзервирању воћа и поврћа), стварању што лепше и потпуније збирке очигледних средстава за наставу у
народним школама (моделовање, препарирање птица, животиња и инсеката, плетарство). Програм течаја предвиђао је и предавање о задругарству и живинарству. Течајем је руководио Богомир Томић, учитељ и
директор школе у Милутовцу.
Програм учитељског течаја објављен је на плакату у штампарији
Ђорђа Будимовића, а потписали су га председник Учитељског друштва
1
среза Трстеничког Сава Б. Петковић и секретар Драг. Кожетинац. Такође, у листу Крушевачка обласна самоуправа објављен је и извештај о раду
1

Народни музеј Крушевац, збирка плаката.
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Учитељског друштва. Течај је почео 2. августа са двадесет учитеља/ица, који су из љубави према ручном раду, са пуно одушевљења, радили
по осам, а често и десет часова дневно. Управа Учитељског друштва је
посебно изабрала следеће предмете.
Припремање птица, животиња и инсеката предавао је Богомир
Т. Томић, учитељ. Овај предмет сви курсисти су изучавали шест дана и
за то време веома добро се упознали рад на тзв. мокром и сувом препарирању (препарирању у шпиритусу и формалину и препарирању арсеником). Најлепши препарирани примерци били су корњача и гусеница,
а од птица сиве чапље, орлићи, кобац, дивље пловке, препелице, водени
кос, голубови, жуње, детлићи, лептири и друге. Неки од наведених примерака курсисти су оставили Музеју Учитељског друштва Трстеничког
среза.
Моделовање је предавао Срећко Сабљак, управник Стручне занатске школе у Трстенику. Предмет је изучаван у две групе по дванаест
дана. За то време курсисти су се оспособили за израду разних предмета
од иловаче и гипса, као и разног воћа и поврћа, инсеката, буба и животиња, рељефних карата, ликова у рељефу, орнамената и др. Нарочито се
истичу модели Пјетра Маскањија, Бранка Радичевића, затим скакавца,
жабе, рака, паука, бубе јеленак, носорог-бубе, стрижибубе, грозда, шљиве, неколико орнамената, као и модели неколико сливова и области у
рељефу.
Плетарство су предавали Младен Чолић, наставник плетарства
Пољопривредне школе у Краљеву и Мирко Квартан, наставник плетарства Стручне занатске школе у Трстенику. Овај предмет изучаван је,
такође, у две групе по дванаест дана и за то време оспособљени су учитељи/-це за израду разних предмета од прућа, витака, рафије и рогоза.
Од израђених предмета нарочито су привлачили пажњу разни сточићи
за цвеће, кутије за прибор женског ручног рада, корпе за рубље и воће,
рамови за слике, чивилуци, четкаре, оплетене флаше и балони прућем и
рафијом и многи други.
Конзервисање воћа и поврћа предавале су: Ленка Шоп, управница
Домаћичке школе у Александровцу и Лепосава Цветковић, наставник
исте школе. Овај предмет сви курсисти изучавали су десет дана. У нарочитим патент-теглама конзервирано је сво воће и поврће које се у то
време могло набавити, као што су крушке, јабуке, шљиве, купине, диње,
лубенице, црвени и плави патлиџани, боранија, краставци, паприке,
појединачно и у свим прерађевинама. Прављени су ајвар, разне салате,
компоти и пекмези, паприке пуњене купусом, а конзервирана су и јаја.
2

Крушевачка обласна самоуправа, 2. јул 1929.
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У току течаја учесницима су одржана и разна теоретска (тематска) предавања. Сретен Аџић, управник Учитељске школе у пензији,
одржао је предавање „О сјајној будућности наше отаџбине“; Јован С.
Јовановић, управник Учитељске школе у пензији – „О новој школи рада
и Подмлатку Црвеног крста“; Милан Дуњић, професор и изасланик Српског пољопривредног друштва – „О живинарству“; Драгиша Вујић,
задружни надзорник и изасланик Савеза земљорадничких задруга – „О
задругарству“; Драг. Јаковљевић, пуковник – „О рељефним картама и
пантографу“; Богомир Томић, учитељ – „О препарирању птица, инсеката, гмизаваца, водоземаца и других животиња и чувању препарата“.

Богомир Томић, учитељ и директор основне школе у Милутовцу,
а затим школски надзорник и један од руководилаца и предавача
на Учитељском течају у Трстенику 1929. године

При крају течаја, 1. септембра, свечано је отворена изложба
радова са течаја, у присуству великог жупана и комесара Крушевачке
области, шефа финансија обласне самоуправе, свог учитељства Трстеничког среза, неколико учитеља Трстеничког и Ражањског среза, чиновништва и грађанства. Изложба је трајала до 10. септембра, када је завршен течај и „учињена лепа другарска подела радова“. Кроз изложбене
сале, осим грађанства из Трстеника, прошли су и многи посетиоци
Врњачке Бање. Милан В. Поповић из Београда, председник Удружења
југословенског учитељства – секција Београд, Љуба Матић из Крушевца,
просветни инспектор и Марко Миловановић, школски надзорник нарочито су дошли да се упознају са радом течаја и виде изложбене радове.
Сви посетиоци су били одушевљени предметима које су израдили неуморни курсисти.
Учитељско друштво Трстеничког среза прихватило се овог
тешког задатака иако није имало никаквих материјалних средстава, али
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благодарећи разумевању државних и друштвених установа и помоћи
појединаца обезбеђена су материјална средства, па се течај могао успешно завршити и у потпуности реализовати. Та средства пружили су Крушевачка обласна самоуправа (8.000 динара), Министарство трговине и
индустрије – секција Београд (3.000), Главни одбор подмлатка Црвеног
крста (2.000), Суд општине Трстеник (2.000), Трстеничка трговачка банка (400), Трстеничка привредна банка (250), Трстеничка земљорадничка
штедионица (250), Трстеничка кредитна задруга (250), Трстеничка
есконтна банка (250), Врњачка привредна банка (200), Сава Митровић
(200), Драгомир Петковић (100), Мика Марисављевић (100), Драган
Мирић (100), Стеван Мирић (100), посетиоци изложбе и забаве (648) и
уписни улози курсиста (2.600 динара). Укупно прикупљена средства
износила су 23.448 динара, на чему су се Управа Учитељског друштва,
курсисти и сви чланови најтоплије захвалили дародавцима.
РЕЗИМЕ
УЧИТЕЉСКИ ТЕЧАЈ РУЧНОГ РАДА ПРИ СТРУЧНО-ЗАНАТСКОЈ
ШКОЛИ У ТРСТЕНИКУ 1929. ГОДИНЕ
Учитељски течај ручног рада при стручној занатској школи у Трстенику од 1.
августа до 10. септембра 1929. организовало је Учитељско друштво. Течајем је руководио Богомир Томић, учитељ и директор школе у Милутовцу. Циљ је био оспособљавање
учитеља и учитељица за успешнију примену ручног рада у народним школама, као и
интензивирање рада на народном просвећивању и стварању збирке очигледних средстава за наставу. Предмети су били препарирање птица, животиња и инсеката, моделовање,
плетарство и конзервирање воћа и поврћа. На течају су држана и предавања о задругарству и живинарству, и друга тематска предавања. Предавачи су били угледни просветни
радници из Трстеничког среза и околних градова. При крају течаја отворена је изложба
радова.

SUMMARY
HANDIWORK TRAINING FOR TEACHERS OF THE TRADE AND
VOCATIONAL SCHOOL IN TRSTENIK IN 1929
Teacher's Society organized handiwork training for teachers of the trade and vocational school in Trstenik from August 1 to September 10 in 1929. Course is directed by Bogomir Tomić, a teacher and school principal in Milutovac. The goal was teacher training for
successful implementation of manual work in public schools, as well as the intensification of
the people's education and creating a collection of teaching aids for teaching. Subjects were
stuffing birds, animals and insects, modeling, basket weaving and preserving of fruit and
vegetables. Lectures were held on cooperatives, poultry raising, and other topical lectures.
The lecturers were eminent teachers from the district Trstenik and nearby cities. The exhibition of the works was opened at the end of the course.

ЈОВАН Љ. ПЕЈЧИЋ, професор књижевности у пензији
Александровац
МИЉКО Р. СИМИЋ, економски техничар
Александровац
UDK 796.332:061.237(497.11)"1922/2012"

ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ЖУПА“
1922–2012.*
АПСТРАКТ: Овим радом аутори су покушали да отргну од заборава
време, људе и догађаје везане за почетак и трајање фудбалске игре у винородној
Жупи. Деведесет година постојања је велики јубилеј који Жупу сврстава међу
најстарије клубове у земљи.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жупа, Александровац, фудбал, јубилеј

У другој деценији XX века фудбал се различитим путевима
докотрљао међу чокоте винове лозе и почео да осваја Жупу и Жупљане.
Није било праве лопте већ се шутирала „крпењача“. Касније се играло
са свињским „пувалом“, стављеним у сашивену кожу коју је припремао
Жика Петровић-Гроф. Играло се у шљиваку попа Светозара, после на
вашаришту изнад Јевђине лушарнице, а још касније на месту данашњег
игралишта.
У причи Жарка Бекрића, које се сећа његов син Живорад БекрићКеза дугогодишњи фудбалер Жупе, истиче се да су прву фудбалску
лопту у Александровац, око 1920. године, донели Енглези који су у кругу
александровачке болнице градили монтажне бараке као део репарација
за учешће у Првом светском рату.
Почетак игре правом лоптом везује се, по речима савременика,
за Драга Поповића-Јеву и поменутог Жику Петровића-Грофа.
Почетком треће деценије XX века, тачније 1922. године,
формиран је Фудбалски клуб Жупа. У својој дугој историји клуб се
такмичио у више рангова, а данас је члан Поморавско-тимочке зоне.

*

Текст је настао на основу књиге: Јован Љ. Пејчић, Миљко Р. Симић, Фудбал у
престоници грожђа и вина, Александровац 2012.
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Фудбалски клуб Жупа 1928/29. године
Стоје (с лева): Милош Моравац, члан управе, Милош Томић (касније правник), Никола
Трифуновић (банкарски службеник), Раша Ћоћић (књиговођа), Поповић (финанс),
Михајло Томић (будући официр), Милан Петровић-Микља (апотекар), члан управе
Чуче у предњем реду: Миша Богдановић (учитељ), Слободан Џамић – Џода (голман) и
Мија Марковић (службеник)

За девет деценија постојања, кроз клуб је продефиловало у свим
категоријама неколико хиљада играча, велики број тренера и чланова
руководства. Сви су они на различите начине оставили дубок траг у
фудбалској историји Жупе започетој давне 1922. године па до данашњих
дана.
Књига која је тим поводом штампана јесте и прича и сећање, пре
свега на бројне генерације фудбалера од којих су неки стигли и до дреса
репрезентације и који су своје фудбалско умеће уградили у темеље
Жупе, прича о тренерима, фудбалским занесењацима, навијачима који
су били и остали верни црвено-белој боји – боји Жупе.
Ова монографија хронолошки прати развојни пут фудбалског
клуба Жупе од првих комшијских дербија са Брусјанима који су увек
имали посебну драматичност, преко утакмица са најпознатијим
домаћим прволигашима, међународних сусрета, учешћа у антиратној
лиги у којој је Жупа била победник, баража за улазак у другу савезну
лигу па до данашњих дана. Бројни од тих сусрета остали су забележени
на страницама Политике, Крушевачког гласника, Победе, Спортског
журнала, Спорта, Жупских новина и других листова.

Деведесет година Фудбалског клуба „Жупа“ 1922–2012.
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Александровац-Жупа – Копаоник (Брус) 5:1. Голове за Жупу дали су
Лазаревић и браћа Томић.
Политика, 18. април 1931.
СК Жупа – СК Копаоник 5:1. Великом надмоћношћу успели су домаћи
да савладају госте из Бруса. Најбољи човек био је Раша Ћоћић.
Крушевачки гласник, 19. април 1931.
Трећег маја Спорт клуб Жупа из Александровца гостовао је у Брусу и у
пријатељском сусрету са тамошњим клубом Копаоник претрпео пораз. Игра се
завршила 3:1 за Копаоник. Утакмицу је судио Г. Јанковић, добро.
Политика, 4. мај 1931.
После сјајне игре СК Копаоник из Бруса успео је катастрофално да
порази свог старог ривала СК Жупа из Александровца са резултатом 8:2 (5:1).
Политика, 25. јун 1931.
У Александровцу Цар Лазар (подмладак) – СК Жупа 1:0 (0:0). Најмлађи
тим Цара Лазара је осветлио образ Крушевцу. Резултат је реалан.
Александровац. Жупа – Грађански (Крушевац) 3:1. Гости су и овог пута
изгубили потпуно незаслужено. Резултат је требало да буде реално 7:3 за госте.
Домаћи су предвидели доста добру игру. Судио је Г. Петровић.
Крушевачки гласник, 2. август 1931.
У Александровцу Жупа – Копаоник 3:1 Жилави и несавладиви
Копаоник који је до сада у свим сусретима изашао као победник, побеђен је
заслужено од младе Жупе за резултатом 3:1 за Жупу.
Крушевачки гласник, 23. август 1931.
У Александровцу. Жупа – Спарта 4:1. Спарта је изгубила заслужено и на
другом фронту. Резултат одговара игри тимова. Судија Г. Лазаревић добар.
Крушевачки гласник, 30. август 1931.
У Трстенику. Хајдук – Жупа 4:0. Домаћи су успели да у једној лепој
игри савладају жилаву Жупу из Александровца, која се храбро држала. Судија Г.
Поповић био је слаб.
Крушевачки гласник, 20. септембар 1931.
У Александровцу. Прошле недеље гостовао је Обилић комбиновани и
незаслужено изгубио од тамошње Жупе. Резултат је 5:1 за Жупу. Судија је био
пристрастан за госте.
Крушевачки гласник, 17. јули 1932.
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Фотографија је снимљена 26. јуна 1932, када је александровачки спорт клуб Жупа
победио бруски спорт клуб Копаоник резултатом 3:2. За Жупу су, једнобојни дресови,
играли: Михајловић, Марковић, Димитријевић, Богдановић, Ћоћић, Ивљанин, финанс?,
Д. Петровић-Црни, Трифуновић, М. Петровић-Микља, Милош Томић

О фудбалском ривалству између Александровца и Бруса много је
писано. Спортски журнал је 3. октобра 2009. из пера Горана Минића,
свог дописника из Бруса, објавио:

Деведесет година Фудбалског клуба „Жупа“ 1922–2012.
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Протеклих деценија фудбалери Жупе били су у прилици да своје
фудбалско умеће искажу и у сусретима са најпознатијим домаћим
клубовима. У Александровцу су гостовали Црвена звезда, Партизан,
Војводина, ОФК Београд, Напредак, Раднички Ниш, Рад, Чукарички и
други клубови.
Играла је Жупа и међународне утакмице, а гостовала је и у
Немачкој.

Са гостовања Црвене звезде у Жупи

Капитени Карапанџић и Тодоровић са судијском тројком Ференчевић, Милић, Пејчић
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Највећи успех клуба било је играње у Јединственој српској лиги
и учешће у баражу за попуну Друге савезне лиге, када је Жупа, за један
гол, елиминисана од екипе Морнара из Бара.

Текст из Спортског журнала, Жупа – Морнар 2:1
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После баража у Жупским новинама је написано:
ТРЕЋА СРЕЋА
Фудбалски клуб Жупа, који спада у ред најстаријих клубова у земљи,
такмичи се у Српској лиги „Исток“. У протеклој сезони, након титуле јесењег
првака, освојено је високо друго место што представља највећи успех у
историји клуба, чиме је стечено право да се кроз бараж Жупа бори за улазак у
Другу лигу.
Тај први јуни ове године могао је бити златним словима уписан у анале
жупског спорта уопште јер је требало након релативно повољног резултата у
првој утакмици баража против Морнара у Бару (2:4), бити успешнији на свом
стадиону и тиме искорачити а корак ближе Другој лиги.
И нико, од самих играча преко руководства клуба до бројних навијача
није сумњао у исход реванша.
Та среда, тај сам почетак јуна могао је бити дан за незабораван.
Прелепо јунско поподне, рекордних пет хиљада гледалаца, бројне званице и
гости, представници штампе, радија и телевизије, чинили су декор око арене
где је требало водити фудбалску битку. Велики број Жупљана који живе и раде
на страни похрлило је у свој завичај светлости и вина са једном једином жељом
да буду сведок догађаја за историју. У свима је титрала само једна мисао, једна
жеља – остварити сан свих генерација од оне прве која је у некадашњем
шљиваку попа Светозара почела да шутира пувало, преко оне предратне и
поратне која је показивала своје фудбалско умеће широм Србије. Била је
прилика да сви скупа почев од Мије Пупе, Моче, Кезе, Палура, браће Марић,
Пеце, Пуље, Мије Мачка, Драгана Периног, Мије Лелека, Пенде, Муњета, Ерце,
Пупија, преко Раће, Бисе, Маринка, Томџе, Вукомана, Мирка и Славчета,
Млађе, Милета, Шарге, Љубе Марића, Бозољца, Љубе Трифунца, Ђукиног,
Ђепе, Мике Брајтнера, Аце Рутића и многих других до ове данашње генерације
која није још увек рекла своју последњу фудбалску реч, прославимо успех над
успесима.
Била је прилика...
А тога дана, тих деведесет минута за историју, као да је бреме
одговорности за успех оковало ноге играчима. Екипа која је буквално млела
противника, посебно када је играла на свом терену није била ни налик на себе.
Ништа им није полазило за ногом. Било је шанси, али су оне биле више плод
случајности него смишљених акција.
И онда долази крај илузијама...
За улазак у историју недостајао један једини гол. Историја се поновила
и историја се опет поиграла са Жупом. И претходне сезоне Жупи је недостајао
један једини гол да би ушла за бараж за Другу лигу.
Фудбалски снови генерације фудбалера на овим просторима остали су
само снови... До следеће прилике?
Управа Жупе, полазећи од оне народне „трећа срећа“, брзо је преболела
неуспех у квалификацијама и кренула са стварањем тима који ће моћи да се
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поново носи са екипама из Пирота, Параћина, Бора, Приштине, Ниша,
Прокупља, Врања...
За шефа стручног штаба доведен је Влада Милосављевић, прослављени
голман Напретка и тренер са великим прволигашким искуством, као и један
број фудбалера који у наступајућој сезони треба да дају тон игри Жупљана.
Милосављевићево тренерско искуство и несумњиви фудбалски
ауторитет и паклени рад на тренинзима, дају поново наду да ће Жупа бити у
најужем кругу фаворита за највиши пласман.
Да ли ће се најлепши фудбалски снови Жупе преточити у јаву, остаје да
се види...
Трећа срећа...?

