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мр Дејан Танић
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СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ, РЕСАВА И ЛЕВАЧ – ПРОСТОР, ПОЈАM,
ВОЈНО-СТРАТЕШКИ И ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЗНАЧАЈ КРОЗ ИСТОРИЈУ

Апстракт: Средње Поморавље, Ресава и Левач представљају јединствену и посебну гео-економску
целину, али и подручје које је имало изузетан стратешки значај кроз читав период историјског развоја овог
дела Балкана, од античког доба до модерних времена. Сви значајни историјски догађаји и процеси, који су се
одвијали на простору Србије, преламали су се преко овог простора, тако да проучавање прошлости Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча представља детаљни пресек целокупне (политичке, војне и друштвене) историје
Србије
Кључне речи: Средње Поморавље, Ресава, Левач, Морава, долина, географија, положај, економија,
трговина, саобраћај, стратегија, ратови, војска, логистика, комуникације

П

ростор Средњег Поморавља, Ресаве
и Левча, у етно-географском,
историјском и економском погледу садржи
многе специфичности и релативно је тешко
дати његову прецизну географску дефиницију.
У оквиру актуелне управно – административне
поделе, он се просторно у потпуности поклапа
са територијом садашњег Поморавског управног
округа, који се састоји од шест општина –
Параћина, Ћуприје, Деспотовца, Свилајнца,
Рековца и Јагодине.1 У стриктно географском
погледу, највећи део поменутог простора
(Средње Поморавље и Ресава) припада
Великопоморавском географском региону,2 док
један његов мањи део (Левач) у потпуности
улази у састав Шумадијског географског
региона (југоисточна Шумадија).3

субрегионалне целине – Горњовеликоморавску
котлину (од Сталаћа до Багрданске клисуре),
Багрданску клисуру и Доњовеликоморавску
котлину (од Багрданске клисуре до Дунава).4
Средње Поморавље и Ресава захватају просторе
Горњовеликоморавске котлине и Багрданске
клисуре. Један мањи део Ресаве захвата и
простор који припада Доњовеликоморавској
котлини (северно од Багрданске клисуре).
Горњовеликоморавску
котлину
просторно
ограничавају (поред две клисуре–Сталаћке на
југу и Багрданске на северу) котлинске падине
планина Кучај, Самањац, Рожањ, Буковик
(источно од Велике Мораве), Црни Врх и Јухор
(западно од Велике Мораве).
Ако се следи елементарна географска
логика, Средњем Поморављу би требало да
припадају и општине Варварин, Ћићевац и
Сталаћ, које се налазе у јужном делу
Горњовеликоморавске
котлине.
Међутим,
поменута места природно више гравитирају ка
Западнопоморавском географском региону
(Крушевац), због чега су и постали саставни део
садашњег Расинског управног округа. Додуше,
током различитих периода историјског развоја,
општина Варварин и микрорегион, чији је она
центар – Темнић 5- гравитирали су (у

Велико Поморавље, као географски
регион, обухвата широку долину Велике
Мораве, од састава Јужне и Западне Мораве код
Сталаћа, до ушћа Велике Мораве у Дунав, у
близини Смедерева. Овај релативно велики
географски регион дели се на три основне
1

2

3

Ако би се до краја поштовала форма актуелног
управно-административног система, онда би требало
да се нагласи да се Поморавски округ састоји од пет
општина (Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац и
Рековац) и града Јагодине, пошто је Јагодина 2009.
године, званично добила статус града.
J. Đ. Marković, Regionalna geografija SFR Jugoslavije,
Beograd, 1980, 304-305.
Isto, 293.

4
5

9

Isto, 305.
Темнић је област (микрорегион) која се налази у
троуглу између Левча (југоисточне Шумадије), доњег
тока Западне Мораве и горњег тока Велике Мораве.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
административном смислу) и према Јагодини6 и
делимично, према Параћину, али о тим
специфичним односима на релацији Темнић –
Средње Поморавље биће више речи касније. Од
средине ХХ века, Варварин и Темнић у знатно
већој мери гравитирају према Крушевцу. С
друге стране, Ћићевац и Сталаћ, иако у долини
Велике Мораве, увек су се у нешто већој мери
„ослањали“ на крајеве око доњег тока Западне
Мораве (линија Трстеник – Крушевац), него на
средњепоморавске градове Јагодину, Ћуприју и
Параћин.

линији краћој од 18 километара), постала је
тежиште стварања посебне области – Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча, која се у чисто
географском смислу не може сматрати
регионом, али се у историјском, културном и
економском погледу, као и по специфичној
логици и ритму унутрашњих односа и развоја,
издвојила као посебна област. И сам назив Средње Поморавље – иако доста необичан,
директно указује на специфичност поменутог
простора, који се јасно географски одваја од
Западног и Јужног Поморавља, док се у већ
поменутим, посебним, аспектима одваја од
остатка Великог Поморавља. Гледано по
регионима и субрегионима који га окружују,
област Средњег Поморавља, Ресаве и Левча
налази се између северног дела Великог
Поморавља (на северу), Шумадије (на западу и
северозападу), Западног Поморавља (на
југозападу),
најјужнијег
дела
Великог
Поморавља7 (на југу), Јужног Поморавља (на
југоистоку), Тимочке Крајине (на истоку) и
Браничева (на североистоку).

Управо пример Варварина, Ћићевца и
Сталаћа указује на чињеницу да се регионална
посебност Средњег Поморавља, Ресаве и Левча
не може одредити само географском логиком.
Оно што овај простор чини посебним може се
дефинисати само кроз специфичне друштвеноекономске односе, настале током разних
историјских периода и процеса, који су довели
до тога да Ресава (Свилајнац и Деспотовац) и
шумадијски Левач (Рековац) већ скоро два века
снажно гравитирају ка поморавској (тачније –
средњепоморавској) потенцијалној конурбацији
(концентрацији градова), коју чине Јагодина,
Ћуприја и Параћин. Ова интересантна и за
Србију ретка појава (постојање три града на
6

Како се по самом имену може
закључити, област Средњег Поморавља, Ресаве
и Левча састоји се од три субрегионалне,
географске
целине,
које
имају
своје
специфичности и посебне гео-економске и
етнографске одлике. Такође, две од три
поменуте географске целине (осим Левча),
имају и своје микрорегионе, који ће у даљем
тексту бити посебно наведени и представљени.

Варварин и област Темнић били су саставни део
некадашњег Јагодинског округа, формираног 1839.
године. Дакле, у административном погледу,
Варварин и Темнић су, условно речено, некада
припадали Средњем Поморављу, мада су географски
били ближи Крушевцу и економски се више ослањали
на Западно Поморавље. Највећи део документације о
Јагодинском округу у XIX веку сачуван је у Архиву
Србије, у фонду Начелство Окружја Јагодинског
1839-1889 (АС, НОЈ 1839-1889). После доношења
Устава из 1888. године, урађена је нова
територијално-административна подела Србије, када
је формиран Моравски округ (1890.), у чији састав је
ушло комплетно Средње Поморавље, Ресава и Левач,
као и микрорегион Темнић. Оваква територијална
организација у оквиру тадашње Краљевине Србије
задржала се све до после Другог светског рата. То
значи да је специфичност и оправданост постојања
Средњег Поморавља, Ресаве и Левча, као посебне
области, била препозната и нашла одраза у структури
поменуте
територијално-административне
организације. За време Другог светског рата и
окупације, Варварин се налазио у оквиру Округа
моравског, заједно са Јагодином, Ћупријом,
Параћином, Деспотовцем, Свилајнцем и Рековцем,
што значи да се читав тадашњи Округ моравски
састојао од Средњег Поморавља, Ресаве, Левча и
Темнића (Варварин), односно, да је била задржана
предратна структура територијалне поделе. О томе
опширније вид. Д. Јовановић, Д. Танић, Извештаји
Недићевих органа власти у Округу моравском 19411944, Јагодина, 2005.

Средње Поморавље представља читаву
територију већ поменуте конурбације ЈагодинаЋуприја-Параћин. Простире се на обе стране
Велике Мораве – Јагодина се налази на левој, а
Ћуприја и Параћин на десној страни реке. На
северу, Средње Поморавље се граничи са
северним Великим Поморављем, на западу са
Шумадијом, на југозападу са Левчем, на југу са
Темнићем, на југоистоку са Јужноморавским
регионом, на истоку са Тимочком Крајином и
на североистоку са Ресавом. Укупна површина
Средњег Поморавља износи 1299 км2.8 На
територији Средњег Поморавља налази се 105
насељених места.9

7
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9
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То је област где се налазе већ поменута места –
Варварин, Ћићевац и Сталаћ - која у територијалноадминистративном погледу припадају Расинском
округу, са седиштем у Крушевцу.
J. Đ. Marković, наведено дело, 304.
Statistički godišnjak FNRJ 1961-1962; Statistički
godišnjak SFRJ 1963-1970.

КОРЕНИ
Ресава је територија која се налази у
сливу истоимене реке (десне притоке Велике
Мораве) и састоји се од територија које
припадају општинама Свилајнац (Доња Ресава)
и Деспотовац (Горња Ресава). На северу, Ресава
се граничи са Браничевским округом (планина
Бељаница и развође између река Ресаве и
Млаве), на западу, њена граница је Велика
Морава, на југу, Ресава се граничи са
ћупријским и параћинским делом Средњег
Поморавља, док је на истоку њена граница
венац Кучајских планина.10 Укупна површина
области Ресаве износи 949 км2 a на њеној
територији налази се 55 насељених места.11

микрорегионе, јер он сам представља један
специфичан шумадијски микрорегион.
Средње Поморавље се састоји од три
микрорегиона (Белица, Ћупријско Поморавље и
Црничка Област), који се готово у потпуности
поклапају са територијама општина Јагодина,
Ћуприја и Параћин. У ствари, то су подручја
која најдиректније гравитирају ка поменутој
средњепоморавској конурбацији.
Микрорегион Белица, у највећој мери,
просторно се поклапа са територијом општине
(града) Јагодина. Име је добио по истоименој
реци која пролази кроз Јагодину и лева је
притока Велике Мораве. Као жупа, Белица се
помиње још у XII веку, мада постоје индиције
да је, као посебна област, под тим именом,
постојала и један век раније. У Белици постоји
43 насељених места, на површини од око 400
км2. Област Белица на северу се граничи са
северним делом Великог Поморавља (северно
од Багрданске клисуре), на западу са
Шумадијом,
на
југу
са
Ћупријским
Поморављем, а на истоку са реком Великом
Моравом. Поред града Јагодине, насељена
места (сеоска насеља) у овој области су:
Винорача, Вољавче, Врановац, Трнава, Бунар,
Багрдан, Буковче, Белица (село), Мајур, Рибаре,
Бресје, Главинци, Старо Ланиште, Ново
Ланиште, Кочино Село, Ракитово, Рибник,
Шуљковац, Шантаровац, Ковачевац, Драгоцвет,
Црнче, Мишевић, Медојевац, Слатина, Топола,
Деоница, Горњи Рачник, Доњи Рачник,
Кончарево (Праћина), Коларе, Врба, Лукар,
Прњавор Јошанички, Лозовик, Драгошевац,
Каленовац, Међуреч, Сиоковац, Стрижило,
Ловци и Милошево.13 Иначе, у јагодинској
општини постоје 52 села, што значи да поред
побројаних беличких села (42), територији
општине (града) Јагодине припада још 10
прекоморавских сеоских насеља. То су села која
се налазе на десној страни Велике Мораве и (у
стриктно географском смислу) припадају
Горњој Ресави.

Левач је област која (како је већ речено)
географски припада Шумадији, тачније, налази
се у југоисточном делу Шумадије, између
крагујевачке регије (садашњег Шумадијског
округа) на северу, Гледићких планина на
западу, Западног Поморавља на југу, планине
Јухор (која представља границу између
Средњег Поморавља и Шумадије) на истоку и
подручја града Јагодине, на североистоку.12
Центар читавог Левча је градић Рековац, а
укупна површина ове територије износи 366
км2. Интересантна је чињеница да се на овом
малом и претежно брдовитом простору налази
чак 32 насељена места, тако да је општина
Рековац по броју насеља, у односу на
површину, друга (иза Јагодине) у читавом
региону.
Једна од главних карактеристика
Средњег Поморавља, Ресаве и Левча
представља постојање великог броја насељених
места - чак 192 - на овом, релативно малом,
простору (површина читаве области износи
2614 км2). Овај податак довољно говори о
потенцијалној економској снази региона и
изузетно повољним условима за пољопривреду.
Веома плодно земљиште и постојање великог
броја река – левих и десних притока Велике
Мораве (Белица, Лугомир, Црница, Раваница,
Ресава, итд.), утицали су на настанак тако
великог броја насеља и интензиван економски
живот у овом делу централне Србије. Сва
насељена места биће наведена, паралелно са
посебним микрорегионима, од којих се састоје
Средње Поморавље и Ресава. Левач нема
10

11
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Јужно од беличког микрорегиона налази
се Ћупријско Поморавље.14 Овај микрорегион
просторно се у потпуности поклапа са
територијом општине Ћуприја и дели се на два
дела-Раваничку Област (на десној страни

С. Мијатовић, Ресава, у: Насеља и порекло
становништва (уредио Ј. Ердељановић), Београд,
1930, 101-103.
Jugoslavija 1945-1964, Statistički pregled, Beograd,
1964.
Т. М. Бушетић, Левач, у: Насеља српских земаља
(уредио Ј. Цвијић), II, Београд, 1903, 461-462.

13
14

11

С. Мијатовић, Белица, Београд, 1941, 3-5.
Термин Ћупријско Поморавље први је употребио
Станоје Мијатовић у својој студији о Ресави, али је
под тим подразумевао само територију источно од
Велике Мораве, односно Раваничку Област. Вид. С.
Мијатовић, Ресава, 103.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Источно од Велике Мораве, у сливу
њене десне притоке Ресаве, налазе се два
микрорегиона – Горња и Доња Ресава, који
представљају својеврстан географски спој
Великог Поморавља, Браничева и Тимочке
Крајине. Горња Ресава је претежно планинска
област и просторно се поклапа са територијом
општине Деспотовац, која је по површини (623
км2) највећа у читавом региону. На северу се
граничи са Браничевом, на истоку са Тимочком
Крајином, на југу са Црничком Облашћу, на
западу са Ћупријским Поморављем (Раваничка
Област) и на северозападу са Доњом Ресавом.
На овом простору постоје 33 насељена места.
По структури насеља, Горња Ресава је веома
специфична у односу на друге микрорегионе.
Поред града Деспотовца (који је и седиште
општине), у Горњој Ресави постоји и варошица
Ресавица, рударска насеља – Водна, Равна Река,
Сењски Рудник и 28 сеоских насеља: село
Деспотовац (Војник), Балајнац, Бељајка, Богава,
Брестово, Буковац, Велики Поповић, Витанце,
Грабовица, Грчко Поље, Двориште, Златово,
Жидиље, Јасеново, Јеловац, Језеро, Липовица,
Ломница, Медвеђа, Милива, Пањевац, Плажане,
Поповњак,
Дутово,
Сладаја,
Стењевац,
Стрмостен и Трућевац.17

Велике
Мораве)
и
Ћупријско
Велико
Поморавље (на левој страни Велике Мораве).
Ћупријско Поморавље се граничи на западу,
северу и истоку са микрорегионима Белица и
Горња Ресава, а на југу са микрорегионом
Црница (Црничка Област). Укупна површина
Ћупријског Поморавља износи 287 км2 а поред
Ћуприје, на овом подручју постоји још 17
насељених места: Батинац, Бигреница, Вирине,
Влашка, Дворица, Добричево, Иванковац,
Исаково, Јовац, Кованица, Крушар, Мијатовац,
Остриковац, Паљане, Сење, Старо Село,
Супска.
По површини највећи микрорегион у
Средњем Поморављу је Црничка Област, која
обухвата око 90% територије општине
Параћин.15 Назив је добио по реци Црници, која
је десна притока Велике Мораве. У позном
Средњем веку овај крај био је познат под
именом Петрушка Област, тако названом по
тврђави Петрус, која се налазила недалеко од
данашњег Параћина. Црничка Област налази се
између Ћупријског Поморавља, тачније,
Раваничке Области (на северу), Тимочке
Крајине (на истоку), Темнића (најјужнији део
Великог Поморавља) на југу и Велике Мораве
(на западу). Поред града Параћина, у овој
области налази се 28 сеоских насеља: Шавац,
Чепуре, Горње Видово, Доње Видово, Стрижа,
Ратаре, Сикирица, Дреновац, Текија, Лебине,
Голубовац, Крежбинац, Бусиловац, Плана,
Мириловац, Главица, Бошњане, Поповац,
Стубица, Забрега, Давидовац, Лешје, Горња
Мутница, Доња Мутница, Извор, Клачевица,
Шалудовац и Буљане. Иначе, општина Параћин
има укупно 33 села, а изван Црничке Области
налази се још 5 села која припадају општини
Параћин: Сињи Вир, Трешњевица, Рашевица,
Поточац и Својново. Наведена сеоска насеља
налазе се на левој обали Велике Мораве и
географски припадају Темнићу или Ћупријском
Поморављу.16
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За разлику од других микрорегиона, у
Горњој Ресави, поред општинског седишта и
класичних сеоских насеља, постоје и рударска
насеља, која су настала у другој половини 19.
века и једна варошица. Као што се види из
претходног
текста,
у
свим
осталим
микрорегионима постоје само две основне
врсте насеља–градска (седишта општина) и
класична сеоска насеља. То значи да је Горња
Ресава структурално најразноврснија по питању
типа и врсте насељених места, иако број насеља
није велики (у односу на површину) и густина
насељености је мала, што је, уосталом, и
карактеристично за планинска подручја.18
Микрорегион Доња Ресава, са центром
у
Свилајнцу,
представља
једно
од
територијално најмањих подручја у читавом
региону (једино је Ћупријско Поморавље мање

Укупна површина параћинске општине износи 542
км2. По површини, Параћин је највећа општина у
Средњем Поморављу, а у читавом региону друга,
после Деспотовца (623 км2).
Средњовековна жупа Белица простирала се све до
садашње територије ових параћинских села, тако да су
у Средњем веку подручја данашњих села Сињи Вир и
Трешњевица припадала Белици. Касније, највећи део
јужног подручја некадашње беличке жупе гравитирао
је ка Ћуприји и Параћину. Рашевица, Поточац и
Својново, у географском смислу, припадају Темнићу
или представљају неку границу између источног
Темнића и јужног дела Ћупријског Поморавља.
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По неким ранијим географским студијама и
расправама, Ресава се делила на Горњу, Средњу и
Доњу. Доња Ресава се поклапала са територијом
општине Свилајнац, док су читава Горња и највећи
део Средње Ресаве припадали територији општине
Деспотовац. Горња Ресава (од Деспотовца до извора
Ресаве и Ресавице) називана је и Планинском Ресавом.
Вид. С. Мијатовић, Ресава, 102-103.
Горња Ресава је једини микрорегион на читавом
простору Средњег Поморавља, Ресаве и Левча који је
претежно планински.

КОРЕНИ
по површини). На овом простору, површине 326
км2, налазе се 22 насеља. Поред Свилајнца, у
Доњој Ресави налазе се и села: Бобово, Бресје,
Војска, Врлане, Гложане, Грабовац, Дубље,
Дубница, Ђуринац, Купиновац, Кушиљево,
Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин,
Роанда, Роћевац, Седларе, Суботица, Тропоње и
Црквенац. Доња Ресава се граничи на северу и
североистоку са Браничевом, на истоку са
Горњом Ресавом, на југу са Ћупријским
Поморављем, а на западу са реком Великом
Моравом.

У периоду између два светска рата, као
и току Другог светског рата, сви наведени
микрорегиони (који се данас, више-мање,
просторно поклапају са територијама општина
у региону) постојали су као срезови (са нешто
другачијим називима) у оквиру Моравског
округа, према већ поменутој територијалној
подели из 1890. године. Тако су на простору
Средњег Поморавља, Ресаве и Левча постојали
срезови: белички, раванички, параћински,
ресавски
(Доња
Ресава-Свилајнац),
деспотовачки (Горња Ресава) и левачки.22

Западно од Велике Мораве, на простору
између
крагујевачке
регије
(садашњи
Шумадијски округ), Западног Поморавља,
Темнића и Белице, налази се микрорегион
Левач. Иако географски припада Шумадији
(југоисточна Шумадија), као што је већ речено,
Левач је кроз новију историју (последња три
века) увек више гравитирао ка Средњем
Поморављу (Јагодина), него ка централној
Шумадији. Још од времена аустријске
доминације у северној Србији (1717-1739),
Левач је у континуитету административно
повезан са Јагодином, најпре као саставни део
Јагодинског дистрикта (1718), а после
протеривања Аустријанаца и обнављања турске
власти, као саставни део Јагодинске нахије
(1739).19 После укидања нахија и увођења
округа (1839. године) у Кнежевини Србији,
Левач је наставио да буде административно
повезан са Јагодином, најпре као саставни део
Јагодинског округа (1839–1889), а потом и као
саставни део Моравског округа (1890-1945).

Сам географски положај Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча довољно јасно
указује на велики стратешки значај овог
подручја, које се налази у северном делу
Моравско-Вардарске долине, као главне
природне саобраћајнице и основне линије
повезивања Егејског мора и Средњег
Подунавља, односно, унутрашњости Балкана и
Паноније. Такође, Средње Поморавље, Ресава и
Левач повезују Шумадију са источном Србијом,
као и Западно и Јужно Поморавље са северним
делом Великог Поморавља. Није могуће
замислити било какав озбиљнији миграциони
или војни подухват на релацији (у оба правца)
унутрашњости Балкана–Подунавље–Панонија
без проласка кроз Средње Поморавље, Ресаву и
Левач. Гео-стратешки значај овог подручја био
је познат и признат још у антици.
У предримско доба (од V века пре наше
ере) просторе Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча насељавали су Трибали (трачко племе) и
По
неким
археолошким
Келти.23
истраживањима, главно келтско утврђење (IVIII век пре наше ере) у овом подручју налазило
се на планини Јухор, одакле је контролисано
свако кретање долином Велике Мораве, али и
на релацији Шумадија–Источна Србија.

Површина Левча20 (уједно и општине
Рековац) износи 366 км2, а на овом релативно
малом простору, налазе се чак 32 насељена
места. Поред Рековца, у Левчу се налазе и села:
Баре, Белушић, Беочић, Богалинац, Брајиновац,
Велика Крушевица, Вукмановац, Доброселица,
Драгово, Жупањевац, Кавадар, Каленићки
Прњавор, Калудра, Комаране, Лепојевић,
Ломница, Лоћика, Малешево, Мотрић, Надрље,
Превешт, Опарић, Рабеновац, Ратковић,
Секурич, Сибница, Сиљевица, Течић, Урсуле,
Цикот и Шљивица.21
19

20

21

У време владавине римског императора
Октавијана Августа, простори данашњег
Средњег Поморавља, Ресаве и Левча ушли су у
састав римске провинције Мезије (15. године
наше ере).24 Схвативши стратешки значај овог
подручја, Римљани су убрзо почели са
изградњом пута (Via millitaris), који је довршен
33. године (у време владавине императора

А. Митровић, Левач у народноослободилачкој борби
1941-1945, Рековац, 1985, 16.
Исто; Такозвани Стари Левач био је у прошлости (од
XII до почетка XIX века) просторно много већи од
садашњег Левча, јер је обухватао и читаву територију
данашњег Темнића. Непосредно после Другог српског
устанка кнез Милош Обреновић је тадашњу кнежину
Левач поделио на кнежине Левач и Темнић.
Т. Бушетић, Левач, 461-462.
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Б. Живановић, М. Поповић, М. Јовановић, З.
Марковић, Поморавље у Народноослободилачкој
борби и револуцији 1941-1945, Светозарево, 1987, 1112.
M. Stojić, Gvozdeno doba u basenu Velike Morave,
Beograd-Svetozarevo, 1986, 102.
S. Vetnić, Arheološki i istorijski izvori o gajenju vinove
loze u Srednjem Pomoravlju, Svetozarevo, 1984, 35.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Тиберија)25 и који је повезивао унутрашњост
Балкана са Подунављем, односно, омогућавао
Римљанима да из Грчке и Тракије пребацују
војску према Панонији. Поред саобраћајног,
Римљани су увидели и логистички значај
великоморавске долине. Због тога су основали
Horreum Margi (данашња Ћуприја), што је у
преводу значило – Житница Мораве. Horreum
Margi је представљао центар римске провинције
Горње Мезије, али и главну станицу за
сакупљање прехрамбених производа, пре свега
житарица, у долини реке Margus (Велика
Морава).

све до пада Србије под турску власт (1459),
простори Средњег Поморавља, Ресаве и Левча
били су у саставу средњовековне српске
државе. Међутим, током два века владавине
Немањића, Средње Поморавље, Ресава и Левач
били су ретко насељени и неразвијени крајеви.
Разлог томе може да се потражи у чињеници да
су то тада биле граничне области Србије, често
изложене војним и пљачкашким упадима суседа
(Бугара, Мађара, Византинаца). Тек у другој
половини XIV века, када је (после Маричке
битке 1371. године), тежиште српске државе
било померено на север, Средње Поморавље,
Ресава и Левач постају веома значајне области у
економском, војном и саобраћајном погледу.
Показатељ свеукупног успона овог дела
средњовековне Србије представља чињеница да
су на том простору, крајем XIV и почетком XV
века
изграђени
неки
од
најлепших
средњовековних
манастира
(Раваница,
Манасија, Каленић). Судећи по владарским
повељама, издатим у Јагодини 1399. године
(кнегиња Милица) и 1411. године (деспот
Стефан Лазаревић)28, може се закључити да је
Јагодина била нека врста летње резиденције
српских владара у том периоду.

У позноримско и рановизантијско доба
(V-VI век), простори данашњег Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча били су изложени
повременим упадима Словена, који су се
груписали око Дунава и представљали озбиљну
претњу за Источно Римско Царство. Коначно
освајање,
односно,
масовна
словенска
колонизација простора данашње Србије
наступила је почетком VII века. Природна
наслоњеност долине Велике Мораве на
Подунавље омогућила је новим освајачима да
брзо продру у унутрашњост Балкана. У периоду
од VIII до XII века, простори Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча били су поприште
међусобних сукоба Словена, Византинаца,
Бугара, затим, Самуиловог рата против
Византије, устанка Петра Одељана (1040),
проласка западних крсташа (1096, 1147/48), као
и византијско-српско-угарског сукоба 1150.26

Сав
стратешки
значај
Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча долази до пуног
изражаја у време турских освајања, односно,
дугог периода (од XV до XIX века) ратова
Османске Турске против европских сила. Сви
освајачки походи турске војске ка Средњој
Европи (али и походи хришћанских земаља у
супротном правцу) прелазили су преко
територије Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча. Једноставно, овај део централне Србије
представљао је идеалну „одскочну даску“ за
сваки озбиљнији војни напор у циљу
овладавања,
било
простором
Средњег
Подунавља и Јужне Паноније, било (ако се иде
из супротног смера) простором централног
Балкана. Средње Поморавље, Ресава и Левач
били су неизбежни логистички простор за
турску војску, која је Цариградским друмом
ишла у освајачке походе ка Средњој Европи.
Међутим, ови крајеви су постали и поприште
жестоких сукоба од тренутка када је Турска
прешла у дефанзиву (од времена Бечког рата
1683-1699). Интересантно је напоменути да су
две највеће битке на отвореном пољу, у једном
периоду Бечког рата (између битке код

Простори Средњег Поморавља први пут
су трајно ушли у састав средњевековне српске
државе у време када је Стефан Немања, у
периоду 1180-1190. од Византинаца преотео
жупе Белицу, Левач и Лугомир.27 Од тада, па

25

26

27

М. Шуица, Саобраћај, у: Лексикон српског средњег
века, Београд, 1999, 645-648
Р. Тричковић, Ћуприја и Средње Поморавље до Првог
српског устанка, у: Бој на Иванковцу 1805. године
(зборник радова), Београд, 1979, 85-89; С.
Пириватрић,
Византијска
тема
Морава
и
„Моравије“, у: Зборник радова Византолошког
института, XXXVI, Београд, 1997, 173-201; Љ.
Максимовић, Организација византијске власти у
новоосвојеним областима после 1018. године, у:
Зборник радова Византолошког института, XXXVI,
Београд, 1997, 31-43.
Рашки велики жупан Вукан I успео је да од Византије
освоји крајем XI века (дакле, век пре Немање),
просторе између Западне и Велике Мораве (Левач и
Белицу), али није могао дуго да их задржи. М.
Благојевић, О земљишту радње Немањине,
Међународни научни скуп Стефан Немања-Свети

28

14

Симеон Мироточиви, историја и предање (зборник
радова), Београд, 2000, 65-75.
Те године је у Јагодини одржан сабор, коме су
присуствовали владар, патријарх, митрополити и сва
властела.

КОРЕНИ
и Темнића (битке код Јасике и Варварина 1810.
године).30

Харшања 1687. и битке код Качаника 1690.),
биле вођене управо на просторима Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча (1689.), тачније у
близини Јагодине и Свилајнца. Преко овог
подручја кретале су се и обе велике сеобе Срба
1690. и 1737, а од схватања стратешког значаја
овог подручја зависили су и исходи читавих
ратова. Хабсбуршка Монархија је изгубила рат
против Турске 1737-1739, управо зато што је
потпуно занемарила, у одбрамбеном смислу,
Средње Поморавље, Ресаву и Левач, а много
више пажње поклонила западној и југозападној
Србији. То је и био главни узрок, рекло би се,
сензационалне победе Турске (која је већ као
држава тонула у дубоку историјску кризу) над
једном модерном европском државом.

На простору Средњег Поморавља
(манастир Јошаница и околина Ћуприје) водили
су се и преговори 1815. године између Милоша
Обреновића и Марашли-али паше, којима је
окончан Други српски устанак.
Током српско-турских ратова 1876-78,
простор Средњег Поморавља, Ресаве и Левча
није био поприште директних борби, али је
представљао изузетно значајно логистичко
подручје, као и подручје за обнову свих врста
ресурса и место где су се налазиле све
значајније команде и штабови. У поморавским
градовима Јагодини, Ћуприји и Параћину,
поред команди и штабова (Главни штаб је био
смештен у Параћину), налазило се и много
болница и магацина, тако да је снабдевање и
свака врста појачања за српске трупе јужно од
Велике и Западне Мораве и српске трупе у
Источној Србији стизало са простора Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча.

Пола века касније (1788. године), војностратешки значај Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча поново долази до изражаја (Кочина
Крајина) и то у једном рату који је представљао
широк сукоб европских сила – Русија, Данска и
Хабсбуршка Монархија ратовале су против
Шведске, Велике Британије и Турске. Успеси
капетана Коче Анђелковића у ратовању против
Турака током 1788. године указали су на сву
осетљивост турског одбрамбеног система, јер
управо на простору Средњег Поморавља,
Ресаве и Левча Турци нису држали озбиљније
војне снаге уочи почетка аустријске војне
акције, која се водила преко капетана Коче и
његових добровољаца. На врхунцу својих
војних успеха у том рату Кочини српски
добровољци су успели да продру скоро до
прилаза Нишу, управо зато што су чврсто у
својим рукама (у том тренутку) држали Средње
Поморавље.

И током Првог светског рата подручје
Средњег Поморавља, Ресаве и Левча,
представљало је стратешки значајно подручје,
пре свега у првој фази рата 1914-15. Својом
пољопривредом, рударством, индустријом и
људским ресурсима Средње Поморавље, Ресава
и Левач допринели су да Србија тријумфује у
првим биткама против Аустро-Угарске војске.
Стратешки значај (у скоро сваком погледу) овог
подручја није се променио ни у новонасталој
држави после Првог светског рата (Краљевина
СХС, потом Југославија). Уместо граничног,
или скоро граничног, подручја, значајног за
војне походе и успостављање логистике и
комуникација
у
ратне
сврхе,
Средње
Поморавље, Ресава и Левач у новој држави
постали су значајна економска и саобраћајна
веза између југа Србије, престонице Београда и
тада у Југославији најразвијенијег подручја–
Војводине.