М. Р. Симић, Жупске новине
10. август 1994.
У години великог јубилеја, 90 година од формирања ФК Жупа,
њени најмлађи фудбалери уврстили су се у фудбалску елиту Србије у
свом узрасту. Пионири Жупе нашли су се у друштву вршњака из
Београда, Крагујевца, Земуна, Смедерева, Крушевца, Лознице, Новог
Пазара, Ниша. Иако најмлађи у лиги, пулени тренера Војкана Рајчића
су од самог старта лиге показали велику борбеност и жељу да победе
искуснијег противника.
Једно је већ сада јасно. Не треба бринути за фудбалску
будућност Жупе.

Стоје (с лева): Петар Перић, Предраг Здравић, Милан Обрадовић, Милош Ћоћић,
Вукоман Пејић, Бранко Ивљанин, Никола Илић, Миша Живановић
Седе (с лева): Страхиња Томић, Жељко Бићанин, Миљан Савић, Војкан Рајчић (тренер),
Ђорђе Андрејић, Вељко Јовковић, Милан Рутић
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Фудбалске занимљивости
Синови који су наставили фудбалским стопама својих очева
Милош Петровић-Калуша је наставио стопама свог оца МиланаМикље
Љубомир Марић – оца Милана
Влада и Војкан Тодоровић – оца Ратка – Раће
Влада Марковић – оца Михајла
Ненад и Предраг Давидовић – оца Миодрага-Карија
Душан Богдановић – оца Зорана-Томкета
Александар Андрејић – оца Димитрија-Моче
Марин – Миће Ђорђевића
Милутин Давидовић – оца Милана Ганета, а истим путем је
кренуо и Ганетов унук
Саша Милинчић – стопама оца Љубисава
Владица Милић – оца Братислава – Ђепе
Истим путем је кренуо и Владичин син Стефан
Син Милуна Сакића наставио је очевим стопама
Зоран-Зоћа, син Миодрага-Мије Лелека, наставио је очевим
стопама а и његови синови Марко и Стефан играју фудбал
Мирко и Славко, синови Миодрага Јовановића-Мије Пупче,
наставили су очевим стопама, а Мирков син Миодраг такође игра
фудбал
Син Бате Јевтића је наставио очевим стопама
Стопама свог оца Бранка Михајловића ишао је и његов син
Даниел
Милан Капларевић наставио је стопама оца Душка
Син Михајла Стојковића – Мике Предраг-Пеђа, наставио је
очевим стопама
Стопама оца Николе Трифуновића наставио је и његов син
Љубомир
Протеклих деценија за Жупу су наступала и браћа:
Томић – Михајло и Милош
Богдановић – Миша и Маша
Марковић – Мија и Михајло
Марић – Милан, Маринко и Угљеша
Бекрић – Живорад-Кеза, Милорад и Драган
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Бекрић – Живота-Шоћа и Десимир-Пупи
Јакшић – Настас-Наца и Душко
Давидовић – Миодраг-Кари и Милан-Гане
Мартић – Ђорђе и Миодраг-Палур
Милојевић – Града и Мома
Милићевић – Миливоје-Лива и МилорадШпурија
Себић – Власта и Слободан
Тоскић – Бане и Гога
Јовановић – Мирко и Славко
Милић – Никола-Пеца и Миодраг-Мија Мачак
Тодоровић – Рајица и Петар
Тодоровић – Влада и Воја
Старинац – Влада и Душан
Ивљанин – Раде-Попај и Милош
Шљивић – Бобан и Горан
Савковић – Срђан и Радован
Давидовић – Нена и Пега
Они су најдаље стигли у фудбалу
Антић Александар
Богдановић Душан
Бозољац Мирољуб
Буковац Душан
Гајић Милан
Гашић Данијел
Давидовић Миодраг-Кари
Ђукић Драган-Ђука
Ђукић Драган-Ерца
Ђукић Саша
Ерић Горан
Живковић Сава
Ивковић Мирослав
Ивљанин Раде
Јовановић Иван
Јовановић Мирко
Катанчевић Зоран
Лапчевић Влада
Марић Љубомир
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Мартић Михајло-Палур
Михајловић Бранко
Наранџић Милан
Пејић Завиша
Петровић Влада-Муње
Петровић Драган – Ћета
Петровић Милош-Калуша
Сакић Милун
Сакић Ненад
Симчевић Александар
Стајковац Александар
Старинац Душан
Стефановић Иван
Трифуновић Љубомир
Ћирић Дејан
Шљивић Бобан
Шљивић Горан
Жупа је свих протеклих деценија имала и има своје верне
навијаче. Они су на прави начин и спортски бодрили своје љубимце у
Александровцу али и на страни. Када се побеђивало било је радовања,
када се губило спортски се подносио пораз и у тишини туговало. Жупски
навијачи имају и свој слоган који гласи: „Жари, пали и по голу распали“.
Из многобројних генерација навијача треба поменути: ЗоранаКању, Бранка-Касапина, Мију-Пупу, Жарка Бекрића, Пупија, Микицу
Марковића... Од нових генерација које имају више од двадесет година
навијачког стажа бележимо: Чају геометра, Драгана Јуду, Милана
Павловића-Бурека, Николу Васића, Дулџу, Бису, Драгана брицу, Радета
Кнежевића-кројача, Ратка Босанца, Србу, Марка, Стефана, Зорана
Ивковића, Мићу-Треску, Слободана-Бобу Васића, Зорана Зарића, Љубу
Васића... Они су увек ту, спремни да навијају, путују, да све начине
помогну клубу. Воле фудбал, за њега живе и поносе се својим
фудбалским клубом.
*
Пишући о дугом фудбалском трајању фудбалског клуба Жупа
неумитно је да се, због краткоће времена које је било на располагању
ауторима и избледелих сећања, забораве нека имена и догађаји. Свима
које нисмо поменули дугујемо искрено извињење, са надом да ће неки
нови хроничари то исправити када се буде писала књига о 100 година
постојања фудбалског клуба Жупа.
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РЕЗИМЕ
90 ГОДИНА ФК ЖУПА 1922–2012
У другој деценији XX века фудбал се различитим путевима
докотрљао међу чокоте винове лозе и почео да осваја Жупу и Жупљане.
Није било праве лопте већ се шутирала „крпењача“. Касније се играло
са свињским „пувалом“ стављеним у сашивену кожу. Прву фудбалску
лопту у Александровац, око 1920. године, донели Енглези који су у кругу
александровачке болнице градили монтажне бараке као део репарацијa
за учешће у Првом светском рату. Године 1922, формиран је Фудбалски
клуб Жупа. У својој дугој историји клуб се такмичио у више рангова,
највећи успех било је играње у Јединственој српској лиги, а данас је
члан Поморавско-тимочке зоне. За девет деценија постојања, кроз клуб
је продефиловало у свим категоријама неколико хиљада играча, велики
број тренера и чланова руководства.
SUMMARY
90 YEARS OF FC ŽUPA 1922–2012
In the second decade of the twentieth century, football in different
directions rolled between grapevines and began to conquer Župa and its
inhabitans. There was no real ball but "balls made of rags" were kicked.
People later played with the pig bladder "puvalo" placed in the skin stitched
together. The first football was brought in Aleksandrovac around 1920 by
some Englishmen, who were building prefabricated barracks as part of reparations for participation in the First World War at hospital grounds. In
1922, the Football Club Župa was formed. In its long history the club has
competed in several ranks, the greatest success was playing in the Common
Serbian league, and today is a member of Pomoravsko-timočka zone. For
nine decades of existence, the club has paraded in all categories of thousands of players, a number of coaches and members of management.

Др ДРАГАН НЕШИЋ
Др СЛОБОДАН МАКАРОВ
Др МИРОЉУБ МИЛИНЧИЋ
НИНА ЋУРЧИЋ
ТИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ

UDK BROJEVI: 551.44(497.11)

ДВЕ ПЕЋИНЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ ПОДГОРИНИ
ЖЕЉИНА
АПСТРАКТ: Жељин представља секундарну, али добро изражену купасту форму у склопу генералне меридијанске планинске геоморфоструктуре копаоничке групе планина. Током 2010. године на северној падини Жељина истраживане
су две мале и краће пећине: Врелска и Петњица. Истраживане крашке појаве везане су за енклаве кречњака (крпе и сочива), односно осамљеног краса, метаморфног
комплекса Жељина. Врелска пећина има предиспозиције за биоспелеолошка, а
Петњица за археолошка истраживања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: пећина, карст, Жељин, врело, канал

Увод
У централном делу Србије, у оквиру копаоничке групе планина,
својом купастом морфологијом истиче се Жељин, гранитоидна планинска морфоструктура, сложене геолошке грађе и морфолошких односа
(Милинчић М. и Пецељ М, 2008, Милинчић М. и др. 2008). Жељин је део
антиклиноријума, чији је свод предиспониран жељинском и копаоничком гранитном громадом (Копаоник, Нерађе, Жељин, Гоч), доминантног правца пружања север-југ. Ради се о јединственом плутону младоалпских гранитоида – укупне запремине 10.000 km3, површине 2.100
km2, дужине 85 и ширине 25 km (Вуков М, 1995). Својом површином
(199 km2) и висином (Рогавачка чука – 1785 m а. в.), Жељин представља
секундарну, али добро изражену купасту форму у склопу генералне мери

Д. Нешић геоморфолог, Завод за заштиту природе Србије, Ниш; С. Макаров
ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; М. Милинчић ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду; Н. Ћурчић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; Т. Ђорђевић, Географски факултет Универзитета у Београду.
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дијанске планинске геоморфоструктуре. У структурном погледу, а са
аспекта „тектонике плоча“, овај простор припада композитном терену вардарске зоне (Царевић И. и др. 2009, Милинчић и др. 2009).
Примарно својство територије су тектонски облици. Основне
црте геотектуре интензивно су модификоване ерозивним и акумулативним (флувијалним, глацијалним и крашким) морфолошким цртама. У
научној и стручној литератури данас се може срести релативно мало
података о красу (појавама и процесима) на подручју Копаоничке групе
планина (Милинчић М. и Љешевић М. 1994), посебно Жељину. Спелеолошки објекти су најспецифичније појаве крашке морфологије овог
простора, пре свега својим настанком и развојем у унутрашњости кречњачких формација.
Најстарија геолошка и геоморфолошка запажања о простору
Жељина присутна су у радовима: А. Боуеа (1840, 1850), Ф. Каница
(1864), Ј. Панчића (1869), М. Ђ. Милићевића (1876), В. Карића (1887), J.
Жујовића (1889), J. Цвијића (1901), С. Урошевића (1908), K. Петковића
(1926), G. Wilsonа (1933) и других. У геолошкој грађи Жељина, за кога
верује да је висок 1836 m, Панчић препознаје силикатне стене (гнајс,
микашист и сјенит) и једну „греду од кречног камена“ која се протеже „од
Жупе до Нерађе идући испод Козника Плочи“ (Панчић Ј. 1869).
Као резултат сложених односа у оквиру метаморфног комплекса
серије Гоча, Жељина и централног Копаоника, поред метаморфисаних
алумосиликатних стена, срећу се и партије, односно издвојене целине,
палеозојских мермера и калкшиста (Urošević M. i dr., 1973, 1970). Ове
карбонатне стене изложене су карстификацији у условима осамљеног
(изолованог) флувио-краса са развојем мањих подземних крашких
облика.
Током лета 2010. године истраживане су две мале и краће пећине у северној подгорини Жељина (1785 m). То су Врелска пећина у
долини Рогавске реке и пећина Петњица у долини истоимене реке,
десних притока Врањуше (L – 8,19 km, F – 17,11 km2), десне саставнице
Расине. Пећине су лоциране у атару села Рогавчина (3.255,2 ha), општина Александровац. Ови спелеолошки објекти, иако невелики по својој
дужини, одликују се сложеним морфогенетским и еволутивним одликама, што их чини вредним пажње истраживача.

Положај пећина и опште одлике предела
Врелска пећина се налази на левој долинској страни Рогавске
реке у оквиру мањег кречњачког одсека, на 39,5 m релативне висине
изнад корита реке. Пећина је у целини усечена у масивни кречњак, који
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нема одлике метаморфне стене. Ово отвара проблем генетских одлика и
старости ових кречњака, на шта је и раније указивано у пределу високог
Копаоника (Urošević M. i dr. 1973а, 1970а). На овом делу подгорине
Жељина издвојен је блок мермера и калкшиста који је у структурном
односу са палеозојском серијом серицит-хлоритских шкриљаца на северу, односно јурском дијабаз-рожначком стенама и палеозојским харцбургитима на југу (Urošević M. i dr. 1973, 1970).
Ток Рогавске реке попреко пресеца издвојени блок карбонатних
метаморфита, а управно усецајући долину у односу на његов упореднички правац пружања. Према приказаним формацијама на геолошкој
карти положај пећине је у оквиру блока издвојеног као мермери и калкшисти, што треба проверити детаљнијим геолошким истраживањима. У
овом делу долине Рогавске реке налазе се и два крашка извора – врела.
Рогавско врело (Qmin=20 l/s) једно је од најјачих извора које дренира
издан у оквиру мермера Жељина. Налази се на контакту мермерисаних
кречњака и кристаластих шкриљаца на левој долинској страни Рогавске
реке и каптирано је за потребе регионалног система водоснабдевања
Жељин (капацитета 70 l/s). У систему овог водоизворишта је и каптирано врело Гочани (Qmin=15 l/s), оба у атару села Рогавчина.

Слика 1: Положај пећина у североисточној подгорини Жељина
(R 1:50 000) са прегледном скицом положаја у Србији
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Слика 2: Геолошка карта североисточне подгорине Жељина са положајем
истраживаних пећина у оквиру картираних литолошких јединица
(према Urošević M. i dr. 1970a)

Објашњење: 1 – палеозијска серија серицит-хлоритских шкриљаца и метаморфита (серија Гоча, Жељина и централног Копаоника),
2 – калкшисти и мермери (палеозоик), 3 – харцбургити (палеозоик),
4 – глинци, лапорци, пешчари, рожнаци и дијабаз (јурска дијабазрожначка формација), 5 – алевролити, глинци и пешчари (доњекредни
флиш), 6 – пешчари, алевролити и лапорци (горњокредни флиш),
7 – гранодиорити (неоген)
Пећина Петњица се налази у суседној долини истоимене реке
која са Рогавском реком представља две десне притоке реке Врањуше.
Пространи пећински улаз је високо на левој долинској страни у оквиру
ерозивно структурног одсека од масивног мрког кречњака. Улаз је на
заравни (полици) између два вертикална кречњачка одсека. Пећина је
усечена у убраним и извесно метаморфисаним танкослојним кречњацима са прослојцима чије нам литолошке одлике нису познате.
Овај предео са две пећине у подгорини Жељина одговара простору са нормално развијеном флувијалном морфологијом у оквиру морфоструктурне основе планине, док су појаве краса у виду издвојених
пећина и крашких извора и врела секундарног и рудиментарног карактера. У том смислу, према крашкој типологији, ово је предео плитког

Две пећине у североисточној подгорини Жељина

299

осамљеног флувиокраса секундарних својстава у општој флувијалној
егзогеној морфологији предела.

Врелска пећина
Врелска пећина представља висећи подземни хоризонтални
канал на долинској страни дужине 15 m, што са једним бочним непроходним каналом видљиве дужине 4 m даје укупну дужину пећине од 19
m. Ово је кратка пећина, која морфогенетски одговара сувом врелском
правцу неког подземног речног тока на шта указују седименти речног
шљунка и ерозионе фасете дуж пећинских зидова.
Главни пећински канал је на попречном профилу узак и релативно висок (сл. 3, профил А), ширине 0,5–1,5 m и висине 1–2,3 m, генерално западног правца пружања, са два лактаста скретања у средишњем
делу (сл. 3). Ова лактаста скретања последица су предиспонираности
овог дела пећине паралелним пукотинама правца североисток-југозапад, од чега се вероватно једна пукотина поклапа са делом канала између два лакта, док се друга пукотина уочава управно на канал непосредно
у пределу другог скретања канала. По пукотини је предиспониран и бочни непроходни канал истог правца (сл. 3). На овом примеру срећемо се
са паралелизмом пукотина чије нам генетске одлике нису познате.
У поду улазног дела пећине налази се ситна дробина и земља
која постепено до краја пећине прелази у седимент кога чини доминантно речни шљунак, са мањим учешћем глиновито-земљане компоненте.
Шљунак је од заобљених зрна кречњака и непознатих алогених стена.
Цементовани шљунак среће се и дуж пећинског канала на висини 0,6 до
2 метара, што указује да је канал засипан шљунком готово до своје таванице. Посебно се између два лактаста скретања уочава висећи подни
салив, на висини 1,6 m, односно 0,7 m од пода, што је показатељ фазности засипања пећине и таложења подних салива преко ових наслага
током дисконтинуитета засипања, као и потоњег испирања пећине од
кластичних наслага, бар у доступном и истраженом делу дужине.
У пећинској таваници уочавају се оџаци (сл. 3) различитих генетских одлика, као тавански еворсиони лонци или вертикални системи
који су настали ерозијом процедне воде. По зидовима, посебно у улазном делу, уочавају се ерозионе фасете, као и мања ерозиона тераса,
што су показатељи фазности усецања пећинског канала ерозијом подземног тока. На крају, главни пећински канал десцедентно залеже испод
нивоа речног шљунка у пећинском поду, по принципу инверсног сифона, а овај део је у виду ниског проширења.
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Слика 3: План, уздужни профил и попречни профил (А) Врелске пећине

Објашњење: 1 – одсек (приближан или одређен положај),
2 – оџак-кубе, удубљење у таваници, 3 – ситна дробина и земља,
4 – шљунак и земља, 5 – масивни кречњак
Врелска пећина је пример врелског флувиокрашког генетског
правца на долинској страни, вероватно вадозних услова генезе. У еволутивном смислу, пећина је једна фаза у хоризонталној миграцији крашких врела, од којих су у долини два активна. Како је засипана и испирана од речног шљунка, тешко је рећи. Шљунак је у пећину могао доспети и преко улаза у фазама флувијалних засипања долине или једноставним наношењем из кречњачке унутрашњости алогеног и транзитног
подземног речног тока, опет у фазама засипања долине, односно опште
флувијалне акумулације услова и односа плеистоцених засипања долина шљунком, што у Србији није детаљније истражено.
У савременим условима, на овом нивоу истражености пећине,
треба претпоставити да је Врелска пећина суви врелски правац или
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„краткотрајна фаза“ хоризонталне миграције подземног тока у красу, с
обзиром на то да подно пећине нема нижих пећинских канала и да је
релативно високо на долинској страни од скоро четрдесет метара, односно да се пећина јавља релативно усамљено од околних хидролошких
појава крашких извора и врела. У том смислу, у пределу пећине треба
спровести обимнија теренска истраживања у циљу потпунијег решавања
проблема карстификације овог деле долине Рогавске реке, као и решавање проблема стратиграфске припадности кречњака у коме је усечена,
на шта је претходно указано.

Пећина Петњица
Пећина Петњица, у засеоку Сеочанци, село Рогавчина, налази се
високо изнад корита реке Петњице у оквиру структурно-ерозивног одсека долинске стране. Има пространи улаз у оквиру заравни између две
литице, у виду простране шупљине која у морфогенетском смислу одговара окапини. Да је ово спелеолошки објекат сложенијих односа генезе,
показује један висећи канал који се надовезује на пространу улазну
шупљину. Укупна дужина овог висећег канала је 13 m, што са одсеком
висине 3 m и дужином улазне шупљине од 15 m даје укупну дужину
пећине од 31 m.

Слика 4: Улазни део пећине Петњицa
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Улазни део Петњице представља пространа окапинска шупљина
на уској заравни између две литице са већим улазним отвором ширине
18,3 m, односно мањим или секундарним улазом од 14,3 m (сл. 4, 5). То
је грандиозна подземна просторија нејасних односа генезе. Управно на
одсек литице по северном правцу издубљена је примарна хоризонтална
шупљина дужине 15 m, ширине преко 8 m на улазу, односно на крају,
код висећег канала ширине 3 m и висине 10,4 m. Шупљина је усечена у
танкослојне поремећене и убране кречњаке, чије нам потпуне литофацијалне одлике нису познате. Овај кречњак по микроструктурним дисконтинуитетима врло је еродабилан, пре свега процесом мразног распадања стене. Овим процесом, бар теоријски, може се објаснити настанак
пространог улазног дела, мада је нејасно како је вршена евакуација,
односно транспорт овако образоване дробине по контра нагибу неравног
пода. Да ли је у централном делу – у оквиру секундарне депресије са
дробином и земљом у поду – затрпан и неки вертикални канал, отворено
је питање.
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Слика 5: План и уздужни профил пећине Петњицa

Објашњење: 1 – одсек, депресија у поду, 2 – процењено, 3 – ситна дробина, земља и песак, 4 – метармофисани кречњаци
На постојање секундарних шупљина у красу указује поменути
висећи канал, релативно малих димензија, ширине 1,2–0,6 m и висине
1–0,3 m, врло низак посебно у крајње доступним деловима. На овај
канал надовезује се структурна шупљина по пукотини, видљиве дужине
3 m, југозападног правца пружања.
Све ово отвара нова питања и усложњава решавање морфогенетских одлика Петњице. Та питања су: да ли висећи канал одговара ерозивној или структурној шупљини? да ли је пространа улазна шупљина
настала секундарном ерозијом или мразним распадањем по већ постојећим пећинско-јамским каналима или ерозијом по крупним структурним дисконтинуитетима чији морфолошки трагови нису сачувани?

304

Драган Нешић и др.

Жупски зборник, 6–7/2011/12

Дакле, на овом нивоу истраживачког поступка питање разрешења морфогенезе Петњице не може се разјаснити у потпуности. На тенденцију или ограничено удубљивање у улазном делу, указује секундарна
шупљина дужине 5,4 m у источном делу великог или примарног улаза
(сл. 4,5), која је вероватни однос секундарног удубљивања изван дела
могућих структурно-ерозивних дисконтинуитета, односно пример удубљивања у литицу одсека селективном ерозијом по литолошком дисконтинуитету кречњака који изграђује литицу. По свему судећи, ово је више
него довољно да се Петњица декларише као генетски врло сложени
облик осамљеног краса, метаморфног комплекса Жељина.
На основу положаја пространог улаза у оквиру литице долинске
стране и седимената на заравни, једним делом и у унутрашњости окапинских шупљина, Петњица је потенцијални археолошки локалитет,
што треба проверити будућим истраживањима.
РЕЗИМЕ
ДВЕ ПЕЋИНЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ ПОДГОРИНИ ЖЕЉИНА
Жељин представља секундарну али добро изражену купасту форму у склопу генералне меридијанске планинске геоморфоструктуре
Копаоничке групе планина. Истраживани простор је на прелазу копаоничко-жељинског антиформног и расинско-топличког синформног
облика рељефа.
Жељин је пример регионалне средине сложеног геолошког састава и још сложенијег тектонског склопа. Највиши делови планинског
масива изграђени су од гранитоида, површине 50 km2. Источну и северну подгорину карактерише спорадична појава кречњака, мермера и
доломита.
Током 2010. године на северној падини Жељина истраживане су
две мале и краће пећине: Врелска и Петњица. Истраживане подземне
крашке појаве везане су за енклаве кречњака (крпе и сочива), односно
осамљеног краса, метаморфног комплекса Жељина. Врелска пећина
има предиспозиције за будућа биоспелеолошка, а Петњица за археолошка истраживања.
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SUMMARY
TWO CAVES IN THE NORTHEASTERN SLOPE OF ŽELJIN MOUNTAIN
Željin presents secondary but well pronounced conical shape. It has
general meridian spread as a part of Kopaonik mountain groups. The investigated area is transitory, among Kopaonik–Željin anticlinal and Rasina–
Toplica synclinal forms of relief.
Željin is the example of a regional environment of the complex geological composition and more composite tectonic structure. The highest
parts of mountain range (an area of 50 km2) are built of granitoid. Eastern
and northern parts are characterized by sporadic appearance of limestone,
marble and dolomite.
In 2010 at the northern slope of Željin, two small and short caves:
Vrelska and Petnjica are explored. The underground karst phenomena related to the enclaves of limestone or solitary karst of Željin metamorphic
complex are examined. Vrelska cave has a predisposition for future bio speleological and Petnjica for archaeological exploration.
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ГРАЂА
МИЛОВАН МАТИЋ, хроничар
Ботуња – Брус

НАРОДНЕ ПЕСМЕ, ПРИЧЕ И ЗАГОНЕТКЕ ИЗ ЖУПЕ
ОБЈАВЉЕНЕ У ЧАСОПИСИМА „БОСАНСКА ВИЛА“
И „КИЋА“ 1905–1926.
АПСТРАКТ: У наредних неколико бројева Жупског зборника објавићемо
све текстове сакупљене на територији Жупе и објављене у часописима Босанска
вила – Сарајево и Кића – Ниш. У заглављу листа Кића је стајало: „Кића се не бави
политиком нити штампа грдње и личне нападе, већ доноси лепе српске песме,
шаљиве приповетке, загонетке, поскочице, гаталице и друге народне умотворине.
Кића уноси у сваку кућу ведру српску шалу и лепу забаву“.

***
„Претплатницима Киће1
Пошто је указом Краљевим целокупна српска војска стављена у
мобилно стање, а већина претплатника су војни обвезници, то од данас
обустављамо Кићу дотле, док оваке прилике трају.
23. септембар 1912. г.
Ниш
Власништво и уредништво Киће“
Лист је штампан до прве половине 1914. године, а 1922. премештен је из Ниша у Београд. Излазио је још током 1925. и 1926. године.
Последњи, 35. број, изашао је 29. августа 1926.
***
Два чобанина2
Чувала два чобанина овце, па један је стајао с једне стране, а други с друге стране, те су пазили да не оду у штету. Кад би око подне, један
опази где вук ухвати овна и стаде га давити. Чобанин се збуни и онако
уплашено викну:
– Ај, Стеване, потрчи, понеси керушу и поведи пушку, да убијемо
овна, поједе вука!
Жупа
1
2

Кића, год. VIII, бр. 39, Ниш, 23. септембар 1905, 1.
Кића, год. I, бр. 35, Ниш, 11. децембар 1905, 3.

В. Ј. С.
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***
Циганска хвала3
Хвалио се Цига код једног Србина овако: – Имам сина, леп,
леп, ћорав, у једно око ћорав. Силан јунак: колико је јунак, дете од године да погуби од једаред, жив ми Бог! Па сам му купио јуначко одело:
ново, старо половно цело, само поцепано на латовима и озад, и свуд по
мало. Па кад узјане коња, као на горску вилу, да иде у пријатеље! Кад
тамо прија му спрема ручак: све с мотику на прагу црева сече, на кера
те ручају. Бре! Жив ми Бог!
Александровац – Жупа

Бошко Стамболић

***
Јунак човек!4
Неки Бошњак дође на бунар да захвати воду, па угледа у бунару
месец. Брже отрчи кући и узме ченгеле, дође бунару и спусти их доле па
извуче месец горе. Али ченгели се закаче за камен и он повуци, повуци,
а оно ни мрднути. Кад повуче јаче, конопац пуче и прекиде се, а он што
је дуг љосну леђима о калдрму и обезнани се. Кад се освестио и отворио
очи, угледа месец на небу, па скочи и повика:
– Нема јунака без Бошњака! Беше у бунару и ја га извадих, те ене
га сад горе на небу!
Бошко Стамболић
***
Дечје песме5
Миш посеја проју,
По јежеву пољу,
Нарасла је проја,
Мишу до колена,
Мишу до колена,
Жаби до рамена...
Миш сакупи мобу,

Да пожање проју,
Сакупио муху,
Муху и скакавца,
Па заклао мрава,
Дебелога брава:
Све се чуди моба,
Што је масна чорба!

Александровац (Жупа)

3

Кића, год. II, бр. 5, Ниш, 29. јануар 1906, 4.
Кића, год. II, бр. 6, Ниш, 5. фебруар 1906, 4.
5
Кића, год. II, бр. 17, Ниш, 23. април 1906, 4.
4

Бошко [Бошко Стамболић]
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***
Девојачке песме6
Мерила се гора и девојка:
Гора с ’ладом, а девојка с драгом,
Гора с лишћем, а девојка с лицем,
Гора с грањем, а девојка с дарем.
(Александровац)

Бошко [Бошко Стамболић]
***

Приче из војске
На прегледу7
Регрут Мирко јавља се да је болестан. Доктор га прегледа па
рече:
– Пет дана у амбуланту!
– Разумем! – рече регрут и оде.
После пет дана јавља се Мирко доктору, салуфтира се и рече:
– Госпо’н доктор! Био сам пет дана у блату и лакше ми је!
Брус (Жупа)

Иван И. Поповић, економ

***
Озбиљна прича8 – из питоме Жупе
Било је то сред лета, око Богојављања. Како ми је у скоро била
слава Свети Живко, то сам морао ићи у најближу варош за потребне
ствари. Тако једно вече у осам сати изјутра реших се да подраним са
женом у чаршију. А већ за дана био сам спремио товар који ћу продати,
да узмем мало ствари да купим паре. У товару сам имао две вреће вина
и три бурета брашна.
Кад би изјутра у зору пред подне, запеваше волови и ја уватих
петлове и крену се на пут. Кад стиго у чаршију, то је било око подне у
десет сати ноћу. Ту продам брашно једном касапину, а вино једном
пекару. Па се онда дигнем у берберницу да купим шта ни од ствари тре6

Кића, год. II, бр. 35, Ниш, 27. август 1906, 4.
Кића, год. II, бр. 37, Ниш, 10. септембар 1906, 4.
8
Кића, год. II, бр. 45, Ниш, 5. новембар 1906, 3–4.
7
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ба за славу. Прво купи једну зејтињачу гајтана и једну кануру зејтина, па
после у једну кесу од артије гаса, а у чутуру шећера.
Враћајући се кући ударим пречим путем преко једне планине и
кад би у планини баци очи око себе, а кад оно чучи грм иза вука. И ако
сам има једну лепу и сигурну пушку, све карике до карике, на дванаест
места ликом завијена, ипак се уплаши те рипи на гаће, те расцепи пањ.
Па после нанишаним пушком. Пуче вук, претури се пушка, и ја онда
утоварим одатле срндаћа на леђа па пођо кући.
Кад дођо кући показа жени да сам уловио зеца и реко јој да од
њега спреми јело. Жена оде у собу и тамо претура по фиоки и отуд донесе три сигурна лонца: два разбијена а трећи нема данце. Па га онда
метусмо да се кува. Кад би време ручку, кад оно месо саврело, а чорба
некувана.
И тако ја моју славу славно прослави, сво месо осуши па га суво
поједо. И на здравље ми било!
(чуо од једног сељака из Жупе)
Блаце (Прокупачки срез)
Влајко К. Бановић
абаџија
***
Најлепша је црноока девојака9
(Народна песма из Жупе)

Овце чува Јован чобанине...
„Јеси л’ Јово, овце напојио?“
„Триста пише, двеста прескочише,
Још толико за гором остало.
Враг нанесе три лепе девојке,
Једно јес’ је смеђуша девојка,
Друго јес’ је плавуша девојка,
Треће јес’ је црнока девојка.
За смеђушом гајде саломио,
За плавушом очи извадио,
За црноком памет померио.“
Мустапић (Звижд)

Х. Прибаковић, учитељ
[Хранислав М. Прибаковић]
***

9

Кића, год. III, бр. 4, Ниш, 21. јануар 1907, 1.
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Девојачке песме10
(из крушев. Жупе)

Соко лети од јеле до јеле,
Крилом бије о јелове гране:
Соко тражи траве непашене,
Соко тражи воде непијене,
Соко тражи ’лада нележана.
„Косо моја, траво непашена,
Очи моје, водо непијена,
Лице моје, ’ладу нележани!“
Мустапић (Звижд)
[Хранислав М. Прибаковић]

Х. Прибаковић, учитељ

***
Због ђавола несрећа11
(из Жупе)

Неки човек терајући кола, испусти некако волове те пођу у
поток. Ђаво беше у потоку, па рече: „Ено га сад, лудак један, тера у
поток, па ће после да псује мене ’под лево колено’“. То ђаво рече, а онај
у исти час изломи кола и поче да псује ђавола „под лево колено“.
– Ето га, рече ђаво.
– Није ’ето га’, додаде му други човек, но да ти ту ниси био, човеку се кола не би изломила.
Дакле, опет ђаво крив!
Мустапић (Звижд)

прибележио Х. Прибаковић, учитељ
[Хранислав М. Прибаковић]

***
Народне песме из Крушевачке Жупе12
I
„Како беше, дико, ју салаша?“
„Доста горко без тебе, девојко“.
„Наша мајка нама је душманка,
10

Кића, год. III, бр. 6, Ниш, 4. фебруар 1907, 1.
Кића, год. III, бр. 7, Ниш, 11. фебруар 1907, 2.
12
Босанска вила, год. XXII, бр. 4, Сарајево, 15. фебруар 1907, 60.
11
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Повезала кере за пенџере,
А за врата два млада солдака,
Не да ми се с драгем састанути.
Бог ће дати мајка ће заспати,
Те ја пуштит кере од пенџере
И од врата обадва солдака,
Латит’ перду те разбит’ пенџере
Па обедит’ на снајкино дете,
Те се с драгем својем састанути“.
II
У цара су три девојке,
Сајгу, најгу три девојке,
Узур, везур три девојке.
(«Сајгу... девојке» – припев).
Све три цар је разудао.
Једну дао у Татаре,
Другу дао у Златаре,
Трећу дао у Чивуце.
’Ну што дао у Татаре,
Свилу бере, свилу носи.
’Ну што дао у Златаре,
Чо’у преде, чо’у носи.
’Ну што дао у Чивуце,
Трње бере, трње врше.
III
Мајка Мару кроз три горе звала,
Мара ју се кроз девет одзива.
„Јеси л’, Маро, платно убелила?“
„Несам, мале, ни к воде с’одила.
Јован овчар воду замутио.
Куни, мале, обе да кунемо,
Да л’ се не би Јован обесио,
О зло дрво, девојачко грло,
О зло гвојзе, девојачке гривне“.
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IV
„Ој девојко, лутко молована,
Пита’ мајку да л’ би ми те дала
Ју Мисира за царевог сина?
Од Мисира боље село нема:
У Мисиру никад снега нема,
У године по два берићета,
Зими гројзе, а лети пченица“.
V
Ој, девојко Златија,
Што ми ниси казала
Де ми драго болује,
Да донесем понуде:
Од мушице душице,
Од комарца ребарца,
Саморасне орасе,
Саморашњо грође,
Двајес пара шећера,
Мојем драгу вечера.
7. фебруар 1907. г.
Мустапић (Звижд)

прибележио Хран. Прибаковић,
учитељ

***
Неће за царевог сина13
(Народна песма из Круш. Жупе)

Расла јела да је већа нема,
Под њом Мара да је лепше нема,
Њу ми просе за царевог сина:
„Нећу, мале, за царевог сина,
На њему су до две до три мане:
Једна ма’на Лазар мајку нема,
Друга ма’на Лазар сестру нема,
Трећа ма’на царевина мала“.
Мустапић (Звижд)
13

Кића, год. III, бр. 8, Ниш, 18. фебруар 1907, 2.