Током Првог и Другог српског устанка
схватање
стратешког
значаја
Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча било је буквално
пресудно, не за некакав појединачни ратни
успех, већ, дословно, за опстанак српске
устаничке државе. Прва устаничка победа над
регуларном турском војском остварена је
управо у Средњем Поморављу, тачније код
Иванковца (у близини Ћуприје) 1805. године.
Одбрамбене линије (тзв. Одбрана на Морави) и
шанчеви код Ћуприје и Јагодине представљали
су дословно последњу линију одбране
устаничке Србије после слома на Чегру 1809.
године.29 И главна садејства српске устаничке и
руске војске током Првог српског устанка
одиграла су се на простору Средњег Поморавља
29

Д. Јовановић, Јагодинска, Ћупријска и Параћинска
нахија у Првом српском устанку 1804-1813, Јагодина,
1994, 44-45.
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Dejan Tanić, MA
Historical Archives of Jagodina

Summary

MIDDLE POMORAVLJE, RESAVA AND LEVAČ–SPACE, COMPREHENSION,
MILITARY-STRATEGIC AND WIDEST STRATEGIC IMPORTANCE THROUGH
THE HISTORY (UNTIL THE SECOND WORLD WAR)

The work is about specific determination of ethno-geographic space of above named region, with all
areas and sub-regions which its consists of, and also, about military-strategic and wide strategic importance
of this part of central Serbia, since ancient history, across early and later medieval period, time of ''new
history'', until the beginning of Warld War the Second.
Special geographic position (in the valley of river Great Morava) on one of the most important
traffic lines in South-East Europe, determined exceptional historical importance of the Region. All of the
relevant historical processes and events had been comming across the territory of Middle Pomoravlje,
Resava and Levač.
Besides political and millitary history, mentioned Region have had (and still has) significant role in
economic and social history, not only for central part of Serbia, but, also for Serbia at all, and wider.
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Владимир Орбовић, мастер историје
Јагодина

СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ ОД V ДО XII ВЕКА
Апстракт: У раду се, на основу расположивих извора и релевантне литературе, анализира прошлост
на простору Средњег Поморавља током периода од петог века, па до краја дванаестог века. Током првих
шест векова нове ере Римљани су држали Средње Поморавље, да би се након тога власт на датом простору
мењала. Словени запоседају ове просторе у VII веку, да би у IX веку власт успоставили Бугари. Након тога
смењивала се власт Бугара и Ромеја, док је део Средњег Поморавља ушао у састав српске државе, током XII
века.
Кључне речи: Средње Поморавље, Морава, Византија, Словени, Бугари, Срби.

С

Доње Мутнице и села Јовановца.4 За
романизацију становништва значајан је Хореум
Марги, који је био град од великог привредног
значаја.5 Такође, Хореум Марги био је у
четвртом веку посведочен као епископски
центар.6 Наиме, на црквеном сабору у Сардики
347. године, где су осуђене присталице
Аријанове јереси, помиње се и правоверни
епископ Хореум Маргија, Зосим.7 Градови су
били од великог значаја за романизацију
староседелачког становништва. До III века
предримско становништво се романизовало и
стопило у јединствену мешавину, звану Романи.
У језичком смислу становништво Горње Мезије
припадало је латинском свету, јер је граница
између латинског и грчког говорног подручја
ишла линијом од Аполоније (у провинцији Епир
Нови), преко Скупија (Скопље) и Сердике
(Софије), даље према Доњој Мезији.8 После нове
поделе
провинција
подручје
Средњег
Поморавља улазило је у састав римских
провинција Мезија Прва и Дарданија.9 Те две
провинције улазиле су у састав Илирске

редње Поморавље је географски
простор који обухвата средишњи ток
Велике Мораве. Ово подручје пружа се од
Велике Плане или Лапова на северу, до састава
Западне и Јужне Мораве код Сталаћа на југу, на
западу је омеђена Јухором и Црним врхом, док
су на истоку Бељаница и Кучајске планине.1
Територија Средњег Поморавља ушла је
у састав римске државе почетком I века нове ере,
када су негде око 15. године, подручја
Дарданаца, Трибала и Меза ушла у састав
римске провинције Мезије.2 Римска држава је,
ради повезивања Царства и лакшег пребацивања
војних јединица, градила путеве. Кроз Средње
Поморавље је пролазио Via militaris, који се
кретао од Сингидунума, преко Виминацијума
долином Мораве,
mansio Idimum (Велика
Медвеђа), mutatio Ad Octavum (Дражмировац),
Horreum Margi (Ћуприја), mutatio Sarmatae
(Секирица) даље за Наисус и Цариград.3 Велики
број утврђења бранио је путеве у унутрашњости
провинције, па тако на обронцима планине Јухор
имамо
неколико
утврђења
(Белицаљ,
Жупањевац, Старо село-Јеринин град, Велики
ветрен), у околини Јагодине Багрдан и Војска,
док су утврђења за одбрану пута ка рудним
областима данашње источне Србије нађена код
села Забрега, код манастира Сисојевца, код села

4

5
6

7
1

2
3

В. Манојловић-Николић, Локалитети IX-XIII века у
Средњем Поморављу, Зборник Народног музеја
Београд XVII – 1, 377.
Историја српског народа I, Београд, 1981, 74.
С. Ветнић, Старе трговине и трговци у Јагодини од
1815. до 1944. године, Светозарево, 1992, 2.
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С. А. Петковић, Римски град Horreum Margi и његова
околина, у: Капија Поморавља, ур. А. Булатовић, Н.
Ђокић, Тематски зборник, Варварин, 2011, 70.
Т. Живковић, Словени и Ромеји, Београд, 2000, 32.
„Равно“, Лексикон градова и тргова средњовековних
српских земаља, ред. С. Мишић, Београд, 2010, 234235. (А. Узелац)
Т. Живковић, Црквена организација у српским земљама
(рани средњи век), Београд, 2004, 34.
H. Gračanin, Ilirik u Marcelinovoj Hronici, Ekonomska i
ekohistorija 1 (2005), 15.
Н. Ђокић, Браничевска епархија по подацима из повеље
Василија II из 1020. године, Митолошки зборник 21
(посвећен Рељи Новаковићу), Рача-Београд, 2009, 99.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Средњег Поморавља се наставио, али без
организоване ромејске власти све до смрти
Атиле (453), а и након тога.17 Ипак, Ромеји су
поново успоставили власт све до Дунава. Царска
власт на просторима Балканског полуострва
била је пољуљана устанцима Гота, који су били
насељени у суседној провинцији Приобалној
Дакији и удаљеној Мезији Другој.18 У тим
временима Готи су у пљачкашким походима
долазили све до реке Мораве.19 После одласка
Гота 488. године ствари се и даље не поправљају
што се тиче сигурности предела Средњег
Поморавља. Тако је код Хореум Маргија 505.
године вођена битка између ромејске војске, коју
је предводио Сабинијан, и војске Гета под
вођством Мунда.20 Ромејска војска команданта
Илирика потучена је јер су Готи из Сирмијума
помогли Мунду.21 Након те битке завладао је
мир на просторима Средњег Поморавља, јер су
се Готи повукли из Мезије Прве.22 Што се тиче
варварских народа, на простору Средњег
Поморавља треба истаћи да је гепидска керамика
налажена на „Момчиловом граду“ на Јухору и
Јеринином граду у селу Војска, као и
варваризовани тремисис у Доброј Води код
Јагодине.23
На Дунаву се у VI веку појавила нова
опасност по Царство – Словени и Авари. Стога,
цар Јустинијан креће у опсежну градитељску
делатност.24 Прокопије из Цезареје у свом делу
„О
грађевинама“
наводи
мноштво
новоподигнутих и обновљених утврђења на
простору Балканског полуострва. Тако на
подручју Средњег Поморавља наилазимо на
тврђаве Sarmates и Dusmanes.25 Sarmates се,
највероватније, налазио на месту села Сикирица,
док се Dusmanes налазио на месту данашњег

префектуре, где су још биле провинције
Приобална
Дакија,
Унутрашња
Дакија,
Превалитана из дијацезе Дакија и Тесалија,
Ахаја, Крит, Македонија Прва, Македонија
Друга, Епир Стари, Епир Нови из дијацезе
Македонија.10
Током III века креће провала Гота на
подручје Балканског полуострва, да би се
врхунац нестабилности и несигурности римске
управе догодио након битке код Хадријанапоља,
378. године. Након тога почиње померање
становништва у брдске пределе, да би се током
V века формирала насеља искључиво иза бедема
тврђава у брдским пределима.11 Тешка времена
за романско становништво Мезије Прве и
Дарданије везују се за хунски поход, које је
предводио Атила. Војска, састављена од Хуна и
њима подложних племена, продирала је преко
лимеса на Дунаву, даље долином Мораве у
унутрашњост Балкана. Једна група Атилиних
чета пратили је ток реке Мораве и дошла све до
Филопопоља и Акрадиупољу, притом су
страдали Наис и Сердика.12 Каструм Хореум
Марги пострадао је 443. године приликом једне
такве провале.13 Том приликом становништво
предела где су пролазили Хуни одведено је
преко Дунава.14 Те исте године јака зима
погодила је Префектуру Илирик. У питању је
била толико јака зима, како извештава хроничар
Марцелин, да је снег трајао шест месеци и да је
том приликом страдало мноштво људи и стоке
од страховитих хладноћа.15
Према Атилином захтеву из 447. Године,
граница између Хуна и државе Ромеја требала је
да се помери све до Naissusa (Ниша) и Novae
(Свиштовa), и додатно је тражено да ромејски
сељаци престану да обрађују земљу која је била
под хунском влашћу.16 Живот на простору
10
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13

14
15
16

H. Gračanin, nav. delo, 15.
Д. Рашковић, Примери касноантичких налаза и
налазишта на подручју централне Србије III и IV века,
Ниш и Византија XII, 2005, 207.
Н. Зечевић, Византија и Готи на Балкану у IV и V веку,
Београд, 2002, 49.
Г. Јеремић, Средње Поморавље у римско и касноримско
доба: деоница Idimum – Naissus у светлу археолошких
налаза, у: Капија Поморавља, ур. А. Булатовић, Н.
Ђокић, Тематски зборник, Варварин, 2011,54; Д.
Ђулић, М. Милачић, На Морави ћуприја, Ћуприја,
1977, 14.
Т. Живковић, Црквена организација у српским
земљама, 34.
H. Gračanin, nav. delo, 25.
В. Поповић, Јужнодунавске провинције у касној
антици од краја 4. до средине 5. века, Sirmium – Град
царева и мученика, Сремска Митровица, 2003, 219; Т.
Живковић, Етничке промене на територији данашње
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Србије у периоду од VI до X века, Гласник
Етнографског института САНУ, књ. XLV, Београд,
1997, 91.
М. Милинковић, Мрежа насеља и њихова структура
на северу Илирика у 6. веку – Археолошки подаци, у:
Византијски свет на Балкану, Књ. II, ур. Б.
Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Београд (2012),
302.
H. Gračanin, nav. delo, 20-21.
Н. Зечевић, нав. дело, 110.
ИСН I (Ј. Ковачевић), 109.
ИСН I (М. Мирковић), 104.
Љ. Максимовић, Северни Илирик у VI веку, Зборник
радова Византолошког института19 (1980), 22.
А. Јовановић, Налаз варваризованог тремисиса из
Добре воде код Светозарева, Нумизматичар 11,
Београд, 1988, 83-86.
Византијски извори за историју народа Југославије I,
Београд, 1955, 54.
Исто, 62.

КОРЕНИ
Панонски Словени извршили су поход на
територију Византијског царства са средњег
Дунава 548. године. Том приликом вероватно су
користили саобраћајницу Via militaris и прошли
долином Мораве у свом пустошењу, које се
завршило тек код Драча.34 Следећи напад
Словена који је ишао преко Велике Мораве
десио се половином 550. године, када се
словенска војска спустила низ долину Велике
Мораве и стигла до Ниша.35 Словене са средњег
Дунава смирили су Гепиди, који су 551. године
направили савез са Византијом, док су Словене
из Влашке низије пацификовали Авари тек
након 579. године.36 Краткотрајна сарадња
Византије и Авара завршена је аварским
нападом на Сирмијум. Заједнички напади Авара
и Словена 585/586. довели су до пустошења
Горње Мезије и Приобалне Дакије.37 Епископије
у Горњој Мезији и обе Дакије не помињу се у
окружници папе Гргура I из 597. године, што
говори о судбини тих крајева.38 Након доласка
на власт цара Маврикија (582-602) византијска
војска успева да врати границу на Дунав. Ипак,
велика напрезања су довела до побуне и смене
на престолу. Сада је цар био центурион Фока
(602-610), који је границу бранио плаћањем
данка Аварима.
Крах византијске власти на Балканском
полуострву десио се почетком владавине цара
Ираклија (610-641). Велики словенски талас
насељавања на Балканско полуострво десио се
између 614. и 620. преко долине Мораве, даље
према Нишу и Пелепонезу.39 У том периоду
требало би ставити насељавање Средњег
Поморавља словенским становништвом. Са
почетка VII века датира и словенско насеље на
локалитету Пањевачки рит у близини Јагодине.40
Ромејски становници ипак су остали у великом

Јовановца, на Сењском потоку или Брачину, на
речици Стублини.26
Врло ретко су била подизана утврђења у
самој моравској долини. Подизана су углавном
на узвишењима, које је било лакше бранити.
Тако је код Лапова на Јеринином брду
убицирано утврђење из римског периода, које је
било активно и у време цара Јустинијана.27
Убицирано је и тринаест утврђења на обронцима
јужног Кучаја и Јухора и два на источним
деловима Гледићких планина.28 Тако су део
пута, који је водио долином Мораве кроз Средње
Поморавље, штитила утврђења на Јухору и
његовим падинама (Момчилов град код
Поточца, Град код Беочића, Мали град и
Јеринин град код Драгошевца).29 Кретање кроз
долину Мораве, на улазу у Багрдански теснац,
чувало је утврђење Јеринин град (у селу Војска),
подигнуто на узвишењу Чукара-Градац.30 Даље
су са те стране реке пут чувала утврђења у
близини Дражмировца (налазиште Ханиште Град) и у близини Крушара (налазиште Брдо Град).31 У западном залеђу реке Мораве се
налазило највероватније утврђење на потезу
Буковачка чесма и на потезу Говедарник – Град
(у атару села Главинци).
Пут
из
долине
Мораве
преко
Честобродице до долине Тимока вероватно су
чувала утврђења на планини Баба и утврђење
подигнуто на месту средњовековног Петруса.32
Изгледа да је овај градитељски подухват
мимоишао највећи град Средњег Поморавља у
раном средњем веку – Хореум Марги.33
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Исто, 62.са нап. 139. и 141.
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Поморављу, Споменица Јована Ковачевића, Београд,
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– Ravno – Ćuprija (iskopavanja 1979. i 1986-1988.
godine), Vesnik Vojnog muzeja 33 (1989), 34; У селу
Маскару код Варварина откривено је рановизантијско
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сигурно дошла под бугарску власт пре него што
је избио рат између Бугарске кана Пресијама
(836-852) и Србије архонта Властимира, око 848851. године.51 Бугари су им вероватно прво
наметнули обавезу данка и војне помоћи, а затим
им укинули сваку самоуправу пре 863. године.52
То знамо на основу поступања Бугара са
племенима Абодрита и Тимочана. Ипак, Бугари
се нису насељавали на подручју Средњег
Поморавља, макар гледано по локалитетима
Врело (код Лешја), Вецина Мала (у Мајуру),
Пањевачки рит (код Јагодине), Ћерамидиште
(код Багрдана).53 У Бугарској хришћанство је
прихваћено 864. године за време кнеза Бориса.
Ипак, самостална бугарска црква је створена
након одлуке Цариградског сабора из 879/880.
године. Том приликом у састав бугарске цркве
ушла је и епархија митрополита Мораве,
Агатона.54
Морамо споменути да нису само војске
пролазиле кроз моравску долину, него и
мисионарско-дипломатске
мисије.
Наиме,
посланици великоморавског кнеза Растислава
пролазили су Моравским путем до Цариграда, а
истим тим путем су пролазили и учена солунска
браћа Константин и Методије.55
Средње Поморавље је остало под
бугарском влашћу,све док византијски цар Јован
Цимискија (969-976) није победио и заузео
Бугарску, јула 971. године. Овим подручјем
Византија је кратко владала и вероватно је
назначено
подручје
улазило
у
састав
новоосноване теме Морава, на чијем је челу био
Адралест Диоген, чије је седиште било у
античком граду Margum, на ушћу Мораве у
Дунав.56 Ова тема је обухватала простор око реке

броју на подручју Средњег Поморавља, али са
десне стране Мораве, где се област Ромеја
простирала од Пека и Тимока преко десне стране
Мораве даље до Ниша, Овчег поља и Скопља.41
После словенског насељавања, подручје
Средњег Поморавља вероватно је улазило у
састав склавиније Моравије, чији се архонт
помиње у спису „О церемонијама“.42 Словени,
који су се населили на подручју око реке Margus,
прилагодили су њено име свом језику и
променили је у Морава и по томе добили име
Моравци.43 У питању је било ново племе, које су
чинили припадници различитих словенских
племена. Опасност по Моравце јавља се у виду
Бугара, који су под вођством Аспаруха дошли на
ушће Дунава седамдесетих година VII века.44
Под његовом влашћу око 680. године створили
су велику територију од западног приобаља
Црног мора до Тимока.45 Изгледа да је тада
страдало утврђење на потезу Говедарник – Брдо
у близини села Главинци.46 Позноантичке
базилике у унутрашњости Илирика уништене
или напуштене су, према археолошким
анализама, најкасније почетком седмог века.47
Вероватно су после бугарског досељавања или
бугарско-византијског сукоба из 688. године
епископи протерани из Мезије.48
За време владара Маламира (831-836)
Бугарска, која је заузела Сердику (Софија) 809.
године, шири сферу утицаја и на долину
Мораве.49 Али, Морављани су се успешно
одупирали Бугарима све до средине IX века. Око
845. године спис анонимног Баварског географа
бележи постајање Морављана, који су
самостални у односу на Бугаре.50 Моравија је
41
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КОРЕНИ
Велике Мораве.57 Византијска власт брзо је била
замењена државом бугарског цара Самуила.
Заједно са својом браћом Давидом, Мојсијем и
Ароном подигао је устанак 976. године.58
Устанак је покренут у данашњој југоисточној
Македонији и брзо је напредовао, тако је
Самуилова војска однела велику победу над
војском цара Василија II код Трајанових врата
17. августа 986. године.59 Ускоро је избила
побуна у византијским провинцијама Мале
Азије, која је трајала до 989. године. То користи
Самуило и до тада осваја крајеве до Саве и
Дунава. Ствара савез са Угарском, женећи свога
сина Гаврила Радомира сестром угарског краља
Стефана (1001-1038). Савезништво се распало и
угарски краљ води војску на Самуилово царство,
највероватније у периоду 1002-1004.60 Скопље је
пало у руке Угрима 1004. године.61 Могуће је да
је овај угарски поход ишао долином Мораве, јер
је то најповољни правац за долазак једне војске
до Скопља. После Самуилове смрти 1014.
године бугарска држава почела је да се осипа.
Коначно је пала под власт Ромеја 1018. године,
након заузимања градова на Дунаву.62
Да би средио стање у ранијим бугарским
територијама цар Василије II уредио је нову
поделу Православне цркве. Под јурисдикцију
Браничевске епархије долазили су градови
Смедерево, Гружа, Дивостин и Ћуприја. Тако је
Браничевска епархија обухватала подручје са
обе стране реке Мораве и долазила је до
Сталаћа.63 Браничевска епископија имала је
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право на само по 15 клирика и парика, што
говори о високом степену депопулације
Поморавља.64 Територије погођене ратовањем
Самуила и Василија II претрпеле су велика
пустошења и депопулацију становништва.
Ускоро су ове области биле погођене новим
ратовима. После непуне три деценије поново је
букнуо устанак, изазван завођењем пореза у
новцу и неродним годинама. На чело устанка
стао је Петар Одељан 1040. године, и за кратко
време пали су Београд и област Мораве.65
Побуна се убрзо проширила на Ниш, Скопље и
Драч.66 Ипак, Византија је имала снаге да
пацификује ова подручја и убрзо је граница
поново била на Дунаву. Али се спремала нова
опасност. Овог пута су номади из степа,
Печенези, започели своје нападе у зиму 10461047. године на северне делове Балканског
полуострва. Заузели су просторе између реке
Дунава и планине Балкан, да би се проширили и
на запад према према долини реке Мораве, где
су се населили средином XI века и појављивали
до средине XII века.67 После битке код
Манцикерта, 1071. године, букнуло је
незадовољство у бившим бугарским областима.
Устаници су тражили сарадњу са дукљанским
краљем Михаилом, који им је послао свог сина
Константина Бодина.68 Он је после крунисања за
цара у Призрену почетком јесени 1072. кренуо
на Ниш и заузео га током новембра. Исте године
Моравском долином кренула је угарска војска
према Нишу, користећи византијске невоље и
дајући подршку устаницима.69 Пролазак ове
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саветника.76 Епископ Литберт из Камбреа (10511076) пролазио је Моравском долином
(Бугарском пустињом) са бројном пратњом и
том приликом наишао је на разбојнике који су
користили камиле и коње, а од оружја
композитне лукове и копља.77 Ти пљачкаши су
били засигурно Печенези. Напади су пратили и
групу од више хиљада ходочасника, које је
предводио архиепископ Мајнца Зигрфид, која је
пролазила кроз долину Мораве 1064. године.78
После позива папе Цариградским друмом више
нису само пролазили ходачасници, већ и
крсташке војске.
На пролеће 1096. године велика војска од
15 000 ратника под вођством француског витеза
Готија и његових синoва кретала се
Цариградским друмом. Међутим, због крађе
стоке и других злодела дошло је до сукоба у
моравским шумама, у којима је и сам Готије
изгубио живот.79 Исте године чете Печенега, под
византијском командом, ометале су пролазак
крсташа Петра Амијенског још код Саве, да би
после проласка кроз Моравску долину, на позив
византијског дукса, Печенези се опет сукобили
са крсташима код Ниша.80 Трећа група крсташа,
под вођством Готфрида Бујонског, мирно је
Омања
прошла
Цариградским
друмом.81
крсташка војска 1101. Године, под вођством
Екхарда из Ауре, целих двадесет дана од
преласка Саве била је изложена нападима
Печенега. Напади печенешких чета полако
престају и пружа им се могућност за поновну
словенизацију Средњег Поморавља. Сада је
словенизација Бугарске пустиње попримала
српски карактер и завршена је освајањима
Стефана Немање на подручју Велике Мораве.82
Ипак, процес поновног насељавања Моравске
долине споро је текао, па тако учесник
крсташког похода 1147. године Одон из Деја
описао је подручје јужно од града Браничева као
травнату шуму и да би земља обиловала само

војске треба датирати пре октобра 1072, јер је
тада Ниш већ био у угарским рукама.70 Ипак,
крајеви источно и јужно од Београда остали су у
оквиру византијске теме Бугарске.71
После победе византијско-куманске
војске над Печенезима код Левуниона (25.
априла 1091. године) организована је област
између Браничева и Ниша, између 1091. и 1114.
године, по наредби цара Алексија I (1048-1118),
и захватала је засигурно и Средње Поморавље.72
Тада су локални Печенези уклопљени у
византијске војне структуре и пружали су
значајну подршку византијској војсци у борби
против крсташа, који су се спуштали Моравском
долином.
На сабору у Клермону 1095. године папа
Урбан II позвао је хришћане у борбу за
ослобођење Јерусалима од Турака Селџука.
Масе људи су подржале идеју о крсташком рату
и окупљале су се у војске. Најлакши копнени пут
до Свете земље водио је долином Дунава, па
даље Моравом, Нишавом и Марицом до Мале
Азије и Блиског истока.
Ромеји су, према Виљему Тирском, у
његовом опису крсташких ратова забрањивали
становницима који су насељавали подручје око
Велике и Јужне Мораве да крче шуме и
обрађују, јер се нису поуздали у своје снаге, него
у непроходност таквих путева.73 Тако да насеља
на том подручју су била као оаза у пустињи. То
шумовито подручје је добило име Бугарска
пустиња – deserta Bulgariae.74 Пут је био тешко
проходан и путници су путовали од Браничева
до Ниша седам дана75. Племена дуж целе
Моравске долине нападале су крсташке војске
или ходочаснике који су ишли Цариградским
друмом даље до Палестине. Тако су Моравском
долином већ 1026. године прошли ангулемски
кнез Виљем, доленски кнез Одон Битурик,
верденски опат Рикард и опат манастира Св.
Егзарха Рикард у пратњи својих свештеника,

76
77
70

71
72
73
74

75

Б. Стојковски, Ниш у византијско-угарским односима у
XI и XII веку, Ниш и Византија VII, Зборник радова,
Ниш 2009, 383.
A. Madgearu,nav. delo, 96.
P.Stephenson, nav. delo, 152.
С. Пириватрић, Самуилова држава, 97, нап. 78.
Ј. Мргић-Радојчић, Средњовековни човек и природа, у:
Приватни живот у српским земљама у средњем веку,
ур. Смиља Марјановић-Душанић, Д. Поповић, Београд
2004,172.
Ј. Калић, Подаци о Алберта Ахенског о угарсковизантијским односима крајем XI века, Зборник
Филозофског факултета X/1 (1968), 56.

78
79
80

81
82

22

М. Антоновић, Црквене прилике у источној Србији у
средњем веку, 10.
А. Узелац, Скитски разбојници у Бугарској пустињи:
поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI
века, Историјски часопис 59 (2010), 68-69.
М. Антоновић, Етничка кретања у Поморављу у XI и
XII веку, 77.
В. Ћоровић, Историја српског народа, Београд, 1997,
94.
А. Узелац, Скитски разбојници у Бугарској шуми:
поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI
века, 72.
Латински извори за българската история III, София,
1965, 189-190.
М. Антоновић, Етничка кретања у Поморављу у XI и
XII веку, 81.

КОРЕНИ
када би имала становника.83 Поред тога Одон из
Деја навео је да у Бугарској пустињи живи
мноштво Печенега и Кумана, који су дошли још
1096. године.84
За време краља Бодина, око 1083/1084.
године, Рашка и Босна су прикључене Дукљи.85
Дукљански краљ поставио је Вукана и Марка за
своје жупане у Рашкој.86 Источног суседа Рашке
сада је представљала византијска тема Морава.87
Негде при крају XI века, велики жупан Вукан,
проширио је своју територију на подручје леве
обале Велике Мораве.88 Вероватно се тада
српска држава проширила и на околину Равног
(Ћуприје), јер је становништво тог града 1172.
године било српског порекла. Током заједничког
ратовања Срба и Угара против Византије
Средње Поморавље је било поприште сукоба и
пролазака војски. У лето 1127. године избио је
рат између Угарске и Византије и том приликом
је угарска војска стигла до Ниша, Сердике и
Филипопоља.89 Угарска војска у овом продору је
користила Цариградски друм. Рат је окончан
1129. године и притом је Византија повратила
своју границу на Дунаву и Сави. Нови рат
између Угарске и Србије против Византије
букнуо је 1150. године. Крајем лета те године
византијски владар Манојло окупио је велику
војску у намери да потуче Србе и угарску војску,
која им је ишла у помоћ. Тако се сукоб између
једног византијског одељења и угарских снага
одиграо недалеко од Параћина. Угарске трупе
бежале су све до реке Стримона.90 После тог
сукоба византијска војска прешла је преко
„земље Лонгомира“ према областима где се

налазила војска српског великог жупана Уроша
II.91 У ствари, византијска војска је прешла преко
жупе Лугомир, која је обухватала доњи ток реке
Лугомир. Срби, заједно са угарским помоћним
одредом, претрпели су пораз на реци Тари 1150.
године и тад је велики жупан Урош II склопио
мир са Византијом. Међутим, сукоб Угарске и
Византије настављен је 1151. и 1152. године и
византијска војска је тих година користила
Средње Поморавље као транзитно подручје
према бојиштима око Браничева и Срема.92
Сукоби Византије и Угарске наставили су се
1153. године. Те године византијски цар
Манојло поставио је свог сродника Андроника
Комнина за управника области која је
обухватала Ниш, Браничево, а по Никити
Хонијату и Београд, па се ова област простирала
од Дунава до Ниша.93
Андроник Комнин ступио је у преговоре
са угарским двором тражећи подршку у борби за
византијски престо и притом обећавао
споменуту област ако се тај план оствари.94 Исто
то је нудио и немачком цару Фридриху I
Барбароси (1152-1190). Угарска је припремала
војску и 1154. напала Браничево, док су пре тога
византијске
власти
заточиле
Андроника
Комнина.95 Војска цара Манојла Комнина дошла
је преко Сердике и Ниша до области Смилис
(недалеко од данашњег села Смиловац, општина
Ражањ) где је створила своје упориште и одакле
је могла да пази на кретање Угра дуж
Цариградског друма и кретање српске војске из
правца Западне Мораве.96 Одатле су византијске
трупе наставиле према граници на Дунаву.
Византија је учврстила границу на Дунаву 1155.
Године, када је закључила мир са Угарском.
Нови сукоб Угарске и Византије десио се
шездесетих година XII века, па је 1164. године
византијска војска преко Цариградског друма
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
дошла до Сирмијума и покорила га.97 Угри се
нису мирили, па су покренули нови рат 1166.
године. Још једном је византијска војска кренула
од Ниша долином Мораве према Срему.
Међутим, царска војска доживела је пораз, па је
на лето 1167. године моравском долином прошао
нови контигент византијских војника, под
командом Андроника Кондостефана.98 Сада је
постигнута победа над угарским снагама у
Срему. Треба додати да су овом рату на страни
Византије учествовали и Срби као вазална војска
и то у борбама око Земуна 1165. и током похода
1167. године.
После збацивања великог жупана
Тихомира (1163-1166) и доласка на престо
његовог најмлађег брата Стефана Немање,
почиње ширење српске државе. Пре тога Стефан
Немања је око 1158/59. постао жупан и
поседовао области Топлицу, Расину, Ибар и
Реке.99 Његове области наслањале су се на Јужну
Мораву и допирале до јужних граница Средњег
Поморавља код Сталаћа. Поставши велики
жупан Стефан Немања (1166-1196) је ускоро
ушао рат са Византијом 1172. године и српска
војска је тада нападала област дуж пута БеоградБраничево-Ниш.100 Византијски цар Манојло је
тада кренуо на српске земље и без већих напора
је натерао Стефана Немању на покорност.101
Годину дана пре тога, крајем 1171, немачки
војвода Саксоније и Баварске из утицајне куће
Велфа кренуо је моравском долином преко
Константинопоља до Свете земље. Око 1 200
војника мукотрпно се кретало Бугарском шумом,
која је била тешко проходна. Код града Равно,
који се под тим именом први пут појављује као
Рабна у Роџеровој књизи арапског географа
Идрисија 1153. године,102 Срби су извршили
напад на ходочаснике. Прво су представници
цара Манојла тражили од становника града
Равно да пусте у град ходочаснике. Одговор који
су дали становници био је негативан. Исто тако

је прошао захтев ходочасника, који су се након
тога улогорили крај потока, пројахавши пре тога
поред града.103 Око поноћи Срби, подељени у
четири одреда, напали су заспале Немце. У
почетку српски одреди имали су иницијативу,
чак су успели да заузму табор изасланика
немачког цара Фридриха Барбаросе епископа
Конрада из Вормса. Војвода Хенрих морао је да
пошаље двадесет витезова да ослободе
епископов табор. Међутим, бој је убрзо
прекинут, јер је вођа Срба убијен стрелом из
балисте, и то грешком од својих људи.104 За ове
Србе писац Словенске хронике Арнолд из Либека
каже да су номинално потчињени „грчком
краљу“.
После смрти цара Манојла Комнина,
септембра 1180. Године, велики жупан српски
поново се одметнуо од византијске власти и у
садејству са угарском војском нападао подручја
све до Софије.105 Тада је угарска војска поново
искористила моравску долину за продор до
Ниша. После повратка угарског краља Беле III у
своју земљу, српска војска разорила је градове
Сврљиг, Равни и Козли у горњем току Тимока.106
Вероватно је у том периоду велики жупан
Стефан
Немања
загосподарио
жупом
Поморавље, која је обухватала простор на десној
обали Велике Мораве од Вељепољске реке на
југу до Ћуприје на северу.107 Већину тих
градова, заузетих 1183. године (Перник, Стоб,
Землн, Велбужд, Житомитски, Скопље, Лешак,
Градац, Призрен, Ниш, Сврљиг, Равни и Козли),
Стефан Немања није задржао, осим Ниша, где је
дочекао немачког цара Фридриха Барбаросу.108
Војска цара Фридриха Барбаросе 2. јула
1989. године дошла је под Браничево, одакле су
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КОРЕНИ
се упутили према Нишу.109 У „Бугарској шуми“
дочекали су их Грци, Срби, Бугари и Власи, који
су их нападали из заседе отровним стрелама.110
Цела експедиција се намучила, јер је комора без
војне пратње страдала од напада разбојника. У
Равном, који је 1189. године био пуст град,
немачког цара нашло је посланство великог
жупана Стефана Немање. 111 Они су договорили
састанак немачког и српског владара у Нишу 27.
јула 1989. године.112
Приликом Немањиних освајања између
1180. и 1189. године српска војска заузела је
жупе Белице, Левач, Лепеница.113 Жупа Белица
се налазила око тока реке Белице, на падинама
Црног Врха.114 Жупа Левач је обухватала горњи
ток реке Лугомир и била је смештена ближе
Гледићким планинама.115 Северније од њих
налазила се жупа Лепеница која је била у долини
истоимене реке.116 Поред наведених жупа,
српска држава задржала је и жупу Поморавље
после пораза на Морави 1190. године.117 Тако је
територија српске државе прелазила Велику и
Јужну Мораву и наслањала се на границу
Византијског царства.118
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Vladimir Orbović МА
Јагодина
Summary

MIDDLE POMORAVLJE SINCE V UNTIL XII CENTURY
Based on the available sources and relevant literature, this paper analyzes the past in the Middle
Pomoravlje area during the period from the fifth century until the end of the twelfth century. During the first
six centuries AD, the Romans reigned over the area after which the rulers of the area kept changing. Slavs
took over the region in the sixth century and later, in the ninth century, the Bulgarians rose to power.
Afterwards, the Bulgarian and Roman rule alternated until the twelfth century when a part of the Middle
Pomoravlje became a province of the Serbian state.
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Александар П. Ристић
Мастер археолог, Течић - Рековац

НЕКОЛИКО ЛИЧНОСТИ ИЗ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЖУПЕ ЛЕВАЧ

Апстракт: У раду се прилажу подаци о појединим особама српског средњег века, за које се из
историјских извора и археолошких података сазнаје, да су на овој територији боравили у одређеном
временском периоду, на њој подизали задужбине или бивали сахрањени.
Кључне речи: жупа, Левач, Љубостиња, Жупањевац, Каленић, кнегиња Милица, протовестијар
Богдан, челник Хребељан

Л

евач,
у
савременом
смислу,
представља географску област на
којој се простире данашња општина Рековац. У
прошлости, Левач је заузимао знатно већу
површину, што се и сагледава из појединих
писаних извора. Најбољи увид у ову
констатацију јесте повеља деспота Стефана
Лазаревића манастиру Хиландару из 1411.
године, коме је приложио „у Левчу село Бачину
и село Церницу“1, тј. села која се данас налазе
на територији Темнића, области која се из
Левча издваја почетком XIX столећа2. Саме
границе средњовековне жупе Левач до данас
нису поуздано утврђене, а најпроблематичнији
делови тих граница се налазе на северу и
североистоку,
према
суседним
жупама
Лепеници и Белици. Срж старе жупе
представља, свакако, данашња област Левча, а у
њене оквире је засигурно улазила и територија
Темнића, чије јужне границе омеђују реке
Западна и Велика Морава.
На овој територији недовољно познатих
граница, српско становништво средњег века је
живело, радило и стварало - у сеоским
насељима,
у
утврђењима
и
њиховим
подграђима, као и у оквирима манстирских
комплекса, што је случај и са становништвом
осталих делова српске средњовековне државе.
Остао је мали број средњовековних писаних
извора до данас очуваних који се односе на
Левач и на имена лица која су се у неком
историјском периоду средњег века налазила у
њему. То су најчешће имена владара, властеле
или људи у њиховој најближој околини, док
1
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана,
Београд 2007, 196.
2
Ђ. Симоновић, Левач I, Рековац-Београд 1983, 12.
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имена особа које долазе из обичног, сеоског
сталежа за сада изостају. Ова ситуација би била
у великој мери другачија, да су до данас
опстале
оснивачке
повеље
манастира
Љубостиње и Каленића, које су засигурно
постојале, а које су садржале податке о
насељима са људима у њима из најближе
околине, приложених овим манастирима. Ти
подаци
би
у
многоме
олакшали
палеодемографска истраживања овог краја и
евентуалну реконструкцију приближног броја
становника у одређеном периоду у прошлости.
Имена особа, које су на било који начин
повезане са Левчом у средњем веку, у наредним
редовима ће бити приказана у категоријама по
хронолошком реду.

ВЛАДАРИ

Кнегиња Милица
(Монахиња Евгенија)
Овом приликом ћемо се првенствено
бавити оним подацима који повезују кнегињу
Милицу са територијом средњовековног Левча,
без детаљнијег осврта на богату биографију ове
српске владарке. Територијом Левча је
сматрана и област на којој се налази манастир
Љубостиња, њена задужбина, и то све до
новијег времена. Приликом проласка кроз
Рековац, чувени аустријски путописац Феликс
Каниц је обавио разговор са тадашњим кметом,
Стојаном Перићем. Рековачки кмет је, како
бележи Каниц, живо и уверљиво говорио о
незадовољству Левчана цепањем њихове старе
жупе, чији је југозападни део са богатим

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
манастиром
Љубостињом
припојен
крушевачком округу...3. Исто тако, у студији
Левач учитеља Тодора Бушетића из 1903.
године, сазнаје се да су у Стари Левач убрајана
и села Богдање, Грабовац и Планиница,
односно, села између којих се налази манастир
Љубостиња4.
Директни историјски подаци из времена
ближем оснивању манастира су оличени у само
једном запису из 1418. године, ког је оставио
Доситеј Мојсије у подкриљу горе Прозрака
близу
храма
Пречисте
Богородице
у
Љубостињи5. Одређени конкретнији подаци се
стичу из познијих летописа, првенствено
Бранковићевог и Троношког, који датирају из
периода
XVII
и
XVIII
столећа.
У
Бранковићевом летопису, који егзистира у
латинском преводу из XVII века, наводи се
родослов Вукана, најстаријег сина Стефана
Немање. У колену у коме се помиње кнез
Вратко, стоје подаци о његовим наследницима :
Filia prima Militza knyegina, nupta knezis Lazaro.
Illa aedificavit Ecclesiam in Lyubostina, honori B.
V. assumtae, et accepto monachatu dicta est
monacha Eugenia6. Овде се по први пут помиње
податак о њеном ктиторству овог манастира. У
нешто млађем Троношком родослову је
записано : По смрти свога мужа, Лазара,
недалеко од Крушевца у Србији, подиже
манастир Љубостињу, и тамо се постриже за
монахињу и сакупи многе сестре, највише
велике госпође, остале као удовице за
мужевима изгинулим на Косову са Лазарем. И
тамо починувши би сахрањена7. Историчар
уметности С. Ђурић предлаже terminus ante
quem non настанка Љубостиње у 1381. годину,
након подизања Раванице и Лазарице, а
terminus post quem non датовање сликарства у
1388/1389. годину, те временски период
настанка манастира Љубостиње смешта између
1381. и 1388. године8. Са друге стране,
Бранислав Тодић сматра да Љубостиња није
могла настати пре 1389. године, јер не постоји
3

4

5

6

7

8

Ф. Каниц, Србија – земља и становништво, Београд
2007, 622.
Т. Бушетић, Левач, Насеља српских земаља, књига II,
Београд 1903, 461.
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи,
књига I, Београд 1902, 72.
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи,
Сремски Карловци 1927, 287.
Србскiй лътописаць изь почетка XVIгь столътiя,
Гласникь друштва србске словесности, свезка V,
Београд 1853, 94.
С. Ђурић, Љубостиња. Црква Успења Богородичиног,
Београд 1985, 44.
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пример у српској историји, осим царице Јелене,
да је жена владара подизала задужбине док јој
је муж био на власти9. Према њему, манастир је
могао настати око 1398. године, када је Стефан
средио односе са султаном Бајазитом, угушио
побуну крупније властеле и проширио
територију на рачун Бранковића. Од тада је све
приметније изостајање кнегиње Милице, тј.
монахиње Јевгеније из политичког живота10.
Она је сахрањена у својој задужбини, и то
највероватније првобитно у зиданој гробници
на јужној страни западног травеја, коју је
открио још Михаило Валтровић. Ова
конструкција представља велику зидану
гробницу у југозападном делу наоса, поред које
се налазио Миличин монашки ктиторски
портрет. Представа је данас потпуно уништена,
али је значајне податке о њој оставио Милан Ђ.
Милићевић у другој половини XIX столећа, док
је још била делимично видљива. На њој је била
представљена монахиња Јевгенија са моделом
храма. Та првобитна гробница највероватније
није имала монументално спољно обележје, већ
је била затворена надгробном плочом у нивоу
пода11. Археолошким радовима унутар саме
цркве је утврђено да је гробница већ била
отварана, и да се у њој не налазе скелетни
остаци. На основу тога се претпоставља да је
тело кнегиње Милице у једном тренутку
пренету на другу локацију, по свему судећи у
припрату12. У северозападном углу припрате се
налази гробница зидана комадима опеке и
камена, која је након тога омалтерисана. Ову
гробницу традиција повезује са ктиторком, јер
се налази под њеном другом ктиторском
композицијом на северној страни западног зида,
на којој је приказана заједно са кнезом
Лазаром13. Ново гробно место за тело кнегиње
Милице је вероватно направљено зато што је
првобитна гробница оскрнављена у турском
периоду, или због потребе изградње нове и веће
гробнице. То се могло догодити крајем XVIII
столећа, када је црква обновљена, а нова
Миличина гробница украшена фрескама
датованим у 1799-у годину14.
Друга веза кнегиње Милице са
територијом Левча је оличена у повељи, коју је
9
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КОРЕНИ
Јелена Мрњавчевић
(Монахиња Јефимија)

издала манастиру Великој Лаври Св. Атанасија
на Светој Гори 1. августа 1398. године у
манастиру Жупањевцу.15 Документ представља
једину сачувану повељу, коју је кнегиња
Милица издала самостално16. На овој повељи се
налази и висећи воштани печатни отисак са
натписом
ЕВГЕНИЈА
МОНАХИЊА
КНЕГИЊА. Кнегиња Милица је једина жена у
јужнословенском свету, која је као удовица и
монахиња поседовала лични печат, а његов
једини отисак се налази управо на овој
повељи17. Она је овом повељом поново
приложила земљу у Тргу у Параћиновом Броду
(Параћину) манастиру Великој Лаври Св.
Атанасију, коју је грешком из незнања
претходно дала духовнику Сисоју. Миличини
људи су поново омеђили поменуту земљу, и
одлучено је да она поново припадне Великој
Лаври, са виноградима и воћњацима који се ту
налазе18.

Једна од најтрагичнијих личности
српске прошлости и прва српска песникиња,
чији је сутон живота нераскидиво био повезан
са кнегињом Милицом, свој живот је завршила
на левачкој територији, претходно створивши
на њој нека од најлепших и најзначајних дела
српског средњег века. Јелена Мрњавчевић је
била кћер кесара Војихне и жена српског
деспота Угљеше Мрњавчевића, брата краља
Вукашина Мрњавчевића. После погибије мужа
у бици на Марици 1371. године, Јелена се
замонашује, напушта Сер и долази у Крушевац
на двор кнеза Лазара и кнегиње Милице21. М.
Кашанин сматра, да су по повратку из Сера
1398. године, монахиње Јевгенија и Јефимија
неко време живеле у манастиру Жупањевцу
(1398-1399). Како аутор наводи, одатле је
Јевгенија надгледала изградњу своје задужбине
а Јефимија је на узвишеном манастирском
платоу изнад Жупањевачке реке стварала своју
завесу за царске двери Богородичине цркве у
Хиландару. У питању је завеса од тешког
свиленог атласа (1,44 м х 1,16 м) на којој је
златном и сребрном жицом изведена представа
Христа у архијерејској одежди, како врши
службу са Св. Василијем Великим и Св.
Јованом Златоустим22. Друго, и најзначајније
њено дело, јесте Похвала кнезу Лазару, коју је
извезена на покрову за мошти кнеза Лазара од
црвеног атласа, средином 1402. године,
непосредно након Ангорске битке23. На основу
закључака Д. Богдановића, Јефимија је овај
покров извезла у Љубостињи, где се налазила са
Јевгенијом24. Непосредно пред смрт, свакако
пре 1405. године, Јефимија прима велику схиму
и мења име у Јевпраксија25. Под тим именом се
помиње у повељи деспота Стефана Лазаревића
из 1405. године, којом јој поклања село Јабучје
у жупи Левачкој, како би га могла даровати
„ради своје душе“ манастиру Хиландару26.
Умрла је након ове године, и највероватније је
сахрањена у манастиру Љубостињи27. У

Остаци овог манастира се налазе у
истоименом селу, у данашњем Левчу.
Археолошким истраживањима је откривена
црква и објекат северно од ње, за који се доста
поуздано може рећи да је представљао
манастирски конак. Радовима на том простору
су откривени зидови ширине и до 2м, већи број
уломака грнчарије датоватих у период краја
XIV и почетка XV столећа, као и делови
фрескосликарства, који указују да је конак био
и осликан19. Прилично је извесно да је у овом
репрезентативном објекту кнегиња а потоња
монахиња, одседала приликом свог боравка у
овом манастиру. Заједно са њом, ту су се
налазили
и
представници
државне
администрације, па је тако приликом једног
боравка и настала поменута повеља.
Постоји и претпоставка коју је изнео
Ђорђе Сп. Радојичић, по којој је кнегиња
Милица боравила и раније у Жупањевцу, у
времену зидања манастира Љубостиње, око
1387-1388. године20.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
манастирској цркви се налази „Јефимијин
саркофаг“ којег традиција повезује са
Јефимијиним гробним местом. С. Ђурић сматра
да је саркофаг настао истовремено са сакралним
објектом, јер се на њему уочавају скулптурални
украси који су дело руку једног од мајстораклесара који су радили на цркви. Он указује да
је првобитно и био предвиђен да стоји на том
месту, у ниши са зазиданим јужним вратима
припрате јер се потпуно уклапа у димензије
отвора28. Сам саркофаг је састављен од
неколико камених блокова, од којих два чеона
садрже орнамент у виду кринова, спојених
двојном преплетеном траком29. Д. Поповић
сматра да овај саркофаг потиче из познијег
времена, јер се по средњовековној пракси
сахрањивање вршило у конструкцији испод
саркофага а не у њему самом. Испод
„Јефимијиног саркофага“ у Љубостињи, таква
конструкција не постоји. Поред тога, ту су и
још неки подаци који иду у прилог његовом
познијем датовању. Саркофаг је највероватније
представљао кенотаф, односно меморијални
споменик30.

ВЛАСТЕЛА

Младен Псисин (Пасјисин)
Младен Псисин се помиње само у
једном документу, и то у повељи деспота
Стефана Лазаревића из 1405. године, којом
деспотици Евпраксији поклања село Јабучје у
Левачкој жупи. У овом документу се наводи да
је село Јабучје „...као пронију држао Младен
Псисин (Пасјисин) за време господара и мога
родитеља Светога Кнеза”31. Овај документ је
једини извор из нешто познијег периода, који
помиње пронију у држави кнеза Лазара32.
Пронија је и у периоду обласних господара
остала карактеристичан облик поседа, и основа
функционисања владарско-вазалских односа33.
Професор А. Веселиновић истиче да презиме
овог властелина вероватно потиче од погрдне

речи или псовке „пасји син“34. Поменуто село
Јабучје је углавном до сада идентификовано са
истоименим насељем у непосредној близини
Крагујевца, северно од Црног Врха35. Међутим,
својим географским положајем, данашње село
Јабучје
сугерише
своју
припаданост
средњовековној жупи Лепеници, с тога треба
помишљати да село Јабучје из средњовековне
повеље данас не постоји, или не постоји под
тим именом, те би коначном разрешењу овог
питања у великој мери допринело детаљније
испитивање топонимије старог Левча.

Стефан Угљешевић
Син кесара Угљеше Влатковића, Стефан
Угљешевић, сахрањен је унутар цркве
манастира Љубостиње. Угљеша Влатковић је
био син севастократора Влатка Паскачића, који
је управљао жупама Славиштем, Прешевом,
Врањем и Иногоштом36. Крајем XIV столећа
након битке на Ровинама, поред Вука
Бранковића и Стефана Лазаревића, држао се
још само Угљеша Влатковић као господар мале
области око Врања, Иногошта и Прешева37.
Кесар Угљеша је у великој мери допринео
победи Лазаревића над Бранковићима у бици
код Трипоља на Косову, 21. новембра 1402.
године. Он се налазио међу турским вазалима
са својим јединицима на страни Бранковића,
али је у току борбе деспоту Стефану пружио
важна обавештења о плановима Турака а потом
се и сам ставио на деспотову страну38. Кесар
Угљеша се налазио и у пратњи деспота Стефана
Лазаревића приликом повратка из Цариграда,
где је Стефану потврђена деспотска титула
1410. године39.
Стефан Угљешевић је сахрањен
у Љубостињи после 1402. године, када је његов
отац, кесар Угљеша Влатковић пришао деспоту
Стефану Лазаревићу40. Његов гроб је први
поменуо Јоаким Вујић када је у унутрашњости
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КОРЕНИ
се то име могло повезати са овим великим
челником45. У овом периоду, Хребељан врши
функцију „великог челника“ јер је тада постојао
још један челник у администрацији кнегиње
Милице, под именом Петар46. У времену српске
Деспотовине,
улога
челника
је
била
првенствено везана за заступање господара у
периодима када је он био одсутан. То се
односило на обављање судских спорова,
посебно тамо где су се водили између црквених
институција и властеле око земљишта.
Замењивали су владара и у другим цивилним
пословима, а понекад и у војним. Челници су
вршили и функције дипломата приликом
вођења преговора. У овом раздобљу, испред
функције челника се у хијерархијском поретку
налазио само велики војвода47.

цркве видео кивот Стефана Угљешевича, као и
натпис који се налазио изнад њега – А се лежи
Стефань, кесара Оуглѣеше снь41. Натпис
помиње и Феликс Каниц али он закључује да је
то син деспота Угљеше Мрњавчевића, који је
погинуо на Марици, 1371. године42. Гроб
Угљешиног сина је истражио проф. Михаило
Валтровић приликом археолошких ископавања
у манастирској цркви 1904. године. М.
Валтровић у свом извештају напомиње да је
Стефан Угљешевић сахрањен у југозападном
углу цркве, и да је његовој гробници дат
старохришћански изглед аркосолијума. Сам
покојник није сахрањен на банку, по
старохришћанском обичају, већ се налази у
посебном гробу испод пода цркве. Аркосолијум
представља само спољну ознаку гроба43. Он се
не налази непосредно изнад самог гроба, већ је
померен ка јужном делу за ширину испада у
основном зиду и чврсто је постављен уз зид
цркве. Дужина аркосолијума износи 1,7 м а
ширина 0,53 м. Сам гроб износи 1,65 м дужине,
1,3 м ширине и висине 1,38 м од сопственог
пода до доње ивице свода. Налази се на
простору од преградног зида између припрате и
брода, до темеља ЈЗ стуба кубета. Кости, које су
овом приликом откривене, биле су прикупљене
у једном мањем дрвеном ковчежићу и
постављене у западни део гроба. Мањим,
ниским зидом, гробни простор је подељен на
источни, већи део и западни, мањи. Уз источну
страну источне половине се налази и један
банак. Ковчежић са костима је постављен у
правцу југ – север44.

Приликом археолошких истраживања
цркве Св. Николе Мирликијског (Манастирка) у
Великој Крушевици код Рековца, у једном
гробу је пронађена већа количина угарског
новца и ромбоидна плакета за чашу са натписом
СИЈА ЧАША ЧЕОНИКА ХРЕБЕЛАНА48.
Terminus ante quem за датовање овог налаза се
изводи на основу Хребељанове титуле, јер се
као велики челник у историјским документима
први пут јавља 1405. године49. Овим
ископавањима је име једног високог државног
чиновника, великог челника Хребељана,
повезано са левачим крајем, што до тада није
био случај. Намеће се питање, да ли је велики
челник Хребељан ктитор цркве и манастира Св.
Николе Мирликијског у Великој Крушевици, и
да ли је управо он сахрањен у гробу са
плакетом. Постоји и могућност да је ту
сахрањен припадник челникове породице или
неко из његове најближе пратње, односно, неко
ко му је служио. За сада није могуће установити
да ли је Хребељан подигао своју задужбину на
пронији, или је велики челник у Левчу имао
свој баштински посед. Отвара се и питање
локације Хребељанових левачких поседа у
околини Манастирка.

Велики челник Хребељан
Велики челник Хребељан је познат из
писаних извора времена деспота Стефана
Лазаревића, управо у периоду када утицај
функције челника нагло расте. Први пут је као
челник поменут 1404. године, као први
милосник на разрешеници дуга Живулина
Станишића. Као велики челник се помиње већ
наредне године, где се у функцији милосника
нашао одмах иза логотета Богдана, на повељи
коју је деспот Стефан издао Дубровчанима. Име
Хребељан се помиње и у документу из 1423.
године, али не постоји довољно података да би
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Протовестијар Богдан
Један
од
најлепших
споменика
Моравског градитељства али и целокупоног
српског средњег века, манастир Каленић,
подигао је члан државне управе из времена
деспота Стефана Лазаревића, протовестијар
Богдан. Он је на ктиторској композицији на
северном зиду припрате цркве манастира
насликан са женом Милицом и братом Петром.
На представи је приказан и деспот Стефан који
руком придржава модел цркве, па се на основу
тога да закључити да је и он имао удела у
ктиторству50. Тачно време настанка манастира
још увек није са сигурношћу утврђено. Пошто
је ктитор на композицији приказан као
протовестијар, што засигурно није био пре
1418. године, овај датум се узима за terminus
post quem настанка манастирског комплекса51.
Ктиторска композиција је насликана на
северном делу припрате у цркви манастира
Каленић, која је посвећена Ваведењу
Богородичином. Фреска је веома оштећена, и на
њој недостају горњи делови представе
протовестијара Богдана и Милице. Најбоље је
очувана представа Богдановог брата Петра и
деспота Стефана. Нема пуно података о животу
протовестијара Богдана. Претпоставља се да је
своје поседе имао у Левчу, на којима је и
подигао манастир . Први пут је у изворима
поменут као челник, 1418. године. Биограф
деспота Стефана Лазаревића, Константин
Филозоф, говори да се деспоту Стефану у борби
против султана Мусе 1413. године приључује и
„хришћански великаш Богдан“, који се, према
М. Ивановићу, са доста сигурности може
поистоветити са потоњим протовестијаром52.
Богдан је, поред левачких поседа, држао и
имања у Угарској, на територији Баната, у
области Тамишке жупаније и жупаније Кеве,
што се сазнаје из повеље угарског краља
Албрехта II Хабзбуршког из 1438. године53.
Први
пут
се
Богдан
са
функцијом
протовестијара појављује 13. децембра 1428.
године. Тада је поменут као трећи у низу
милосника
у
повељи
деспота
Ђурђа
Дубровничанима. Функцију протовестијара је

вршио све до 1435. године54. После првог пада
Деспотовине 1439. године, Богдан добија од
султана потврду тимара (поседа) које је до тада
уживао, што је једино могло да се догоди ако се
добровољно предао Турцима. У документу је
назначено да је поседе могао оставити браћи,
Петру и Божидару, и дозвољено му је да ако
жели несметано може отићи на Свету Гору и
постати монах55. Највероватније је живот
завршио као монах у манастиру Ксиропотам, на
Светој Гори56. Османска исправа којом му се
потврђује тимар, јасно указује да Богдан није
имао наследнике, већ је то право највероватније
припало брату Петру57.
Крајем XVIII столећа је извесни
Герасим урезао на ктиторској композицији
испод јастучета на коме је стајао деспот Стефан
Лазаревић натпис, који је до тада био видљив на
самој композицији а који је у периоду који је
уследио након тога постепено нестајао. Тим
чином је спасен ктиторски натпис од потпуног
заборава. Герасим је записао да су „горе
споменути
ктирори
Петар
брат
протодовијаров,
госпођа
Милица
протодовијарица, Богдан протодовијар“ као и
„благочестиви Стефан деспот Лазаревић“58. У
овом натпису се уочава погрешно навођење
титула које су имали поменути великаши, јер
титулу протодовијара није могло имато
световно лице. Овај чин се искључиво може
везати за хијерархију чинова у монаштву.
Највероватније је Герасим погрешно преписао
Богданову
титулу
која
је
гласила
„протовестијар“59.
Б. Цветковић указује да у науци још
увек не постоје услови за утврђивање да ли су
војсковођа Богдан из Житија деспота Стефана и
протовестијар Богдан иста личност, као и то да
ли су они идентични са особом под именом
Богдан Калуђеровић (Bogdan Caloierovich) из
дубровачких извора. Б. Цветовић износи
могућност да је Богдан пореклом из непосредне
каленићке околине, што се може утврдити на
основу
његовог
презимена,
ако
су
протовестијар Богдан и Богдан Калуђеровић
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КОРЕНИ
Каленића,
земља
је
могла
припадати
протовестијару Богдану, обухватајући села
Превешт и Калудру. На северној страни,
граница
Богданових
поседа
се
могла
додиривати са поседима и територијом
средњовековног Жупањевца64. Источна граница
Богданових поседа је најпроблематичнија, али
се на основу поседа челника Радича које је
добио „према Крушевцу“, може закључити да
се протезала између Богдања и села Велике
Дренове и даље према северу, ка Великој
Морави. На основу ових замишљених граница,
стиче се утисак да Богданов левачки посед није
био изразито простран65.

иста особа. Он указује да се презиме
Калуђеровић не изводи по очевом имену, већ по
монаштву очевом или мајчином. Презиме
Калуђеровић је могло настати од појма
калуђерица, односно калудрица. Б. Цветковић
указује на значај испитивања средњовековних
локалитета у селу Калудра, које се налази
непосредно поред Каленића60
Отвара
се
питање
и
локације
Богданових поседа које је уживао у Левчу.
Сасвим је извесно да је манастир подигао на
свом поседу, али остатак тих површина до
данас представља непознаницу. Пошто је
Богдану после капитулације пред султаном
Муратом II, признат тимар, који као земљишна
јединица не постоји у Србији пре турске
окупације, сматра се да је Богдану била
додељена пронија на уживање у држави деспота
Ђурђа Бранковића61. У прилог пронији може
указивати и назив Прњавор, у месту на коме је
манастир подигнут, чије је име настало од грчке
речи προνοιοχορη, што у преводу значи
пронијско село62. То указује да је земљу добио
због војничке службе, и да можда није потицао
из Левча. Један од могућих трагова његових
поседа у околини манастира Каленића лежи у
називу села Богдања, које се данас налази на
територији Општине Трстеник, а у прошлости
на југу старе жупе Левач63. Село се налази
надомак манастира Љубостиње. На територији
овог насеља је могао да се налази двор
протовестијара Богдана, док је за манастир
изабрано знатно скровитије место. Неке од
локација претпостављеног двора би могла бити
поједина утврђења у непосредној околини, као
што су она у селима Доњем Дубичу, Превешту
или Опарићу, како сматра И. Стевовић.
Међутим, ни на једном од ова три утврђења до
сада нису познати трагови живота из
средњовековног раздобља. Само насеље
Богдање би представљало најјужнију страну
поседа, јер је са те стране природна граница
повучена реком Западном Моравом. На западу
би граница могла бити повучена преко
Грабовачког брда, између села и десне обале
Љубостињске реке, тако да је севериосточна
страна љубостињског имања могла додиривати
Богданове поседе, у горњем току Дубичке реке,
у атару села Доњи Дубич. Од тог дела, па све до
60
61
62

63

Милица, жена
протовестијара Богдана
Милица је у писаним изворима
поменута много касније од времена у коме је
живела. Герасим је крајем XVIII века испод
ктиторске композиције урезао натпис госпођа
Милица протодовијарица66. Он је титуле
погрешно пренео, те би требало помишљати да
је
оригинални
натпис
гласио
протовестијарица. Видљиви делови раскошне
одоре Милице, као и протовестијара Богдана и
његовог брата Петра са тешко оштећене
ктиторске композиције, указују на тканину
италијанског порекла67. Интересантно је
напоменути да се Милица не помиње у
документу који је издао високи османски
заповедник у име султана Мурата II
протовестијару Богдану,
након
његовог
добровољног покоравања 1439. године. Ту су
поменута Богданова два брата, Петар и
Божидар, којима је он могао оставити тимар уз
обавезу да служе турској војсци68. Није позната
судбина
протовестијарице
Милице.
Најизвеснија је могућност та, да је као ктиторка
сахрањена у гробници унутар манастирске
цркве. Међутим, археолошка ископавања до
сада нису обављана у унутаршњем простору,
тако да ће разрешење овог питања сачекати
нека будућа времена.
Петар, брат протовестијара Богдана
Најочуванији ктиторски портрет у
припрати Каленића, поред деспота Стефана
Лазаревића,
припада
Петру,
брату

Б. Цветковић, н.д., 61.
I. Kolovos, н.д., 304.
С. Новаковић, Стара српска војска. Народ и земља у
старој српској држави, Београд 2002, 289.
И. Стевовић, Каленић. Богородичина црква у
архитектури позновизантијског света, Београд 2006,
154.
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протовестијара Богдана. На основу делимично
очуваног натписа поред његове представе, може
се реконструисати текст који је највероватније
гласио Петар брат Богдана протовестијара69.
Петар се помиње у турском писаном документу
из 1439. године, у коме се оставља могућност
протовестијару Богдану да остави њему и
другом брату Божидару тимар, уз услов да
служе турској војсци70. Очигледно је да
протовестијар није имао наследнике, па Петра
треба посматрати у вези са ктиторским правом
и правом наслеђа71. Петар је, као и остали
портрети композиције, осликан како на себи
носи раскошан костим од тканине италијанског
порекла, а о појасу му виси торбица72. Његова
даља судбина није позната, али се сасвим
оправдано мора претпоставити да је сахрањен у
простору Каленићке цркве, што ће тек будућа
археолошка истраживања оправдати или
оповргнути. Са друге стране, у случају да се
Богдан повукао на Свету Гору у манастир
Ксиропотам, он је свој тимар оставио Петру и
Божадару, па се отвара могућност да је Петар и
страдао негде приликом учествовња у борбама
које је водила турска војска.

Непознати ктитор из Жупањевца
Током археолошких ископавања на
простору цркве манастира Жупањевца 2014
године, откривена је озидана гробница у
југозападном углу наоса. Зидана је од већег
плочастог камена и кречног малтера75. У
гробници су се налазила два очувана скелета,
један преко другог, и један секундарно
сахрањен са леве стране. Покојник у горњем
слоју је укопан током каснијег времена, док је
доњи скелет постављен на саму подницу
гробнице, која је кречом омалтерисана. Доњи
скелет припада одраслој особи, постављен је у
испруженом
положају
на
леђима,
са
прекрштеним рукама на грудима. Услед
недостатка детаљније антрополошке анализе, за
сада се не може прецизније говорити о старости
и полу покојника76. Недостаје, такође, и
археолошки материјал који би указао на неку
карактеристику сахрањеног покојника, као и
било какав епиграфски запис. Оставља се
могућност да је овде сахрањени ктитор био
угледнији грађанин или властелин, а не може се
ни заобићи могућност да је и долазио из редова
црквених великодостојника.

Божидар, брат протовестијара
Богдана

ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Други Богданов брат, Божидар, није
насликан на ктиторској композицији у цркви
манастира Каленића, па његов боравак на тлу
Левча није сасвим известан. Једини његов
помен се налази у османској потврди, где је
наведено да протовестијар свој тимар може
препустити браћи Петру и Божидару73.
Одсуство Божидара са ктиторске композиције
се може посматрати у контексту Петровог
првенства у ктиторском праву, пошто је
вероватно био старији од Божидара, јер
протовестијар Богдан највероватније није имао
директне наследнике74. Као и у случају Милице
и Петра, постоји велика вероватноћа да се
Божидарев гроб налази у манастиру Каленићу,
задужбини његовог најближег сродника, као и
та да је живот окончао негде далеко од
Каленића, као припадник турске војске.

Здеваје и Берош
У повељи кнегиње Милице и њених
синова Стефана и Вука, којом се прилаже село
Ливоча „на Биначкој Морави“ Пиргу Св.
Василија покрај манастира Хиландара, помињу
се Здеваје и Берош, љубостињски људи77.
Повеља је датована у шири временски период,
од 1394. до 1402. године78. Здеваје и Берош су
поменути у групи стариника, који су послати
заједно са челником Вуком, да одреде међе села
Стариници
су
Пасијана
и
Ливоче79.
представљали категорију поузданих и угледних
становника, којима је поверавано одређивање
међа и граница у земљишним судовима80. С.
Ђурић је истакао, да ова два стариника нису
75
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76
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КОРЕНИ
Радич Дртац

„паори“, већ људи „бољари“, у које Милица има
поверења, као и то да се међу осталим
стариницима често помињу кнез човек или поп,
односно, виђенији људи тог времена81. Сами
манастирски људи су, према М. Благојевићу,
представљали световне људе различитих
занимања који су радили на манастирској
економији или су на неки други начин зависили
од самог манастира82. Највероватније су Здеваје
и Берош потицали са неког оближњег поседа на
крајњем југу Левачке жупе, који је био у
власништву манастира Љубостиње83.

Повељу кнегиње Милице (монахиње
Јевгеније) из манастира Жупањевца, саставио је
писар Радич Дртац. На дну ове повеље се
налази натпис „Заповешћу моје господарице
монахиње госпође Јевгеније кнегиње писах ја
Радич Дртац у манастиру у Жупањевцу“88.
Осим податка да је саставио ову повељу у
времену када је боравио заједно са кнегињом
Милицом у Жупањевцу, о њему других
сачуваних података за сада немамо.