Х. Прибаковић, учитељ

314

Милован Матић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

***
Свадбене песме14
(певају се у једном крају округа Топличког од
Жупљана који су се у овај округ доселили)
1.
Кад полазе од момачке куће за девојку
момку (младожењи) певају:
Обукуј се, брале, одевуј се,
Ти обучи руво неношено,
И опаши танане канице.
По канице сребрне ремице!
2.
Певају сватовима да полазе за девојку:
Устај куме, устај стари свате,
Далеко су двори девојачки!
3.
У девојачком роду певају млади да се спрема:
Обукуј се, селе, одевуј се,
Ти обучи руво неношено
Неношено, ал ће да се носи!
4.
Певају делибаши (у сватовима има један
што се зове делибаша, ђувегин момак):
Делибаша, дели рајско цвеће,
Делибаша, божур у градини,
Од божура цвеће опадаше,
Делибаши у чашу падаше:
Делибаша то се теби пева,
Да дарујеш оро девојака.
14

Кића, год. III, бр. 17, Ниш, 22. април 1907, 2.
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5.
Кад сватови у девојачком роду траже да
се изводи девојка певају:
Полако, лако, туђино,
Девојка је рода голема,
Докле се с родом алали,
Док мајци дворе наручи,
Док брату стадо наручи,
Док сеји цвеће наручи:
Заливај, село, босиљак,
Ујутру, сејо, с росама,
Увечер, сејо, сузама.
6.
У девојачком роду певају сватовима
да полазе:
Устај куме, устај стари свате,
Далеко је црква венчаница!
7.
Код момачке куће певају млади кад је
доведена и хоће да уђе у дом:
Преступуј, снале, преступуј,
Пре десном ногом, па левом!
8.
Млади кад соли лонце са јелом (обичај је
да млада кад се доведе посоли лонце који су уз ватру):
Мила снале, не пресаљај лонце,
Не могу ти свати вечерати!
9.
Певају младожењи кад се вратио из
тазбине (девојачког рода):
Мили брале, што се не похвалиш,
Како ти је у тазбини било?
Како су те шуре дочекале
И шурњаје даром даривале,
А свастике цвећем закитиле!
Блаце – Прокупачки срез

Прикупио Станоје В. Ковачевић, трг.
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***
Девојачке песме15
(Из Жупе)

Лети соко високо,
Носи крило широко,
Када соко погледа:
Граду врата угледа,
И у граду ђевојка,
Гајтан плете ногама,
Злато мјери очима.
Ту пролази војвода,
Па говори ђевојци:
„Плети, плети, плетиљо,
Веза, вези, везиљо
Просићу те за сина“.
„Нећу, нећу, војводо,
Синоћ сам га виђела,
Кад сам коња појила,
Уз попове лучице,
Уз јеркове косице,
Опанци му клопају
Чарапе му спадају
Обојци му остају“.
Миодраг Ђорђевић, ђак

(Брус)

***
Дечје песме16
Санак оде уз лучицу.
Води снашу за ручицу,
Санак снаши говораше:
„Ходи, снашо, у бешику,
Да се санка ...вамо
И ујутру поздравимо,
Наше момче одменимо“.
Брус (Жупа)
15
16

Кића, год. III, бр. 18, Ниш, 29. април 1907, 1.
Кића, год. III, бр. 22, Ниш, 27. мај 1907, 2.

Миодраг Ђорђевић, ђак
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*
Баба обухвати шакама главу малога детета па је гура о руке, као
кад сеје брашно на ситу, и пева му ово17:
Сеје баба брашно,
На дедине гаће,
Деда ју се кара:
„Не цепај ми гаће,
Бабетино стара!“
(из Жупе)

Хран. М. Прибаковић
***
Свадбене песме у Жупи18

Приликом једне свадбе у Жупи чуо сам где момци и девојке овако певају:
Девојке:
„Висок нам ђувегија,
А на кући ниска стре’а,
Не може нам ућ’“.
Момци:
„Стре’у ћемо подигнути,
Ћувегију посагнути,
– Уће нам, ућ’“.
(Параћин)

Вук
***
Народне приповетке19
Ера и ђаво

Причају у Жупи да је ово истина било, ако ће ко веровати.
Једног дана пред вече пође с коњем неки Ера из Бруса из воденице. На Бановцу га у’вати мрак. Кад је ту пролазио крај неког потока,
виде на путу где лежи нешто црно као куче. Он се сети да је то ђаво и
викну му: „Помери се с пута!“ А ђаво му одговори: „Помери се ти с
пута!“. Ера му још два трипут рече да се помери, па кад не би вајда, он
17

Кића, год. IV, бр. 28, Ниш, 6. јул 1908, 3.
Кића, год. III, бр. 25, Ниш, 17. јун 1907, 2.
19
Кића, год. III, бр. 28, Ниш, 8. јул 1907, 1.
18
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једанпут што јаче могаде потегну ђавола мотком, и више некте да бије,
јер је знао да ђаво од једног ударца умире, а ако га више бијеш, он преболи и остане жив. Ђаво је дуго молио да га удари још који пут, али не
можеде да га умоли. Ера му све одговара: „Не удара Eра више од једа’ма’“. Онда му ђаво рече: „Кад нећеш више да ме бијеш, молим те, кад
будеш у том и том потоку, викни што јаче: ’Чујте мало и велико, погибе
опцуцула на Бановцу у Рађаве шуме’“. Ера пође даље и кад дође до оног
потока што год може викну: „Чујте мало и велико, погибе опцуцула на
Бановцу у Рађаве шуме!“. Чим он то викну, стаде кукњава по потоку,
чули другови оног ђавола, па кукају за другом. Ера, кад зачу толику
кукњаву, уплаши се, остави коња са мливом и поче бегати. У бегању
тако стиже чак у Александровац (Жупа) и ту од великог стра’ и умора
прецрче.
29. VI. 07 (Крушевац)

Х. М. Прибаковић,
наредник 1. чете II батаљона
XII пука Цар Лазар
***
Народна песма из Жупе20

Једно вече вечерала једна
млада госпођа
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Друго вече вечерала једна
млада госпођа
Две грлице, једну тицу,
ицу-тицу господску.
Треће вече вечерала једна
млада госпођа
Три голуба, две грлице,
једну тицу, ицу-тицу господску.
Четврто вече вечерала једна
млада госпођа
Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
20

Кића, год. III, бр. 30, Ниш, 22. јул 1907, 1–2.
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Пето вече вечерала једна
млада госпођа
Пет гусака с гукчићима,
Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Шесто вече вечерала једна
млада госпођа
Шес’ оваца с јагањцима,
Пет гусака с гукчићима,
Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Седмо вече вечерала једна
млада госпођа
Седам коза с јарићима,
Шес’ оваца с јагањцима,
Пет гусака с гукчићима,
Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Осмо вече вечерала једна
млада госпођа:
Осам крава с телацима,
Седам коза с јарићима,
Шес’ оваца с јагањцима,
Пет гусака с гукчићима,
Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Девето вече вечерала једна
млада госпођа
Девет вола на јармова,
Осам крава с телацима,
Седам коза с јарићима,
Шес’ оваца с јагањцима,
Пет гусака с гукчићима,
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Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Десето вече вечерала једна
млада госпођа:
Десет коња на амова,
Девет вола на јармова,
Осам крава с телацима,
Седам коза с јарићима,
Шес’ оваца с јагањцима,
Пет гусака с гукчићима,
Четир’ патке перутанке,
Три голуба, две грлице,
Једну тицу, ицу-тицу господску.
Чуо од каплара Милана Кршанина из Доброљубаца и прибележио Хранислав Прибаковић, наредник 1. чете 2. бат. 12. пука Цар Лазар.
***
Девојачке песме21
Овце чува Тодора,
Мори, Росо, магла ми паде,*)
Овце чува Тодора,
Пуштила и’ до мора,
До царева и шатора.
Сусрете је војвода:
„Ој, богати Тодора,
Откуд тебе слобода,
Те ти пушташ до мора,
До царева шатора?“
Проговара Тодора:
„Ој, богати војвода,
Имам брата код Бога,
Отуд’ мене слобода“.
*) Овај се препев понавља уза сваку строфу.
(Крушевац) Прибележио Хранислав Прибаковић, учитељ и наредник
***
21

Кића, год. III, бр. 33, Ниш, 12. август 1907, 1.
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Умије добро да дијели22
(народна прича из Круш. Жупе)

Био неки сиромашак, па имао жену и више дјеце, као што и
већина сиромашака има доста дјеце. Од све стоке имао је само једну
гуску. Често је пута дјеци говорио: „Ран’те дјецо, добро ту гуску, па кад
се угоји, ... је испечемо и поје’мо“. Једанпут дјеца отпочну боље ранити
гуску, и за кратко вријеме гуска се угоји да не може боље бити. Кад то
видје сиромашак, он се поче свуд и код сваког ’валити како има ту угојену гуску. Неки човек му од комендије рече: „Ти би требао ту гуску да
закољеш, па да је испечеш и однесеш цару на поклон“. Кад сиромашак
оде кући, каза дјеци шта му је онај човјек рекао и рече им како то од
истине не би било рђаво, и сигурно би га цар наградио. Дјеца на то пристану. Одма’ заклаше гуску, лијепо је опипаше, а још љепше испекоше.
Сирома’ узе печену гуску и однесе је цару. Цар га лијепо прими, а он му
рече: „Честити царе од све стоке имао сам само ову гуску, па ми је
дошло у вољу да ти је поклоним, ево ти је!“. Цар прими дар, али рече:
„Ја имам са мном и царицом два сина и двије кћери, дакле нас је свега
шесторо, но ти ову гуску и раздијели је на све нас!“ Сиромашак узе
гуску, па главу од гуске даде цару говорећи: „Ти си, царе, глава цијеле
државе – глава пред главу“. Послије одсијече батаке од гуске, и по један
даде царевим синовима с ријечима: „Ово су стубови, и као год што су
они држали ову гуску, тако и ви вашег оца подупирите и потпомажите“.
Затим одсијече шију и пружи је царици рекав: „Као год што си ти уз
цара, тако је и ова шија уз главу“. Напошљетку одсијече оба крила, и
пружи их царевим кћерима говорећи: „Ова су крила помагала гуску да
лети, а и ви ћете се разудат’ и одлетјет’“. Кад му остаде оно ресто, он га
са сваке стране загледа, па рече: „А ово, честити царе, мени што сам ти
овако лијепо подијелио“. Цар заиста оцијени да је лијепо подијелио, и
даде му триста дуката, а сирома’ оде весео кући. Све је поцупкивао
путем. На близу до куће срете га на путу његов богати комшија. Сирома’
није ни од кога крио, но му се одма’ по’вали и каза све шта је и како је
било. Комшија онда рече: „Па и ја имам једно пет гусака, да л’ и ја не би
могао тако што да урадим“. Сирома’ рече: „Што да не мо’ш, иди ако ћеш
овог часа!“ Онај оде, спреми свих пет гусака и однесе цару, па му рече:
„Честити царе, имао сам ових пет гусака, и од своје добре воље поклањам ти их“. Цар прими дар, па га поврати са ријечима: „Много ти ’вала,
но кад си ми то добро учинио, онда раздијели те гуске на нас шестеро!“
Овај одговори: „Честити царе, моја је драга воља да ти све ово дам, а ви
дијелите како вам је воља!“. Али цар никако друкчије неће но да се
22

Босанска вила, год. XXIII, бр. 1, Сарајево, 15. фебруар 1908, 10–11.
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подијели. Овај размисли, размисли, и не знаде како ће пет гусака подијелити на шесторо, но рече: „Ја не умијем подијелити“. Цар му каза:
„Иди код тога и тога и зови га, он ће сигурно умјети“. Овај се одма’ диже
и позва цару свога комшију, сиромаха. Цар њему даде пет гусака да их
подијели. Он узе једну гуску, и рече: „Честити царе, ти и царица два и
ова гуска – то су три“ и даде је цару и царици. Па узе другу гуску, и
царевим синовима рече: „Ви два, и ова гуска – то су три“ и даде им је.
Затим узе трећу гуску, и царевим кћерима рече: „Ви двије, и ова гуска то
су три“ и даде је кћерима. Најпослије узе оне двије гуске што су остале,
и рече: „Ове двије гуске, и ја, то су три“ – и задржа их за себе. Цару се
ова диоба још више допадне но она прва, па нареди те сиромаху дадоше
трипут више но први пут – дадоше му девет стотина дуката. Сирома’
сподби и гуске и паре, па опет још више поцупкујући потрча кући.
Његов се комшија подиже за њим, па га једва стиже и поче говорити:
„Џаба ти гуске, но камо те паре, није право ти све да узмеш, дај да подијелимо!“ Али је узалуд говорио и разјашњавао, сирома’ не даде ни гуске
ни паре, које је праведно заслужио.
На једној ратајској свадби чуо и прибељежио Хранислав М. Прибаковић, учитељ, 9. децембра 1907. год. Ратаје – Круш. Жупа.

БОСИЉКА ЏАМИЋ, техничар
Завичајни музеј Жупе
Александровац, Жупана Немање 95

СПИСАК БАЊИЧКИХ ЛОГОРАША
СА ПОДРУЧЈА РАСИНСКОГ ОКРУГА
АПСТРАКТ: У овом и следећем броју Жупског зборника објавићемо списак
људи са подручја Расинског округа који су одведени у злогласни логор на Бањици.
Списак је преузет и преуређен за ову прилику из двотомног капиталног издања
Логор Бањица: логораши: књиге заточеника концентрационог логора Београд –
Бањица (1941–1944), том 1 и 2, који је објавио Историјски архив града Београда.
Посебну захвалност дугујемо господину Драгиши Гачићу, директору Архива. У
Бањичком логору је, према нама доступним подацима, било смештено више од
600 људи са подручја Расинског округа. У овом броју доносимо имена првих 200 по
редним бројевима како су објављени у поменутој књизи, то јест како су завођени
у службеним белешкама. Подаци о логорашима из Жупског среза су истакнути
црним словима.

ПРВИ ТОМ
144. Гајић Антоније, ђак VII раз. Гимназије; рођ. 1922. у Варварину;
од оца Душана и мајке Живке, рођ. Поповић; са станом у Ћуприји, ул.
Ђуре Даничића бр. 7.
У логор спроведен 01. 09. 1941. из Ћуприје. Пуштен 09. 10. 1941.
од стране Управе града Београда.
158. Марковић Љубица, ученица; рођ. 1923. у Браљини, Расински
срез; од оца Михајла и мајке Христине, рођ. Ивановић; неудата; са станом у Ћуприји, ул. Цара Николе бр. 34.
663. Павловић Чедомир, земљорадник; рођ. 1886. у Рађевици, Темнићки срез; од оца Живадина и мајке Милунке, рођ. Симоновић; ожењен, Загорка, Милица, Алекса, Ангелина и Драгиња; са станом у Рађевици.


Logor Banjica: logoraši: knjige zatočenika koncentracionog logora Beograd – Banjica
(1941–1944), Tom 1 /2, priređivači Evica Micković, Milena Radojčić, Beograd 2009.
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У логор спроведен 23. 09. 1941. из Ћуприје. Пуштен 26. 11. 1941.
од стране УГБ.
1195. Вучковић Љубисав, индустријалац; рођ. 1887. у Крушевцу; од
Андрије и Даринке; ожењен, троје деце; са станом у ул. Јована Ристића
22/3, Београд.
У логор спроведен 04. 11. 1941. од стране Гестапоа. Пуштен 27.
11. 1941. од стране СС.
1220. Јанковић Душан, судија Апелационог суда; рођ. 1893. у Крушевцу; од Живка и Драге; неожењен; са станом у Господар Јовановој 30,
Београд.
У логор спроведен 04. 11. 1941. од стране Гестапоа. Пуштен 17.
02. 1942. од стране Гестапоа.
1235. Здравковић Драгиша, члан Државног савета; рођ. 1887. у Крушевцу; од Ђорђа и Цвете; ожењен Линдом; са станом у ул. Краља Александра 12/3, Београд.
У логор спроведен 04. 11. 1941. од стране Гестапоа. Пуштен 13.
12. 1941. од стране СС.
1717. Ђорђевић Бранко, гостионичар; рођ. у Трстенику; стар 56 година; ожењен Маријом, једно дете; са станом у Дечанској 25, Београд.
У логор спроведен 03. 12. 1941. од стране УГБ, ОКП. Пуштен 18.
12. 1941. од стране УГБ.
2103. Перић Ратомир, земљорадник; рођ. 1915. у Александровцу; од
Ивка и Миленије, рођ. Танасијевић; удовац, без деце, са станом у Александровцу, Жабаре.
У логор спроведен 19. 12. 1941. од стране УГБ. Стрељан 05. 03.
1942. у Београду.
2557. Ђорђевић Вера, учитељица; рођ. 1922. од Радована и Милице,
рођ. Стојкановић; родом из Крушевца, срез исти; неудата; са станом у
Чачку, Цара Лазара 42.
У логор спроведена 21. 12. 1941. од стране немачке војске. Спроведена 15. 02. 1942. за Краљево.
2575. Полумирац Радосав, земљорадник; рођ. 1889. у Крушевцу; од
Танасија и Анке – Јовановић; ожењен, четворо деце; са станом у Крушевцу.
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У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Пуштен на
слободу 12. 02. 1942. од стране УГБ.
2594. Миловановић Живојин, земљорадник; рођ. 27. 12. 1898. у Крушевцу; од Тикомира и Милице, рођ. Марчић; ожењен, четворо деце; са
станом у Крушевцу.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Спроведен
15. 02. 1942. за Краљево.
2602. Стојановић Михајло, ковач; рођ. 1912. у Јасици, Крушевачки
срез; од Димитрија и Никосаве, рођ. Рашић; ожењен, једно дете; са станом у Јасици.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Пуштен на
слободу 12. 02. 1942. од стране УГБ.
2663. Вулинић Миодраг, земљорадник; рођ. 1911. у Крушевцу; од оца
Косте и Стане, рођ. Николајевић; неожењен; са станом у Крушевцу,
Жички срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Стрељан 05.
03. 1942. у Београду.
2665. Ружић Радомир, земљорадник; рођ. 1922. у Крушевцу; од оца
Милана и Јованке, рођ. Стојановић; неожењен; са станом у Крушевцу,
Жички срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стане Гестапоа. Одведен 15.
02. 1942. за Краљево.
2666. Ружић Јован, земљорадник; рођ. 1890. у Крушевцу; од оца
Милоја и Обреније, рођ. Шибалић; ожењен; са станом у Крушевцу, Жички срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. У болницу
примљен 15. 01. 1942, вратио се у логор 26. 01. 1942. Спроведен 15. 02.
1942. за Краљево.
2667. Тослаковић Радомир, земљорадник; рођ. 1922. у Крушевцу, од
оца Петра и Борике, рођ. Мајсторовић; неожењен; са станом у Крушевцу, Жички срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Стрељан 05.
03. 1942. у Београду.
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2675. Маричић Тијосав, земљорадник; рођ. 1903. у Крушевцу; од оца
Вићентија и Стане, рођ. Илић; ожењен; са станом у Крушевцу, Жички
срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Одведен на
рад 24. 04. 1942. од стране Гестапоа.
2678. Паунковић Благомир, столар; рођ. 1903. у Крушевцу; од оца
Косте и Марије, рођ. Мијатовић; са станом у Крушевцу, Жички срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Спроведен
15. 02. 1942. за Краљево.
2682. Спасојевић Славко, земљорадник; рођ. 1912. у Крушевцу; од оца
Велислава и Велије, рођ. Даниловић; ожењен; са станом у Крушевцу,
Жички срез.
У логор спроведен 21. 12. 1941. од стране Гестапоа. Спроведен
15. 02. 1942. за Краљево.
2950. Кордић Милорад, обућарски радник; рођ. 1912. у Доњем Крчину, Темнићки срез; од Ђорђа и Милице, рођ. Демировић; ожењен, без
деце; са станом у Доњем Крчину.
У логор спроведен 26. 12. 1941. из Ужичке Пожеге од стране
немачке војске. Умро 18. 10. 1942. у логору. (Првобитно написано „Кордић“, исправљено „Кадрић“ црвеном оловком.)
2976. Млађеновић Љубомир, ученик; рођ. 1922. у Крушевцу; Крушевачки срез, од Драгомира и Јелке, рођ. Јовановић; неожењен; са станом
у Ужицу, ул. Железничка бр. 18-а.
У логор спроведен 26. 12. 1941. из Ужичке Пожеге од стране
немачке војске. Одведен на рад 24. 04. 1942. од стране Гестапоа.
3049. Марковић Богомир, земљорадник; рођ. 1922. у Малој Дренови,
срез Трстеник; од Миодрага и Наталије, рођ. Милошевић; неожењен; са
станом у Малој Дренови.
У логор спроведен 26. 12. 1941. из Ужичке Пожеге од стране
немачке војске. Одведен на рад 24. 04. 1942. у Немачку.
3241. Благојевић Кринка, домаћица; рођ. 1899. у Бачини, Темнићки
срез; од Младена и Вукосаве, рођ. Миладиновић; удата, троје деце; са
станом у Врњачкој Бањи.
У логор спроведена 27. 12. 1941. из Краљева од стране немачке
војске. Спроведена – предата УГБ-у 10. 02. 1942.
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3262. Јовановић Милан, ложач Државне железнице Краљево; рођ.
1898. у Оџацима, Трстенички срез; од Новице и Стојане, рођ. Мутавџић;
ожењен, нема деце; са станом у Краљеву.
У логор спроведен 27. 12. 1941. из Краљева од стране немачке
војске. Одведен на рад 24. 04. 1942. од стране Гестапоа.
3378. Петровић Десанка, чиновник УГБ; рођ. 1904. у Александровцу,
Жупски срез; од Станимира и Стане, рођ. Илић; неудата; станује у Београду, Копаоничка бр. 9.
У логор спроведена 29. 12. 1941. од стране Гестапоа. Пуштена на
слободу 08. 01. 1942. од стране Гестапоа.
3480. Глишић Славиша, ђак; рођ. 1923. у Крушевцу; од Божидара и
Наталије, рођ. Николић; неожењен; живи у Чачку.
У логор спроведен 28. 12. 1941. из Чачка од стране немачке војске. Одведен на рад 24. 04. 1942. од стране Гестапоа.
3963. Јовановић Јелена, радница; рођ. 1923. у Крушевцу; од Косте и
Живке, рођ. Булзановић; неудата; Београд, Хаџи Мустафина 24.
У логор спроведена 18. 01. 1942. од стране УГБ. Пуштена на слободу 01. 05. 1942.
4117. Алексић Милош, трговачки помоћник; рођ. 1910. у Трстенику;
од Божидара и Смиљане, рођ. Перић; живи у Београду, Ртањска.
У логор спроведен 31. 01. 1942. од стране КП УГБ. Стрељан 09.
03. 1942. у Београду.
4201. Трајковић Вера, апотекар; рођ. 06.04.1920. у Трстенику; од Светолика и Милене, рођ. Шохај; неудата; Београд, Кнеза Павла 1.
У логор спроведена 06. 02. 1942. од стране Гестапо. Стрељана 09.
05. 1942. у Београду.
4202. Трајковић Слобода, студент филозофије; рођ. 07.10.1918. у
Врњачкој Бањи; од Светолика и Милене, рођ. Шохај; неудата; Београд,
Кнеза Павла 1.
У логор спроведена 07. 02. 1942. од стране Гестапо. Стрељана 09.
05. 1942. у Београду. (Заточеница је била вереница Иве Лоле Рибара).
4207. Милојковић Борка, чиновница; рођ. 1914. у Обрежу, Темнићки
срез; од Јосифа и Бранке, рођ. Главинић; неудата; Београд, Милоша
Великог 71.
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У логор спроведена 09. 02. 1942. од стране УГБ. Стрељана 09. 03.
1942. у Београду.
4234. Трајковић Мирослав, апотекар; рођ. 1916. у Трстенику; од Светолика и Милене, рођ. Шохај; неожењен; Београд, Кнеза Павла 1.
У логор спроведен 10. 02. 1942. од стране Гестапоа. Стрељан 09.
05. 1942. у Београду.
4287. Мишић Борисав, пекар; рођ. 1912. у Каонику, Расински срез; од
Велимира и Јанике. Осуђен на четрнаест година робије због убиства.
У логор спроведен 13. 02. 1942. из КЗ Сремска Митровица. Одведен 14. 04. 1942. на саслушање у СС.
4354. Војиновић Петар, тапацирер; рођ. 1914. у Крушевцу; од Ћире и
Данице, рођ. Јанашковић. Осуђен на четири године робије због крађе.
У логор спроведен 13. 02. 1942. из КЗ Сремска Митровица. Стрељан 05. 03. 1942. у Београду.
4365. Стојановић Александар, фијакериста; рођ. 1892. у Крушевцу;
од Бошка и Виде Митровић; ожењен, двоје деце. Осуђен на шест година
робије због превара.
У логор спроведен 13. 02. 1942. из КЗ Сремска Митровица. Стрељан 09. 05. 1942. у Београду.
4394. Катић Стеван, кувар; рођ. 1888. у Травнику, Крушевачки срез;
од Петра и Кате, рођ. Анић. Осуђен на две године робије због бесправног
лечења.
У логор спроведен 13. 02. 1942. из КЗ Сремска Митровица. Спроведен 20. 02. 1942. у КЗ Пожаревац.
4918. Лапчевић Владан, управник Гр. школе; рођ. 1895. у Врбници,
Крушевац; од Сибина и Гвоздене, рођ. Николић; ожењен, петоро деце;
Југ Богдана 28/II.
У логор спроведен 20. 03. 1942. од стране УГБ. Враћен 31. 03.
1942. УГБ (заточеник рођ. 04. 07. 1895. IAB, UGB SP IV-183/85/AL.).
4957. Миленковић Радослав, трговачки помоћник; рођ. 1917. у Камењачи, Трстеник; од Ђурђа и Јелене, рођ. Цветковић; неожењен; живи у
Београду.
У логор спроведен 25. 03. 1942. од стране ОКП. Одведен на рад
24.04.1942. од стране Гестапоа.
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4991. Дабић Персида, домаћица; рођ. 1917. у Трстенику; од Благоја и
Љубице, рођ. Миладиновић; удата; Гундулићев венац 37.
У логору од 29. 03. 1942. Одведена 31. 03. 1942. на саслушање у
ФК. Враћена у логор. Пуштена на слободу 02. 04. 1942. од стране УГБ.
4997. Јовановић Бранка, домаћица; рођ. 1910. у Крушевцу; од Тодора
и Даринке, рођ. Радовановић; удата, једно дете; живи у Ваљеву.
У логор спроведена 30. 03. 1942. – СС. Пуштена у слободу 11. 08.
1942. од стране СС. (Видети и р. бр. 14063).
5016. Лапчевић Спасенија, учитељица; рођ. 1921. у Омашници, Трстеник; од Владана и Раде, рођ. Милосављевић; живи у Београду, Југ Богдана 28.
У логор спроведена 30. 03. 1942. од стране УГБ. Пуштена на слободу 10. 09. 1942. од стране УГБ. (видети и р. бр. 22666.).
5168. Форцан Божидар, новинар; рођ. 1906. у Рогатици; од Марка и
Стоје Чебић; једно дете; живи у Крушевцу.
У логор спроведен 09. 04. 1942. од стране Гестапоа. Одведен на
рад 07. 05. 1942. од стране Гестапоа.
5583. Јовановић Наталија, зубни лекар; рођ. 1904. у Крушевцу; од
Ксенофона и Олге, рођ. Кироцидис; удата, без деце; Јована Ристића 32.
У логор спроведена 24. 04. 1942. од стране УГБ. Пуштена на слободу 22. 05. 1942. од стране УГБ.
5658. Милинчић Драгомир, винарски трговац; рођ. 1912. у Стублу,
Жупски срез; од Милана и Персиде, рођ. Ђорђевић; 2 деце; живи у
Стублу.
У логор спроведен 01. 05. 1942. од стране ОКП. Одведен на
рад 07. 05. 1942. од стране Гестапоа.
5750. Алексић Драгоје, индустријски радник; рођ. 1918. у Лободеру,
Трстенички срез; од Војина и Радмиле, рођ. Тасковић; Београд.
У логор спроведен 05. 05. 1942. од стране ОКП. Одведен на рад
07. 05. 1942. у Немачку.
6033. Михајловић Живка, шнајдерка; рођ. 1923. у Крушевцу; од Антонија и Алексије; живи у Београду, Обилићева 62.
У логор спроведена 22. 05. 1942. од стране СС. Пуштена 15. 10.
1942. од стране УГБ.
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6076. Матовић Мирослав, земљорадник; рођ. 1922. у Сигорцу, Жупски
срез; од Јажима и Круне, рођ. Н.
У логор спроведен 01. 06. 1942. од стране СС. Стрељан 17. 07.
1942. у Београду.
6137. Јанчић Милосија, кројачица; рођ 1909. у Варварину; Темнићки
срез; од Душана и Роксанде, рођ. Миловановић; Балканска 39; нема
ствари.
У логор спроведена 08. 06. 1942. од стране УГБ. Пуштена 12. 07.
1942.
6208. Васиљевић Аврам, обућарски радник; рођ. 1921. у Себечевцу,
Расински срез; од Радосава и Милице, рођ. Петровић; Београд, Беличка 26.
У логор спроведен 10. 06. 1942. од УГБ. Одведен 24. 12. 1943. у
Смедеревску Паланку.
6625. Дреновац Светолик, пензионер; рођ. 1885. у Крушевцу; од Живка и Христине, рођ. Радојевић; једно дете.
У логор спроведен 09. 07. 1942. од стране УГБ.
7136. Симоновић Станоје, пекарски радник; рођ. 1992. у Дворанима,
Расински срез; од Божина и Живке, рођ. Стојадиновић; неожењен; са
боравиштем у Дворанима.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Одведен на
рад 18.10.1942. од стране СС.
7140. Димитријевић Петар, бивши питомац војне школе; рођ. 1924. у
Крушевцу; од Крсте и Христине, рођ. Крстић; неожењен; са боравиштем
у Крушевцу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Одведен на
рад 18. 10. 1942. од стране СС.
7143. Поповић Драгољуб, ученик разреда; рођ. 1923. у Ужичкој Пожеги; од Миливоја и Божидарке, рођ. Тодосијевић; неожењен; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Одведен на
рад 18. 10. 1942. од стране СС.
7144. Петровић Илија, трговачки помоћник; рођ. 1919. у Крушевцу;
од Косте и Тонке, рођ. Ристић; неожењен; са боравиштем у Крушевцу.
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У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Одведен на
рад 18. 10. 1942. од стране СС.
7147. Раденковић Новак, земљорадник; рођ. 1923. у Кобиљу, Копаонички срез; од Радомира и Десанке, рођ. Вуковић; неожењен; са боравиштем у Кобиљу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Стрељан 08.
12. 1942.
7148. Ђокић Миладин, земљорадник; рођ. 19. 04.1908. у Крушици,
Расински срез; од Стојана и Петрије; ожењен, троје деце; са боравиштем
у Зубовцу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Стрељан 09.
12. 1942.
7149. Филиповић Серафим, земљорадник; рођ. 1910. у Зубовцу,
Расински срез; од Владимира и Роксанде, рођ. Петровић, ожењен, четворо деце; са боравиштем у Зубовцу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Пуштен 02.
11. 1942. од стране СС.
7150. Томић Драгиша, земљорадник; рођ. 1925. у Доњeм Злегињу,
Жупски срез; од Јанка и Драгиње; неожењен; са боравиштем у Доњем
Злегињу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Стрељан 15.
12. 1942.
7151. Каралић Радомир, земљорадник; рођ. 20. 03. 1925. у Горњем
Злегињу, Жупски срез; од Милована и Милане, рођ. Танасковић; неожењен; са боравиштем у Горњем Злегињу.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Стрељан 15.
12. 1942.
7154. Бићанин Радисав, земљорадник; рођ. 1923. у Осрецима, Копаонички срез; од Тихомира и Наталије, рођ. Пеић; са боравиштем у Кривој
Реци.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Стрељан 15.
12. 1942.
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7155. Михајловић Радисав, земљорадник; рођ. 1923. у Шавранима,
Расински срез; од Косте и Росе, рођ. Радосављевић; неожењен; са боравиштем у Шавранима.
У логор спроведен 08. 09. 1942. од стране СС Ниш. Стрељан 15.
12. 1942.
7259. Вукмировић Милан, чиновник „Призада“; рођ. 24. 08. 1894. у
Александровцу; од Владимира и Персе, рођ. Ђорђевић; са боравиштем у
Београду, Мариборска 10.
У логор спроведен 21. 09. 1942. од стране СС. Пуштен 17. 11.
1942.
7533. Јеличић Цветко, индустријалац; рођ. 1899. у Брусу, Копаонички
срез; од Сибина и Јевдокије, рођ. Павловић; ожењен, двоје деце; са боравиштем у Брусу.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Пуштен 24. 11. 1942. од стране СС.
7536. Поповић Будимир, пекар; рођ. 1923. у Ботуњи, Копаонички срез;
од Стевана и Селене, рођ. Себић; неожењен; са боравиштем у Брусу.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Одведен 05. 11. 1942. у Немачку од стране СС.
7537. Ралић Ратко, земљорадник; рођ. 1916. у Златарима, Копаонички
срез; од Љубомира и Софије, рођ. Ратковић; ожењен; са боравиштем у
Златарима.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Одведен 05. 11. 1942. у Немачку од стране СС.
7538. Раковић Чедомир, кафеџија; рођ. 1904. у Крушевцу; од Миладина и Даринке Бунтић; неожењен; са боравком у Крушевцу.
У логор спроведен 30. 09. 1942. од немачке војске – Крушевац.
Стрељан 05. 12. 1942.
7539. Раденковић др Милун, лекар; рођ. 1913. у Трнавцима; од Гвоздена и Анке, рођ. Алексић; неожењен; са боравиштем у Крушевцу,
Окружна болница.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Одведен 05. 11. 1942. у Немачку од стране СС.
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7540. Рајичевић Радослав, трговац; рођ. 1910. у Стројинцима; од
Вукадина и Данице, рођ. Мићић; ожењен, двоје деце; са боравиштем у
Дупцима.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Стрељан 08. 12. 1942. (према изјави сина Милослава, презиме
заточеника Раичевић).
7543. Стевановић Герасим, земљорадник; рођ. 1886. у Игрошу, срез
копаонички; од Тодора и Милкане, рођ. Милковић; ожењен, једно дете;
са боравиштем у Игрошу.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Стрељан 08. 12. 1942.
7545. Цветковић Љубодраг, берберин; рођ. 1910. у Крушевцу; од
Радослава и Милице, рођ. Спасић; ожењен, троје деце; са боравиштем у
Биљану, Крушевац.
У логор спроведен 30. 09. 1942. из Крушевца од стране немачке
војске. Одведен 05. 11. 1942. у Немачку од стране СС.
7704. Дамњановић Часлав, капетан I класе; рођ. 1910. у Крушевцу; од
Василија и Станиславе, рођ. Протић; ожењен, једно дете; са боравиштем
у ул. Краљице Марије бр. 125, Београд.
У логор спроведен 10. 10. 1942. од стране Гестапоа. Одведен
10.10.1942. до стране Гестапоа.
7816. Пајић Јован, пиљар; рођ. 1914. у Риђевштици, Трстенички срез;
од Светозара и Стојане, рођ. Катанчевић; неожењен; са боравиштем у
Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 12. 10. 1942. од стране Начелства среза Крушевац. Предат 03. 11. 1942. Начелству среза Крушевац.
7861. Станојевић Урош, виши саветник у пензији; рођ. 1886. у Трубареву, Расински срез; од Милоша и Јелице, рођ. Војиновић; настањен у
Трубареву; ожењен, отац двоје деце.
У логор спроведен 16. 10. 1942. од стране Гестапоа. Одведен 05.
11. 1942. у Немачку.
7866. Мишић Богољуб, дипломирани хемичар; рођ. 1918. у Церови,
Расински срез; од Миладина и Катарине, рођ. Антић; неожењен; са боравиштем у Церови.
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У логор спроведен 16.10.1942. од стране Гестапоа. Ликвидиран
23.10.1942. од СС.
7918. Јањић Јанко, земљорадник; рођ. 1904. у Крушевцу; од Ђурађа и
Симке, рођ. Костић; Србин, православне вере; настањен на Гочу, срез
Трстеник.
У логор спроведен 17. 10. 1942. од стране Гестапоа. Одведен на
рад 16. 12. 1942. од стране СС.
7920. Николић Милорад, кобасичар; рођ. 1923. у Крушевцу; од Томе
и Ангелине, рођ. Тодоровић; Србин, православне вере; неожењен; са
боравиштем у Чачку, Пашићева 1.
У логор спроведен 19. 10. 1042. од стране Гестапоа. Стрељан 15.
12. 1942. од стране СС.
8049. Стоиљковић Тихомир, земљорадник; рођ. 1923. у Крушевцу; од
Милана и Милеве; Србин, православне вере; ожењен, једно дете; са
боравиштем у Старом Селу, срез Велико Орашје.
У логор спроведен 18. 10. 1942. Пуштен на слободу 22. 11. 1942.
од стране ФК.
8088. Павличевић Крсман, земљорадник; рођ. 18.12.1898. у Радманову, Копаонички срез; од Стојана и Бојане, рођ. Марјановић; Србин, православне вере; са боравиштем у Горњем Милановцу.
У логор спроведен 19. 10. 1942. од стране Гестапоа. СС га одводи
на рад 16. 12. 1942.
8137. Тајировић Ружица, певачица; рођ. 1921. у Крушевцу; од Мује и
Даре, рођ. Јашаревић; удата, без деце; са боравиштем у Крушевцу, Хајдук Вељков венац.
У логор спроведена 22. 10. 1942. од стране СС. СС је одводи на
рад 07. 07. 1943. (видети и р. бр. 10374.)
8186. Арамбашић Властимир, књиговођа; рођ. 1919. у Крушевцу; од
Гаврила и Јулијане, рођ. Маринковић; неожењен; са боравиштем у Београду, Палмотићева 24.
У логор спроведен 25. 10. 1942. од стране УГБ. Спроведен 03. 11.
1942. Начелству среза Крушевац.
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8273. Радовановић Драгомир, земљорадник; рођ. 1917. у Лопашу,
Трстеник; од Тихомира и Златије, рођ. Блажић; са боравиштем у Врњачкој Бањи; Србин.
У логор спроведен 28. 10. 1942. од стране СС Краљево. Одведен
на рад 26. 01. 1943. од стране Гестапоа.
8370. Атанасковић Војислав, кројач; рођ. 1902. у Трстенику; од Милоша и Зорке; ожењен, без деце; са боравиштем у Београду, Теразије 1.
У логор спроведен 05. 11. 1942. од стране УГБ. Одведен на рад
26. 09. 1944. од стране Гестапоа.
8424. Ваљаревић Душан, пензионер; рођ. 1888. у Крушевцу; од Војина
и и Љубице, рођ. Степић; удовац, једно дете; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац. Стрељан 25. 12. 1942.
8426. Весић Душан, свештеник; рођ. 1881. у Пепељевцу; од Милана и
Милеве, рођ. Симоновић; удовац, петоро деце; са станом у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац.
Пуштен на слободу 11. 03. 1943. од стране УГБ.
8427. Пауновић Живојин, хемичар; рођ. 1892. у Јагодини; од Павла и
Цвете, рођ. Петковић; ожењен, једно дете; са станом у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац. Стрељан 26. 12. 1942.
8428. Обрадовић Никола, лакирер; рођ. 1883. у Крушевцу; од Милића
и Ранђије, рођ. Костић; ожењен, троје деце; са станом у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац. Стрељан 25. 12. 1942.
8429. Мијаиловић Антоније, пензионер; рођ. 1879. у Доњој Јошаници;
од Новице и Гвоздене, рођ. Радосављевић; ожењен, четворо деце; са
боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац.
Пуштен на слободу 13. 04. 1944. од УГБ.
8430. Алексић Новица, пензионер; рођ. 1889. у Плешу; од Чедомира и
Милане, рођ. Стојковић; ожењен, петоро деце; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац. Стрељан 25. 12. 1942.
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8431. Поповић Риста, царински чиновник; рођ. 1886. у Крушевцу; од
Косте и Стојанке, рођ. Миловановић; ожењен, четворо деце; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац. Стрељан 25. 12. 1942.
8432. Милошевић Милорад, седлар; рођ. 1886. у Крушевцу; од Илије
и Јулке, рођ. Стојановић; ожењен, шесторо деце; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац.
8433. Дачић Милан, машиновођа Српских државних железница; рођ.
1896. у Доњем Видову; од Гвоздена и Даринке; ожењен, четворо деце; са
боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац.
Пуштен на слободу 07. 04. 1943. од стране СС.
8434. Ђорђевић Миодраг, електричар; рођ. 1890. у Крушевцу; од Спасоја и Стане Јовановић; ожењен, осморо деце; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 07. 11. 1942. од стране СДС Крушевац.
Пуштен на слободу 18. 09. 19434. од стране шефа СДБ. (Драгомир Драги
Јовановић).
9151. Ђукић Владимир, земљорадник; рођ. 25. 04. 1914. у Александровцу; од Божидара и Кате; ожењен, двоје деце; са боравиштем у Александровцу.
У логор спроведен 09. 12. 1942. од стране СС. Одведен на рад 18.
12. 1942.
9181. Доброта Милева, домаћица; рођ. 07. 04. 1923. у Сенти; од Николе и Милке, рођ. Новаковић; неудата; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведена 08. 12. 1942. од стране СС. Стрељана 21. 09.
1943. у Београду.
9452. Ђурић Станоје, земљорадник; рођ. 1900. у Прњавору, Трстеник; од
Василија и Станице Н.; ожењен, двоје деце; са боравиштем у Прњавору.
У логор спроведен 17. 12. 1942. од стране СС. Стрељан 19. 04.
1943.
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9579. Јанковић Радомир, земљорадник; рођ. 1899. у Александровцу;
од Милована и Живке, рођ. Грујић; ожењен, четворо деце; са боравиштем у Александровцу.