СВЕШТЕНСТВО

Шишат и Зуб
Шишат и Зуб су људи које је монахиња
Јевгенија послала да омеђе земљу, коју је она
поново приложила манастиру Великој Лаври
Св. Атанасија на Светој Гори а која се налазила
у Тргу у Параћиновом Броду (Параћину)84.
Пошто су њих двојица поменути у сличном
контексту као и Здеваје и Берош у другој
повељи
кнегиње
Милице,
можемо
претпоставити се да су они могли вршити
функцију стариника, о чему је претходно
писано. Манастирску земљу, коју је кнегиња
Милица незнањем поклонила духовнику
Сисоју, држали су извесни Зуб и Радејко85. Из
овог документа се не може сасвим поуздано
утврдити да ли су стариник Зуб и његов
имењак који је држао земљу, иста особа. У
прилог хипотези да се овде ради о истој особи
може ићи претпоставка, да је монахиња
Јевгенија послала особу која је већ поседовала и
добро познавала поменуте међе, ради лакшег
утврђивања86. У оквиру наведених међа, налази
се и Зубова њива87. Пошто их Милица шаље пре
него што је написана повеља у Жупањевцу,
може се претпоставити да су се они налазили у
њеној близини, у манастиру Жупањевцу или у
најближој околини.

Поп Марко
Повеља Великој Лаври Св. Атанасија је
настала када је у манастир Жупањевац код
монахиње Јевгеније дошао поп Марко из
Велике Лавре, који је подсетио на документ89. У
тексту повеље, монахиња-кнегиња изричито
напомиње...ову повељу написах када је дошао
код мене поп Марко и када ми је рекао за њу90.

Доситеј Мојсије
У једном запису из 1418. године се
налази реченица у којој се наводи да је текст
писан у подкриљу горе Прозрака близу храма
Пречисте Богородице у Љубостињи. Сам
потписник текста себе назива грешни и
недостојни раб несрећни Доситеј Мојсије91.
Ови подаци указују на постојање мањих
монашких скитова, где су се писале и
преписивале књиге у најближој манастирској
околини. Данас они нису познати, као ни
локација горе Прозрак у манастирском
окружју92. Ђорђе Сп. Радојичић је сматрао да су
инок из Далше и Доситеј Мојсије иста особа,
док је Ђорђе Трифуновић анализом њихових
дела установио да су то различите особе и да се
инок надахњивао Доситејевим записом93. У
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соклу, под фигурама Св. Антонија и Арсенија
на јужном делу западног зида каленићке цркве,
уочавају се делови представа два каленићка
монаха. Испод представе Св. Арсенија је
осликан монах имена Доситеј94. И. Стевовић и
Б. Цветковић претпостављају, да се иза овог
монаха крије лик ученог писара деспота
Стефана Лазаревића, који је управо у времену
осликавања Каленића боравио у поткриљу горе
Прозрака у Љубостињи. Због осликавања
његовог лика као и другог суседног, поменути
аутори претпостављају да су њих двојица
могући
творци
каленићког
сакралног
простора95.

Непознати каленићки монах
Испод представе Св. Антонија на
западном зиду а поред лика монаха Доситеја у
Каленићу, насликан је монах поред кога се
налазио натпис раба Божијег, док је од имена
остало очувано само почетно слово В96.

ГРАДИТЕЉИ И УМЕТНИЦИ

године, помиње се као јеромонах99. Посебно је
заслужан за осликавање ктиторског портрета
кнеза Лазара, кнегиње Милице и њихових
синова Стефана и Вука. У Моравску Србију
највероватније долази 1403. године, на позив
кнегиње Милице или деспота Стефана
Лазаревића, да ослика цркву манастира
Љубостиње. На основу анализе појединих
композиција, претпоставља се да је Макарије са
собом повео и неке своје помоћнике који су
осликали те делове100. У простору припрате, на
делу над лунетом која води у наос, налази се
потпис сликара Макарија на грчком језику, који
је делимично нечитак101. Истраживач Т.
Стародубцев сматра, да се зограф Макарије не
може поистоветити са јеромонахом Макаријем,
јер превод са грчког из Љубостиње
највероватније гласи Рука бедног Макарија
тобож (и) јереја. Јеромонах Макарије је
оставио
свој
потпис
у
Зрзу
на
српскословенском, па би било необично да је
исти аутор, на далеком северу у Љубостињи,
свој попис написао на грчком језику, притом се
називајући јерејом на је јеромонахом, како је то
учинио
у
Зрзу.
Према
томе,
аутор
љубостињског
фрескосликрства
је
највероватније био извесни јереј
Грк
Макарије102.

Раде Боровић
Имена
српских
средњовековних
градитеља црква су веома ретка, а име
протомајстора Боровића је опстало убележено у
самом његовом делу. Натпис Протомајстор
Боровић Рад је уклесан на прагу портала, који
води из припрате у брод Љубостињске цркве97.
Као главни руководилац и надзорник радова,
Раде Боровић је свакако провео неолико година
на изградњи манастира Љубостиње, на тлу
средњовековне жупе Левач. Поред Љубостиње,
С. Ђурић сматра да се његовом раду може
приписати и изградња Лазареве припрате у
манастиру Хиландару98.

Зограф Макарије
Зограф Макарије је био аутор живописа
новоподигнутог манастира Љубостиње. У
писаним изворима из периода од 1400. до 1421.

Сликар Радослав
За разлику од Љубостиње, у манастиру
Каленићу не постоји потпис уметника који је
осликао манастирску цркву. Међутим, та
чињеница
није
представљала
препреку
приликом одгонетања идентитета те личности.
То је био сликар Радослав, аутор минијатура у
Четворојеванђељу духовника Висариона, који је
у Каленићу оставио врхунско уметничко
остварење103. Он и његови помоћници су
засигурно били школовани у неком од водећих
школа живописа тог доба, што се и уочава
бројним новинама које су увели али и
прецизношћу детаља на богатом фрескопрограму Каленића. Радослављево порекло није
познато, али се на основу потписа у
Четворојеванђељу духовника Висариона сматра
да је био световно лице. Не искључује се пак и
99

Исто, 108.
С. Ђурић, н.д.,109.
101
Т. Стародубцев, Сликари задужбина Лазаревића,
Зборник радова Византолошког института XLIII,
Београд 2006, 356.
102
Исто, 359.
103
И. Стевовић, Б. Цветковић, н.д., 40.
100

94

И. Стевовић, Б. Цветковић, н.д., 57.
Исто, 61.
96
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углавном везана за имена кнеза Лазара и
кнегиње Милице111, што представља продукт
повезаности
и
близине
Левча
са
средњовековном престоницом у Крушевцу, као
и са најзначајнијим задужбинама династије
Лазаревића. Поред сигурно потврђеног боравка
кнегиње Милице на овом тлу, лако је
закључити да је ова територија била
незаобилазна и за кнеза Лазара, као и за
њиховог сина Стефана Лазаревића, с обзиром
да су сви путеви према северу од Крушевца
прелазили преко ње. М. Динић је чак приметио
једну подударност у предању мештана села
Надрља о Николи Бољару са догађајима
описаним
приликом
свргавања
Николе
Алтомановића112.

могућност да је био свештено лице, на шта се
мора помишљати због његовог високог
образовања. На основу висококвалитетног дела
које је оставио из себе, сликар Радослав заузима
високо
место
у
плејади
српских
средњовековних уметника104.
Двадесет и једна побројана особа у овом
раду представља занемарљив број у односу на
број људи који је циркулисао на овом простору
током неколико столећа позносредњовековног
раздобља. Чак се међу овим појединцима налазе
и они, за које се не може експлицитно тврдити
да су ту боравили, јер не постоји јасан и
директан историјски доказ, већ се то закључује
посредним путем. Поред ових личности,
постоје и оне за које су поједини истраживачи
изразили претпоставку да су се у неком
тренутку могле наћи у овој области. Јован
Кинам у свом делу доноси податак о походу
цара Манојла I Комнина против Угара
средином XII столећа. Цар је на том путу
прешао преко територије под именом Лонгомир
(Λογγομηρός)105, која се са сигурношћу може
поистоветити са жупом Лугомом, која је
убележена у Жичкој повељи у првој половини
XIII столећа106. Ђ. Симоновић сматра да се ова
жупа простирала на делу територије данашњег
Левча, тј. у сливовима река Лугомира, Дуленке
и Жупањевачке реке107. Хипотезу о вези једног
српског достојанственика са Левчом, изнела је
Гордана Томовић у својој докторској
дисертацији. Ради се о великом логотету
Стефану Ратковићу, где његову везу са
левачком облашћу види у имену села
Ратковића, које се налази на самом северу
Општине Рековац108. На источном крају овог
насеља се налази топоним Прњавор, који
донекле указује на евентуално постојање
проније на том месту109. Д. Рашковић
претпоставља, да је путописац Б. де ла Брокијер
у данашњем селу Јасики, на крајњем југу
тадашњег Левча, 1433. године прешао преко З.
Мораве на скели, где се и данас налази прелаз
преко ове реке110. Народна предања Левча су

Очигледно је ова територија
била много погоднија за боравак и подизање
задужбина владарима и властели Моравске
Србије и српске Деспотовине, за разлику од
ранијих времена из доба владавине династије
Немањића. Оживљавање ових крајева је свакако
било условљено премештањем тежишта српске
државе кнеза Лазара у сливове река Морава, као
и близином престоног града Крушевца.
Умножавање
имена
личности
средњовековног Левча ће у највећој мери бити
омогућено неким наредним археолошким
истраживањима,
првенствено
цркава,
манастирских комплекса и некропола. Људи
који су помагали зографу Макарију или сликару
Радославу остају непознати, као и бројни
монаси чији су остаци откривени приликом
ископавања њихових скромних гробова у
Љубостињи, Каленићу или Манастирку.
Откривање нових епиграфских споменика би у
огромној мери допунило историју поменутих
личности или би повезало нека нова имена са
жупом Левач, као што је то био случај са
открићем плакете за чашу челника Хребељана.
Нажалост, највећи број становника, који
припада обичном, сеоском слоју, највероватније
ће остати заувек непознат.
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Aleksandar P. Ristić MA
Archeologist, Tecic - Levac
Summary

SEVERAL PEOPLE FROM THE MEDIEVAL ŽUPA LEVAČ

This article deals with some people which are known by their names and which were found at some
moment of their lives within the territory of medieval Levač župa. The Levač area (župa in late medieval
times) is positioned in the very central part of the present day Serbia. In this paper, all presented people are
from so far known Medieval written sources, except the one which was recently found during the
archaeological excavations. They are classified into different categories. The “Rulers” category includes
princess Milica (later nun Jevgenija/ founder of the Monastery Ljubostinja), wife of Serbian prince Lazar and
Jelena Mrnjavčević (nun Jefimija/despina Evpraksija), wife od Serbian despot Uglješa Mrnjavčević. To the
„Nobility“ belong Mladen Psisin, Stefan Uglješević, grand čelnik Hrebeljan, protovestiaros Bogdan, his two
brothers (Petar and Božidar) and wife Milica. Protovestiaros Bogdan is the founder of the Monastrery
Kalenić in Levač (first decades of the XV century), one of the greatest achievements of Serbian later
medieval art. Zdevaje, Beroš, Šišat and Zub as well as Radiš Drtac the Writer are categorized into the „State
Administration“ group. The „Clergy“ group consist out of Marko the Priest, Dositej Moses and of the one
unknown monk from Kalenić. Rade Borović (builder of Monastery Ljubostinja), and painters Makarije and
Radoslav are found into the latest category named „Builders and Artists“. Those people are mentioned in
different written sources which include medieval charters, chronicles, or in the writtings that exists inside the
monastery churches. Only one name, čelnik Hrebeljan, had been found during archaeological excavations of
one of the graves inside the church called Manastirak. His name was engraved into the luxurious glass
plaque, dated not after the year of 1405.
Other informations about people's names, their deeds and historical roles in the area of medieval
Levač župa will be known only by further archaeological excavation, primarily of the medieval churches,
monasteries and cemeteries..
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Живојин Андрејић
Центар за митолошке студије Србије, Рача–Крагујевац

РАЗМИШЉАЊЕ О „СРПСКОЈ МОРАВИ“, ОД IX ДО XV ВЕКА

Апстракт: У раду се на аналитичко-синтетичан начин размишља о племену Морава, његовој
кнежевини Морави– „српској Морави“, епископији Морави, граду Морави, трајању у времену, од IX до XV века,
опсегу у простору слива истоимених река, Велике, Јужне и Западне Мораве, и дунавског приобаља и у складу са
тим износе нове претпоставке за решење овог „тешког“ питања српске историје
Кључне речи: Моравци, Моравска, кнежевина Морава, тема Морава, епископија Морава, град
Морава, тема Србија, Велика Морава, жупа Морава, жупа Моравица, Моравска Србија

на панонске и балканске
Доласком
просторе, јужно од Саве и Дунава, у

V-VI веку, Срби су затекли остатке
административне организације римских и
ранoвизантијских
провинција
Паноније,
Далмације, Диоклије, Мезије, Дакије, Илирика,
Дарданије, Македоније, Тесалије. Доселивши се
на нов простор, Срби и остали Јужни Словени
су примили и задржали већи део „старих
месних назива, па, природно, и називе већих
области као што су Далмација, Диоклитија,
Истра, Македонија“, али су „зато рано створили
своје називе и своју поделу и груписање малих
жупа“.1 Ћоровић сматра да су имена мањих
области чисто словенска: Захумље, Подгорје,
Загорје, Доњи Крај... , а када су питању још
мање области2 сматра да је тешко утврдити „да

1
2

В. Ћоровић, Историја Југославије, Београд, 1933, 15.
Трајна и врло изражена особеност рељефа западног и
централног Балканског полуострва јесте разуђеност на
речне, жупске долине, док је ова особина мање
карактеристична за источни део полуострва,
изузимајући Родопски простор. (Ј. Цвијић, Балканско
полуострво и јужнословенске земље, Београд, 1922,
32-33.) Заштићене висинским рељефом по ободима,
имале су повољне климатске услове и стога су добро
насељене. Границе жупа нису довољно чврсте, јер су
их представљале планине, побрђа или шуме.
Средиште жупе био је град – утврђење које су
становници били дужни да одржавају. Жупама су
заповедали жупани, који су првобитно били
старешине локалних великих родова. (Исто, 4-5.)
Давно је примећено да је жупа најмања територијална
административно-друштвена јединица, као и да је
већина жупских имена истоветна с називима река,
нешто мање са именом краја или са именом свог
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ли се границе словенских жупа подударају са
неким мањим административним јединицама
старе римске и византијске државе“.3
Анализом речног система на српском
средњовековном простору, у данашњој Србији,
Босни и Херцеговини, Црној Гори и
Македонији, као и на хрватском, словеначком и
бугарском простору може се доћи до значајних
закључака. Примећује се на првом месту да
само на српском простору постоје четири
велика речна слива, који имају специфичну
особеност да и њихове притоке имају двочлана
имена, у коме је садржано и основно име:
Морава (Велика Морава, Западна Морава,
Јужна Морава, Бинча Морава и већи број река
под именом Моравица – Мала Морава), Тимок
(Тимок, Црни Тимок, Бели Тимок, Сврљишки
Тимок и Трговишки Тимок), Рзав (Рзав, Мали
Рзав, Бели Рзав и Црни Рзав) и Велики Рзав
(улива се у Моравицу) и Дрим (Дрим, Бели
Дрим и Црни Дрим). На простору Словенаца
оваква појава се примећује у горњем току реке
Саве (Сава Бохињка, Сава Долинка, Савиња,
Сава). Ова појава се може тумачити великом
старином и зато су ова имена остала
непромењена. Осим тога, њихова имена
означавају не само њихове сливове, већ и,
несумњиво, порекло везано за одређене шире
словенске заједнице – племена. Сасвим је
извесно да се моравски склоп може довести у
везу
са
Морављанима,
архонтијом
и

3

главног града. (К. Јиречек, Н. Радоњић, Историја
Срба II - Културна историја, Београд, 1978, 4.)
В. Ћоровић, Историја Југославије, 15.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
византијском темом Морава.4 Исто се то може
рећи и за тимочки слив у смислу земље
трибалског, античког племена Тимахи и
потоњег српско-словенског племена Тимочана.
Када су у питању склопови Дрима и Рзава
ситуација је тежа, јер није забележено
постојање било каквих племена са таквим
именима.

Мачва, Моравице и Усора и Соли сачињавају
територију угарског „оностраног Срема“,
односно Сремске земље и истоимене краљевине
под скиптром краља Драгутина. Имајући у виду
земље Драгутинове краљевине, види се да је
дошло до већег територијалног проширења
српског владара, ако се има у виду да су само
Моравице биле раније у власти српских
краљева. Очигледно је да жупа Морава, унутар
Жичке епископије, као и остале њене жупе не
припадају Драгутину. Срем у данашњем
смислу, заправо угарски „овострани Срем“ није
био у саставу Драгутинове сремске земље и
краљевине9. Намеће се питање да ли је дошло и
до црквене реорганизације унутар Драгутинове
краљевине, тако да је од епископија: Београд,
Браничево, Моравице, Мачва, Усора и Соли
формирана митрополија са седиштем у
Београду „славни сјајни град, град звани
Београд српски“. У Београд је дошла млада
Милутинова супруга, краљица Симонида, да
посети Драгутина и његову супругу Каталену
„и ту се у великој саборној цркви
митрополитској поклонише са умиљењем
чудотворној икони пресвете Богородице“.10
Земље краља Драгутина и Београдске
митрополије
„сабор
отачаства
његова...
говорећи ка целом свештеном сабору епископа,
игумана...“,11 несумњиво, биле су подређене
архиепископу Жичком, односно Пећком.

***
Простор Западне Мораве у средњем
веку је припадао жупи Морава, са седиштем у
Градцу моравском (Чачак). Ужичко-пожешки
крај у ужем смислу жупи Моравица5, а у ширем
земљи Моравице, која је идентична са
истоименом територијом средњовековне српске
епископије.
Простор
и
граница
ових
политичких и територијалних целина може се у
нашој науци пратити од Драгише Лапчевића6,
па до Јованке Калић7 и Милоша Благојевића8,
тј. од почетка, па до краја XX века. Иако је
студија
М.
Благојевића
целовита
ова
истраживања се не могу сматрати окончаним.
М. Благојевић је правилно уочио и разграничио
ужи географски појам, када је у питању жупа
Моравица и много шири, када је у питању
земља Моравице. Територија земље Моравице
се тако изједначава са територијом Моравичке
епископије. Исто тако, земља Моравица се
може упоредити и ставити у готово исти статус
у односу на остале „земље“: Дукљу,
Херцеговину,
Пилот,
Захумље,
Кучево,
Браничево, Мачву, Мораву, Источну земљу,
Хвосно... Када је у питању жупа Морава, неки
одговори су остали недоречени.

Моравице су остале у власти Србије све
до турских освајања и страдања цркве Св.
Ахилија и епископског седишта, 1433-1444.
године. Ова област је коначно са градом Ужице
пала под турску власт 1455. године. По свему
судећи, у време деспота Ђурђа дошло је до
велике обнове митрополијске цркве Св.
Богородице у Градцу и седишта Моравске
митрополије. Постоје претпоставке да је
градачка епископија настала за време
реорганизације цркве, 1317-1321. године, у доба
власти краља Милутина и архиепископа
Никодима.12

Познато је да су постојале земља
Браничево, земља Мачва или још шира
територија земље Сремске, коју ће у власт
добити краљ Драгутин и његов син Владислав.
У време краља Драгутина све ове земље су у
нераскидивој вези. Наиме, земље Браничево
(којој припада Кучево, али и неке друге жупе),
4

5

6

7

8

Први помен земље Моравице и
уобличавање њене територије налазимо у
повељи којом се врши формирање епископија у

Ж. Андрејић, Земља Кучево, Јасеница и Некудим,
Митолошки зборник 25, Рача, 2011, 32-35.
Некада се Западна Морава у свом горњем току,
вероватно од Овчарско-кабларске клисуре, звала
Моравица. (*** Riječnik JAZU, VII, Zagreb, 1911-1916,
3.)
Д. Лапчевић, Четири жупе – прилог за истраживање,
Гласник Географског друштва 7-8, Београд, 1922, 180192.
Ј. Калић, Србија у доба кнеза Страцимира,
Богородица градачка у историји српског народа,
Чачак, 1993, 47-55.
М. Благојевић, Жупа Моравица и земље Моравице,
Свети Ахилије у Ариљу, Београд, 2002, 13-22.

9

10

11
12
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М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд
1978, 123-147; 281-288.
М. Митић, Истините приче о краљевима српског
средњег века, Ниш, 2004, 67.
Исто, 45.
А. Веселиновић, Чачански крај у средњем веку,
Богородица градачка у историји српског народа,
Чачак, 1993, 70; М. Чанак-Медић, Архитектура
Немањиног доба I, Београд, 1986, 150.

КОРЕНИ
средиштем у Градцу – Чачак, а то би значило да
Морава припада и Моравичкој епископији. При
томе, Благојевић закључује да је земља
Моравице у најширем обиму представљала
Страцимирову удеону кнежевину, држећи се
старе хипотезе да су кнезови Страцимир и
Мирослав рођена браћа великог жупана
Немање. Границу ове кнежевине на западу
представља река Дрина, на југозападу Дабар, то
значи да Међуречје не припада Моравицама, на
северу планински масив Црне горе (линија
Борања-Соколска планина-Медведник-ПовленМаљен-Сувобор-Рудник), на истоку је то линија
која сече Западну Мораву у правцу РудникВујан-Чемерно-Радочело и, на југу, на линији
изнад десне обале река Лим и Увац: РадочелоЧемерница-Златибор.19

процесу организовања аутокефалне српске
архиепископије, на челу са архиепископом
Савом I, 1219. године. У набрајању епископа
српске цркве осми по редоследу је
„моравичскии“. Да се ова епископија називала
исто као и земља Моравице, види се из млађих
извора (повеље краља Милутина и Душана
Хиландару и повеље деспота Стефана
манастиру Милешеви)13: „у Моравицах“. У још
млађим изворима (родословима и летописима)
име ове епископије се јавља у две варијанте, у
једнини и множини: „у Моравици ва храма
светаго Архилиа“, „оу Моравицах, ва храмја
светаго отца Архилиа“ и „ва Моравицах ва
храме светаго Архилиа“ и најмлађем извору
(исправа војводе Есе-бега): „у Павловикиа
землју али прјако у Моравице или у
Херцеговину“.14 Нема сумње да је столица
епископије Моравице при храму Св. Ахилија у
Ариљу у жупи Моравица, чија се историја може
пратити и кроз дубљу прошлост.15

Мора се приметити да Благојевићева
интерпретација о жупи Морави и земљи
Моравице садржи у завршном делу један
значајан превид, када је у питању припадност
жупе Мораве са Градцом (Чачак) ариљској
духовној власти. Имајући у виду толико познат
садржај повеље краља Стефана Немање II
Првовенчаног из 1220. године20, којом под
духовну власт Жичке епархије ставља десет
жупа: Крушилница, Морава, Борач, Лепенице
обе, Белица, Левач, Лугомир, Расина и
Јошаница, јасно је да жупа Морава никако не
може бити у саставу Моравичке епископије те,
према томе, ни земље Моравице. Али, то не
мора да значи да жупа Морава није у старијим
временима припадала земљи Моравице, и
обратно, односно, удеоној области кнеза
Страцимира, или да су земља Моравице и жупа
Морава припадале некој још већој „земљи“ или
„држави“, која се звала Морава.

Територије епископија је чинило више
жупа, али је било уобичајено да се по имену
жупе, у којој је био катедрални храм, именује
епископија16. То се не може сматрати правилом,
имајући у виду да се неке епископије одређују
према још ширим предеоним целинама17. Језгро
епископије Моравице је несумњиво жупа
Моравица, али су њој биле подложене и друге
жупе. Лапчевић је, као и Д. Павловић18, сматрао
да су поред Моравице постојале и жупе:
Лужница, Рујно, Бјелица, Рудник и Црна Гора.
Против ових претпоставки изразио је неслагање
М. Благојевић, имајући у виду да се ове „жупе“
уопште не помињу у изворима, као и то да
планине и планинске области, попут Црне горе,
Рујна и Рудника, нису ни могле имати статус
жупе. С друге стране, Благојевић сматра да је
земљи Моравице припадала жупа Морава, са
13

14

15

16

17

18

Када је у питању име места где се
налази седиште Моравичке жупе, где се
налазила и катедрална црква Св. Ахилија
епархије Моравичке, постоје докази да се и оно
према истоименој реки звало Моравица.21 У
прилог ове тврдње иде појава имена овог места

С. Новаковић, Законски споменици српских држава
средњег века, Београд 1912, 389, 394, 431, 607.
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи,
Ср. Карловци, 1927, 26, 27, 47, 178, 182, 183, 192, 194,
198; Исти, Старе српске повеље и писма, I/2, 235, 236.
Г. Томовић тврди да се не зна где је било прво
седиште моравичког епископа, али да је морало бити
на подручју моравичке жупе, у долини реке
Моравице. (Иста, Историја Титовог Ужица, Т.
Ужице, 1989, 125.)
Рас, Топлица, Дабар, Будимља, Моравица, Хвосно,
Липљан, Зета.
Ван ових одредница остаје епископија Жича, која је и
столица архиепископа.
Д. Павловић, Средњовековне жупе у Западном
Поморављу, Зборник радова Народног музеја X,
Чачак, 1979, 51-67.
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М. Благојевић, Жупа Моравица и земље Моравице, 2122.
С. Новаковић, Законски споменици српских држава
средњег века, 572.
И у првом турском попису, 1476. године, бележи се
село Моравица које припада примићуру Хранку,
Радотином сину, а под управом главног кнеза
Радована Бакића. Моравица се помиње и у попису
1525. године, али је тада мало село. Аличић сматра да
је то Моравча, заселак у Чичкову, у данашњем селу
Радошеву код Ариља. (А. Аличић, Турски
катастарски пописи неких подручја Западне Србије
XV и XVI века I, 91; Исто II, 526.)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
види да су се вратили паганизму и да их је
потом Ахилије поново преобратио. Срби су,
коначно, примили хришћанство у време кнеза
Мутимира, око 879. године24. Археолошки
налази из IX–XI века показују да је овде
постојало
црквено
средиште
и
у
преднемањићком добу.25 Ако се има у виду
текст Никодима химнографа, место у коме је
било и старије епископско седиште се „од
почетка“ звало Моравица. Уколико се прихвати
да је име реке, према коме је одређивано име
жупа и жупског средишта, произилази да је и
седиште жупе Морава имало исто име. То значи
да је Градац моравски, данашњи Чачак, у неко
неодређено старо време пре XI-XII века, имао
име Морава.

у Житију Св. Ахилија. Чини се да су у неко
неодређено време са Преспе биле пренете
чудотворне мошти Св. Ахилија Лариског у
Моравице. На основу једне српске верзије
службе патрону моравичке катедрале и његовом
кратком житију, које је за Ариље написао неки
Никодим крајем XIV века, тврди се да су овде
чуване мошти неког Св. Ахилија, за кога се
верује да је био из Ларисе. Тврди се да је
Ахилије пореклом из источног дела царства
Константина Великог и да је из хришћанске
породице. Био је постављен за епископа Ларисе
и учествовао на Првом Васељенском сабору, на
коме је осуђен Арије, а потом је чуо да се међу
Трибалима, који себе на свом језику називају
Србима,
раширила
јерес
„Навата
Трапезонтскаго“. Ахилије се упутио у
трибалске крајеве, „прогнао јеретичку таму... и
многе врати к Богу“, али је при повратку био
убијен од злочинаца „на мјастја глаголиејам
Моравица... идјаже и чстниие иего моши
положени бише и мура благооханиа и ди ниниа
истакајут исцјалиениом дари обилно...“.22 Тврди
се и да је Трибале покрстио и просветио својим
проповедима апостол Тит23, а из овог текста се
22

23

Постоје претпоставке да је седиште
моравичке епископије 1220. године било при
Богородичиној цркви манастира Моравски
Градац.26 Богородица градачка се први пут
помиње у Студеничком типику, писаном од
1207. до 1215. године. Полазећи од устаљене,
али нетачне тврдње да је Страцимир био рођени
брат великог жупана Стефана Немање, сматра
се да је Богородичину цркву подигао после
1168, а пре смрти, пре 17. јуна 1190. године.27
„Срацимир сазда црков Богородици Градац при
рјацја Моравја“.28 Сасвим је очигледно да се
Богородичина црква у Градцу налазила у жупи
Морава и да није припала 1220. године
Моравичкој епископији, већ Жичкој, изузета од
сваке епископске власти, тако да у њој и није
Св. Сава успоставио епископску столицу.
Међутим, пошто смо доказали да кнезови
Страцимир и Мирослав нису рођена браћа
Стефана Немање, већ његова браћа из
стричевске гране, и да су у питању синови
великог жупана Десе, успоставили смо нову

Љ. Васиљев, Ариљски преписивачки центар и култ
светог Ахилија код Срба, Научни састанак слависта у
Вукове дане 14/1, Београд, 1985, 165-175; К. Иванова,
Неизвестна србска служба за св. Ахил лариски
(Преспански), Староблгарска литература, књ. 31,
Софија, 1999, 24-40; М. М. Петровић, Нови подаци
Никодима химнографа о јереси у Србији и Босни
средњег века, Историјски часопис XLVII, Београд,
2002, 59-73; Д. Војводић, Зидно сликарство цркве
Светог Ахилија у Ариљу, Београд, 2005, 114.
Постоји предање да је цркву Св. Петра и Павла „по
сред Раса“ сазидао Тит, ученик апостола Павла, још у
I веку. (Ј. Нешковић, Р. Николић, Петрова црква у
Новом Пазару, Београд, 1987, 6-7.) Постоје
претпоставке да се Св. Сава позивао на ово предање
приликом добијања аутокефалности српске цркве, јер
се она, према канонима православног обреда
Цариградске патријаршије, могла стећи само ако је на
њеном тлу постојао храм који је сазидао неки од
Христових апостола. Теодосије описује Св. Симеона и
Саву: „Већи од Тита, који раније дође у Далмацију,
затим се ви јависте“. (Т. Јовановић, Стара српска
књижевност, Београд-Крагујевац, 2000, 48.) И натпис
на једном печату говори у духу ове легенде: „храм с.
Апостола Петра и Павла: 'созд. Апостола Тита' “. (С.
Косановић, Српске старине у Босни, Гласник СУД
XXIX, Београд, 1871, 185.) Апостол Павле је писао из
Рима: „Настој што пре доћи к мени. Јер, Дема ме,
заљубљен у садашњи свет, напустио и отишао у
Солун. Карсенције у Галицију, Тит у Далмацију...“.
(Друга посланица Тимотеју, 4 : 9, 10.) Пећки
летописац каже да је Немања поново крштен „у храму
светих апостола Петра и Павла, који је подигао Тит
апостол у оно време на подобије кумирница
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ондашњих“. То исто се понавља и у Троношком
летопису.
Ч. Марјановић, Историја српске цркве, Београд, 2001,
42.
Т. Суботин-Голубовић, Култ светог Ахилија
Лариског, ЗРВИЗ XXVI, Београд, 1987, 21-33; М.
Чанак-Медић, Свети Ахилије у Ариљу, Београд, 2002,
55-81; Иста, Из историје Ариља, Саопштења XIV,
Београд, 1982, 25-50; Иста, Архитектура друге
половине XIII века I, Београд, 2006, 95-97.
Г. Бабић, Низови портрета српских епископа,
архиепископа и патријарха у зидном сликарству (XIIIXVI в.), Сава Немањић – Свети Сава, Београд, 1979,
323.
М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура
Немањиног доба I, Београд, 1986, 149.
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи,
20-21.

КОРЕНИ
хронологију и Богородичине цркве у Градцу29.
Она је могла бити грађена, са већим габаритима
од Богородичине цркве у Студеници, само у
време врховне власти њиховог оца, жупана
Десе, до 1160. године,30 а не за време жупана
Стефана Немање. То би могло значити да је
само у то време, а можда ни тада, црквено
седиште Моравичке епископије, која је
покривала територију удеоне области кнеза
Страцимира, могла бити у Градцу. Да се нешто
догађало у вези успостављања црквених
седишта у удеоним областима у периоду пре
1166. године говоре и градње цркава у Топлици
од стране Стефана Немање. То би у исто време
био и један о одговора на питање зашто су Св.
Сава и његов брат Стефан Немања
Првовенчани померили епископску катедру у
место Моравица при старијем храму Св.
Ахилија. Уколико је катедра Моравице и била у
Богородичиној цркви у Градцу, то би значило
да је Страцимир епископско седиште пренео из
Св. Ахилија нешто даље на исток, а то би могло
значити да су границе његове удеоне кнежевине
још источније, највероватније, до реке Велике
Мораве. После Страцимирове смрти се не
појављују његови наследници, тако да ће
Богородица градачка бити преузета од
Немањиних потомака. То јасно говори и Жичка
повеља, којом су екстериторизовани и стављени
под краљевску власт и бригу манастири које је
градио Стефан Немања: Студеница, Св. Ђорђе у
Расу и Хиландар, али и Богородица у Градцу.