У логор спроведен 23. 12. 1942. од стране СС. Стрељан 26. 12.
1942. од стране СС.
9773. Глигоријевић Тихомир, ђак; рођ. 29. 05. 1925. у Крушевцу; од
Хастрофа и Заре, рођ. Могрдић; неожењен; са боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведен 31. 12. 1942. од стране УГБ. Стрељан 14. 05.
1943. у Београду.
9922. Јовановић Милутин, механичар; рођ. 1910. у Крушевцу; од
Тодора и Добрине, рођ. Илић; ожењен; са боравиштем у Београду,
Љубљанска 27.
У логор спроведен 11. 01. 1943. од стране ОКП. Стрељан 19. 02.
1943. у Београду.
10071. Николић Станко, кафеџија и трговац; рођ. 16. 07. 1896. у Трстенику; од Јефтимија и Раде, рођ. Милићевић; ожењен, четворо деце; са
боравиштем у Краљеву, ул. Милоша Великог 48.
У логор спроведен 25. 12. 1942. од стране СС. Одведен на рад 14.
01. 1943. од стране Гестапоа.
10146. Стефановић Љубодраг, апотекар; рођ. 1895. у Крушевцу; од
Антонија и Милеве, рођ. Божетинац; ожењен, четворо деце; са боравиштем у Ужичкој Пожеги.
У логор спроведен 25. 12. 1942. од стране СС. Умро у болници 29.
01. 1943.
10374. Таировић Ружица, певачица; рођ. 1922. у Крушевцу; од Мије и
Даре, рођ. Јашаревић; удата; са сталним боравиштем у Крушевцу.
У логор спроведена 20. 01. 1943. од стране СС. Одведена на рад
07. 07. 1943. од Гестапоа. (видети и р. бр. 8137).
10603. Милосављевић Радомир, земљорадник; рођ. 1916. у Мудраковцу; од Радосава и Ленке, рођ. Вулић; ожењен, једно дете; са боравиштем
у Мудраковцу.
У логор спроведен 24. 01. 1943. од стране УГБ. Стрељан 25. 05.
1943. у Београду.
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10763. Јаношевић Тиосава, домаћица; рођ. 1912. у Медвеђи, Трстенички срез; од Светозара и Кадифке, рођ. Јеремић; удата, двоје деце; са
боравиштем у Медвеђи.
У логор спроведена 04. 03. 1943. од стране Гестапоа. Одведена на
рад 07. 07. 1943. од стране Гестапоа.
10765. Анђелковић Неранџа, домаћица; рођ. 1898. у Милутовцу,
Трстенички срез; од Милосава и Анке, рођ. Живковић; удата, троје деце;
са боравиштем у Медвеђи.
У логору спроведена 04. 03. 1943. од стране Гестапоа. Одведена
на рад 07. 07. 1943. од стране Гестапоа.
10768. Миљковић Будимир, свештеник; рођ. 15. 04. 1904. у Стопањи,
Трстенички срез; од Аврама и Лепосаве, рођ. Дуњић; ожењен, двоје деце;
са боравиштем у Трстенику.
У логор спроведен 04. 03. 1943. од стране Гестапоа. Стрељан 17.
08. 1943. у Београду.
10818. Милисављевић Бранко, поткивач; рођ. 1882. у Доњем Дубичу,
Трстенички срез; од Јеврема и Петрије; ожењен, двоје деце; са боравиштем у Љубићу.
У логор спроведен од Начелства среза љубићског 12. 03. 1943.
10950. Иричанин Радисав, земљорадник; рођ. 1910. у Новом Селу; од
Милуна и Николете; ожењен, троје деце; са боравиштем у Новом Селу.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10951. Савић Богосав, земљорадник; рођ. 1904. у Мијаиловцу; од Јована и Кумрије; ожењен, једно дете; са боравком у Попинама, Трстенички
срез.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10952. Ђукић Војислав, земљорадник; рођ. 1921. у Попини; од Милисава и Станке; ожењен, без деце; са боравиштем у Попини.
У логору спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад
25. 03. 1943. од стране Гестапоа.
10964. Јелић Радомир, земљорадник; рођ. 1921. у Попини; од Добривоја и Невене; ожењен, без деце; са боравиштем у Попини.
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У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10966. Стефановић Алекса, земљорадник; рођ. 1919. од Гвоздена и
Божице; ожењен, без деце; са боравиштем у Попини, Трстенички срез.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10967. Стојаковић Милован, земљорадник; рођ. 1925. у Попини, Трстеник; од Николе и Милице; неожењен; са боравиштем у Попини.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10982. Митровић Велизар, званичник; рођ 1920. у Трстенику; од Саве и
Јованке; са боравиштем у Трстенику.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10986. Живковић Јаков, земљорадник; рођ. 1907. у Медвеђи, Трстенички срез; од Благоја и Добрије; ожењен, троје деце; са боравиштем у
Медвеђи.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10987. Богосављевић Стеван, земљорадник; рођ. 1900. у Рибарима,
Расински срез; од Владимира и Савке; удовац, без деце; са боравиштем у
Рибарима.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10993. Обрадовић Боривоје, стражар пољске страже; рођ. 1914. у
Липовцу, Копаонички срез; од Војислава и Милије; ожењен, једно дете;
са боравиштем у Липовцу.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10994. Јовановић Митић Адам, стражар пољске страже; рођ. 1913. у
Бивољу, Крушевачки срез; од Светислава и Косаре; ожењен, једно дете;
са боравиштем у Бивољу.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
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10995. Бабић Божин, стражар пољске страже; рођ. 1919. у Брезовици,
Трстенички срез; од Миладина и Крстосије; неожењен; са боравиштем у
Рибарској Бањи.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10996. Ђалић Милош, земљорадник; рођ 1924. у Лопашу, Трстенички
срез; од Димитрија и Живке; неожењен; са боравиштем у Лопашу.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
10997. Милетић Милета, земљорадник; 1923. у Церови, срез расински;
од Светомира и Јовке; неожењен; са боравиштем у Церови.
У логор спроведен 17. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 25.
03. 1943. од стране Гестапоа.
11079. Петронијевић Љубисав, шофер; рођ. 1912. у Балуги, Трстенички срез; од Радомира и Станимирке; са боравиштем у Балуги.
У логор спроведен 18. 03. 1943. од стране УГБ. Одведен 03. 05.
1943. од стране УГБ ради пуштања на слободу.
ДРУГИ ТОМ
11745. Јаковљевић Танасије, земљорадник; од Милоша и Станке, рођ.
Симовић; рођ. 1882. у Глободеру, Трстеник; ожењен, петоро деце; живи
у Лободеру.
У логор доведен 26. 03. 1943 од стране СС. Стрељан 25. 05. 1943.
у Београду.
11746. Вукосављевић Давид, земљорадник; од Михајла и Достане, рођ.
Недељковић; стар 56 година; (рођ. у) Глободеру, Трстеник; ожењен, троје деце, живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11747. Јаковљевић Александар земљорадник; од Танасија и Ангелине,
рођ. Миленковић; рођ. 1914. у Глободеру, Трстеник; ожењен, једно дете;
живи у Глободеру.
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У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07.
06.1943. у Београду.
11748. Јаковљевић Станиша, земљорадник; од Танасија и Ангелине,
рођ. Миленковић; рођ. 1924. у Глободеру, (срез) Трстеник; неожењен;
живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11749. Миленковић Миладин, земљорадник; од Милорада и Данице,
рођ. Мијајловић; рођ. 1903. у Глободеру, (срез) Трстеник; ожењен, петоро деце; живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11750. Вукосављевић Станоје, од Михајла и Достане, рођ. Недељковић;
рођ. 1894. у Глободеру, (срез) Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11752. Миливојевић Животије, трговац; од Драгутина и Лепосаве, рођ.
Татић; рођ. 1907. у Крушевцу, Расински срез; неожењен; живи у Крушевцу, Јакшићева 5.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 06.
1943.
11753. Стевановић Драгољуб, земљорадник; од Милана и Крстине Н.;
рођ. 1910. у Глободеру, Трстеник; ожењен, троје деце; живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11754. Радовановић Андреја, земљорадник; од Милана и Софије, рођ.
Коматовић; рођ. 1881. у Глободеру, Трстеник; ожењен, четворо деце;
живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 05. 1943. од стране СС. Стрељан 25. 05.
1943. у Београду.
11755. Милетић Степан, земљорадник, од Радоја и Миленке, рођ.
Савић; рођ. 1888. у Глободеру, Трстеник; ожењен, четворо деце, живи у
Глободеру.
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У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11756. Милетић Александар, земљорадник; од Милића и Станојке, рођ.
Рачић; рођ. 1923. у Глободеру, Трстеник; неожењен; живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11757. Недељковић Светомир; земљорадник; од Милана и Инђије, рођ.
Кремановић; рођ. 1909. у Глободеру, Трстеник; ожењен, двоје деце;
живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11758. Јовановић Радомир, земљорадник; од Новице и Јеленке, рођ.
Филиповић; рођ. 1906. у Глободеру, Трстеник; ожењен, без деце; живи у
Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11759. Петровић Борисав, земљорадник; од Тимотија и Живане, рођ.
Радомировић; стар 56 година, из Глободера, Трстеник; ожењен, двоје
деце; живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11760. Вулетић Јовица, земљорадник; од Стевана и Спасеније, стар 45
година из Глободера, Трстеник; ожењен, четворо деце, живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 07. 06.
1943. у Београду.
11761. Николић Стојан, земљорадник; од Богосава и Крстине, рођ.
Матејић; стар 54 године, рођ. у Божуревцу, Трстенички срез; ожењен,
двоје деце, живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11762. Трошић Радош, земљорадник; од Милоја и Даринке, рођ. Анчић;
рођ. 1918. у Божуревцу, (срез) трстенички; ожењен, једно дете; живи у
Божуревцу.
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У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11763. Трошић Божидар, земљорадник; од Душана и Маширке, рођ.
Радосављевић; рођ. 1920. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, једно дете;
живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11764. Трошић Радомир, земљорадник; од Бошка и Смиљане; рођ.
1919. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11765. Стевановић Јеврем, земљорадник; од Вукића и Јане, рођ. Рачић;
рођ. 1906. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, четворо деце; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11766. Петровић Драгиша, земљорадник; од Ракића и Даринке, рођ.
Секулић; рођ. 1922. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11767. Петровић Драгојин, земљорадник; од Станимира и Спасеније,
рођ. Јанковић; рођ. 1920. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, двоје деце;
живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа. (Податак „Одведен као Драгољуб“ уписан
после Другог светског рата).
11768. Трошић Светислав, земљорадник; од Светозара и Милене, рођ.
Павловић; рођ. 1920. у Божуревцу, Трстеник; неожењен; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
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11769. Милетић Добривоје, земљорадник; од Милана и Станице, рођ.
Јовановић; рођ. 1924. у Божуревцу, Трстеник; неожењен; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Пуштен 13. 05.
1943. од стране СС.
11770. Станковић Радован, земљорадник; од Боривоја и Јулке; рођ.
1922. у Божуревцу, Трстеник; неожењен; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11771. Трошић Љубиша, земљорадник; од Милоша и Кадивке, рођ.
Станковић; рођ. 1926. у Божуревцу, Трстеник; неожењен; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11772. Југовић Иван, земљорадник; од Милована и Борике, рођ. Трошић; рођ. 1908. у Милутовцу, Трстеник; ожењен, троје деце; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11773. Милић Костантин, земљорадник; од Драгомира и Катарине,
рођ. Стевановић; рођ. 1925. у Божуревцу, Трстеник; неожењен; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11774. Петровић Рашко, земљорадник; од Лазара и Драгиње, рођ.
Николић; рођ. 1911. у Риљцу, Трстеник; ожењен, троје деце; живи у
Пољни.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11775. Љутовац Добривоје, земљорадник; од Живадина и Драгиње, рођ.
Брадић; рођ. 1901. у Пољни, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у Пољни.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
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11776. Љутовац Герасим, земљорадник; од Добривоја и Марије, рођ.
Васиљевић; рођ. 1926. у Пољни, Трстеник; неожењен; живи у Пољни.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15. 05.
1943. од стране Гестапоа.
11777. Љутовац Сибин, земљорадник; од Живадина и Драгиње, рођ.
Брадић; рођ. 1899. у Пољни, Трстенички (срез); ожењен, троје деце;
живи у Пољни.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11778. Пантић Борислав, земљорадник; од Радомира и Наталије, рођ.
Крстић; рођ. 1922. у Лепојевићу, Трстеник; неожењен; живи у Лепојевићу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11779. Несторовић Чедомир, земљорадник; од Драгутина и Станице,
рођ. Живковић; рођ. 1924. у Мешеву, Расински срез; неожењен; живи у
Риљцу, Трстенички срез.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11781. Трошић Борисав, земљорадник; од Владимира и Драгиње, рођ.
Ђолић; рођ. 1904. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, петоро деце; живи у
Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11782. Филиповић Добривоје, земљорадник; од Милана и Милице,
рођ. Живковић; рођ. 1923. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11783. Минић Милан, земљорадник; од Мине и Миле; рођ. 1922. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11784. Минић Властимир, земљорадник; од Драгомира и Даринке, рођ.
Јевтић; рођ. 1924. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
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У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11785. Милетић Душан, земљорадник; од Милована и Кате, рођ. Прашић; рођ. 1895. у Риљцу, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11786. Јанковић Милош, земљорадник; од Спасоја и Милентије, рођ.
Марковић; рођ. 1928. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логору од 26. 03. 1943. Пуштен 13. 05. 1943. од СС.
11788. Петровић Емило, земљорадник; од Војислава и Дивне рођ. Стевановић; рођ. 1923. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од Гестапоа.
11789. Јовановић Јован, земљорадник; од Живоина и Раде рођ. Јовановић; рођ. 1924. у Риљцу, Трстеник; ожењен, једно дете; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11790. Радивојевић Младен, земљорадник; од Светислава и Злате, рођ.
Стојаковић; рођ. 1926. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943 од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11791. Ћирић Миладин, земљорадник; од Радисава и Достане, рођ.
Живадиновић; рођ. 1924. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11792. Ћирић Момчило, земљорадник; од Чеде и Милке, рођ. Димић;
рођ. 1926. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11793. Милановић Пантелија, земљорадник; од Михајла и Крстине,
рођ. Алемпијевић; рођ. 1897. у Страгару, Трстеник; ожењен, шесторо
деце; живи у Риљцу.
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У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11794. Милановић Александар, земљорадник; од Спире и Милосије,
рођ. Кричанин; рођ. 1894. у Риљцу, Трстеник; ожењен, петоро деце;
живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11795. Петровић Драги, земљорадник; од Милете и Милеве, рођ. Шковрић; рођ. 1927. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Пуштен 13. 05.
1943. од стране СС.
11796. Милутиновић Милорад, земљорадник; од Сретена и Јагоде, рођ.
Јанковић; рођ. 1906. у Риљцу, Трстеник; ожењен, петоро деце; живи у
Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943 од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11797. Костић Владимир, земљорадник; од Светислава и Ивке, рођ.
Јовановић; рођ. 1922. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, без деце;
живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11798. Јевтић Божидар, земљорадник; од Николе и Вучице, рођ. Гајић;
рођ. 1894. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, четворо деце; живи у
Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 25. 05.
1943. у Београду.
11799. Оролић Милован, земљорадник; од Момира и Виде, рођ. Петровић; рођ. 1895. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, четворо деце; живи
у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11780. Оролић Милан, земљорадник; од Милана и Стоје, рођ. Миленковић; рођ. 1891. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, једно дете; живи у
Риљцу.
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У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11801. Ниџић Светомир, земљорадник; од Љубише и Зорке, рођ. Паунић; рођ. 1926. у Риљцу, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа (податак „Одведен као Ћирић“ уписан
после Другог светског рата).
11802. Оролић Војислав, земљорадник; од Душана и Јане, рођ. Милутовац; 16 година стар, из Риљца, Трстенички (срез); живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Пуштен 13. 05.
1943. од стране СС.
11803. Ћирић Спасоје, земљорадник; од Радоја и Милунке, рођ. Јовановић; рођ. 1897. у Риљцу, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11804. Томић Десимир, земљорадник; од Чедомира и Давине, рођ. Ђорђевић; рођ. 1910. у Риљцу, Трстеник; ожењен, троје деце; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11805. Јовановић Радош, земљорадник; од Јована и Марице, рођ. Марковић; рођ. 1910. у Риљцу, Трстеник; ожењен, троје деце; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11806. Јовановић Петар, земљорадник; од Радојице и Спасеније, рођ.
Оролић; рођ. 1904. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, двоје деце;
живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11807. Јевтић Драган, земљорадник; од Митка и Росе, рођ. Здравковић;
рођ. 1903. у Риљцу, Трстеник; ожењен, једно дете; живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
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11808. Тодоровић Тодор, студент ветерине; од Душана и Лепосаве, рођ.
Михајловић; рођ. 1920. у Риљцу, Трстенички срез; неожењен; живи у
Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен 29. 04.
1943. у земунски логор од стране СС.
11809. Тодоровић Душан, земљорадник; од Светолика и Наталије, рођ.
Јовановић; рођ. 1903. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, једно дете;
живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11811. Глишић Драгослав, земљорадник; од Светозара и Љубице, рођ.
Павловић; рођ. 1898. у Риљцу, Трстенички (срез); ожењен, троје деце;
живи у Риљцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11813. Миладиновић Радош, жандармеријски наредник; од Трифуна и
Малине, рођ. Босић; рођ. 1902. у Угљарима (Угљареву), Трстенички срез;
ожењен, без деце; живи у Трстенику.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11814. Цвејић Радоје, жандармеријски наредник; од Тодора и Рајне,
рођ. Прокић; рођ. 1906. у Бучју, Трстенички срез; ожењен, једно дете;
живи у Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 04.
1943.
11818. Брашић Радивоје, трговац; од Алексе и Злате рођ. Микић; рођ.
1902. у Трстенику, срез трстенички; ожењен, троје деце; живи у Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од Гестапоа.
11819. Живковић Мирослав, секретар Одбора за исхрану општине
врњачке; од Лазара и Симке – Розалије Јунк; рођ. 1904. у Врњачкој
Бањи, Трстенички (срез); растављен, без деце; живи у Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
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11820. Станојевић Миодраг, земљорадник; од Нићифора и Љубице,
рођ. Станчић; рођ. 1907. у Врњачкој Бањи, Трстенички (срез); ожењен,
четворо деце; живи у Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11821. Равилић Душан, рентијер; од Косте и Никосаве, рођ. Живковић;
рођ. 1900. у Оџацима, Трстенички (срез); ожењен, једно дете; живи у
Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 04.
1943.
11825. Младеновић Костантин, рентијер; од Митра и Круне, рођ. Вељковић; рођ 1884. у Врњцима, Трстеник; ожењен, без деце; живи у Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 25. 05.
1943. у Београду.
11826. Црноглавац Божин, грађевинар; од Сибина и Раките, рођ.
Микић; ожењен, без деце; рођ. 1891. у Врњачкој Бањи, Трстеник; живи у
Врњачкој Бањи.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 04.
1943.
11827. Урошевић Милосав, земљорадник; од Александра и Милосаве,
рођ. Илић; рођ. 1907. у Глободеру, Трстенички (срез); ожењен, петоро
деце; живи у Лободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 04.
1943. у Београду.
11829. Обрадовић Радомир, земљорадник; од Исаила и Миленије, рођ.
Радомировић; рођ. 1903. у Глободеру, Трстеник; ожењен, четворо деце;
живи у Лободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 04.
1943. у Београду.
11830. Анђелковић Љубисав, земљорадник; од Јакова и Перке рођ.
Стевановић; рођ. 1917. у Глободеру, (срез) трстенички; ожењен, једно
дете; живи у Глободеру.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Стрељан 27. 04.
1943. у Београду.
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11831. Милићевић Љубиша, земљорадник; од Агатона и Милице, рођ.
Јевтић; рођ. 1918. у Божуревцу, Трстенички (срез); неожењен; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11832. Милићевић Милош; земљорадник; од Агатона и Милице, рођ.
Јевтић; рођ. 1907. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11833. Јанковић Бранислав, земљорадник; од Милана и Персиде, рођ.
Минић; рођ. 1921. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, двоје деце; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11834. Анђелковић Милорад, земљорадник; од Вукоја и Бранке, рођ.
Тимотијевић; рођ. 1907. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, троје деце;
живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11835. Јанковић Филип, земљорадник; од Светолика и Дивне, рођ.
Минић; рођ. 1923. у Божуревцу, Трстенички (срез); ожењен, без деце;
живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11836. Јанковић Светислав, земљорадник; од Милана и Персиде, рођ.
Минић; рођ. 1924. у Божуревцу, Трстеник; ожењен, без деце; живи у
Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11837. Стевановић Војислав, земљорадник; од Драгомира и Неранџе,
рођ. Шковрић; рођ. 1909. у Божуревцу, Трстенички срез; ожењен, троје
деце; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
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11838. Мирковић Милорад, земљорадник; од Момира и Ленке, рођ.
Алобић; рођ. 1907. у Божуревцу, Трстенички (срез); ожењен, четворо
деце; живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11839. Вукадиновић Радосав, земљорадник; од Живка и Ангелине, рођ.
Милојевић; рођ. 1921. у Божуревцу, Трстенички (срез); неожењен; живи
у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11840. Трошић Добривоје, земљорадник; од Божина и Милеве, рођ.
Вукадиновић; рођ. 1919. у Божуревцу, Трстенички (срез); неожењен;
живи у Божуревцу.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен на рад 15.
05. 1943. од стране Гестапоа.
11841. Мушкатировић Душан, лекар; од Драгутина и Стане, рођ.
Маринковић; рођ. 1898. у Београду; ожењен, двоје деце; живи у Крушевцу, Доситејева 6.
У логор спроведен 26. 03. 1943. од стране СС. Одведен 31. 05.
1943. у немачки војни затвор.

ЕСЕЈИ
МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ, књижевник
Београд

ЖУПСКИ ТРИПТИХ
ТЕЧА ЧЕДА, БАНСКИ ВЕЋНИК
Теча Чеда, тачније деда – теча, и његова супруга тетка Цаца, од
нас прозвана ПЕРИСКОП, најмлађа сестра наше баке Милене – били би,
и можда ће најзад и бити главни јунаци, балзаковски крепки и орни,
мога неписаног романа о грађанском Александровцу прве половине
минулог века. И сад га видим у пенеру, у светлости августовског поднева, како ми у хладовини винарског подрума, у пикасовско цветној
башти, налива трећу чашу ракије. „Ово је најбољи двопек на свету,“
говорио је и још један парадајз јабучар из побочне баште повртњака
резао на кришке, онда солио својим чврстим, хајдучким прстима.
Пре овог летњег, подневног теферича (његова драга реч, опет),
тетка Цаца би силазила низ окомито унутрашње степениште, доносећи
сребрни послужавник са слатким од шљива лазарсочица и две мале
шоље са кафом, по Чедином укусу, још са Солуна! Пошто би са мном
прозборила неколико речи, стојећи, онако висока, мршава, већ заносећи
главом, теча Чеда би је, благо театрално, замолио да нас остави насамо,
јер имамо забога, важне политичке разговоре. У четири ока, као неки
важни жупски карбонари...
А политика, поред трговине коју одавно није водио (1946. године
његова винарска економија била је до последњег иверка конфискована,
јер се у ратним невременима обогатио, дакле био ратни богаташ) – била
је његова судбина, и његова страст, и његова маштарија, и разбибрига, или
закаснели хоби. „Политика гута живу децу,“ говорио је својим наглим,
прегнантним тренуцима: „Политика је циганска работа! Политика је
лисица а у лисици је голуб! Ни лисицу да шчепаш, ни голуба да ухватиш“.
Старији рођаци, најчешће ујка Микља, апотекар и ујна Цица,
пореклом од Јеличића, из Бруса, звали су га теча Чеда, Јовановић Бански. Уз нагласак ироничног поштовања, то именовање односило се на
двоструки стаж теча Чединог банског већништва Моравске бановине.
Његови одласци на већништво, у Ниш, претварали су се у праву
медијску, а стварно у карневал... Браће Срнић (у то међуратно време

354

Милосав Буца Мирковић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

имали су и кино, седело се за столовима и пило пиво), кад ево ти Жарка,
кмета општинског. „Господине Чедо, имате телеграм!“ Пружа ми коверат, а ја, „Допуштате, докторе, нешто је хитно изгледа, да отворим?“
Смешим се, а онда гласно читам: „Позивају ме на седницу бановинске
скупштине...“ Одмах поручујем Здравку Чармаги да сутра, рано, упрегне
два коња белца, и фијакером ме одвезе до Крушевца. Одатле стижем,
око један сат у подне, локалним возом до Сталаћа. На перону нигде
никога. Само једно штркљиво Циганче, са сандучићем за чишћење
ципела: „Чича, хајде да ти изгланцам ципеле“. „Ама, дете, бре, зар не
видиш да су ми ципеле (носио је шими) светле као огледало...“
...У том, баш по реду вожње, стиже убрзани београдски воз.
Испред мене стаје баш резиденцијални вагон, са Драгишом Цветковићем, председником владе. Са отвореног прозора воза, он ме позива:
„Изволите, Господине Чедо, да заједно путујемо до Ниша.“ „Благодарим,
али ево мене код мојих већника, и посланика, г. Маршићанина и Цветка
Јеличића, у наредном вагону...“ „Знаш,“ отпијао је трећу, своју чашицу,
и говорио, машући руком у ветар, „није Драгиша могао бити председник
Краљевске владе! Није дорастао, није, бре, ни неки говорник. А, на
послетку, откуд из Ниша? Председник мора бити Београђанин... евентуално и фактички (то му је била узречица) може бит' са Космаја, као
господин Љуба Давидовић, или са Мораве, као онај светски мангуп –
Милан Стојадиновић. Евентуално и фактички...“
Теча Чеда, већ увелико бивши, ондашњи бански већник је живео
дуго. Нешто преко осамдесет година и готово исто толико дуго је боловао, а у оним кратким временским размацима кад се сматрао здравим –
само је уображавао да је здрав. А волео је, уживао је да позива, да поразговара и прича о свему и свачему са, њему „равним и пријатељским
варошким докторима” – од доктора Мирковића до доктора Дуњића.
Теча Чеди је у извесним часовима овај свет, са свим што је на
њему и са њим у вези, изгледао као пропала ствар којој помоћи нема, а
само се одлаже извршење те пропасти. Чинило му се такође да то што
он види и зна, знају и многи други људи око њега, само неће о том да
говоре и претварају се да још нешто очекују од света и да рачунају са
будућношћу; тако варају себе и настоје да преваре друге. У ствари, расте
и у њима то сазнање о скорашњој, брзој и јадној пропасти света.
Давног, далеког августа 1988. говорио ми је мој чика (деда-чика)
Чеда: „Према мојим садашњим схватањима и погледима, моја младост
није била ни добра ни лепа. Можда је и то разлог да са толико живог
интересовања посматрам данашње младе људе. Можда се и мени као и
њима даје могућност и право да још једном покушам, са више среће и
вештине, и више изгледа на успех“.
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Иако се у александровачкој чаршији и после Другог светског
рата на танким концима одржавао мит о чувеној Моравској бановини и
њеним „врлим већницима”, теча Чеду су називали Господином. До
последњих дана свог дугог живота обожавао је да се елегантно облачи.
Није поштовао тадашњи режим, али је према Јосипу Брозу Титу исказивао изузетно дивљење. Приликом посете пољског председника Гомулке,
видевши на екрану свог црно-белог телевизора оба председника, узвикнуо је: „Како је само елегантан Броз! Какво држање! Он мора да је потекао из грофовске породице!“
У све брујнијој старости седео би на уличној клупи, обучен као
Чемберлен и скидајући шешир сваком женском чељадету – старицама,
сеоским домаћицама, студенткињама, непознатим дамама лако обученим и шипарицама. Тако је проводио своје последње дане.
А Иво Андрић, меланхолично мудар, рекао би: „У старости као
да постоји нека нарочита врста перфидног сећања. Јављају нам се доживљаји из детињства и младости, али са појединостима које их карикирају, и то само мало и једва приметно, тек толико да могу да нас муче
гађењем и кајањем, а да при том остају вероватни и веродостојни 'на дну
таме свога срца'”.
БОРБА ПЕТЛОВА У МИЛЕНТИЈИ
Били смо обични, ексклузивно боси дечаци, који у виновој лози
осећају мирис живота, благодети јесени, када је једне вечери, озарене
вечери августа, док су шуштале грабове гране ишчашене из стабала за
рачун вашарских шатри, бануо тај мали, као закрпљени падобран од
конопље – циркус, последњи ковчег шаренила који је клизио, и чинило
се, лебдео поред речице, збуњујући нас бескрајно. Нага лепота безузрочности и детињског немог пријатељства са људима странцима, артистима
витких руку, жонглерима уврнутих мишића, олињалим дресерима једне
мачке у цвету младости, обузела нас је снажно, и ми смо, данима,
надвоје-натроје, срицали своје школске задаће, како не бисмо пропустили ниједан корак артиста, ниједну намеру пегавог Словенца на трапезу,
ниједну песму са хармоником, која се разлегала у зрелом срцу августа,
месеца мога детињства.
Бејасмо босоноги, бејасмо пуни дамара, тада, и као сједињени
гроздови улазили смо унутра, у прикупљену циркуску Шатру која је
била убога и сиротна, па ипак бескрајно разапета над нама, као крила
Светог Никите у Каленићу, иза Мораве.
Снажно прожети слатком опасношћу лебдења на трапезу, у својим студентским ноћима, београдским, сањарским и приврженим зави-
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чају већма него велеграду, међу првим Кафкиним делима прочитах
зачудну новелу о циркусу. Тачније, бајку о уметнику на трапезу, који је,
најпре из тежње за усавршавањем, а касније и због тиранске навике,
уредио свој живот тако да је и дању и ноћу, докле год је био у професији,
остајао на трапезу. Као јастреб, бестиднији од стена равнодушности под
собом, под распоном својих крила, великих као у Светог ратника Никите, у Каленићу, иза Мораве...
За летњих, типично жупских, ужарених дана, најчешће са ујаком
Миком, кога је мој отац седећи под вењаком, и читајући полувернички
Политику, називао Тартареном Тарасконцем, ишли смо пешице, онако,
сербез, до села Милентије које је, тих ратних година имало чак три
велика вира, расинска језерца модромутне пене која су се преливала на
два мала пешчана језичка, између кукуруза и тек узрелих шљива пожегача. На једном од тих омиљених, дрхтањем на путу и води испуњених
излета, ујака, у партизанској блузи, наочитог, брбљивог у сусрету са
сељачким домаћинима којима је чинио многа добра, а особито од те
1943. када је његова апотека била снабдевена чудесним сулфатним
лековима, позваше у школско двориште, полуограђено и широко, све
доле до Расине. За ујаком, онако јатимице, похитасмо и ми, правећи
инстинктивно круг око борилишта петлова, у сенци школске трпезарије.
Десетак средовечних људи које треба у руку љубити увелико су пратили,
више дишући шумно него зборећи, хушкајући два мршава, али витка,
као на ракљама издужена петла. Борба расинских пернатих делија улазила је у финиш: ујак клекну на колена, упиљи се у очи једног од бораца
и обрати му пажњу на врх ћубице, кострешеног противника. Још напетији, са полуразмахнутим крилима, овај први, муњевити ујаков мезимац, поскочи као лопта, обмотан властитим телом, и сакатог у леву
ножицу, са које је – то угледасмо када се овај за нас ужасавајући двобој
оконча – млаз модромутне крви баш као што беше од наших стопала
пена расинска, истеклица из вирова давних. О, давних језера наших...
А тек светлости, рујне, омајне, бакром изливене летњег недељног
јутра! Ретко нас буђаху рано, јер је ђачко ферије трајало сустопице
читава три месеца, али куцање великог сата у предсобљу варакало је
наше осећање времена и устајања, и ми смо тек по модрим сенкама
дудових крошњи са друге стране дворишта осећали преподневне светиљке усијаног неба.
У доњој кући чекао би нас доручак, јамужа и бела кафа, а за ратних година у синестезију мојих ромора увукао се и мирис прженог јечма,
који је старијима био замена за прву правцату бразилску кафу, како би
говорио ујка Мика, незаборавни судија на мегдану Пикасових раскошних
петлова у расинском селу Милентија, са мирисом брестова и топола.
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ОДИСЕЈ У ЖУПИ НЕМАЊИЋКОЈ
Одисеја смо узели за водича, опасали смо га ужетом од павити, и
на куштраву, риђу косу до пупка жеженог, стидног, спустили ланац сребрни са ленгером од олова, па се за њим успесмо, окомито и љуто, Буковином, Љуктеном и Запланином, не знајући ни време ни безвремље, ни
годишња доба, ни стране света, па затим, још за видела, љубичастог а
тмолог и враног, сиђосмо низ Сеочанце, бакарних кровова, па опет се
попесмо небу под облаке, и Самоковку реку оловнорујну прегазисмо,
берући крупне купине и ситне дрењине, да бисмо се у праскозорје напили воде на бисерној Грашевки, и, прелазећи с ону страну планине, осетили, јеленским трагом, да нема Одисеја пред нама ни у корак ни на
километар, него да нам је водич намерник и бесрамник, само тело, наше
тело, како је зборио Ниче!
Одисеј у Грашевцима: ланена кошуља прокласала а сандала је
подерана на спрудовима безименим као да неће и сутра доћи. Његови
синови и сестрићи у адидас патикама у тесним траперицама – чупави,
маљави, необријани, љубакају се са сенкама иноча и удовица. Док Хекторови близанци ратују на југу и северу наоружани хеклерима, четкицама за зубе, канавцима и компасима и ашовима од ахата.
Пођосмо за фрулом, за фаготом. И било нас је хиљаду калемара,
две стотине рабаџија, деветнаест преља, три беспосличара, триста удовица, а само три дојиље без сандала. Пођосмо за њим, за братом, за путником. Наранџе цветаше уоколо, једна бресква се пропињала као девојче. Застајасмо, узимасмо сандале у руке, гранчице зубима подигосмо, и
удовицама бледа лица препознасмо, прељама конац бели вратисмо,
рабаџијама чутуре пренесемо…
Једни кренуше уз шуму грабову, други се увукоше у хлад младих
ораха, трећи се завадише са калемарима. Више се не чују, ни фруле, ни
фаготи. Гласови гомиле као пијани младићи на праговима завичаја жупског и немањићког.
У само јутро, заливено бојом шалитре, са паперјем по гранама
сувим и сурим као ћивот, одвојио сам се од групе, кренуо сам пешке,
први и потоњи пут да видим Расину, моју Типазу, како ленчарећи код
кривине у Новаковића, одлази према Брусу, Златарима, Крушевцу, где
ће се, запрљана, загрошена и са четири километра на сат, узливати под
лакат, такође успорене, мочваре, већ западне Мораве.
Пењући се брдима и горама копаоничким посејаним питијским
шпиљама и одронима, слутио сам чародајну реку, како се змијским
невидљивим ногама пентра уз гребене ливада и шевара, што се испод
милентијских, словенских засићених кућа и барака, издужује и шири,
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неочекивано, баш на месту где ће зазивати ћуприју или мост бетонских
стубова.
Осећао сам и час поподневног озарења, плавичасту Глорију
расинску – тек неколико секунди вулканске светлости. Слутио сам, сада
се већ спуштајући на Вратарицу, гајтан памучне, прогрушале воде, да би
се поново, напорније и спорије, успињао на још један гењчић брда и
побрђа, са дифијевски расутим пределом на врху његовом. Покадшто
бих дизао руку како бих погладио лист граба или тополе, не кидајући ни
када би ми ранац спадао са плећа.
Успео сам се, месечарски – чезама и колесарима, на коњима и
мазгама – у јулску, озонски засићену плаву зору, међу ближњачке врхове планине Жељин, да као варошки дечак походим чобански сабор што
окупљаше, вековима већ, житеље и сељане, домаће и иноке, са оне,
ибарске, и ове наше жупске обале двороге, дивље и паганске планине.
И тада, у дечаштву, очима тек отвореним за рудносмарагдне
обронке заветних планина Гоча, Жељина и Копаоника, и данас, у првој
старости, када се на висораван Сутелицу довози ладама, опелима, вилисима, и тек по који ибарац, у адидас патикама јашући коња, ни бела, ни
врана – упитао бих се, шта је то, то дубоко и далеко у нама што људе,
жене, шипарице и тек проходалу децу, у племенима, фамилијама или
двоје по двоје, привлачи Сутелици, између два стрма, и као прелепе дојке Јокастине шиљата врха Жељина, планине свих овоземаљских плодова, звери и пастрмке, орканских висова и љубичастих заока.
Копаоник – такмичење невидљиве сантуре и нечујног тарабука.
И саме звезде тек прођу кроз рупе на овим ритама, уплашене
поругом једног јединог цврчка. Ја не знам где небо пева више него око
његове главе: ухо се истањује до прозрачности, прсти се буде на далеке
додире... Компонује се читав балет у коме је он пастир, маг и изасланик.
Не знамо више од чега је вртоглавица: од светлости, од мириса.
Ја се налазим мало издаље, при завршетку ових реченица. Где је
бор? Када ће му бити потребан мој глас да би пропевао? Зар му није
довољна ноћ његовог дрвета, хемија његовог лишћа? Да нема мене...
Бор скривен у бору, бор скривен у дрвету. Дрво урла у дрвету,
дрво моли у дрвету и нема других речи до: бити дрво! Шта је дрво? Шта
то измиче, бескрајно, у заносу шума, бродова, песама, копаоничких?
Да нема мене... Борове шишарке којима се ложи ватра, у зиму...
копаоничку...