једна Морава наводе се као области које је
велики жупан Стефан Немања придобио од
„Грчке земље“, при подизању пропале своје
дедовине.31 Поморавље би морало бити област
у долини Велике Мораве, јужно од Кучева и
Браничева, тамо где је био град Равно, на месту
некадашњег римског Horreum Margi,32 а
данашње Ћуприје. Никита Хонијат бележи
неодређено да је до битке између војски
великог жупана Стефана Немање и цара Исака
Анђела, 1190. године, дошло на реци Морави.
Поражена српска војска се „повуче у дубоку
пустињу“. Цар, потом, „удари... у кућу онога...
па докрајчи њега и дрвље његово и камење
његово“. Сматра се да овде није у питању баш
Немањин двор (у Расу).33 Могла би то бити
Немањина стара престоница у Топлици, али и у
Равном (Ћуприја). Тричковић је већ изразила
мишљење да се битка одиграла око Равног.34
После пораза Немања се повукао у „пустињу
над пустињама“, а то је била „пустош Петрус“.
Заправо, сматра се да је жупа Поморавље са
градом Равно била на десној обали Велике
Мораве. Имајући у виду да жупе имају
истоветна имена као реке у чијим долинама се
налазе, као и то да и жупска средишта имају
истоветна имена, произилази да се некада и
Равно звало Морава, ово тим пре, пошто се
према имену реке тако звало и у римско доба. У
Равном, на граници Србије, првa половина XIII
века, састали су се угарски краљ Андрија II и
српски велики жупан Стефан Немања II.

Када
разматрамо
питање
жупа
Моравица и Морава и земље Моравице, готово
да одмах долази помисао да је морала постојати
и земља Морава. Поморављe са Ушком и још

Друга Морава се помиње у вези са
Липљаном и Врањем, што јасно говори да је у
питању долина у горњем току Јужне Мораве.35
Осим наведених топонима и хидронима, треба
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30
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Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Пазар, 2002,
37-82; Исти, Свети Сава, Рача, 2004, 5-55; Исти,
Прилог истраживању о великим жупанима
Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим
могућим потомцима, Митолошки зборник 13, Рача,
2005, 43-50; Исти, Света српска лоза, Рача, 2005;
Исти, Црква свете Богородице у Доњој Каменици,
Рача, 2007, 27-38; Исти, Ко је хумски кнез Мирослав и
када је настало његово јеванђеље?, Митолошки
зборник 18, Рача, 2008, 133-149; Исти, Средњовековна
Топлица, баштина жупана Марка и његових
потомака, великих жупана Стефана Вукана и
Стефана Немање, Митолошки зборник 21, Рача,
2009, 24-29; Исти, Старија и новија трагања за
пореклом великог жупана Стефана Немање и
потпуни преокрет с новим резултатима, Митолошки
зборник 21, Рача, 2009, 155-156.
Исти, Ко је хумски кнез Мирослав и када је настало
његово јеванђеље?, Митолошки зборник 18, 135, 146.
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Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд, 1988,
55, 72-73.
Још од римског доба, па све до XIX века, Морава је
била пловна до града Horreum Margi (Ћуприја). Име
овог града у римско време значи „Житница Мораве“,
што би могло значити да је била главно место
провинције Мезије.
*** Византијски извори за историју народа
Југославије IV, Београд, 1971, 225-231.
Р. Тричковић, Ћуприја и Средње Поморавље до Првог
српског устанка, Бој на Иванковцу 1805, Београд,
1979, 92.
Приликом испраћаја своје супруге Јелене на
гостовање у родну Бугарску, краљ Душан је ишао
преко Врања, а потом борави у Морави, где издаје
повељу старцу Јовану на манастир Св. Николе
Мрачког. (С. Новаковић, Законски споменици, 408.)
Идући преким путем, „до неког краја које мештани
називају Морава“ стигао је и састао се са краљем
деспот Оливер. (*** Византијски извори за историју
народа Југославије VI, Београд, 1986, 385.)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Ушка, али ће бити изузета Расина. Када су
Немању напала његова браћа, 1168. године, они
са војском „уђоше у земљу светог до места
званог Пантина... И пошто се тако приближио
граду Звечану“ то значи да су продирући с југа
прошли кроз Кострц – Косово и Хвосно –
Метохија, тако да индиректно сазнајемо да ове
области припадају тој источној земљи, коју је
пре тога Немања заузео од неког од своје браће.

рећи да постоје реке Биничка Морава и
Моравица, које формирају Јужну Мораву, као и
још једна Моравица, десна притока Јужне
Мораве, која се улива код Алексинца. Појава
топонима који означавају жупе или веће
предеоне целине под именом Морава (две),
Поморавље и Моравица (три) сасвим су,
логично, у вези са истоименим хидронимима у
сливу Велике, Западне и Јужне Мораве. Дакле,
на Балкану постоје три Мораве и три
Моравице.36

Северни део Источне земље се најлакше
уочава према Жичкој повељи, којом су под њену
духовну
власт
стављене
десет
жупа:
Крушилница, Морава, Борач, Лепенице обе,
Белица, Левач, Лугомир, Расина и Јошаница.39
Ово је земља јужно од Кучева и Браничева,
источно од Раса и земље Моравице, а северно
од удеонe земљe Стефана Немање, 1127.
године. То би била земља једног од двојице
старије Немањине браће.40 За жупана Белуша Бела Уроша, који је владао само годину дана
после брата Примислава и потом отишао у
Угарску, каже се да је живео дуго и тамо умро.
Имајући у виду то, сматрамо да је северни део
Источне земље, онај који је доспео под власт
Угарске, био удеона земља жупана Бела Уроша
- Белуша41 којој је припадало и Браничево са
Кучевом. Тако произилази да је удеона област
жупана Белуша обухватала највећи део земље

Већ у време првих Немањића не знамо
за земљу Мораву и град Мораву, већ само за
поједине жупе и области са истим именом.
Постаје јасно да је после угарских и
печењешких освајања јужно од Саве и Дунава у
XI-XII
веку
некадашња
словеносрпска
архонтија, потом византијска тема Морава,
нестала као шира административна целина. Део
некадашње земље Мораве, који је био или је
враћен под утицај српске државе, називан је
Источна земља.
Стефан Првовенчани у Житију Симеона
Немање каже: „А када је одрастао (Стефан
Немања) до младићства (пунолетства) и примио
14 честочаства својег, по имену Топлицу, Ибар
и Расину и зване Реке“.37 Код Доментијана
налазимо прецизније допуне у вези са овим
догађајима: „кад је доспео до младићког реда, и
дотле да га сједине ка законитом браку, би му
дан део његовог отачаства, Источна земља, и
живљаше на истоку... Када је овај Божји
причастник (Немања) живео на истоку, источни
цар цариградски даде му део од источне земље
свога царства (Дубочицу)... Господ постави
овога преподобнога... прво на исток, и показа га
светлијег од сунца, да светли... све своје
отачаство... И живећи на истоку у свом делу,
поче зидати манастир... и док се још на истоку
бавио... у томе своме делу поче зидати други
манастир...“.38 Значи да је Стефан Немања
добио своју удеону област, као део земље којом
влада његов отац када је постао пунолетан,
1127. године. Чини се да Истoчну земљу коју је
добио представљају жупе Топлица, Ибар,
Расина и Реке. Тој Немањиној земљи ће бити
касније припојена и Дубочица, а када се
формира на том простору Топличка епископија
под њену духовни власт укључене су Загрлата и

39
40

41
36

37

38

Насупрот овоме, у Чешкој постоје само по једна
Моравица и Морава.
Д. Богдановић, Старе српске биографије, Београд,
1968, 68.
Л. Мирковић, Животи Св. Саве и Св. Симеона,
Београд, 1938, 224-227.
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С. Новаковић, Законски споменици, 573.
Доказивали смо да Тихомир, Страцимир-Константин
и Мирослав нису рођена браћа великог жупана
Стефана Немање, као и ко су њихови очеви.
Тихомиров отац је велики жупан Урош, Страцимиров
и Мирослављев отац је велики жупан Деса, а жупан
Стефан Вукан је отац великог жупана Немање.
Стефан Немања има само два старија брата: велике
жупане Примислава и Белуша. (Ж. Андрејић,
Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и
Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, 3782; Исти, Прилог истраживању о великим жупанима
Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим
могућим потомцима, 43-50; Исти, Црква свете
Богородице у Доњој Каменици, 27-38; Исти, Ко је
хумски кнез Мирослав и када је настало његово
јеванђеље?, 133-149; Исти, Средњовековна Топлица,
баштина жупана Марка и његових потомака, великих
жупана Стефана Вукана и Стефана Немање, 24-29;
Исти, Старија и новија трагања за пореклом великог
жупана Стефана Немање и потпуни преокрет с
новим резултатима, 155-156.
Изгледа да је име Белуш из корпуса народних имена.
Исти случај би био и са именом Белош, најстаријег
сина великог жупана Уроша I. Међутим, имајући у
виду да је господар Белоградчика и Видина, у првој
половини XIV века, у народу био познат као Белаур, а
да се, како смо утврдили, званично звао Бела Урош, то
се да логично претпоставити да су имена Белош и
Белуш кованице од Бел(о) (Уро)ш и Бел(а) У(ро)ш.

КОРЕНИ
Морава, в земли Моравстјаи, Моравска,
Моравскаја страна, Моравска област, епископ
Великие Морави, Долна Морава, Морава
Хорна... сличности су потпуне. Имајући све то у
виду, претпостављено је да постоји више
Морава над којима влада Велика (Морава).44
Реч је о ширем простору, који се у изворима
помиње као „Српска Морава“.45

Морава. Јужни део источне земље чине:
Патково, Кострц, Ситница, Лаб, Липљан,
Хвосно са Подримљем и Пилот. Имајући у виду
да је Примислав после свргавања добио „део
земље“ веома плодне и подесне за испашу
стоке, сматрамо да је ово његова удеона област.
Источни део Источне земље, јужни део земље
Морава: Топлица, Расина, Крушилница,
Загрлата, Реке и Ибар је удеони део најмлађег
брата Стефана Немање. Сва три ова дела
представљају Источну земљу Рашке, која је
баштина великог жупана Марка. Када су у
питању синови жупана Примислава, они су
имали Хум и Захумље. После битке код
Пантина Хум и Захумље су дати кнезу
Мирославу, а Моравица и Морава градачка
кнезу Страцимиру.

Постојање племена Морављана и
архонта Моравије јужно од Дунава јасно
наговештава да је у питању једна „земља“ којом
он влада, а то опет значи да ту земљу насељава
једно племе, или више племена која имају и
једно обједињавајуће заједничко име, према
коме се и земља назива. Из адресара се види
јасно да је једино архонт Срба ословљен са
етничким одређењем, док су остали именовани
према топонимима и хидронимима: Дукља,
Конавли, Захумље, Травунија и Моравије. То
српско племе је названо Моравци по реци око
које обитавају, а то може бити једино Морава
(Велика, Западна и Јужна). Назив земље,
односно архонтије у множинској форми јасно
говори да је то земља у склопу више река под
именом Морава, а то значи да архонтија
Моравије обухвата, више или мање, области у
сливу Велике, Западне и Јужне Мораве. Сасвим
је извесно да Моравије подразумевају и
обухватају и „мале Мораве“, односно области
око река са именом Моравица.

У Спису о церемонијама византијски
цар Константин VII Порфирогенит (911-959.)
међу малобројним градовима у Србији помиње
Међуречје и Дресник. За Међуречје се
претпоставља да је био на ушћу река Моравице,
Скрапежа и Ђетиње. Г. Томовић је, имајући у
виду постојање грађевина из IX века у
комплексу манастира Ариља, на ушћу Рзава и
Моравице, сматрала да се ту и тада налазио
црквени центар и насеље Међуречје. И
Дресник,
други
град
који
помиње
Порфирогенит, повезује се са ужичким крајем,
односно, са великом градином у селу Дрежник,
а које се налази југоисточно од Ужица, на левој
обали Великог Рзава.42

Византијском темом Моравом и
Порфирогенитовом „Моравије“, а све у вези
скорије објављеног каталога печата из
Дамбартон Оукса и Музеја Фог, позабавио се у
својој студији С. Пириватрић. У овом каталогу
је презентиран печат, који је према натпису
приписан Адралесту Диогену, протоспатору и
стратегу Мораве. Адралест Диоген је био нећак
Варде Фоке, синовца цара Нићифора Фоке (963969.), а припадао је знатној породици Диогена.
Допушта се могућност да је Адралест Диоген,
као нећак Фокин и један од Цимискијевих
стратега, наставио освајања у унутрашњости
Балкана после пада Бугарског царства, 971.
године. После почетка побуне Самуила и
његове браће, 976. године, нема више помена о
Адралесту Диогену и византијској теми
Морава, тако да остаје да се нагађа како је она

У Спису о церемонијама византијског
цара Константина VII Порфирогенита (911959.) важан податак представљају адресе
писама, које цареви Константин и Роман шаљу
страним владарима, наводе се и архонти
јужнословенских племена и земаља: архонту
Хрватске, архонту Срба, архонту Захумљана,
архонту Конавља, архонту Травуњана, архонту
Дукље и архонту Моравије.43 И арапски писац
Ал Масуди, 940-950. године описује и набраја
јужнословенска племена: „За Србима иде племе
Морава, за овим племе Хрвати...“. Давно је
примећено да се архонт Моравије не може
једначити са кнезом Велике Моравске, северно
од
средњег
тока
Дунава,
која
у
Порфирогенитово време више није ни постојала
као самостална држава. Када се упореди назив
Порфирогенитове
Моравије,
Масудијевог
племена Морава и реке Велике Мораве на
Балкану са називима чешке Мораве: Моравиа,
42
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Г. Томовић, Историја Титовог Ужица, 118.
*** Византијски извори за историју
Југославије, II, Београд, 1959, 78.
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Р. Јакобсон, Великаја Моравија или великаја над
Моравои?, Езиковедско-етнографски изследванија в
памет на академик Стојан Романски, Софија, 1960,
483-484.
Г. Томовић, Жупа Морава и нахија Морава, Рудо
Поље-Карановац-Краљево, Београд-Краљево, 2000,
35.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
пропала.46 Када је дефинитивно уништена
Самуилова царевина, 1020. године, Василије II
је формирао нове теме: Бугарска, Паристрион,
Македонија и Сирмијум, а највероватније и
теме Србију и Мораву, о којима се још увек
воде расправе. Тибор Живковић сматра да је
Василије основао најмање четири теме на
новоосвојеним подручјима: Србију, Мораву,
Сирмијум и Бугарску.47 Том приликом је
извршено и ново устројство Охридске
архиепископије. У Београдској епископији се
помињу градови са црквама: Београд, Омцон,
Градац, Главентин и Бела Црква. На основу
фонетских сличности С. Новаковић је Омцон
идентификовао као Ужице48. Али, на подручју
Ужица и непосредне околине до данас нису
откривени археолошки налази из прве половине
IX века. М. Кашанин је претпоставио на основу
сличности имена и античких и средњовековних
налаза и споменика да је Бела Црква на
простору данашњег села Карана. Међутим,
убикације ових места остају отворена питања и
не могу се узимати у разматрање.

Дељана „син(а) Гаврила Радомира, унук(а) цара
Самуила“, 1040-41. године, његовог доласка у
град Мораву и ширења устанка на југ.
Моравице су у првој половини X века
биле у саставу Србије кнеза Мутимира (851891.) и његових наследника51, а источне границе
Моравице и Раса су биле источне границе
Србије према Бугарској.52 Као да је некадашња
Источна земља-Моравија, односно тема
Морава, добила ново име и постала тема
Србија.
У време власти кнеза Мутимира у
Србији, око 862. године, на позив словенског
кнеза Растислава (846-870.) у Велику
Моравску53, око реке Мораве54 и њених притока
Свитаве, Ваха и Њитре, у данашњој Чешкој,
византијски цар Михајло III је упутио своје
учене мисионаре, Константина и Методија. По
51

Сасвим је извесно да за време Василија
II тема Србија постоји и да је под
заповедништвом
Константина
Диогена.
Пронађена су четири гувернерска печата
стратега теме Србије; два Константина Диогена
и по један Николе и Константина. Овај
Константин се наводи и као дука Солуна,
Бугарске и Србије. Имајући ово виду, Љ.
Максимовић сматра да се тема Сирмијум може
поистоветити са темом Србијом и да је њено
престоно место био Сирмијум.49 Тема Србија се
простирала, сматра се, око Саве и Дунава,
вероватно и јужније, као и на простору
данашње Источне Србије (Браничево, Тимок).
Позивајући се на Барски родослов, дошло се до
закључка да су периферне области Срба
представљале тему Србију, а то су слив Мораве
са Београдом и можда област Сирмиј.50 И баш
на простору теме Србије: Београд, Кучево,
Браничево и Мораве дошло је до устанка Петра
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С. Пириватрић, Византијска тема Морава и
„Моравије“ Константина VII Порфирогенита, ЗРВИ
XXXVI, Београд, 1997, 175-177.
Т. Живковић, Портрети српских владара, Београд,
2006, 107.
С. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI
века, Глас СКА LXXVI, Београд, 1908, 43.
Љ. Максимовић, Организација византијске власти у
новоосвојеним областима, ЗРВИЗ XXXVI, Београд,
1997, 39.
Љ. Максимовић, Тријумф Византије почетком XI
века, Историја српског народа 1, Београд, 1981, 174175.
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Ж. Андрејић, Старија и новија трагања за пореклом
великог жупана Стефана Немање и потпуни
преокрет с новим резултатима, 138-139, 166.
С. Ћирковић, Србија између Византијског царства и
Бугарске, Историја српског народа I, Београд, 1981,
161.

Уједињење Моравског и Њитранског кнежевства
под влашћу Моимира извршено је око 833. год.
Из Њитре је изгнан кнез Прибина са сином
Коцељом од стране Франака и они су се упутили
Радбогу, маркгрофу Источне марке, али нису
примљени, па су отишли код бугарског кнеза
Маломира (831-836). После тога одлазе код
хрватског кнеза Ратимира и, најзад, код
карантанског грофа Салахона, где прихвата
франачко вазалство и постаје војвода у Панонији
око језера Балатона, 846. године. Фулдски
летописац каже да је Лудвиг Немачки победио
846. године Морављане под Моимиром и
Растиславом, али без већих последица по њих,
јер су ови средином 848. године напали Франке.
Лудвиг је напао Растислава и 855. године, али
без успеха. (Ф. Геила, Византииское посолство в
Великују Моравију на политичиском фоне
тогдашнеи Европи, Magna Moravia, Praha, 1965,
93-95.) Нов напад је уследио 858. Најстарији
Лудвигов син, Карломан, је напао моравске
Словене, млађи син Лудвиг је упућен на
полабске Ободрите (Бодриће), а гроф Такулф,
управитељ Српске марке, против Лужичких
Срба. Франачки вазал Прибина је погинуо у
борбама с Моравцима.
Индикативно је да се словенска земља на северу, око
реке Мораве, зове Велика Моравска. Име земље
упућује да се река морала звати Велика Морава, а није
тако. Може бити да се ова земља у старијем периоду
звала Моравска, а да је после територијалних
проширења прозвана Велика.

КОРЕНИ
свему судећи, кнез Растислав55 је склопио савез
са Византијом, а на то су Франци склопили
савез са Бугарима. Краљ Лудвиг је напао
Моравску и натерао кнеза Растислава на
предају, 864. године, а Методије и Константин
су отишли код панонског кнеза Коцеља. Пошто
се Константин вратио да поучава у Бугарској,
Методије је остао у Моравској, да би га кнез
Коцељ поставио за панонског епископа, на
столици апостола Андроника, који је био
учитељ словенског народа. Нестор тврди да је
апостол Павле долазио до Мораве у Илирику да
шири хришћанство и том приликом поставио
Андроника за епископа.56 Ако је Панонска
епископија била са седиштем у Сирмијуму, где
је био Андроник, то би значило да је у
Сирмијуму боравио и Методије, односно да је
то територија великоморавског кнеза Коцеља. У
зиму 868. Константин се разболео, примио
монашку схиму као Ћирило и умро 14.
фебруара идуће године. Методије је отишао у
Панонску, именован од папе за панонскосремског надбискупа. Међутим, нитрански кнез
Светоплук је на превару заробио свог стрица
Растислава и предао Немцима, који су га
ослепели и затворили у манастир. Убрзо је
убијен и кнез Коцељ, а Методије одлази у Рим
да оправда свој рад. Словенско богослужење је
поново одобрено и Методијева управа.
Методије одлази у Цариград 882, а по повратку
у Моравску умире, 6. априла 885. године. Затим
је Светоплук протерао његове ученике, који су
се склонили у македонске, бугарске, српске и
приморске крајеве.57

Моравске до Срема су јединствени, што се
објашњава великом сродношћу становника, а
накит је византијског стила. М. Ћоровић је на
основу археолошког материјала дошла до
закључка „да постоје разлике између налаза у
северној Србији, западно од Београда и налаза у
северној Србији, источно од Београда“ и на
основу уочавања те границе хипотетично
претпоставила да се „и у сасвим раној историји
Словена
одражавала
касно-античка
терироријална подела Балкана... при којој је
граница између Источне и Западне половине
почињала негде од Београда“.59 У северном
делу Источне Србије се веома рано појављују
специфични облици минђуша, чији је доњи део
округле карике обавијен густо намотаном
жицом. Овакав тип минђуша користи се на
читавом словенском простору само у IX веку уз
северну границу Северне Србије и у јужној
Словачкој.60 Други тип минђуша, са три
неједнаке јагоде, јављају се од краја X века и
трају све до XVIII века. Најстарији примерци су
опет
пронађени
уз
северне
границе
североисточне Србије (Кладово, Смедерево) и у
јужној Мађарској (Токај).61
Порфирогенит каже да се иза славног
града Сирмиума простире некрштена Велика
Морава, којом је владао Сватоплук. На основу
овога се дало закључити да се већ на простору
око Драве налазио пагански део Велике
Моравске. Сватоплук се одбранио од Немаца,
892. године, али је умро 894. године, а његови
синови Мојмир II и Сватоплук II су ступили у
ривалство и замршене политичке игре. Ова
нетрпељивост је довела до тога да је дошло до
катастрофалног
пораза
моравско-баварске
војске, 906. године, од стране војске угарског
кана Арпада (896-907). Уследио је коначан
нестанак Велике Моравске, затим Угари
побеђују Бугаре под Београдом, да би долинама
Мораве и Косова кренули ка мору, опљачкавши
Србију и Хрватску.62 Масе словенских
избеглица из Моравске су кренуле на југ,
склањајући се код Хрвата, Бугара, Срба и
других народа. Нема суње да је под ударом
Угара дошло до сеобе, у којој се један део
Мораваца са севера населио у Морави на
Балкану. Одмах се намеће питање да ли су том
приликом донели и име Морава из своје старе

Под власт Велике Моравске доспела је
Панонска кнежевина (између Дунава, Драве и
реке Рабе), а на југ је допирала све до Саве, где
се граничила са Бугарском. Великоморавска
кнежевина се често назива империјом –
Моравска империја.58 Нешто јужније, на десној
обали Саве и Дунава регистровани су Кучани,
Моравци и Бодрићи. Археолошки налази од
55
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Ростислав – Растислав се звао Растица, а био је удеони
кнез са Светопулком и другим „Моравианима“. (Ф.
Геила, Византииское посолство в Великују Моравију
на политичиском фоне тогдашнеи Европи, 109, 115.)
A. Loma, Podunavska prapostojbina Slovena legenda ili
istorijska realnost?, Јужнословенски филолог XLIX,
Београд, 1993, 215.
Ђ. Трифуновић, Ћирило и Методије, Прилози
језичком и књижевном образовања, Зборник 1,
Друштво за српски језик и књижевност, Београд,
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М. Ћоровић-Љубинковић, Ка проблему словенизације
Београда и Северне Србије, Годишњак града Београда
XXV, Београд, 1978, 20.
Исто
Исто
М. и Ђ. Јанковић, Словени у југословенском
Подунављу, Београд, 1990, 33, 34-36.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Мораве у Дунав. Моравски епископ се помиње
на једанаестом месту у списку балканских
епископа у XI веку. Иако се град на ушћу
Мораве у Дунав називао Морава, не мора да
значи да је он стално припадао земљи Морава, а
то значи ни области Кучево, којој овај град
несумњиво припада. Исти случај би био и у
вези са Браничевом. Град Браничево се налази
на узвишењу при ушћу Млаве у Дунав,
недалеко од границе области и града Мораве.
То би значило да Мачва, Кучево и Браничево
нису у једном тренутку припадали Моравији и
да је она била јужно од њих. Исто тако,
Моравија и епископија Морава су источно од
земље Рас, која је почетком XIII века у саставу
истоимене епископије.

постојбине? У склопу ратова Угара са Великом
Моравском и сукоба са Бугарима треба
сагледавати и напад на кнеза Петра и Србију од
стране бугарске војске и њиховог експонента
Клонимира, 896. године, а потом и његовог
сина Часлава.
Још је Баварски географ, 815-817.
године, помињао две Мораве као државне
организације, између којих је при набрајању
поставио Бугарску63 и тиме јасно ставио до
знања да су то две различите земље. У
фалсификатима посавског бискупа Пилгрима,
973. године, од папе Бенедикта VI тражи се
повратак права јурисдикције над седам епархија
које се налазе у Источној (Доњој) Панонији и
Мезији „где су биле Аварија и Морава“.64
Пилиграм из Пасауа идентификује Мораву са
Мезијом, што одговара Срему и Северној
Србији.65 Сасвим је сигурно да је у „главном
граду Браничеваца – Морави (Маргуму)
постојала епископија од краја IX века, бар од
879. године.“ Словенској епископији Морава
„без сумње“ припада и тзв. енигматични
„моравски епископ Врацен“, из XI века, кога
помиње у својој Чешкој хроници Козма
Прашки. На црквеном сабору у Цариграду, 87980. године, међу епископима се помиње и
Агатон, епископ Мораве, за кога се
претпоставља да столује у граду Морава, за који
се сматра да је на месту некадашњег римског
муниципиума Маргум66, на ушћу Велике

Као што је већ поменуто, када
Порфирогенит
наводи
међу
балканске
словенске архонте и архонта Мораве, 957-959.
године, одавно на северу не постоји Велика
Моравска. Солунска легенда много касније
помиње међу бугарским архонтима и
„Десимира моравског“.67 Овај податак о
бугарским архонтима говори о томе да је у X–
XI веку земља Морава у власти Бугара, а са тим
временом су у вези и топоними Бугар Морава и
Бугарска шума. Имајући у виду Масудијеве
помене Мораваца, Мораве и Млаве, М.
Ћоровић сматра да је око половине X века
архонтија – држава Морава доиста постојала.
На крају, М. Ћоровић закључује да је балканска
Морава самоуправна, самостална већ почетком
IX века, да је осамдесетих година IX века
вероватно у саставу Бугарске, да је епископ
Мораве у саставу засебне византијске
архиепископије и да је Морава од средине X
века поново самоуправна. „Североисточна
Србија очигледно има своје традиције које се
манифестују и раније и касније у разним
видовима.“68 М. Ћоровић наводи и да су
најстарији епиграфски споменици нађени на
простору
балканске
Мораве:
ћирилски
Темнићки натпис и глагољски на опеки из
Песаче.69 И Владислав Поповић је закључио да
до појаве првих „симптома“ осамостаљивања

63

` P. Ratkos, Pramene k dejinam Vel’kej Moravy, Bratislava,
1964, 138-139.
64
` Исто, 349.
65
`У време раног Римског царства провинција Мезија
Супериор обухвата велики простор од Саве и Дунава
до простора јужније од Скопља на југу. На западу је
граница Мезије на линији Колубара, Моравица,
планина Голија, Проклетије, Шар планина. На истоку
је граница на линији: река Искар, Стара планина,
Бесна Кобила, река Пчиња. Ово је територија која је
припадала Трибалима и Дарданцима. Реч је о
територији која захвата целокупан слив реке Велике,
Јужне и Западне Мораве, условно речено тзв. античке
„Трибалске равнице“.
У `време позног римског царства провинција Мезија
Супериор је подељена на Мезију, Дарданију, Дакију
рипензис и Дакиу медитеранеу. Мезија се налази
јужно од Саве и Дунава, на северу, источно од Дрине,
западно од линије Дели Јован–Озрен и северно од
линије Западна Морава–Троглав–Чемерно–Голија–
Златар–Златибор. Мезија захвата само слив Велике
Мораве, западни и северни слив Западне Мораве,
Колубаре са Мачвом, која се касније назива
Онострани Срем од стране Угара.
66
Назив овог римског муниципиума је Margum Fl.
(Flumen), што би у преводу значило град на реци
Маргум. Тако је забележен на Појтингеровој карти. (Г.

Шкриванић, Monumenta cartographica Jugoslaviae, I,
Античке карте, Београд, 1974, 44.) Сматра се да је то
град на десној обали Велике Мораве, при ушћу у
Дунав, западно од данашњег села Дубравице.
67
` И. Иванов, Сјаверна Македонија, Софија, 1906, 64.
68
М. Ћоровић-Љубинковић, Ка проблему словенизације
Београда и Северне Србије, 21-22.
69
С. Радојичић, Темнићки натпис, Узори и дела старих
српских уметника, Београд, 1975, 7-17; Д. Минић, М.
Ковачевић, Песача, некропола, средњи век; Старе
културе у Ђердапу, Београд, 1969, 189, сл. I-XXI.
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петнаест клирика и четрдесет меропха.
Најстарија убикација ових места С. Новаковића
дала су следећи резултат: Браничево–Костолац,
Морависк –Маргум у Дубравици, Сфентеремон
–Смедерево,
Гронстон–Гружа,
Дивисиск–
Дивостин код Крагујевца или Девојачка стена у
Левчу, Истагланга–Сталаћ и Бродариск–
Ћуприја и закључак да се Браничевска епархија
„пружала с обе стране Велике Мораве,
хватајући цео њезин простор између Космаја,
Рудника и Котленика с једне и планина, које са
истока чине водомеђу Тимоку и Дунаву и
Морави, с друге стране“.76 На дванаестом месту
се помиње Београдска епархија: Београд,
Градац- Ваљево, Оужон (?)– Ужице, Главентин
– Марковац код Младеновца и Бела црква–Бела
црква у Рађевини, са четрдесет клирика и
четрдесет меропха. На тринаестом месту се
помиње нова епархија: Трамон–Срем, без
градова, са петнаест клирика и петнаест
меропха.77 У другој повељи из исте године на
другом месту се појављује епископија Видин у
чијим градовима има четрдесет клирика и
четрдесет меропха. На трећем месту се помиње
епископија Рас са петнаест меропха и петнаест
клирика. На четвртом месту је епископија
Ораиа са дванаест клирика и дванаест меропха.
Епископија Видин се на западу граничила са
Браничевском, епископија Рас се на северу
граничила са београдском, а на југу са
призренском епархијом. С. Новаковић је
одбацио мишљење да је епископија Ораиа са
седиштем у Horreum Margum-у78 сматрајући да

српског Поморавља пада већ у доба владавине
бугарског цара Петра (945-959. године) и да
Порфирогенитов податак не противуречи онима
о борбом са Угарима у Мачви и Срему које
води кнез Часлав, а не Бугари.70 Када
византијски историчар Скилица говори о
устанку Петра Дељана (1041.) помиње град
Мораву као значајну пограничну тврђаву према
Угарској.
Имајући све ово у виду, још је С.
Новаковић претпоставио да се велики део
некадашње римске Горње Мезије звао
Морава.71 М. Љубинковић сматра да је
Браничевска епископија вероватно наследила
територију старије кнежевине Морава72, а то би
значило да се простирала на југ према Нишу,
дуж читавог Поморавља. Имајући у виду
Новаковићеву убикацију, Браничевска епархија
је обухватила следеће области и жупе: Кучево,
Браничево, Звижд, Млава, Ресава, Петрус,
Лепеница, Гружа, Белица, Левач, Лугомир,
Морава, Поморавље. Убикација градова и
територије Браничевске епархије је недовољно
решено, а поготову ако се има у виду да je
убикација Груже и Дивостина код Крагујевца
врло проблематична73, а поготову Сталаћа74.
Моравице, ако је Оужон доиста Ужице, као и
Бела црква у Карану, припадају Београдској
епископији, како је то оценио М. Кашанин.75
Када је Василије II уништио Бугарску
1018. године, извршио је устројство тема и
епископија кроз законске повеље које је објавио
1020.
године.
У
оквиру
Охридске
архиепископије се на једанаестом месту
помиње Браничевска епархија, са следећим
важнијим местима у којима су и одређене
цркве: Браничево, Морависк, Сфентеремон,
Гронша, Дивисиск, Истагланга и Бродариск, са
70

71

72

73

74

75

76

77
78

В. Поповић, Епископска седишта у Србији од IX до XI
века, Годишњак музеја града Београда XXV, Београд,
1978, 37.
С. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI
века, 37.
М. Љубинковић, Ка проблему словенизације Београда
и северне Србије, Годишњак музеја града Београда 25,
21.
В. Катић, Дивичмеђ – раносредњовековно насеље,
утврђење или град, Гласник САД 19, Београд, 2003,
219-220; Ж. Андрејић, Градови, насеља и цркве у
средњовековној жупи Лепеници до XVI века,
Шумадијски записи III, Аранђеловац, 2006, 91.
Н. Ђокић, Браничевска епархија по подацима из
повеље Василија II из 1020. године, Митолошки
зборник 21, Рача, 2009, 97-111.
М. Кашанин, Бела црква каранска, Старинар 4,
Београд, 1927, 127.
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С. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI
века, 36-41.
Исто, 42-45.
Велики римски муниципиум је на Појтингеровој
карти забележен као Horrea Margi, на ушћу реке
Раванице у Велику Мораву. (Г. Шкриванић,
Monumenta cartographica Jugoslaviae, I, 44.) Име овог
града би у преводу гласило Житница Мораве.
Српскословенско име овог града је Равно, како је
забележено и на Идризијевој карти, 1154. године, као
„град у равници који припада Македонији“. (Г.
Шкриванић, Monumenta cartographica Jugoslaviae, II,
Средњовековне карте, Београд, 1977, 16, 20.) Крсташи
са Хајнрихом Лавом су стигли пред град Равно, 1172.
године, али их становници нису пустили да уђу у
град. Срби Стефана Немање су разорили Равно 1183.
године. У Равном је Стефан Првовенчани имао
петнаестодневни састанак са угарским краљом
Андријом II, 1215. године. (К. Јиречек, Историја Срба
I, 149-150, 167-168.) Од XVI века, због великог моста
преко Мораве, Равно је прозвано Ћуприја и то име се
задржало до данас, али ту не постоји утврђење, чак ни
турска паланка од палисада. (О. Зиројевић, Турско
војно уређење у Србији 1459-1683, Београд, 1974, 112157.) Међутим, много касније, на Епшелвицовој

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
у Жичи, од 1220-1228. године, краљ Стефан
Немања Првовенчани је, поред жупа:
Крушилница, Морава, Расина и Јошаница, које
су пре тога већ биле у саставу Србије, подредио
овој епископији и жупе: Лепенице обе, Белица,
Лугомир и Левач.82 То би могло значити да су
ове жупе пре 1185. године, а по свему још од
Василија
II
Бугароубице,
припадале
Браничевској епископији. То би значило да је
Браничевска епископија, једног тренутка
названа Моравска, заузимала просторе од ушћа
Западне Мораве, са обе стране Велике Мораве,
до Дунава. На западу је граница браничевске
епархије ишла вододелницом дуж планинског
ланца: Космај – Венчац - Рудник – Котленик, а
на истоку: Шомрда - Хомољске планине –
Бељаница – Кучај. Произилази да су у време
византијске власти земљи Кучево припадале и
жупе: Лепеница, Гружа (Борач), Белица и
Лугомир. А уколико је наша убикација
Кучевског Загорја тачна, онда би граница на
западу била на реци Колубари према земљи
Мачви.

епископија Браничево захвата све јужно, до
испод Сталаћа, и да се граничи са Нишком. Зато
је Ореју убицирао западно од Призренске
епархије у област Мирдита, у коме је средишње
место Орош – Ороши.79 Произилази да највећи
број клирика имају Видинска и Београдска
епархија, по четрдесет, а то би значило да су
оне највеће. На другој страни, Браничевска има
само петнаест клирика, а означена је као
највећа.
Нема сумње да су земље Браничево и
Кучево још од Василија II биле у надлежности
епископа браничевског, са седиштем у
Браничеву (Стари Костолац). Око опсега
Браничевске епархије, а поготову њеног
простирања на левој страни Велике Мораве,
воде се расправе до данас, а поготову и због
немогућности прецизнијих убикација градова
који се помињу. Своједобно је Новаковић
закључио да се браничевска епархија око 1020.
године „пружала с обе стране Велике Мораве,
хватајући цео њен простор између Космаја,
Рудника и Котленика, с једне, и планине са
истока чине водомеђу Тимоку, Дунаву и
Морави, с друге стране“.80 Посматрајући
устројство браничевске епархије после прве
половине XIII века, ова констатација С.
Новаковића доиста не стоји, али за ранији
период она је сасвим тачна.

Успостављање нове, жичке епархије,
Немањићи су наговештавали обнову старе
Моравско-браничевске епископије и претензије
на те старе српске земље. Почетком XIII века
жупе Лепеница, Гружа, Левач, Лугомир,
Белица, Крушилница, Расина и Морава су на
североисточној периферији српске државе врло
изложене нападима непријатеља са севера и
истока. Један део земље Мораве, Кучево и
Браничево био је у Угарској. Иако је тај
простор Србије периферија, из неког
непознатог разлога, који не може бити мали,
имајући у виду његову изложеност и о коме ми
данас готово ништа не знамо, Св. Сава је
саградио Спасову, епископску цркву у Жичи,
1206-1216. године, у којој је успоставио и
катедру српске аутокефалне цркве. Стога се
може претпоставити да је Жича изабрана зато
што је ту и у раније време било неко црквено
или
административно
средиште
и
да
архиепископ Сава I и врх српске државе није
донео случајно одлуку о томе.83

После ратова 1186-1190. године, са
циљем „обнављања очевине“ и „дедовине“,
велики жупан Стефан Немања је од Византије
преузео и жупе северно од Западне Мораве:
Борач, Лепенице обе, Белицу, Лугомир81 и
Поморавље (на десној обали). Убрзо је дошло
до стварања Српске аутокефалне цркве и
успостављања њених епископија, при чему је
формирана једна нова, Жичка, која је постала
седиште архиепископије. Повељом епископији
карти, из 1718. године, град Равно – Ћуприја је
означен именом Морава! (Д. Пантелић, Попис
пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира,
Споменик САНУ, XCVI, Други разред 75, Београд,
1948, додатак – карта) и на картама Л. Бриона (Париз,
1788.), Ф. Милера (1788.) и Ј. Валка (Беч, 1797.) ово
место се зове Морава хисар и Морава.
79
С. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI
века, 56-58.
80
Исто, 36-37.
81 Лугомир се помиње у походу византијског цара
Манојла Комнена на Србију, 1150. године. Манојло је
са војском кренуо из Ниша и преко Лугомира одлази
ка реци Сави, потом ка Дрини, да би до победоносне
битке над Србима дошло на Тари. (Византијски
извори за историју народа Југославије IV, 1971, 2326.)

82
83

52

С. Новаковић, Законски споменици, 572.
У ранијем периоду Жича је сврстана у цркве настале
на темељима старијег култног објекта, а на основу
резултата археолошких истраживања из 1925. године.
У унутрашњости спољне припрате нађени су темељи,
који са самим храмом немају органске везе, као и
испред куле. Сумњу је унела сачувана оскудна
документација о истраживањима. (Ђ. Бошковић,
Архитектура, у: М. Кашанин, Ђ. Бошковић, П.
Мијовић, Жича, Београд, 1969, 62; Ђ. Бошковић – М.
Чанак-Медић, Нека питања најстаријег раздобља
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другом случају да прекину и одрекну савез са
Бугарима.87 По свему судећи, Тимочани су
насељавали и област уз Дунав, ка Видину и
реци Искар.88

О племенима и земљи јужно од Саве и
Дунава, у сливу Велике Мораве, прве податке
добијамо од франачког хроничара Ајнхарда.
После смрти франачког цара Карла Великог
(814.), његов син Лудвиг Побожни (*778. +840.)
одржао је државне саборе у Хересталу (818.),
Франкфурту (822.) и Ахену (824.) на који су
долазили и представници народа са простора
Балкана, у својству вазала. Ајнхард каже да су у
Хересталу били представници племена:
Абодрита, Гудускана (чији је вођа био Борна) и
Тимочана.
У
Франкфурту
су
били
представници: Абодрита, Срба, Љутића, Чеха,
Мораваца, Преденцената и Авара. Слична
ситуација је била и на сабору у Ахену, с том
разликом што нас Ајнхард обавештава да су
Абодрити - Бодрићи, заправо, Предеценти и да
живе у суседству Бугара.84 Из свега произилази
да је у то време земља Кучана – Кучево морало
бити на већем простору него што је касније
заузимала област Кучево. Кучани су,
највероватније, држали велики простор између
Дунава и Саве, Велике и Западне Мораве, на
истоку и југу, а на западу до Мачве.

За стари римски град Guduskum се
сматра да су му ново име Гудчево, што се
претворило у Кучево, дали словенски
досељеници. Данас је неспорно постојање овог
града све до XV века.89 Област Кучево и потоња
жупа је тек у новије време правилно убицирана.
Схватило се да Кучево није у Источној Србији,
а то мења много тога. То је област која је
омеђена са севера Дунавом, са истока Великом
Моравом, са југа рекама Велики Луг,
Кубришница и Јасеница и са запада планинском

87

М. Ћоровић-Љубинковић, Ка проблему словенизације
Београда и Северне Србије, 21.
88
Плиније помиње на простору некадашње римске
провинције Горње Мезије племе Тимахи, за које се
сматра да су део Трибала или Меза. (П. Петровић,
Римљани на Тимоку, Археологија Источне Србије,
Београд, 1997, 115-116.) На истом простору затичемо
Тимочане, који су имали своју племенску „државу“ –
Склавинију, од почетка VII, па све до краја IX века.
Самостално или у савезу са Гудусканима – Кучанима,
Тимочани преговарају са Францима, 823. године. (***
Историја српског народа I, Београд, 1981, 147.)
Имали су заједничког кнеза Борну (Borna dux
Guduscanorum et Timocainorum). (С. Првановић,
Порекло Тимочана и тимочког дијалекта, Развитак 6,
Зајечар, 1970, 102-106.) По свему судећи, Тимочани су
насељавали и област Видина и Белоградчика. (В.
Влов, Тимочаните и Бдинската област в началото на
IX в. Известија на музеите в северозападна Блгарија
11, Софија, 1986, 36-37; Н. Зајков, Тимочаните в
раната историја на Блгарската држава, Известија
на музеите 13, Софија, 1987, 51-63.) О Тимочанима је
писао своједобно и Рајић, сматрајући да је Борна син
Поринов и да они станују у Мезији, поред
староседелаца Трибала. (Ј. Рајић, Историја разних
славенских народов најпаче Болгар, Хорватов и
Сербов..., III, Wien, 1794, 47; Исто, IV, 1795, 48; Ж.
Андрејић, Владари Трибала, Рача, 2000, 41-42.)
89
Ж. Андрејић, Земља Кучево, Јасеница и Некудим, 3846. Град Кучево се помиње у епској песми, која
говори о догађајима у вези са другом битком на
Косову, 1448. године. Реч је о месту на путу војске од
Сибиња до Косова: „Кад су били код Кучева града…
Код Кучева и код Браничева… За Кучево ни за
Браничево“. Међутим, прави извор за убикацију града
Кучева и најопипљивији податак налази се једино на
карти Франческа Роселија из друге половине XV века,
на којој је записан као Cuzeuo. М. Детелић сматра да
је старосрпско Кучево настало од личног имена,
имајући у виду доказану релацију код Пољака и
претпоставља да је овај стари град био негде на
Дунаву. (М. Detelić, Epski gradovi, Beograd, 2007, 231–
232.)

O племену балканских Мораваца и
њиховој територији се износе само хипотезе.
Позивајући се на Ајнхардове описе, још од IX
века српски и бугарски историчари су
приближно на исти начин убицирали
територије поменутих балканских племена.
Панта Срећковић је, позивајући се на руске
ауторе, лоцирао Бодриће на простор Мачве,
Кучева, Баната и Бачке; Гудускане источно од
Велике Мораве (Браничево), Тимочане око
Тимока и Нишаве, а Моравце око Јужне Мораве
и средњег тока Велике Мораве.85 Слично
мишљење су имали Ковачевић и Јовановић, као
и бугарски историчар Златарски.86
По свему судећи „Тимочани су „морали
имати
некакаву
развијенију
друштвену
организацију која је могла, у име неке чвршће
заједнице да закључи савез“ са Францима, а у

84

85

86

Милешеве, Саопштења XV, Београд, 1983, 10.) У
новије време је оцењено да на простору манастира
Жиче нема никаквих трагова старије култне
грађевине. (Д. Минић, Археолошки подаци о
манастиру Жичи, Манастир Жича, Краљево, 2000,
224.)
R. Novaković, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji,
Beograd, 1985, 9-10.
П. Срећковић, Историја српског народа I, Београд,
1884, 57-59.
Љ. Ковачевић, Љ. Јовановић, Историја српског
народа, Београд, 1894, 28-31.

53

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
линијом Авала-Космај-Букуља.90 Чини се да је
пре XII века Кучево захватало и жупе јужно,
све до Западне Мораве: Лепеницу, Левач, Борач
и Лугомир. Значи да на том простору треба
тражити и град Кучево, а то значи да су долину
у доњем току Велике Мораве, тамо где се
налази и град Морава, насељавали Кучани. То
би, опет, значило да су Браничево насељавали
Браничевци. Пре ће бити да су Браничево
насељавали Бодрићи, који се помињу као такви
јужно од Дунава. У XI веку, племена које
познаје јужно од Саве и Дунава Кекавмен
назива Србима, а то су Кучани, Браничевци
(Бодрићи), Тимочани и Моравци.91 Зато ништа
не чуди што Т. Живковић помишља да су
„Гудушчани,
највероватније
енигматични
Моравци“.92 Он је, свакако, у праву, али
Моравци нису само Гудчани – Кучани.

засноване на налазима бронзаних крстова и
бронзане позлаћене оплате.95
Име чешке Мораве сведено је на
антички хидроним Marus, чија примарна
етимологија, а коју неки аутори оспоравају (О.
Н. Трубачов96), иде преко проширеног
германског облика Marah(w)a. Поред чешке и
српске Мораве, у подунавском сливу су и реке
са истом именском основом: Мориш, античко
Maris(ia) и Мура – Mura и Marus. А. Лома
сматра да је назив Marus био ендемичан за
Подунавље и одбацује тврдњу Трубачова, који
претпоставља да је у основи Margusa-a,
античког имена Велике Мораве у Србији.
Трубачов као потврду за своју тврдњу налази у
облику Marua, који се јавља код Паулина из
Аквилеје, 799. године, не прихватјући Шрама
да су Словени на Балкан донели са севера већ
готов облик Морава. А. Лома се не слаже са
овим када је у питању српска Морава, пошто
сматра да је латински облик Margus млађи,
имајући у виду да антички грчки извори наводе
ову реку као Bargos (Страбон) и Brongos
(Херодот), а све имајући у виду прелазак б у м
на трачком језичком простору: Bargos – Margos,
Brongos – Mrongos. Дакле, Лома претпоставља
да је дословенски развој Margus – Marrus ишао
од старе индоевропске основе Mory, ка
словенском Морве и, најзад, чешкој Mor-ava,
као и да се на тај начин резрешио лингвистички
проблем развоја и порекла ових хидронима.97

Када је Василије II успоставио
Охридску архиепископију насеље Морависк –
Морава се помиње у Браничевској епископији,
из чега се изводи закључак да је епископска
столица из Мораве пресељена у Браничево.
Међутим, Теофилакт Охридски у једном писму,
нешто пре 1107. године, помиње епископа
Мораве, што доводи до тврдњи да је ова
епископија обновљена, али и до супротних, да
податак из овог писма представља архаизам93 и
да се и тако ословљавао браничевски епископ.
За Мораву се сматра да је то антички
град Маргум, који Приск помиње као седиште
епископа и који је опустошен од стране Хуна,
441. године. Приликом напада Хуна 441.
године, неименовани епископ им је, у току
ноћи, предао Маргум.94 Приликом истраживања
Маргума нису пронађени трагови цркве из
потоњег времена, при којој је могла бити
епископска столица. Постоји тврдња да су на
локалитету Црквине, који се налази на простору
овог града, остаци средњовековне цркве,

Историјско-географски проблем две
Моравске је за Лому много сложенији, пре
свега, зато што и западни и источни извори IXX века помињу земљу Моравију и град Мораву
јужно од Дунава. Осим тога, неколико извора:
Лоршки фалсификати, Житије Наумово и
Miracula Sancti Apri, помињу Мезију као област
у којој се налази Моравска. И, имајући у виду
95

` D. Jacanović, D. Spasić-Đurić, Margum, Požareva,c 2003,
39.
96
Олег Трубачов је, полазећи од словенске Мораве,
постојање сродног облика имена ове реке као Marus
видео код Тацита и Плинија. С обзиром да је античко
Marus потпуно слично античким средњедунавским
хидронимима Savus и Dravus, да је дошло до
словенизације имена ових река, да на просторима
Пољске постоје мање реке Sawa, Morawa и Drawa,
чија су имена секундарна и као таква средњедунавски
импорт на север, Трубачов сматра да је дошло и до
импорта имена Морава у Чешку. (О. Трубачов,
Етногенеза и култура древних Словена, Београд, 2006,
80-81.)
97
` A. Loma, Podunavska prapostojbina Slovena legenda ili
istorijska realnost?, Јужнословенски филолог XLIX,
Београд, 1993, 205-206.

90

` Г. Томовић, Жупа Морава и нахија Морава, стр. 36; А.
Крстић, Кучево и Железник, Историјски часопис
XLIX, Београд, 2002, 139-162; Ж. Андрејић,
Средњовековна жупа Лепеница до XVI века,
Митолошки зборник 13, Рача, 2005, 23-26; Исти,
Градови, насеља и цркве у средњовековној жупи,
Лепеница до XV века, Шумадијски записи III,
Аранђеловац, 2006, 185-192.
91
` С. Првановић, Тимочке старине, Зајечар, 1973, 11-27.
92
` Т. Живковић, Словени и Ромеји, Београд, 2000, 132.
93
` Исто, 177-181.
94
` *** Морава, Београд, 2006, 237.
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суседству српских земаља“.102 Дакле, Лома
сматра да та Моравија не улази у корпус
српских земаља и, према томе, да етнички и
није српска. Ако би се тако олако закључивало
из наведеног Порфирогенитовог набрајања,
мирне душе би се рекло да српске земље нису
ни Захумље, Конавли, Травунија и Дукља, као и
ти чији су господари кнезови Хрвата и Срба.
Највећи доказ да су Моравци, а то значи
Бодрићи, Браничевци, Кучани и Тимочани,
сматрани Србима од стране Ромеја, јесте назив
теме Србија.

франачке
изворе,
који
поданике
великоморавског кнеза Растислава називају
Sclavi Margensis–Словени Маргумски, јасно је
да се они не могу довести у везу са чешком
Моравом, већ са градом и реком Моравом на
Балкану. Из тих разлога је мађарски историчар
И. Боба читаву историју Велике Моравске везао
за простор јужно од Дунава у „овострани и
онострани Срем“, поистовећујући Сирмијум са
градом Моравом. Имре Боба изнео је смело
мишљење о идентификацији средњовековне
троапсидалне цркве на локалитету Зидине или
Ширинград (Сиринград - Сирми-град) у
Мачванској Митровици са Методијевом
катедралом и да је откривена гробница испред
јужне апсиде морала садржати Методијеве
посмртне остатке.98 В. Поповић упозорава да
археолошки налази не дају повод за овако
„далекосежно“ закључивање, јер „сахрањивање
епископа на страни која припада Посланицима
није својствено Методију, већ одражава шире
распрострањену праксу“.99 В. Поповић, најзад,
каже за Бобине тврдње о Методијевом гробу да
„не умањују доказану снагу теорије о лоцирању
панонског црквеног седишта и града Мораве на
десној обали Дунава, у некадашњим границама
римске империје“.100 Али, И. Боба је остао при
свом ставу. Осим тога, И. Боба је убеђен да су
град Сирмијум и Морава једно те исто и да је
епископски престо у Сирмијуму од времена
Методија, па све до 1229. године, био
упражњен. И Лома сматра грешком једначење
градова Сирмијума и Мораве, јер је Морависк
био на ушћу Велике Мораве у Дунав101 и
закључује: „Нашу Моравију тешко је сместити
као политички субјект у времену и простору,
јер се узима да је у доба када је извори помињу
тај део данашње Србије, укључујући Београд,
био под угарском влашћу.“

И Ломи је јасно да је још теже питање
утврђивање обима територије Моравије –
Моравске. На основу Василије повеље, из 1019.
године, Лома реконструише опсег моравскобраничевске епархије у X-XI веку. Подручје
моравске епископије се протеже око Велике
Мораве. На запад „готово до Београда, а на
исток вероватно до Ђердапа“. При томе,
претпоставља да је то био само један део
Моравије „као географско-политичког појма у
IX-X веку“. Размишљајући у том правцу, Лома
се позива на писмо бискупа Пилгирима папи
Бенедикту VI, у коме се тврди да су у Моравији,
пре угарске инвазије, постојале четири од седам
епископија на подручју Паноније и Мезије, које
су у време римске и гепидске власти биле под
Сирмијумом. Лома сматра да не треба доводити
у сумњу да су седам епископија исте оне које су
чиниле некадашњу Методијеву дијецезу, о
којима говори Кристијанова легенда, као и да је
једна од њих Београдска епископија.103 Може се
додати да је друга епископија Моравска –
Браничевска.
Лома сматра да је у сферу „словенске
мисије“ улазила и северозападна Србија и
североисточна Босна, а на основу другог писма
Јована VII, упућеног „словенском кнезу
Мутимиру“ са захтевом да своју земљу црквено
потчини Сирмијуму. Пошто се не зна да ли су
ове земље тада биле у Мутимировој власти,
Лома се позива на доба кнеза Часлава, 930-950.
године, када је граница Србије на северу била
река Сава. Тако долази до тога да се земље око
средњег Дунава и доње Саве могу назвати
Панонском или Сремском Србијом. Ова је,
Панонска Србија, била у опозицији према језгру
српских земаља на територији античке
Далмације, потоњој Рашкој, и још каснијој
„Моравској Србији“, на некадашњем простору
Доње Мезије, а која, се као византијска тема у
XI веку, зове Сервија или Сирмиј. Стога, Лома

Анализирајући
Порфирогенитов
податак, у коме се наводи кнез Моравије,
напоредо са кнезовима Хрвата, Срба,
Захумљана, Конавла, Травуњана и Дукље, као и
то да овај византијски цар писац Сватоплукову
Велику Моравску лоцира јужно од Угарске,
Лома сматра да је у X-XI веку постојало
полунезависно
моравско
кнежевство
„у
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I. Boba, The Cathedral Church of Sirmium and the Grave
of St. Methodius, Berichte uber den II. Internationalen
Kongress fur Slawische Archaologie, Band III, Berlin,
1973, 393-397.
В. Поповић, Sirmium, град царева и мученика, С.
Митровица, 2003, 298.
Исто, 302.
A. Loma, Podunavska prapostojbina Slovena legenda ili
istorijska realnost?, 206.
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Исто, 206-207.
Исто, 207.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
истакао Тихомил, син неког свештеника из села
Рабике, који је служио неког кнеза Будислава.
Тихомил је пре тога у страху одбегао од кнеза
Будислава, код кога је служио. Велики ратник
Тихомил је убио Киша, одсекао главу и донео
кнезу Чаславу, кога Дукљанин назива краљем.
Место где је Кишу одсечена глава звало се
Кисково – Кишово, и у време Дукљаниновог
писања. После тога Часлав даде Тихомилу кћер
неименованог жупана Рашке и постави за
жупана дринског. Када је Кишова жена добила
војску од угарског краља, кренула је на
Часлава, изненадивши га при таборовању у
Срему. Часлав је ухваћен са свим својим
рођацима, а потом су свезани бачени у реку
Саву. У вези са нестанком владарског рода,
Дукљанин напомиње да се то десило због греха
који је кнез Часлав учинио против оца
Клонимира, који је погинуо 896-897. године,
највероватније у Достинику, у борби са братом
од стрица, кнезом Петром. Тихомил је потом, а
и још касније, после смрти свога таста, владао
„много времена“ само земљом Рашком као
велики жупан, који је био на челу осталим
рашким жупанима. Исто тако, жупани су
почели да владају „својом земљом, свако својом
покрајином и облашћу и подвргнуше себи
жупане... Ипак нико се не усуди да себи
присвоји краљевско име“.108

примећује да питање учешћа српских земаља у
догађајима у време мисије солунске браће,
Методија и Константина, није дубље
истражено.104
У контексту проблема двеју Морава,
чешке и српско-мезијске, Лома је уочио
неочековане топономастичке аналогије у
српском Поморављу и Подунављу, које
манифестују, поред источних, грчких језичких
утицаја, и врло ране западне, латинске. Имајући
у виду и многе друге примере, Лома је
констатовао да подручје западно од Видина и
северно од реке Нишаве спада у западни
јужнословенски језички простор и у том смислу
уочава истовремене развојне особине са
кајкавским
и
словеначким,
у
оквиру
заједничких раних словенских говора на ободу
панонског простора, од Драве до Тимока.105
Најзад, Лома допушта да се „бохемизми“ могу
тумачити у склопу хипотезе да је балканска
Моравска била уточиште избеглица из чешке
Моравске после угарске инвазије, али је
категоричан у томе да само име не може бити
пренето са севера, јер се балканска река и град
Морава помињу пре ових догађаја на северу.106
Коначно, који би то могао бити архонт
Мораве, кога помиње у своје време Константин
VII Порфирогенит (911-959.), а који је био
самосталан у односу на Бугарску, Византију, а
чини се и на Србију у време кнеза Часлава (933943.)? Осим Часлава, ни Порфирогенит, а ни
поп Дукљанин, не помињу по имену четворицу
жупана, са којима је он избегао из Бугарске и
обновио Србију. Дукљанин вели да је приликом
напада Угара на Босну под заповедништвом
Киша дошло до боја код Цвилина у Дринској
жупанији, поред реке Дрине107, у коме се
104
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Панта
Срећковић
је
своједобно
претпоставио да је град Достиник, који је везан
за смрт кнеза Клонимира, 896-897. године, оца
великог кнеза Часлава и да се налазио на левој,
а не на десној обали Ибра, али „негде близу
манастира Жиче где се близу престонице и
подигла архиепископија... на месту града
Јанока...“. Срећковић је стога претпоставио да
је Достиника „Престоница читаве српске
архонтије т.ј. „краља Чеслава“.109 Р. Новаковић
сматра да је Достиник негде на рубу Метохије.
У науци преовладава мишљење да је Достиник
западно од града Раса. Драгица Премовић
заступа тезу да је он на локалитету Врхсенице
код Сјенице. Наше мишљење је да Достиник
треба тражити око ушћа Ибра у Западну
Мораву или источније, око Велике Мораве, или

Исто, 207-208.
A. Loma, Podunavska prapostojbina Slovena legenda ili
istorijska realnost, 208, 210. Имена селa Сумарин код
Београда и Неготина потичу од Sanctus Marinus или
Sancta Marina; Сумраковац код Бољевца од Sanctus
Marcus; црквине Јелија у Жировници код Баточине од
Sanctus Elias; Бискупље код Великог Градишта;
Костолац у Браничеву и Тимочкој крајини, Костола на
Церу, Кастаљан на Космају и Куштиљ – Костолац у
Банату, упоређено са Kostolec и Kostolany у
Словачкој, пореклом од чешког kostel у значењу
црква; топоними Девојна у селима Живице и
Драговац у близини старог града Морава од
старочешког Devojna, назив некадашње Богородичине
цркве; Брзоходе у Браничеву и Бегаљица код Београда
од чешког behati – трчати, бежати. (Исто, 209-210.)
Исто, 210.
Постоји претпоставка да се (престони) град кнеза
Часлава звао Часлав–Чејеслав, и да се налазио на
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брду, два-три километра ниже града Вишеграда, на
ушћу речице Бање у Дрину. Чеслав је стари словенски
топоним, који се односи на град са аналогијама, на
простору Пољске, Чешке, Мађарске и Румуније. Лома
сматра да и име града Вишеград „припада најранијем
слоју словенског именовања јужно од Дунава“. (А.
Лома, О имену Вишеграда, Земља Павловића, Бања
Лука – Српско Сарајево, 2003, 537-538.)
*** Ljetopis popa Dukljanina, Bar 1999, 56-57.
П. Срећковић, Чеслав, Београд, 1882, 56.

КОРЕНИ
око Јужне Мораве у Топлици.110 Што се тиче
епског града Јанока – Јањока – Јаника, у науци
је давно преовладавало потпуно супротно
мишљење, да се он налази у Мађарској
(подручје некадашње Велике Моравске) и да је
то, заправо, Ђур. У исто време се помиње и
град Раб, што је, сматра се, немачко именовање
Јанока, тако да се они једначе. Тврди се да је
име Раб настало од античког топонима
Arrabona.111 Пошто се ова два места у епици
разликују, није оправдано њихово једначење.
Међутим, не треба искључити могућност да је
град истоветног имена постојао и на простору
српске Мораве. Осим тога, име Раба –
(А)Рабона неодољиво подсећа на Дукљанинову
Рабику112, родно место Техомила, по свему,
родоначелника династије Немањина колена113.

страни Србије кнеза Часлава. Произилази да је
кнез Будислав онај независни архонт
Морав(и)е.115 На просторима архонтије Мораве
ће Византија успоставити тему Мораву, а потом
је преименовати у тему Србија.116
Сумња која би ишла у правцу
оповргавања да је град Морава, на ушћу реке
Мораве у Дунав, престоно место земље Морава
може се хранити и тиме да престоно место и
седиште епископије тешко да може бити на
граници и самим тим изложено разарању од
стране непријатеља. Друго, важно питање би
било да ли је некадашњи Маргум потоњи
словенски град Морава и, сходно томе, да је
уопште од латинског Маргум настао топоним
Морава, уколико се има у виду да словенски
хидроними Морача и Морава имају исто
порекло117. Осим тога, тврдња извора да се град
Моравиа налази на самој десној обали Дунава,
не мора значити дословно тако нешто.

Дукљанин помиње Босну, Срем и
Рашку, које су очигледно под врховном влашћу
Србије, кнеза Часлава. Осим кнеза Часлава,
помињу се: неименовани жупан Рашке, дрински
и рашки жупан Тихомир и кнез Будислав, али
се не помиње име његове земље. Имајући у
виду где су српске земље, којима влада Часлав
(Дукља, Захумље, Травунија, Конавли), потом
Срем и Рашка, јасно је да кнез Будислав влада
неком земљом источно од ових земаља. Тамо, у
тој кнежевини се родио и живео и будући
рашки жупан Техомил.114 Из Дукљаниновог
сведочења се види и да у ратним догађајима
између кнежевине Србије и Угара не учествује
кнез Будислав. Очигледно је да Будислав и
Моравци (Бодрићи-Браничевци, Кучани) и
Тимочани нису на страни Угара, али ни на
110
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И на крају, после турских освајања и
сужавања територије кнеза Лазара и његовог
сина деспота Стефана, њихова држава се назива
Моравска Србија. Сећање на неку земљу
Мораву као да се сачувало и до најновијих дана.
Становништво јужно од Ужичке, Пожешке и
Чачанске нахије читаву област северно од
планина назива Морава. Српско племе Кучи, из
Брда Црне Горе, читаву Србију зове Морава.118
На другој страни, постоји могућност да и данас
о етнониму Моравци сведоче имена села код
Бања Луке у Босни, два села у Хрватској, село и
манастир Моравци под Рудником у Србији119,
село Моравци – Моравичко код Преспанског
језера у Македонији и планина са пределом
Мораве, на североистоку Албаније.

Ж. Андрејић, Нова сазнања о српском кнезу
Строимиру из IX-X века на основу „архивског записа“
са његовог златног печатњака, Архивско наслеђе 5,
Зајечар, 2007, 131.
M. Detelić, Epski gradovi, 173-174.
Када се све повеже, Јанок, Раба и Рабика, провејава да
је Рабика у Морави као и „епски“ Јанок. Заправо,
Рабика може бити данашња Рибница код Жиче.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, 77-82; Исти, Света српска лоза 2, Рача, 2011,
61, 92.
Пре него што је отишао кнезу Чаславу, Техомил је
„чувао стада оваца код некаквог кнеза коме је било
име Будислав“. Овај кнез „Будислав свагда је ишао са
њим у лов. Једном у лову Тихомиљ нехотице удари
штапом једну кучку по имену Палузија, и она цркне.
И обузет страхом, јер ју је кнез веома волео, утекне и
дође Чаславу, који га одмах прими.“. (Е. Perčić, Bar,
1999, 56-57.) Према Срећковићу, угарским трупама,
које су поразиле кнеза Часлава у Срему (Мачва), је
командовао кнез Удислав – Будислав. (П. Срећковић,
Чеслав, 1882, 2, 31, 40-41.)

Имајући у виду територију архонтије
Морава, јасно је да у оквиру ње постоје земље:
Мачва, Моравице, Кучево, Браничево, Тимок,
Морава – Источна земља, Дендра са Нишом и
Кострец.
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Ж. Андрејић, Земља Кучево, Јасеница и Некудим, 3536.
Иако се Дукљаниново писање у првом делу његовог
Летописа базира на легендама, епици и произвољном
уметању садржаја, неспорна је историјска личност
Часлава а, чини се, и Техомила и Будислава.
Прилично уверљива епизода о Чаславу, Техомилу,
Будиславу и рату са Угарима је у Барски летопис
доспела из неке нама данас непознате хронике.
*** Riječnik JAZU, VII, Zagreb, 1911-1916, 3.
Исто.
Исто.