ХРОНИКА
КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА 2011.
Манифестација Козник – град витезова 2011. одржана је 6–9.
августа у организацији Завичајног музеја Жупе, Центра за културне
делатности и библиотекарство општине Брус и Туристичке организације
Александровац, уз подршку СО Брус и СО Александровац. Централни
догађај одржан је у суботу, 6. августа, а посетиоци су имали прилику да
уживају у јединственом средњовековном амбијенту уз присуство витезова, соколара, властеле, са још много обележја из периода живота града
Козника током средњег века.
Богат програм употпунила је поред домаћих етно група „Фрула“,
„Расинка“, „Златне руке Бруса“ из Бруса и хора средње школе „Свети
Трифун“ из Александровца, и позоришна представа „Јелена Балшић“ из
Крушевца. У главном делу програма наступила је реконструктивна група „Бели орлови“ са својим приказима витешких вештина средњег века.
Седмог августа на зидинама града је организовано такмичење у
спремању ловачког гулаша, а 8. и 9. ликовна колонија под називом
„Кознику у походе“. Слава града – Свети Пантелејмон (9. август) била је
обележена пригодним културно-уметничким програмом.
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КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА 2012.
Манифестација Козник – град витезова 2012. одржана је у суботу, 4. августа. Комплетна сценографија са владарском двораном, занатским радионицама, шталама, тремовима, великим бројем барјака,
застава, штитова, глумаца и волонтера у средњовековним костимима
као и богат програм – вратили су сваког посетиоца на неколико сати у
српски средњи век. Поред домаћих, први пут су наступиле реконструктивне витешке групе из Бугарске, Чешке и Украјине које су учествовале
на међународном витешком турниру. Гозбу су сачињавала и разна јела,
заливана најбољим жупским винима. Организатори манифестације и
домаћини гозбе су Завичајни музеј Жупе уз помоћ Центра за културу
Брус и туристичких организација општина Брус и Александровац.
Оно што је, ипак, највећи утисак овогодишње а и ранијих манифестација јесте то да је Електродистрибуција Крушевац финансирала
довођење електричне енергије на Козник што представља први велики
корак у обнови овог града.

Козник – град витезова

Средњовековни град Козник

Козничке принцезе
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Ученици из Бруса и Александровца

Витешке вештине

Козник – град витезова

Витешки камп

„Борба...“
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Козник светли!!!

Иван Брборић

ЧЕТВРТИ И ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ „КОЗАРТ“
Четврти међународни фестивал класичне музике „КОЗАРТ –
музика – вино – природа“ одржан је у Александровцу 19 – 22. августа
2011. Фестивал је као и претходних година побудио велико интересовање публике, како локалне тако и из целе Србије, а први пут смо имали и
посетиоце из Велике Британије, Бугарске и Македоније. Почаствовани
смо што су фестивал посетили и представници француске дипломатске
мисије у Србији, на челу са госпођом Паскал Делпеш.
Специфичност фестивала јесте и у чињеници да сваке године
успевамо да изађемо из стандарних начина слушања и уживања у уметничкој музици. Оригиналност нашег фестивала је у томе што се део
програма одржава ван затвореног задатог простора, дворана или сала –
у потпуно природном амбијенту, на отвореном. Овога пута је то био
случај са концертом Академског хора „Крсмановић“ и хора „Обилић“,
који је свој концерт одржао у предивном амбијенту, у виноградима у
селу Витково, код Александровца, на домаћинству виноградара Саше
Николића. Публика је седела на ћилимима и ћебадима, на балама свеже покошеног сена, насред ливаде и уз врхунско вино и храну овог
поднебља, као на некаквом излету, уживала у незаборавном догађају.
Најважнија активност фестивала јесте концерт у подне, то јест
програм под називом Класична журка за децу са посебним потребама
али и за сву децу Жупе и Србије.
Програм едукације младе и веома младе публике о томе шта је
уметничка музика заснован је на идеји да се уметничка музика на
„некласичан“ начин приближи тој публици. Овај програм је важан и
зато што је инклузиван – у њему у капацитету равноправних „креативних слушалаца“ учествују деца из александровачке основне школе као и
из околних сеоских основних школа, али и деца и млади из Центра за
децу ометену у развоју из Александровца. Као и прошле године овај
концерт је био и својеврсна радионица где су деца после одслушане
музике и нарације глумца Момира Брадића своје импресије преносила
на папир. Овај материјал се чува и већ следеће године биће изложен
током трајања фестивала, као важан пратећи програм којим ћемо прославити нашу петогодишњицу.
Уметничко тежиште фестивала чинили су наступи два вансеријска уметника међународне репутације – Немање Радуловића, виолини-
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сте са његовим ансамблом Ђавољи трилер, и лаутисте и гитаристе Едина
Карамазова. Оба концерта су изазвала велико интересовање публике.
Сала Дома културе у Александровцу је била премала да прими све заинтересоване, поготово што су сви наши садржаји бесплатни. Оба догађаја
су показала да Александровац, као и још неки такозвани провинцијски
градови, има веома заинтересовану и радозналу, у појединим сегментима и веома образовану и осетљиву публику, која са одушевљењем реагује на веома разноврсне програме. И то било да се ради о концерту Ђавољег трилера и Немање Радуловића који је био веома класично конципиран и изведен, до уметнички и интелектуално веома захтевног „експеримента“ Едина Карамазова и његовог начина музичке и вербалне комуникације са публиком. Ова чињеница даје наду да ће наш фестивал
опстати кроз ова страшна времена финансијског, уметничког и духовног
сиромаштва.
Остали смо верни својој традицији и мисији промовисања домаћих уметника и то млађе и средње генерације као што су Весна Станковић, Небојша Бабић, Богдан Божовић, Иван Јовановић, Уки Овасакинен
и Јасна Туцовић. Сви концерти су били веома добро посећени и интересовање публике за ову врсту концерата не јењава. Поготово је успешан
био наступ баритона Небојше Бабића, који је свој реситал у потпуности
посветио извођењу дела домаћих аутора.
Фестивал је и ове године значајним средствима помогло и Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике
Србије, које то чини у континуитету већ четврту годину заредом.
Желели бисмо да одамо посебну захвалност Фонду за отворено
друштво без чије помоћи овогодишњег фестивала не би било. Такође,
огромну захвалност дугујемо жупским винаријама Ивановић, Спасић,
Минић, Михајловић, Николић, Рајковић, које су сваке вечери били дивни домаћини свим гостима фестивала. Идеја и овај пројекат у који смо
ушли пре четири године, као и сама чињеница да он и даље живи, иде у
прилог констатацији да је народ у унутрашњости Србије жељан правих и
квалитетних уметничких садржаја. У наредним годинама планирамо да
за време фестивала кроз разне радионице и друге програме пуно радимо на промоцији и ширењу еколошке свести, што смо овогодишњим
мотом фестивала „Музика, вино, природа” и најавили. За све ово у
малој средини потребно је много више труда и напора него у великим
културолошким центрима. Зато вас молимо да разумете све наше пропусте. Ипак, надамо се да смо оправдали ваша очекивања и да ћемо и у
будућности сарађивати на обострано задовољство.
Веома смо срећни и поносни што је овогодишњи планирани програм у потпуности реализован и да је својим концептом и квалитетом
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извођења учесника још једанпут доказао да превазилази локалне и националне оквире и својим јачањем постаје важан уметнички догађај у
регионалној културној понуди.
Пети по реду фестивал „Козарт 2012“ одржан је у Александровцу у периоду 23 – 28. август. С поносом можемо рећи да је остварио
свој циљ, а то је наставак подизања културног нивоа и заинтересованости становништва за уметничку музику као саставног дела живота региона Жупе. На фестивалу је изведено шест бесплатних концерата у пет
дана, као и три мајсторске радионице у трајању од седам дана.
Концерти су, као и прошле године, подељени у циклусе:
– Жива музика (реситали великих имена уметничке музике,
углавном српског порекла, а у сарадњи са колегама из иностранства)
– Будућност, одмах! (концерти полазника мајсторских радионица)
– Изузетан таленат (промоција вансеријски талентованих младих
људи који су успешно започели каријере)
– Класична журка (концерт за сву децу) са посебним акцентом
представљања културних садржаjа деци и особама са инвалидитетом као
и подстицање дечиjег стваралаштва у култури
– Еутерпа на делу (камерни састави од уметника који већ наступају на фестивалу кроз облик ad hoc сарадње).
Пратеће, али незаобилазне програме чији је циљ подстицање што
већег интересовања публике чини и програм под називом „Уметност
витезова вина“, намењен промоцији најважнијег потенцијала за развој
овог краја, спој врхунске музике и врхунског вина...
Прве вечери фестивала у Музеју винарства и виноградарства
отворена је изложба у знак јубилеја првих пет година фестивала.
Посебно смо поносни на чињеницу да је фестивал и ове године и
поред тешке економске ситуације успешно представио Жупу кроз подстицање разноликости културних израза, културни развоj и децентрализациjу културе измештањем догађаја од врхунске уметничке важности
из великих центара. Најзначајнија дела класичне, уметничке и традиционалне музике публика је имала прилике да чује у извођењу врхунских
домаћих и страних уметника као и најперспективнијих младих извођача. Фестивал доприноси подстицању културног, туристичког и економског потенцијала жупског краја, између осталог и упознавањем са радом
винарских кућа и подстицањем да се млади заинтересују за производњу
вина и производа од грожђа и тако остану на својој дедовини. Посебно
истичемо да је изузетно важан за очување традиције, културне баштине
и историје александровачког краја, поготово средњовековног града
Козника.
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Програм фестивала Козарт 2013
23. август ЧЕТВРТАК
20h Дом културе, Александровац
ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА:
Един Карамазов, гитара
Катарина Јовановић, сопран
22h Музеј винарства и виноградарства, Александровац
УМЕТНОСТ ВИТЕЗОВА ВИНА
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА „ПЕТ ГОДИНА
ФЕСТИВАЛА КОЗАРТ”
24. август ПЕТАК
20h Музеј винарства и виноградарства, Александровац
Весна Станковић, виолина
Уки Оваскаинен, клавир
25. август СУБОТА
20h Музеј винарства и виноградарства, Александровац
КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
26. август НЕДЕЉА
12h Музеј винарства и виноградарства, Александровац
КОНЦЕРТ ЗА СВУ ДЕЦУ (Концерт у сарадњи са Друштвом за
помоћ МНРО из Александровца)
Хуманитарни, интерактивни, инклузивни програм музичких
минијатура у извођењу Љубише Јовановића, Весне Станковић,
Катарине Јовановић, Бојане Димковић, Зорке Миливојевић и
Укија Оваскаинена
27. август ПОНЕДЕЉАК
20h Музеј винарства и виноградарства
КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
28. август УТОРАК
20h Музеј винарства и виноградарства
ЗАТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА КОЗАРТ 2012 Музика, Вино, Природа
Љубиша Јовановић, флаута
Бојана Димковић, клавир
22h УМЕТНОСТ ВИТЕЗОВА ВИНА

Катарина Јовановић
Уметнички директор фестивала

Четврти и Пети међународни фестивал класичне музике „Козарт“

Концерт Немање Радуловића и оркестра Ђавољи трилер

Един Карамазов
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Катарина Јовановић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

Небојша Бабић и пијаниста Иван Јовановић

Концерт виолинисте Богдана Божовића уз пратњу пијанисткиње Јасне Туцовић

Четврти и Пети међународни фестивал класичне музике „Козарт“

Весна Станковић и Уки Оваскаинен

„Спектакуларни сутони“ – хор „Обилић“ у селу Виткову...
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Катарина Јовановић

Жупски зборник, 6–7/2011/12

„Класична журка“

Концерт полазника мајсторских радионица

Четврти и Пети међународни фестивал класичне музике „Козарт“
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Посета фестивалу министра културе Предрага Марковића

Уметност витезова вина
Катарина Јовановић
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ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ У 2011.















815 година од првог помињања Кожетина (1196)
120 година од када је Александровац добио првог сталног среског
лекара (1891)
115 година од формирања Државног воћног-лозног расадника
(1896)
110 година од рођења Вукашина Токсића (1901)
105 година од почетка рада Земљорадничке кредитне задруге
(као прве Жупске акционарске винарске задруге) (1906)
105 година од рођења Милутина Андрејића (1906)
100 година од формирања Жупске привредне банке (1911)
85 година Пољопривредне школе у Александровцу
85 година од отварања школа у Дашници и Великој Врбници
(1926)
80 година од отварања школе у Гаревини (1931)
80 година од освећења Задружног дома у Александровцу (1931)
75 година од убиства народног посланика Богдана Милинчића
(1936)
65 година од почетка рада електричне централе у Александровцу
(1946)
55 година од оснивања „Вино Жупе“ (1956)

ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ У 2012.












630 година од даровне Повеље кнеза Лазара и патријарха
Спиридона манастиру Дренчи (1382)
175 година Основне школе у Александровцу (1837)
140 година од формирања библиотеке у Кожетину (1872)
130 година од када је Александровац добио име (1882)
90 година од формирања Фудбалског клуба Жупа (1922)
80 година од формирања Среског суда у Александровцу (1932)
80 година Основне школе у Лесковици (1932)
80 година од рођења Милосава – Буце Мирковића (1932)
50 година од формирања предузећа „Дискос“ (1962)
50 година од почетка рада Економске школе у Александровцу
(1962)
50 година од формирања Покрета горана (1962)
Приредио: Миљко Симић

Хроника
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ЦРКВЕНА ХРОНИКА ЗА ПАРОХИЈУ
АЛЕКСАНДРОВАЧКУ
(само подручје града) за 2011. и 2012. годину

За 2011:

За 2012:

Прва парохија:
Крштења – 46
Опела – 42
Венчања – 19

Прва парохија:
Крштења – 50
Опела – 51
Венчања – 23

Друга парохија:
Крштења – 34
Опела – 63
Венчања – 19

Друга парохија:
Крштења – 41
Опела – 60
Венчања – 18

Трећа парохија:
Крштења – 42
Опела – 48
Венчања – 14

Трећа парохија:
Крштења – 39
Опела – 59
Венчања – 15

Четврта парохија
(уведена 2012):
Крштења – 3
Опела – 7
Венчања – 2

Приредио:
Протонамесник
Намесништва жупског
Вукман Петровић
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