КОРЕНИ

Živojin Andrejić
Center of Studies of Mythology, Rača Kragujevačka
Summary

REFLECTIONS ABOUT ''SERBIAN MORAVA’’ FROM IX TO XV CENTURY

About territories, and names of Serbian Morava or Moravian Serbia, a lot of historical sources have
been described. Since the first half of IX century, until the latest medieval period (XV century), on Balcan
Peninsula upon named calls have been wellknowed, besides, in the time exsisting simmilar names on present
territory of Chech Republic (Moravska).
The work is about history-geographic and ethnic determinations of early medieval Serbian state, (in
the beginning) which has been consisted of (beside the others) territories around three rivers, named
„Морава“ (Great, West and South Morava). Later, the work is about development of Serbian Medieval
State, in dependence of rise of economic and political influence of ''Morava'' territories.
There is no doubt, that almost all of extraordinary important historical and civilization processes
have been depended of different structures (economic, millitary or cultural) of development in the areas of
„Morava“.
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КОРЕНИ

Кристина Јоргић

94(497.11 Јагодина)"15"(093.3)
341.7:929 Бузбек А.

Филозофски факултет, Одсек за историју, Нови Сад

ЈАГОДИНА У ,,ТУРСКИМ ПИСМИМА“ АУГЕРИЈА Г. БУЗБЕКА

Апстракт: Аугериј Г. Бузбек је као дипломата у служби Фердинанда I провео 1554. и 1556. годину у
турској престоници. Резултат његовог боравка представља и богата кореспонденција коју је водио са
виђенијим личностима Европе. Бузбеково најпознатије дело, ,,Турска писма'', представљају компилацију
наведене кореспонденције, али и својеврстан путопис. Будући да се у ,,Турским писмима'' аутор дотакао и
наше земље, у раду је, поред кратке Бузбекове биографије, на језику извора представљен одломак који говори о
Јагодини, након чега је дат и његов превод
Кључне речи: Аугериј Г. Бузбек. ,,Турска писма'', Јагодина, 16.век

З

а истраживаче који се баве историјом
Османског царства у 16. веку име
Аугерија Г. Бузбека (Augerius Gislenius
Busbequius) заузима посебно место. Са друге
стране, наша историографија овом великом
дипломати и изванредном познаваоцу прилика
на двору Сулејмана Величанственог није
поклонила већу пажњу.1
Рођен је 1522. године у Комену у
Фландрији2, као ванбрачно дете Сињора де

1

2

На српском језику не постоји ниједна монографија
која се бави улогом и значајем А. Г. Бузбека. Он се,
тек спорадично, помиње у свега неколико радова,
међу којима се истичу: Rita Fleis, Augerii Gislenii
Busbequii omnia quae extant, reprint 1758, Ex Panonia,
br.11, Subotica 2007, 96-97. У овом раду часописа
суботичког архива презентовани су основни подаци из
Бузбекове биографије, као и ауторки интересантни
догађаји са путовања. Међутим, ниједан догађај није
се одиграо на нашим просторима. Са друге стране,
још је Војислав Јовановић уочио да за истраживање
српског народног песништва може послужити и
Бузбеков путопис: Војислав М. Јовановић, О српском
народном песништву, предговор књизи Српске
народне песме, Антологија, Београд 1922. Као доказ
тврдњи да је Бузбек широј јавности готово сасвим
непозната личност сведочи чињеницa да у нашим
библиотекама постоји само пет примерака Турских
писама, од којих су три на латинском, а два на
немачком језику.
Комен се данас налази у француском региону СеверПа д Кале. У Бузбеково време, Фландрија је
припадала шпанској круни, тј.била део Светог
римског царства.
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Бузбека. Будући да га је отац убрзо признао,
уписао је студије латинског језика на
универзитету у Левену 1536. г. Врхунац
његовог образовања представљају часови које
му је давао Ђовани Батиста Егнацио у
Венецији. Ипак, Бузбеку је дипломатија била у
крви, тако да се око 1552. г. нашао у служби
Фердинанда I (1531-1564), брата Карла V (15191556).3
Године 1554. именован је за амбасадора
Фердинанда I у Османском царству, којим је
тада владао Сулејман Величанствени (15201566). Предмет спора између Хабзбурговаца и
Сулејмана представљала је Фердинандова
претензија на мађарску круну.4 Током другог
боравка у Истанбулу 1556. г. Сулејман је
наредио да га држе у кућном притвору, али је
Бузбек и у тако тешким околностима успео да
постави темеље мировног уговора склопљеног
у Бечу 1562. г.
Током свог боравка у Османском
царству водио је коресподенцију са многим
значајним личностима из ондашњег политичког
живота, али је у исто врeме бележио и своје
3

4

Augier Ghislain de Busbecq, електронско издање
Британике.
Доступно
на:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/86041/Augie
r-Ghislain-de-Busbecq
Након смрти краља Лајоша на Мохачком пољу 29.
августа 1526. г. угарски престо остао је упражњен.
Круна је од стране Османлија понуђена Јаношу
Запољи, ердељском кнезу, који је претходно постао
турски вазал.
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domesticis officiis celeritatem et diligentiam. Erant
item ad plura sepulchra appensae comae, quas
mulieres aut puellae in funere necessariorum
luctus indicium posuerant. Morem quoque esse in
ea regione audiebamus, ut, posrquam inter maiores
de nuptiis iuuenis et puellae conuenerant, sponsi
puellas raperent. Neque enim decorum videri
consentire in primos concubitus uirginem. Haud
magno interuallo a Iagodna ocurrit nobis fluuiolus,
quam accolae Nissum vocant...“7

утиске са путовања до Истанбула. Као резултат
наведеног настала су Турска писма - драгоцени
извор за познавање прилика на османском
двору половином 16.века. Са друге стране,
Бузбекова Писма постаће пример елеганције
писања на латинском језику и као таква узор
будућим амбасадорима.5 Будући да је био човек
широких интересовања, сакупљао је грчке
рукописе и на тај начин открио Monumentum
Ancyranum, тј. Дела божанског Августа (Res
Gestae Divi Augusti).6

Следи превод текста:

По повратку у Беч 1562. г. постао је
саветник на двору Фердинанда I и учитељ
будућем цару Максимилијану II (1562/4-1576).
Каријеру је завршио на месту заштитника
Максимилијанове
кћерке,
Елизабете
Аустријске, служећи до смрти хабзбуршкој
династији. Преминуо је 28. октобра 1592. г. у
данашњој северозападној Француској. Почива
у капели Сен Жермен–су–Каи.

,,Након што смо прешли реку звану
Морава од стране локалног становништва,
навратили смо у српско село Јагодину, где смо
посматрали овдашњи обред сахрањивања који
се веома разликује од нашег. Тело се налазило у
цркви │и било је │ откривеног лица; одмах до
њега била је постављена храна – хлеб, месо и
пехар вина8. Сурпуга и кћерка стајале су са
стране, обучене у своју најбољу одећу. Кћерка
је имала капу9 од пауновог перја. Последњи
поклон који је жена даривала свом већ сада
ожаљеном мужу била је пурпурна капица коју,
према обичају, носе овдашње девојке за удају.
Затим смо оданде чули нарицање, плач и
јадиковке, којима │као да│ су мртвог човека
питале: Зар су од њега то заслужиле? Које
ствари, која пажња, који спокој му је
недостајао? Зашто их је оставио саме и
несрећне и │зашто је отишао│ од своје
породице? Опело су служили свештеници грчке
вере.10 На гробљу је било много тесаних11
фигура јелена, ланета и сличних дивљих
животиња, подигнутих на кочеве или мотке.12

Будући да је Бузбеков опис Јагодине
усамљени сведок живота на нашим просторима
средином 16. века, следи текст на језику извора:
,,Transgressi fluuium ab incolis Morauam
dictum deuertimus in pagum Seruianorum
Iagodnam, ubi eius gentis ritus funebres uidimus
multum a nostris abhorrentes. Erat cadauer in
templo positum detecta facie; iuxta erant apposita
edulia, panis et caro et uini cantharus; adstabant
coniunx et filia melioribus ornata uestibus. Filiae
galerus erat ex plamis pauonis. Supremum munus,
quo maritum iam conclamatum uxor donauit,
pileolum fuit purpureum, cuiusmodi uirgines
nubiles ilic gestare solent. Inde lessum audiuimus
et naeniam lamentabilesque uoces; quibus
mortuum percunctabantur, quid de eo tantum
meruissent, quae res, quod obsequium, quod
solatium ei deffuissent, cur se solas et miseras
relinqueret, et huius generis alia. Sacerdotes funeri
praeerant religionis Graecae. Erant in comiterio
erectae in palos aut longurios pleraeque ceruorum
et hinnulorum et similium ferarum de ligno
dedolatae effigies. Cumque caussam quaereremus,
aiebant maritos uel patres eo monumento uoluisse
testari coniugum aut filiarum in obeundis
5

6

7

8

9

Augier Ghislain de Busbecq, електронско издање
Британике.
Многа питања везана за настанак овог дела су још
увек отворена. Научници често заступају супротна
мишљења: једни сматрају да је сам Август (27 п. н. е 14 н. е) аутор текста, други да је текст писан после
његове смрти и да му је примарни циљ слављење
принципата. Оригинал текста није сачуван; Бузбек је
нама познат текст уочио на Августовом храму у
данашњој Анкари.

11

12
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Augeruis Gislenius Busbequius, Legationis Turcicae
epistolae quatuor, Hilversum, 1994, 28, 30.
Cantharus, i, m – кантар, трбушаста чаша. Потиче из
старогрчког језика, од речи κάνθαρος. Види: Мирко
Дивковић, Латинско – хрватски рјечник, Бјеловар,
2006, 163. Може означити и широку посуду за пиће
са две дршке, која се користи у обредне сврхе. Види:
Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary,
доступно на: www.perseus.tufts.edu.
Galerus, i, m – шубара. Види: М. Дивковић, нд, 443.
Реч такође може имати значење капе, шешира. Види:
Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary,
доступно на: www.perseus.tufts.edu.
10
Бузбек под грчком вером, попут већине својих
савременика, подразумева православну веру.
Израз ,,de ligno dedolatae'' у директном преводу значи:
од дрвета састругане.
Пободене мотке на српским гробљима уочио је и
пруски путописац Ото Дубислав Пирх на свом путу
кроз Србију 1829. године. Недалеко од села Рибника
Пирх је уочио српско гробље и том приликом
забележио: ,,Странцу падају у очи српска гробља. Она

КОРЕНИ
Када смо се распитивали за разлог, рекли су да
мужеви или очеви постављају такав споменик у
знак сећања на хитрост и пажњу са којима су
супруге и кћерке испуњавале своје породичне
дужности. На многим гробницама били су
приложени увојци косе које су жене или девојке
тамо стављале као знак жалости │због губитка
│ ближњих. Такође смо чули да је у овом крају
обичај да, пошто старији уговоре брак између
младића и девојака, будуће младожење отимају
│и одводе своје│ девојке. Наиме, не би било
пристојно према девојци да │младићи│
пристану на свадбу према договору. На
невеликој удаљености од Јагодине наишли смо
на речицу коју локално становништво зове
Нишава...’’
Аугериј Бузбек, као дипломата у служби
Фердинанда I, провео је у Истанбулу 1554. и
1556. годину. Као резултат Бузбекове
коресподенције са значајним личностима
Европе, али и његових личних утисака са
путовања, настала су Турска писма. Писма
немачког дипломате, поред тога што су
драгоцени извор за познавање прилика на
османском
двору
половином
16.века,
представљају право благо за проучавање
најстарије прошлости Јагодине.

леже подаље од села, ако је могуће на каквом
узвишеном месту, и немају ограде; гробови су
издигнути, оперважени даскама управно положеним
или камењем, на страни где лежи глава украшени су
каменим или дрвеним крстом, а осим тога, готово код
сваког, нарочито код нових, пободена је једна дугачка
мотка на којој се види шарена застава.'' Види: Ото
Дубислав Пирх, Путовање по Србији у години 1829,
Београд, 1983, 140.

Истини за вољу, у Бузбековом путопису
не налази се опис Јагодине као града (премда он
исту назива селом), али је погреб овдашњег
становништва искрено привукао путопишчеву
пажњу. Може се рећи да је обред сахрањивања
локалног становништва описан до танчина: од
физичких радњи, које га чине, до начина
исказивања емоција, које га прате. На
индиректан начин сазнаје се какав је однос
просечан српски човек имао према загробном
животу, али и какви се обичаји упражњавају
када су српске свадбе у питању.
Других сличних - пре свега страних извора о Јагодини средином 16. века нема, те је
важност Бузбековог дела утолико већа. Начин
сахрањивања, као и обичаји Јагодинаца виђени
очима једног странца-дипломате почетком
новог века остаће заувек сведок једног давно
прошлог времена.
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Kristina Jorgić
Faculty of Philosophy, Department of History, Novi Sad
Summary

REVIEW OF JAGODINA IN „THE TURKISH LETTERS“ OF AUGERIUS
GISLENIUS BUSBEQUIUS

Augerius Gislenius Busbequius, Flemish writer and diplomat in the employ of three generations of
Austrian monarch, was sent on a diplomatic mission to the court of Sultan Suleiman „the Magnificent.“
Between 1555 and 1562 Busbecquius served as imperial ambassador to the Ottoman Court. In a series of
four letters written in Latin to a fellow Habsburg diplomat, he chronicled his experiences and travels.
In the „Turkish Letters“ Busbequius described „Serbian village Jagodina“ and local funeral. It can be
said that the burial ceremony of the local population is described in great detail: from the physical actions
that make it to geting acquainted with faith in an afterlife of Serbian people.
There is no other similar - mostly foreign - sources of Jagodina in the mid-16th century. Because of
that the importance of the „Turkish letters“ is even greater.
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Бориша РАДОВАНОВИЋ, архивски саветник
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

94(497.11)"1835"
321.61:929 Обреновић М."1835"

ПЕТРОВСКА СКУПШТИНА У КРАГУЈЕВЦУ 1835.ГОДИНЕ

„Височајша воља обадва монарха(Турског султана и Руског цара)
да идем у Цариград, и није могуће да ме овај пут мимоиђе ,
него морам ићи у име бога , па шта му драго“
Кнез Милош, 1835.
Апстракт: У раду се говори о Петровској скупштини, која је процесу националне еманципације
Србије, после суспендовања Сретењског устава 1835. године, када се кнез Милош уздиже као државник,
одиграла велику улогу. На њој се кнез ослободио нежељених саветника и привремено решио многа питања:
чиновничко, судско и војно, да би несметано могао да путује у Цариград
Кључне речи: Крагујевац, скупштина, кнез Милош

I

У

приказу Петровске скупштине, која
је 1835. године
одржана у
Крагујевцу у време прве владе кнеза Милоша
Обреновића, неминовно је нешто рећи о ставу
Турске, Русије и Аустрије по питању
Сретењског устава, који је кнез Милош
Обреновић суспендовао 11. априла 1835.
године. Тако је, за потпуно разумевање
тренутка у коме је сазвана Петровска
скупштина 1835. године, потребно
најпре
осветлити општи политички и друштвени
амбијент који је претходио скупштини,
осврнути се на циљеве Турске спољне политике
према Србији у том периоду и дати кратак
преглед односа Србије и Русије пре Петровске
скупштине и указати на интересе Аустрије у
Србији.
Пошто је једном стављено на дневни
ред, уставно питање није скидано са реда ни
после суспендовања Сретењског устава. У
почетку кнез Милош није био за његово
укидање, али се залагао за његову ревизију.
Под притиском
Руске дипломатије, он је
одустао од ревизије устава и, пошто је видео да
га не може одбранити, он га је без жаљења
укинуо. 1
1

Кнез Милош је бранио устав који њему лично није
одговарао, чиме је показао државотворност, јер је
интересе државе стављао изнад личних интереса. Кнез
је желео да спречи уплитање Русије и Турске у
унутрашње ствари Србије. Видети Р. Љушић,
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Турска је имала жељу да доведе кнеза Милоша
у Цариград и тој посети је подређивала све, па
и уставно питање. Добро је приметио Радош
Љушић да је „Аустрију више забрињавала
Милетина буна него Сретењски устав“, док је
Русија одбацила због тога што је донет без
њеног знања . 2
Када је добио благослов Русије да може
приступити изради новог устава, кнез Милош
се бацио на посао. Крајем априла 1835. године
помињу се два уставна нацрта у Србији. Аутор
првог нацрта био је Стефан Радичевић, а другог
Комисија коју је кнез Милош именовао. Та
комисија имала је састав: Аврам Петронијевић,
Јокса Милосављевић, Алекса Симић, Ђорђе
Протић, Јаков Живковић и Стефан Радичевић.
На
састанку у
Пожаревцу,
на
Ђурђевдан, 6. маја 1835. године, окупиле су се
најистакнутије старешине у Србији. Позван је
био и
Савет. Расправљало се „о делима
државним“, што значи да је уставно питање
постало „горуће“ и да је новонастала ситуација
то наметала. Пошто је учесницима састанка
предочио
оба нацрта устава, после
консултација и дискусије одлучено је да
уставни нацрт који је израдила Комисија буде
преко кнежевог секретара Теодора Хербеза у

2

Кнежевина Србија (1830 – 1839), САНУ Београд,
1986, стр.148.
Исто, стр. 149.
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племића који су у Русији вршили све дате им
заповести“ и да је у исто време био „ласкавац и
надувенко“6. Он је на састанку са Јевремом
Обреновићем, Теодором Хербезом, Пауном
Јанковићем–Баћом и Јаковом Живковићем
тражио да се уништи „семе револуције“. На
састанку са кнезом изнео је жалбу да по Србији
„усијане главе шире револуционарне мисли“.

мају 1835. године предат Порти у Цариграду и
да се са њим упозна и Руски двор. Била је то
осма депутација упућена од стране кнеза
Милоша у Цариград.
Теодор Хербез је већ крајем маја 1835.
године био у Цариграду. Ту је одмах примљен
од стране руског представника у Цариграду,
Бутењова. Њему је првом предат кнежев нацрт
устава.3 Бутењов је узео нацрт устава и послао
га Руском двору на оцену. Хербезу је тада
речено да, када буде добио одговор од цара,
саопшиће га кнезу Милошу. Руси су били веома
заинтересовани за решавање српског питања,
али како то они одреде, јер су односи између
Турске и Русије били пријатељски. Кнез Милош
је после Хербезовог одласка у Цариград добио
4. маја 1835. године писмо од грофа Неселрода,
у коме је изнет став Русије по питању
доношења устава у Србији. Неселрод саветује
покорност Порти и „благодарност Русији“.4
Као што се види у процесу осамостаљивања од
Турске Срби не могу ићи даље од онога „што
им је прописано у трактатима“. 5 То је значило
да не могу доносити правне акте сами.

Када је Кнез Милош изјавио да је
Србији потребан устав и да о томе не треба
преговарати, Рикман је одговорио да нема таква
упуства.
Тако су догађаји пред сазивање
Петровске скупштине показали да је Русији
најважније сузбијање слободоумних идеја у
Србији, које је прокламовао Сретењски устав, а
тек потом кнежев одлазак у Цариград.
Поред Турске и Русије, Аустријска
царевина је са великом пажњом пратила шта се
дешава у Србији. Стварање аутономне
Кнежевине Аустрији никако није одговарало,
јер би се тиме добило језгро будуће независне
српске државе, стога је све што се ради у
немирној турској покрајини праћено будним
оком од стране Аустријске дипломатије.
Аустрији је у пограничним турским крајевима
одговарао мир. Није јој одговарао ни продор
слободоумних идеја са запада. Отуда је
интернунцијус Штирмер приказивао Сретењски
устав као „заблуду века“, „лудост“, „будаласто
дело“. Аустријска дипломатија се заједно са
руском залагала да се
„тобожњи устав“
суспендује.7

У том циљу упућен је у Србију државни
саветник барон Рикман, како би се Србија
„уразумила“ и успоставио „законити поредак“.
Снабдевен специјалним упутствима од грофа
Неселрода, барон Петар Иванович Рикман је
стигао у Пожаревац 21. априла 1835. године.
Упутства се могу свести на следеће: Србију
треба онемогућити да донесе устав којим би се
прогласила државом и онемогућити ширење
либералних идеја у Србији. За овог дипломату
Бартоломео Куниберт, лекар кнеза Милоша,
каже да је он био „један од оних немачких
3

4

5

II
Први пут је Порта изразила жељу да
кнез посети Цариград после завршених
разговора око Трећег Хатишерифа 1833. године.
Од тада до лета 1835. године ово питање је
имало неколико фаза и није скидано са дневног
реда.
Турска
дипломатија
је
после
суспендовања устава радила веома живо да
кнеза Милоша приволи да дође у Цариград.

Везе између Србије и Русије у овом периоду биле су
веома затегнуте. Везе су одржаване преко Букурешта
и Цариграда. Раскид са традиционалном Руском
политиком пружања помоћи Србији и одређене
несугласице
настају
приликом
израде
хатишерифа1830. године, којим је Порта требало да
одреди српску аутономију. Руси су се најпре
успротивили Берату о наслеђу у кнежевој породици и
препустили кнезу Милошу да се сâм избори за берат.
Велико незадовољство Руском политиком према
Србији изазвала је одлука Руског цара (1833) да у
Београдској тврђави Турци остану за сва времена.
Став Барона Будберга, руског изасланика у Србији у
то време, може се свести на то да је политичка
ситуација налагала потребу одржавања Турске, и да се
Русија залаже
да се, због избијања пољске
револуције, преговори са Турском окончају.
Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830 – 1839, САНУ,
Београд, 1986, стр. 150 – 151.
Исто, 151.

Кнез Милош Обреновић колико је могао
томе се опирао. Постоји више разлога који су
спречавали кнеза да крене на пут у Цариград.
Главни разлог је био што високи трошкови,
које треба обезбедити за путовање, нису могли
да се прикупе лако. Други разлог је био страх
6

7
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Б. Куниберт, Српски устанак и прва владавина
Милоша Обреновића 1804–1850, Београд, 1901, стр.
431.
Р. Љушић, нав. дело, стр. 349.

КОРЕНИ
Крагујевац је 1834. године имао 369
кућа и 2235 становника. У Крагујевац су
долазили људи са разних страна и због
различитог посла. Како је приметио В. Рихтер
„Крагујевац је за (прве) владе кнеза Милоша
био резиденција и седиште највиших
надлештава. Тиме се овај градић очигледно
подигао, изграђене су нове куће на српски
начин, пројектоване и започете веће грађевине,
и овде у центру земље почео је да се појављује
луксуз и удобан живот [....]“.12

од опозиције да не подигне нову буну, чему
треба додати и кнежев лични страх од Турака
да му не одузму живот каквом преваром. Још
један разлог због кога се кнез није усуђивао да
крене на тај далеки пут било је противљење
кнежеве околине. Нарочито је Димитрије
Давидовић био противан да кнез путује у
Цариград. Кнез се стога све до 1835. године
није усуђивао да напусти Србију.
Опозиција,
израсла
испод
кнезМилошевог шињела, ишла је за тим да
кнеза ограничи у власти. Васа Чубриловић је
приметио да је после 1835. године било
„занимљиво проучавати тиху ликвидацију
Милошевог личног режима“ [....]8 Занимљиво је
да се после суспендовања сретењског устава
опозиција није јавно оглашавала, нити је
откривала шта смера. Захтеви које је поставила
пре тога остали су и даље на снази, а могу се
свести на следеће: ограничење кнежеве личне
власти, обезбеђење личне и имовинске
сигурности, слобода трговине и укидање кулука
.9

У јануару 1834. године у Крагујевцу су
почеле да излазе „Новине србске“, а штампају
се и „Забавник“ Димитрија Давидовића и
„Етика“ Доситеја Обрадовића у Књигопечатњи
(Типографији) која је ту радила од 1830. године.
Славено – сербски списатељ Јоаким Вујић
основао је у Крагујевцу стално позориште, а
1833. почела је да ради гимназија. Велики број
странаца могао се видети на улицама
Крагујевца, а године 1834. и 1835. представљају
врхунац културне делатности престоног
Крагујевца. 13

Временски период од суспендовања
Сретењског устава 11. априла 1835 до сазивања
Петровске скупштине значајан је за историју
Крагујевца, али и Србије по настанку и развоју
многих државних, просветних и културних
установа, које ће наставити своје трајање и
после премештања престонице у Београд.

Србија је хатишерифом од 1830. године
стекла право на унутрашњу управу. У
варошима (осим Београда и неколико већих)
Турака више није било. Кнез је постепено
приграбио сву власт. У време прве његове владе
чиновника у правом смислу није ни било.
Њихова права и дужности нису била законом
утврђени. Кнез је то питање покренуо на
Трифунској скупштини 1834. године, али у
погледу „чиновничке плаће“ није се нашло
решење, па је ово питање пренето на Петровску
скупштину. С. Јовановић је мислио да је
чиновничко питање за опозицију било
најважније.14

А како је Крагујевац изгледао у овом
периоду, дознајемо на основу фрагментарно
сачуване
архивске
грађе
и
бележака
савременика.10 Комплекс кнежевог двора са
придворном црквом посвећеном Св.Тројици већ
је био изграђен. У конацима су били смештени
кнез и његова породица, запослени у Кнежевој
канцеларији, надзорници и виђеније старешине.
У кнежевој канцеларији секретари су били:
Аврам Петронијевић, Димитрије Давидовић,
Цветко Рајовић, Алекса Симић, Стефан
Радичевић и Јаков Живковић.11

8

9

10

11

Владавина кнеза Милоша Обреновића у
периоду од 1815. до 1835. године има доста
крупних
резултата.
Способност
доброг
политичара и успешан рад на пољу националне
управе не може се порећи, упркос великом
незадовољству народа и честим побунама кроз
све време назначеног периода,.15
Тако су у 1835. години унутрашњи
политички расколи у Србији настали око
уставног питања били достигли врхунац. Сам

В. Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији,
Народна књига, Београд, 1982, стр.112.
Р. Поповић, Тома Вучић Перишић, Историјски
институт, Београд, 2003, стр. 83.
Р.Марковић, Крагујевачка нахија 1815 – 1839,св. прва,
1815 – 1827, Београд, 1954; Сећање Алексе Симића на
књаза Милоша (приредио Р. Љушић), Крагујевац,
1997.
Д. Обрадовић, Крагујевац уочи Сретењске скупштине
у Зборнику „Одјеци сретења“, Крагујевац, 2006, стр.
31-32.
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13

14

15
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В. Рихтер, Прилике у Србији под кнезом Милошем до
1839. године, Светлост, Крагујевац, 1984, стр. 66.
Б. Радовановић, Стари Крагујевац, ПИП „Круг“,
Крагујевац, 1996, стр, 45 – 60.
С. Јовановић, Уставобаранитељи и њихова влада,
1838 – 1858, Београд, 1933, стр .45 – 46.
Историја српског народа V-1, Београд, 1981, стр. 157.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
обавести скупштину о припремама за пут у
Цариград, као и томе ко ће га замењивати у
одсуству.18

положај Кнежевине, проистекао из односа
главних актера - великих сила, зависио је
искључиво од руско – турских преговора. У
овој фази је унутрашње српско питање добило
међународни значај, јер је његово решавање
зависило од става Турске, Русије, Аустрије и
Енглеске. У овом периоду Милошеви
противници имали су снажну подршку Русије,
јер Русији није одговарао кнез Милошев режим,
заснован на сасмовољи.

Прво питање, односно чиновничке
плате, избило је на дневни ред због тога што је
опозиција питање чиновништва у Србији
„сматрала најважнијим“ (С. Јовановић). Ово
питање, као што смо истакли, правно није било
уређено. Није постојала нека чврста чиновничка
хијерархија, а
плате нису биле никаквим
правним актом трајније регулисане.

У таквој атмосфери сазвао је кнез
скупштину у Крагујевцу.

Чиновници су примани и отпуштани из
службе како је то налагала воља кнеза Милоша.
Мада је опозиција захтевала да се чиновнички
положај поправи и њихов положај устали, а
питање плата регулише, кнез Милош то није
дозвољавао све до Трифунске скупштине, када
је, притиснут незадовољством народа, обећао да
ће ово питање решити.

III
Припреме које је кнез предузео пред пут
у Цариград биле су добро осмишљене. О њима
је кнез требало да извести Петровску
сксупштину, коју је сазвао у Крагујевцу. С
обзиром на питања која је имала да расправи, то
је требало да буде редовна мала скупштина, по
обичајном праву које је важило у Србији.
Куниберт каже да је кнез Милош припремајући
се за овај пут „хтео да му дâ такав сјај, како би
сасвим у засенак бацио цариградску посету
влашког и молдавског кеза“. 16

Како
се
број
професионалних
чиновника повећавао из године у годину, а на
то су га обавезивала обећања које је дао на
Трифунској скупштини и став опозиције, као и
разлога горе изнетих, кнез Милош је ово
питање морао ставити на дневни ред Петровске
скупштине.
Не
располажемо
изворним
подацима о томе какав став је заузела
скупштина по овом питању, али се положај
чиновника није битније поправио, до краја кнез
Милошеве прве владе.

У одсуству из земље, Кнеза је требало
да замењује Савет. Међутим, кнез је и на то
мислио, како се не би ојачао Савет, одредио је
неку врсту намесништва, као пандан Савету, да
га замењује. У то „привремено намесништво“
ушли су: кнежев брат Јеврем Обреновић,
Милета Радојковић и Димитрије Давидовић. 17

Друго питање, или питање великих
сердарстава, било је актуелно од 22. марта 1834.
године, када је кнез Милош на Народној
скупштини поред нахија установио нове
административне јединице – сердарства.19

Скупштина се састала 12. јуна 1835.
године, на Петровдан, у Крагујевцу на кнежевој
ливади у Порти Старе цркве посвећене
Св.Тројству. После богослужења у цркви
прешло се на рад. Недостају извори који би нам
указали на ток седница скупштине, али се на
основу оновремених вести види да је
скупштина после кнежевог слова упозната са
свим што је у Србији урађено на организовању
државне власти и законима који су издати,
после добијања хатишерифа о аутономији.

18
19

На дневни ред ове скупштине стављена
су ова питања: 1. утврђивање плата
чиновницима у Србији, 2. увођење војних
команди уместо сердарстава, 3. увођење
„исправничества“ уместо окружних судова, 4.
именовање нових саветника и доношење закона
о Савету, 5. као посебна тачка издвојено је
обраћање кнеза посланицима. Кнез је желео да
16
17

Б. Куниберт, Српски устанак..., нав.дело, стр. 430.
Р. Љушић, Кнежевина..., нав.дело, стр. 278.
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Исто, стр. 211-212, 278.
Одлуком од 22. марта 1834. године уставновљено је
пет сердарстава: Велико рашко сердарство, које је
обухватало окружја: Старовлашко, Ужичко, Чачанско
и Рудничко, са седиштем у Чачку; Велико Расинско
сердарство, које је обухватало окружја: Крушевачко,
Јагодинско, Параћинско и Ресавско, са седиштем у
Јагодини; Велико Подунавско сердарство, са
седиштем у Београду, обухватало је окружја:
Пожаревачко,
Смедеревско,
Београдско
и
Крагујевачко;
Велико
Мачванско
сердарство
обухватало је окружја: Шабачко, Ваљевско,
Подринско и Соколско, са седиштем у Шапцу и
Велико Тимочко сердарство, које је обухватало
окружја: Књажевачко, Црноречко и Крајинско са
Поречом, са седиштем у Неготину. Велики сердари
постали су: Милета Радојковић, Стеван Стојановић,
Јокса Милосављевић, Вуле Глигоријевић и Јован
Обреновић.
Видети:
Административно
територијалне промене у НР Србији од 1834. до 1954.

КОРЕНИ
Тодоровић, кога је касније заменио Јованча
Спасић.21

Суштина ове поделе била је централизација
земље и боља контрола народа од стране
владаоца. Народ није био задовољан оваквим
начином административне поделе земље, па је
тражио законски оквир којим би ограничио
кнеза Милоша у власти. Како Сретењски устав,
који је донела Сретењска скупштина, није дуго
трајао, кнез Милош је био принуђен да тражи
ново решење после суспендовања овог устава.
Згодна прилика указала се да ово расправи на
Петровској скупштини.

Први независни и самостални судови у
Србији формирају се 1819. године.22 Врховна
судска установа до Сретењског устава био је у
Србији Суд народни србски, са седиштем у
Крагујевцу, који се још називао Народни суд.23
Кнез Милош Обреновић је 18. јуна 1825. године
основао магистрате. У судском поступку до
Сретењског устава странке су у Србији биле
дужне да се суде прво код кмета, потом код
кнеза кнежине (капетаније, среза), магистрата и
на крају Суда народа србског.24 На Петровској
скупштини Нахијски или окружни судови, који
су називани магистрати, применовани су у
исправничества. Тај назив носиће до 1837.
године, када ће им назив магистрати бити
поново враћен. Чланове ових судова кнез је
постављао указима. 25

Овога пута кнез се вратио областима
као управним јединицама. Он је изменио назив
област у војне команде. О новом устројству
земље он је обавестио скупштину и одмах
именовао
војне
команданте
и
донео
„Наставленије“, у коме је истакнута обавеза
војних команданата да надзиру рад војних
чиновника у команди. Овом одлуком подела на
сердарства практично престала је престала да
важи, а Србија је била подељена на четири
војне области: Шумадијска средоточна област,
са седиштем у Крагујевцу, у коју су улазили
окрузи: Ћупријски, Јагодински, Крагујевачки,
Београдски, Смедеревски и Пожаревачки;
Моравско–подринска област, са седиштем у
Чачку и окрузима: Ужички, Руднички,
Чачански, Крушевачки; Дунавско–тимочка
област, са седиштем у Неготину, у коју су
улазили ови окрузи: Крајински, Црноречки,
Гургусовачки и Алексиначки; Подринско–
Савска област, са седиштем у Шапцу и
припадајућим окрузима: Подрински, Шабачки и
Ваљевски. Из ове поделе изузет је град Београд,
који је имао посебну команду у рангу
Одмах
по
заповедништва
области.20
установљењу војних команди кнез Милош је
указом од 11. јула 1835. године поставио
њихове старешине: Командант Средоточне
војне команде у Крагујевцу постао је Арсеније
Андрејевић,
Моравско–подринске
војне
команде Јован Обреновић, Дунавско–тимочке
Стефан Стојановић, а Подринско–савске Лазар

20

Први Савет у Србији установљен је
после Ђакове буне 1826. године, а трајао је
веома кратко, два-три месеца.26 Под притиском
Милетине буне кнез Милош је на Сретењској
скупштини поставио
Државни савет под
председништвом Коце Марковића. Државни
Саветници били су
1835. године Лазар
Тодоровић, Димитрије Давидовић, Аврам
Петронијевић,
Алекса
Симић,
Милета
Радојковић, Јоксим Милосављевић, Тома Вучић
Перишић,
Михаило
Герман,
Милосав
Здравковић, Ђорђе Протић, Ранко Мајсторовић
и Стојан Симић. У државне саветнике
постављени су и Ђорђе Парезан, Јанићије
Ђурић,
Цветко
Рајовић
и
Тодор

21

22

године, Београд, стр. 63; Историја српског народа V1..., нав.дело, стр.126–127; Р. Љушић, Кнежевина
Србија..., нав.дело, стр. 236; В. Стојанчевић, Милош
Обреновић и његово доба, Просвета, Београд, 1966,
стр. 189; Ј. Живковић, Нахије, нахијски центри,
градови и села Кнежевине Србије (1830-1841), у
Зборнику радова са научног скупа „Крагујевац
престоница Србије 1818 – 1841“, ИАШК, Крагујевац,
2006, стр. 35-36.
Ј. Живковић, Нахије, нахијски центри, градови и села
Кнежевине Србије ( 1830-1841), у Зборнику радова са
научног скупа „Крагујевац престоница Србије 1818 –
1841“, ИАШК, Крагујевац, 2006, стр. 38.
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24
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Делокруг рада и надлежности војних заповедника
били су прописани „Уредбом о дужностима
Исправничества и у њима наодећи чиновника“, која
је донета 1836. године. Видети: Исто, стр. 44.
Н. Сотировски, Промене у нахијској управи Србије за
време кнеза Милоша и оснивање првих српских судова,
Гласник
Правног
факултета
у
Крагујевцу,
Универзитет „Светозар Марковић“, Крагујевац, 1980,
стр. 255.
М. М. Поповић, Организација судства у Србији 18151838, Расински анали бр. 10, Историјски архив
Крушевца, Крушевац, 2012, стр. 42.
Р. Љушић, Кнежевина Србија...нав. дело, стр. 233.
Магистрат (исправничество) су чинили председник и
два члана, секретар и неколико писара, два
практиканта и неколико пандура. Ових судова је било
колико и округа (17). Исто, стр.240.
М. Петровић, Финансије,нав. дел.књ. I, стр.557.
Наводи да су чланови тог Савета били: Васа Поповић,
Јован Бобовац, Павле Радомировић, Прота Матеја
Ненадовић и Лазар Теодоровић.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Хербез.27Суспензијом Сретењског устава Савет
није био укинут, а његово постојање до лета
било је само формално.

да се стара „о напретку свега што се к обштем
благостојенију клони“, Савет је требало „да
штити правду и законе земаљске“, да уређује и
надгледа судове, да право по закону суди и
парнице не одуговлачи
и да чува
„височајствено право књаза“.

Петровска скупштина послужила је
кнезу да се коначно ослободи непожељних
противника, који су у време Милетине буне
били именовани у „највишу власт до кнеза“.
Савет није променио име, само чланове . Тако је
на Петровској скупштини кнез именовао нови
савет у овом саставу: Коца Марковић
(председник),
Стефан
Стефановић–Тенка
(потпредседник), чланови: Илија Поповић,
Јанићије Ђурић, Станко Јуришић, Ранко
Мајсторовић, Филип Тасић, Тодор Хербез и
Станко Јовановић.28

У делокруг рада Државног савета
одређено је по слову устројенија да се стара о
напретку земљорадње, занатства и трговине, да
настоји да се добри друмови и „здраве“ куће по
Србији граде, да се школе и остала учебна и
полезна заведенија „подижу“, да надгледа и
управља државним добрима и државним
приходима и расходима, да се стара о
састављању државне статистике, да оснива
надлештва, да одржава јавни ред и мир, да се
стара о здрављу и ширењу лепих народних
обичаја.

Закон о Држаном савету, по коме је
Савет делио законодавну власт са Кнезом и
имао
право
законодавне
иницијативе,
скупштина је усвојила. Састављен од
неодређеног
броја
саветника,
поред
законодавне, Савет је имао и судску власт. 29

У судском домену Државни савет је
изрицао пресуде у трећем степену.
У надлежности Савета било је и
састављање закона и уредаба за све државне
струке. Пошто их поднесе кнезу на одобрење, и
по одобрењу, Државни савет био је дужан да се
стара њиховом извршењу.

Устројење Државног совјета (савета)
објављено је 29. јуна 1835. године.30 Њиме
Савет враћа она права која су му уставним
прописима била ограничена. По овом
устројству, Државни савет је у Србији био по
устројенију највиша власт „али непосредно под
књазом стојећа“. Савет се састојао од једног
президента
(председника),
једног
вицепрезидента (потпредседника), неодређеног
броја чланова–саветника и једног директора
канцеларије. У савету је био и одређен број
секретара, нижих чиновника и писара.

Савет је био дужан да сваке године о
Митровдану поднесе кнезу на решење
предрачун државних потреба. Кнез је једанпут
годишње долазио у Савет, када му је подношен
извештај о свим струкама - опширно.31
Савет се 1836. године поделио на два
одељења: уредбено и судско.

Државном савету су све остале власти у
Србији биле потчињене. Савет је њима
достављао упутства и указе о свим делима
унутрашње управе. Све власти у Србији биле су
по устојенију да достављају Државном савету
своје извештаје и рачуне. Пошто је био дужан
27

28

29

30

Одељења су радила засебно. Уредбеним
одељењем је председавао председник, а
судским потпредседник Савета. Сва важнија
питања решавана су на „обштем заседању“
Савета.
За разлику од Сретењског
извршна власт издвојена је из Савета.

Саветници су се делили на кнежеве присталице и
кнежеве противнике (учесници Милетине буне).
Број чланова Савета смањен је на 9, а међу њима био
је само један учесник Милетине буне. Видети: М.
Петровић, Финансије ..нав. дело, стр. 535-536; Р.
Љушић, Кнежевина..нав. дело, стр. 215.
Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији од 2.
фебруара 1835. до 23. фебруара 1875. године, XXX,
Београд, 1877, стр. 59–74; Оригинал закона у АС.ПО,
CXXXVIII ,стр. 227; Р. Љушић, Кнежевина...,нав.дел,
стр. 215 – 216.
Ми ћемо овде употребљавати назив Државни савет,
јер је он под овим именом највише познат, а
коришћено је то име до 1921. године, када је коначно
укинут (Видовданским уставом).

устава,

Кнежево право у законодавству овим
законом ојачано је апсолутним ветом. Кнез је у
судству постао судија у последњем степену, јер
су сви важнији предмети морали да дођу на
потврду кнежеву.32

31

32
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Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији од 2.
фебруара 1835. до 23. фебруара 1875. године, XXX,
Београд, 1877, стр. 59 –74;
Ј. М. Продановић, Уставни развитак и уставне борбе
у Србији, Геца Кон, Београд, стр. 62–63.

КОРЕНИ
На крају рада Петровске скупштине
кнез је кратком беседом обавестио скупштинаре
о путу у Цариград и изнео разлоге који су га на
то руководили. Он је скупштини изнео
мишљење да се нада да ће после ове посете
углед Србије у Европи порасти. Изнео је и
мишљење да ће турска Порта, када увиди да јој
је српски народ покоран, још више поштовати
повластице
које
је
дала
Србима
у
хатишерифима.
Скупштина је кнезу изразила захвалност
и пожелела срећан пут, чиме је ова скупштина и
окончана. 33

33

Ч. Митриновић, М. Брашић, Југословенске народне
скупштине и сабори, Народна скупштина Краљевине
Југославије, Београд, 1937, стр. 39.
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Boriša Radovanović, archives counceller
Archives of Šumadija, Kragujevac
Summary

ASSEMBLEY ON SAINT PETER’S DAY IN KRAGUJEVAC 1835

In the complex political circumstances in Serbia following the suspension of the constitution in 1835.
Prince Milos sought to continue to the government under the old absolutist.U this end it is Petrovskoj
Assembly, convened to inform the Assembly about his journey to Constantinople, changed names and
responsibilities of central and local authorities by introducing a rigid centralism in public administration .So
will fight for the constitutionality and legality between Duke and the opposition in Serbia nastaviti.Petrovska
Assembly has radically changed the position of clerk in Serbia are servants of the „aristocratic servant“
became a state absolutist regime of Prince Milos retained by the new role of the State Council as a body
with legislative initiative.
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Светлана Мишковић,

355.721(497.11)"1876/1877"(093.2)

Историјски архив Јагодина

ВОЈНИЦИ УМРЛИ У БОЛНИЦАМАЈАГОДИНЕ И ПАРАЋИНА
У СРПСКО-ТУРСКИМ РАТОВИМА 1876-1878. ГОДИНЕ

Апстракт: Заувек отргнути од заборава, у овом раду се прилажу спискови војника умрлих у
јагодинским и ћупријским болницама 1876. и 1877. године, током ратних подухвата за ослобођење Србије
Кључне речи: Јагодина, Параћин, војна болница, војници

П

одручје
Средњег
Поморавља,
Ресаве и Левча није било
територија
обухваћена
великим
ратним
дејством, али је у свему личило на бојно поље.
Организацијом, између осталог, и покретних
шатор-болница
у
Јагодини,
Параћину,
Смедереву и Београду створени су услови за
лечење рањених војника. Главни надзорник
резервних болница је био барон г. Мунди, чија
је акција транспортовања рањеника са бојних
поља и из резервних болница чинила подршку
читавој организацији лечења и спасавања
живота.

Транспорт болесника из Јагодине

У Јагодини је основано шест резервних
војних болница:
1. Болница Црвеног крста, у згради
Окружног суда,
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2. Болница руског Црвеног крста
„Кнегиња Мајаховска“, у Окружном и Среском
начелству, у којој је радио чувени руски лекар
хирург и научник проф др Коломник,
3. У Окружној болници,
4. Шатор са 17 кревета (за инфективне
болести), у порти Старе цркве,
5. Друга резервна болница, са 50
кревета, у згради Женске школе и
6. Трећа резервна болница, у згради
Мушке школе.
У Јагодинским болницама су такође
радили и др Казимир Станишевски, окружни
физикус, мр Антоније Шохај, али су касније
мобилизацијом премештени у Алексинац.
Током 1878. године др Станислав Станишевски
постаје шеф трећег одељења нишке резервне
болнице, а др Брил води резервну болницу у
Јагодини. Поред њих, у помоћ рањеницима је
излазио и апотекарски помоћник из Јагодине,
Рудолф Бане, а захвланост дугујемо и
румунском лекару др Карузу, као и Милану
Мостићу и Ј. Бајићу, лекарским помоћницима.
Помињу се и др Јован Валента, шеф Прве
резервне болнице у почетку, а касније га
наслеђује др Петико, који је ту дужност вршио
до затварања болнице, а санитетски поручник
Нађ вршио је дужност лекарског помоћника.
У Параћину је болница „Кнегиња
Шаховска“, била смештена у просторијама
кафане „Македонија“ близу ратних дешавања и
препуна рањеника, а касније је отворена етапна
болница у параћинској Мушкој школи. Кадар се
мењао, али су често помињани главни лекар др
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долази на место др Гонсјоровског, са
помоћником Стеваном Матићем), др Брак, као и
др Игнац Хиршл, који је касније био члан
лекарске комисије за процену способности
људства ћупријског округа ради попуњавања
бригаде народне војске, неуморни хумани
здравствени радници, пожртвовано пружајући
помоћ рањенима.
Током рата су се раду болница
прикључивале и учитељице основних школа,
које су својим умећем и спремношћу да
помогну умногоме доприносиле хуманом раду
здравствених радника. На овај начин су у
параћинској резервној болници помагале
учитељице из Параћина – Анка Поповић,
Софија Петковић и Софија Пантелић, као и
Драга Јаковљевић из Бигренице (села код
Ћуприје).
Са циљем расветљавања чињеница и са
жељом да се не забораве, у овом раду се
помињу имена војника умрлих током 1876. и
1877. године, чији су се животи угасили далеко
од породичних домова, у болницама у Јагодини
и Параћину. Дугујемо им вечну захвалност.
Др Казимир Гонсијоровски

СПИСАК ВОЈНИКА УМРЛИХ
У ЈАГОДИНСКИМ БОЛНИЦАМА

Алемпијић Марко, народни војник из
Коцељева, округ шабачки, 28 година, умро
16.08.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 63, бр. 426)
Андрејевић
Коста,
војник,
из
Алексинца, 30 година, ожењен, умро
19.12.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
27, бр. 858)
Андрејевић Срећко, народни војник, из
Моравске, округ шабачки, 26 година,
неожењен, умро 06.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр.14, стр. 9, бр. 752)
Андрејић Миленко, народни војник, из
Риге, округ чачански, 25 година, умро
16.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
15, бр. 794)
Антић Станоје, народни војник, из
Округлице, округ крушевачки, 30 годиина,
умро 11.09.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 75, бр. 510)

Др Леонард Лонткијевич

Леонард Лонткијевич, др Сандвид, др
Гонсјоровски, др Навратил (који 1878. год.
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Вучетић Јован, војник, из Рудника, 28
година, умро 25.08.1876. године (МКУ Јагодина
бр. 13, стр. 66, бр. 449)

Арад Стеван, добровољац, руског
батаљона, из Београда, 28 година, умро
04.12.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
21, бр. 817)
Аранђеловић Милош, војник II класе,
из Бујмира, округ алексиначки, умро
24.10.1876. у окружној болници (МКУ Јагодина
бр. 13, стр. 98, бр. 682)

Вучић (или Димитрије, нису знали
тачно име), народни војник I класе, из Катуна,
јагодински округ, 35 година, умро 23.08.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр.?, бр.?)

Банковић Миљко, народни војник I
класе, из Лапова, 26 година, ожењен, умро
19.09.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 79, бр. 548)

Вучић Мијаило, војник из Манојлице,
округ књажевачки, умро 17.08.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 63, бр. 427)

Бањевац Коста, народни војник, из
Лешнице, округ шабачки, 32 године, ожењен,
умро 22.08.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр.1 3, стр. 65, бр. 439)

Вучковић Јаћим, војник, из Крушја,
округ алексиначки, 25 година, неожењен, умро
16.09.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 78, бр. 536)

Беловецки Росман, народни војник, из
Одесе, Русија, 29 година, умро 29.09.1876. у
мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 85,
бр. 588)

Глишић Константин, народни војник,
из Лајковца, округ ваљевски, 28 година, умро
06.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 9,
бр. 753)

Благојевић
Јован,
војник,
из
Бадовинаца, округ шабачки, 24 године, умро
20.09.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 80, бр. 550)

Годић Милош, војник I класе, из
Лесковице, округ ваљевски, 25 година,
неожењен, умро 27.07.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 56,
бр. 377)

Богданов Димитрије, руски капетан, из
Одесе, Русија, 35 година, ожењен, умро
20.09.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 80, бр. 556)

Гојковић Мијаило, народни војник, 32
године, умро 28.10.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 4, бр.
717)

Босиљковић Ђурађ, коморџија, из
Бонжуревића, округ ваљевски, 40 година, умро
18.10.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 94, бр. 655)

Грујић Недељко, војник, из Пријевола,
округ руднички, 26 година, умро 31.12.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 97, бр. 9)

Васић Никола, војник из Орашца,
округ шабачки, 35 година, умро 26.08.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 67, бр. 453)

Девјатки Радован, добровољац, козак,
Русија, 47 година, ожењен, умро 14.01. 1877.
године у руској болници (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 41, бр. 45)

Велимировић Обрен, народни војник I
класе, III чете, III батаљона, из Мале Сугубине,
округ јагодински, 26 година, ожењен, умро
19.09.1876. године у руској болници Црвеног
крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 79, бр. 547)

Димитријевић Василије, народни
војник I класе, из Јасике, округ јагодински, 30
година, ожењен, умро 23.08.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 65, бр. 443)

Вертјевић Сахаров, потпоручник II
батаљона, Русија, умро 26.10.1876. године

Димитријевић Павле, војник стајаће
војске, тобџија, из Крњева, округ смедеревски,
умро 31.08.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 70, бр. 476)

Веселинов Јован, народни војник, из
Књажевца, 25 година, ожењен, умро 13.12.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 24, бр. 840)

Дубочић Милун, стајаћи војник
тобџија, из Криве Реке, округ крушевачки, 25
година, умро 28.12.1876. године (МКУ Јагодина
бр. 14, стр. 33, бр. 902)

Видојевић Младен, из Књажевца, 35
година, ожењен, умро 18.10.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 94, бр. 657)
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Ђерић Јаков, народни војник, из
Тулежа, округ београдски, 30 година, умро
06.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 9,
бр. 756)

Заблански Ђока, стајаћи војник, из
Клаоница, округ шабачки, 24 године, умро
06.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
10, бр. 761)

Ђорђевић Живадин, народни војник,
из Јабланице, округ крушевачки, 28 година,
умро 11.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 12, бр. 777)

Здравковић
Живко,
војник,
из
Суповца, округ алексиначки, 24 године, умро
02.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 7,
бр. 742)

Ђорђевић Јован, шустер, народни
војник, из Ваљева, 36 година, умро 17.07.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 53, бр. 297)

Иванов Реки, добровољац, из Русије,
35 година, ожењен, умро 13.11.1876. године
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 13, бр. 781)
Ивковић Живота, народни војник, из
Батуна, округ пожаревачки, 35 година, умро
20.10.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 3, бр. 709)

Ђорђевић Јован, народни војник, из
Вишевца, округ крагујевачки, 30 година, умро
28.10.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 4, бр. 716)

Илијев Тодор, својевољац бугарскоруски, из Мезуна, у Турској, 20 година,
неожењен, умро 27.10.1876. године у руској
болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 81, бр. 562)

Ђорђевић Коста, војник, из Срња,
округ јагодински, 35 година, ожењен, умро
26.10.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 1,
бр. 700)

Илић Јован, стајаћи војник, из
Породина, округ пожаревачки, 24 године, умро
21.12.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
29, бр. 876)

Ђорђевић Милан, војник из Загорице,
округ крагујевачки, 25 година, умро 30.07.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 56, бр. 383)

Илић Манојло, из Мрсоља, округ
алексиначки, умро 24.09.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 82, бр. 565)

Ђорђевић Милосав, војник I класе III
батерије крагујевачке бригаде, из Крагујевца, 26
година, умро 16.10.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 92,
бр. 642)

Илић Милован, народни војник из
Зобоне, округ смедеревски, 25 година, умро
06.09.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 72, бр. 494)

Ђорђевић Милош, народни војник, из
Сопачева, округ београдски, 30 година, умро
17.09.1876. године у путу (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 78, бр. 540)

Илић Петар, народни војник I класе, IV
чете, I батаљона, из Мале Крсне, 28 година,
ожењен, умро 17.08.1876. године код
лугомирске меане, сахрањен у мајурском
гробљу (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 63, бр. 428)

Ђурић Максим, добровољац из Босне,
40 година, умро 14.10.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 91,
бр. 635)

Јанковић Јанко, војник, из Лаола,
округ пожаревачки, 30 година, ожењен, умро
27.10.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 1,
бр. 699)

Живановић Живко, војник возар, из
Прислонице, округ руднички, 26 година, умро
31.12.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 96, бр. 2)

Јанковић Милић, народни војник I
класе, из Сибнице, округ јагодински, 28 година,
ожењен, умро 11.10.1876. године у мушкој
школи (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 1, бр. 699)

Живковић Видоје, народни војник, из
Каменице, округ књажевачки, 35 година,
ожењен, умро 20.08.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 64,
бр. 436)

Јевтић Павле, редов, из Клоке, округ
крагујевачки, 25 година, умро 17.01.1878.
године у окружној болници (МКУ Јагодина бр.
14, стр. 99, бр. 20)

Живковић Јован, поручник стајаће
војске, из Јагодине, 49 година, умро 29.08.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 68, бр. 464)
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Јованчетић
Михаил,
из
Гордославјанске губерније, 28 година, умро
16.11.1876. године (МКУ Јагодина бр.14, стр. 9,
бр. 754)

Јевтић Радоица, војник I класе, IV
чете, II батаљона, из Баљевца, београдски
округ, 45 година, ожењен, умро 11.10.1876.
године у чадору (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 89,
бр. 620)

Јовић Милан, народни војник, из
Сталаћа, округ крушевачки, 30 година, умро
11.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
12, бр. 776)

Јеремић Живко, народни војник из
Селевца, округ смедеревски, 28 година,
ожењен, умро 22.07.1876. године
(МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 54, бр. 336)

Јовићевић Милован, војник, из
Милошевца, округ смедеревски, 27 година,
умро 06.01.1878. године у болници Црвеног
крста (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 97, бр. 10)

Јерић Петар, народни војник, из
Цветојевца, округ београдски, 26 година, умро
30.10.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 6,
бр. 732)

Јовичић Мијаило, народни војник из
Црниљева, округ београдски, 26 година,
ожењен, умро 06.09.1876. године у женској
школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 73, бр. 496)

Јешић Радован, војник I класе, из
Планинице, округ ваљевски, 28 година, ожењен
умро 15.07.1876. године (МКУ Јагодина бр. 13 ,
стр. 52, бр. 240)

Катанић Илија, народни војник I класе,
из Лужнице, округ крагујевачки, 26 година,
ожењен, умро 23.07.1876. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 54, бр. 338)

Јовановић Живко, војник, из Велике
Крсне, округ смедеревски, умро 18.01.1878.
године у женској школи (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 99, бр. 21)

Киселић Маринко, народни војник I
класе, из Врела, округ ваљевски, 25 година,
умро 30.08.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 69, бр. 468)

Јовановић Јован, добровољац I класе,
из Љешнице, 30 година, умро 21.10.1876.
године у мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13 ,
стр. 95, бр. 662)

Ковачевић Љубомир, народни војник I
класе, из Горњег Влајковца, округ ваљевски, 30
година, ожењен, умро 24.07.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 55, бр.341)

Јовановић Јован, стојећи војник I
класе, из Просина, округ неготински, 26 година,
умро 02.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 7, бр. 739)

Ковачевић Стеван, својевољац, војник
из Босне, 25 година, умро 19.10.1876. године у
руском чадору (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 95,
бр. 695)

Јовановић Љубомир, народни војник, из
Бранковине, округ ваљевски
Јовановић Марко, народни војник I
класе, из Бранковине, 30 година, умро
11.07.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 51, бр. 235)

Којић Милија, народни војник, из
Исаковице, округ ваљевски, умро 22.10.1876.
године у Стевчиној меани (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 96, бр. 670)

Јовановић Михаил, из Алексинца, 17
година, умро 16.11.1876. године (МКУ Јагодина
бр. 14, стр. 15, бр. 797)

Костић И. Траило, народни војник,
умро 28.10.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 4, бр. 718)

Јовановић Обрен, народни војник, из
Честина, округ крагујевачки, умро 23.10.1876.
године у резервној болници (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 99, бр. 688)

Коцић Јован, војник, из Крушевца, 30
година, умро 27.10.1876. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 3, бр.714)

Јовановић
Павле,
војник,
из
Сумраковца, округ зајечарски, 30 година, умро
18.10.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 94, бр. 654)

Кочић Радојица, народни војник,
каваљерист, из Врбе, округ крагујевачки, 28
година, умро 14. 09.1876. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 13 , стр. 77, бр.
529)

Јовановић Спасоје, добровољац, из
Турске, 31 година, умро 30.10.1876. године
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 6, бр. 733)
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Кузмановић
Димитрије,
народни
војник, из Рипња, 30 година, ожењен, умро
06.09.1876. у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 72, бр. 493)

умро 23.10.1876. године у путу (МКУ Јагодина
бр. 13, стр. 99, бр. 689)
Марковић Ранђел, народни војник, из
Лужана, алексиначки округ, 40 година, умро 10.
09. 1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13 , стр. 74, бр. 506)

Лазаревић Недељко, војник, тобџија,
из Стубљенице, округ ваљевски, 26 година,
умро 14.09.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 77, бр. 531)

Матић Владимир, војник, умро
15.12.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
25, бр. 847)

Лацковић Васа, народни војник I чете,
I батаљона, из Клена, округ шабачки, 20
година, умро 18.09.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 79,
бр. 546)

Матић Димитрије, народни војник, из
Божевца, пожаревачки округ, 28 година, умро
11.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
13, бр. 779)

Лекић Лазар, народни војник, из
округа шабачког, 32 године, умро 13.09.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 76, бр. 516)

Матић Лазар, народни војник, из
Докмира, округ ваљевски, 30 година, умро
30.10.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 91, бр. 631)

Лукић Маринко, народни војник, из
Станаца, округ алексиначки, умро 07.11.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 10, бр. 762)

Матић Тома, народни војник, из Јелова,
округ крагујевачки, 26 година, умро 27.10.1876.
године у окружној болници (МКУ Јагодина бр.
14, стр. 3, бр. 713)

Лукић Срећко, војник I класе, из
Дучара, округ београдски, 35 година, умро
08.12.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 93, бр. 403)

Матић Тривун, стајаћи војник, тобџија,
из Црнче, округ подрињски, умро 15.09.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 77, бр. 534)

Љубановић Марка Никодије, војник I
класе, из Рачника, 28 година, ожењен, умро
16.07.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 52, бр. 295)

Мијаиловић Мијаило, народни војник,
из Новог Хана, округ књажевачки, 28 година,
ожењен, умро 28.10.1876. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 4, бр. 719)

Љубић Стојан, добровољац, из Босне,
25 година, умро 20.02.1877. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 55, бр. 151)

Мијатовић Илија, добровољац, из
Босне, 35 година, умро 12.03.1877. године у
окружној болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
61, бр. 197)

Маринковић Јован, народни војник, из
Суботинца, округ алексиначки, 24 године,
ожењен, умро 17.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 16, бр. 783)

Милановић Јефрем, војник I батаљона,
IV чете, из Пчелица, округ крагујевачки, 26
година, умро 18.09.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 79,
бр. 545)

Марковић Јован, војник, из Куке,
округ београдски, 28 година, ожењен, умро
11.09.1876. у окружној болници (МКУ Јагодина
бр. 13, стр. 75, бр. 511)

Милановић Максим, народни војник
из Свилевује, округ шабачки, 32 године,
ожењен, умро 10.09.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 74,
бр. 505)

Марковић Мијаило, народни војник,
из Нозрина, округ алексиначки, умро
16.09.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 78, бр. 537)
Марковић Милутин, војник I класе, из
Књажевца, округ књажевачки, 36 година,
ожењен, умро 29.09.1876. године у Начелству
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 85, бр. 587)

Милановић Сретен, војник I батерије I
чете, из Пчелице, округ крагујевачки, 26
година, умро 20.09.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 79,
бр. 549)

Марковић Никола, народни војник I
класе, из Десимировца, округ крагујевачки,
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Миленковић Марко, војник, из
Дедовице, округ чачански, 28 година, умро
18.10.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр.13, стр. 94, бр. 652)

Миловановић Јован, војник, из Азање,
округ смедеревски, 30 година, умро 25.08.1876.
у окружној болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр.
66, бр. 450)

Миленковић Ђорђе, народни војник,
из Куманова, Турска, 35 година, умро
07.11.1876. године (МКУ Јагодина бр.14, стр.
11, бр. 765)

Миловановић Радивоје, војник, из
Војиноваца, округ алексиначки, 30 година,
ожењен, умро 30.10.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 6, бр. 730)

Миленковић Живојин, војник I класе,
из Неменикућа, округ београдски, 25 година,
умро 20.09.1876. године (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 80, бр. 551)

Миловановић Сава, војник, из Козеља,
округ руднички, умро 22.10.1876. године у
мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 96,
бр. 671)

Миленковић Милић, војник I класе, из
Пауна, округ ваљевски, 23 године, неожењен,
умро 10.08.1876. године у болници Црвеног
крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 60, бр. 411)

Миловановић Стеван, војник, из
Тубла, округ крагујевачки, умро 14.11.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 61, бр. 418)

Миленковић Ранђел, војник II чете, II
батаљона, из Купца, крушевачки округ, 25
година, умро 24.09.1876. године (МКУ Јагодина
бр. 13 , стр. 82, бр. 564)

Милојевић Марко, народни војник, из
Трњана, округ алексиначки, 23 године, удовац,
умро 30.08.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 69, бр. 36)

Милетић Владимир, народни војник,
из Ђуниса, округ крушевачки, 30 година, умро
21.09.1876. године у женској школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 81, бр. 537)

Милојевић Милан, народни војник из
Нозрине, округ књажевачки, 22 године, умро
24.08.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 66, бр. 469)

Миливојевић Вићан, добровољац, из
Босне, 30 година, умро 20.02.1877. године у
болници начелства (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
55, бр. 150)

Милојевић Стеван, каваљериста, из
Селевца, округ смедеревски, умро 15.09.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 77, бр. 535)

Миливојевић Јован, војник, из
Милаковца, округ крагујевачки, 24 године,
ожењен, умро 06.09.1876. у мушкој школи
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 73, бр. 497)

Милосављевић Божин, народни војник
I класе, II чете, II батаљона, из Гушевца, округ
књажевачки, 27 година, умро у руској болници
14.09.1876. године (МКУ Јагодина бр. 13, стр.
77, бр. 533)

Миливојевић
Радован,
народни
војник, из Кораћице, округ београдски, 35
година, ожењен, умро 13.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 13, бр. 783)

Милосављевић
Милан,
народни
војник, из Бранчића, округ руднички, 32 године,
умро 13.09.1876. године у болници Црвеног
крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 76, бр. 519)

Милићевић Јаков, војник II класе, из
Маршића, округ крагујевачки, 30 година, умро
29.07.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 56, бр. 380)

Милосављевић Мита, из Лужана,
округ алексиначки, 36 година, ожењен, умро
16.12.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
22, бр. 823)

Милићевић Мијаило, коморџија, из
Шаторње, округ крагујевачки, 38 година, умро
07.10.1876. године у боници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 87, бр. 606/1)

Милосављевић Петар, народни војник,
из Ропаче, округ београдски, 28 година,
ожењен, умро 30.10.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 6, бр. 729)

Милићевић Радивоје, народни војник,
из Раниловића, београдски округ, 26 година,
умро 01.01.1877. године (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 35, бр. 7)

Милосављевић Стеван, војник, из
Церовца, округ крагујевачки, 28 година, умро
07.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
11, бр. 766)

77

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Милошевић Љубомир, војник I класе,
из Мратешића, ваљевски округ, 30 година,
ожењен, умро 13.07.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 51,
бр.236)

неожењен, умро 15.07.1876. код оца (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 52, бр. 241)
Младеновић Станоје, народни војник,
из Пепељевца, округ крушевачки, 30 година,
ожењен, умро 07.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 11, бр.767)

Милутиновић Коста, народни војник,
из Слађара, округ шабачки, 28 година, умро
07.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
10, бр. 763)

Молочов Петар, добровољац, из Рида,
Русија, 23 године, умро 22.10.1876. године у
руској болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 97,
бр. 674)
Наумов Никола, добровољац, из
Пиргоса, Русија, умро 22.10.1876. године у
мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 97,
бр. 672)
Неговановић Марко, народни војник
из Прегорице, округ ваљевски, 30 година,
ожењен, умро22.08.1876. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 64, бр.
438/1)
Ненад, народни војник I класе, умро
31.10 1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 6,
бр. 734)

Транспорт болесника из Јагодине

Ненадовић Живота, народни војник из
Селевца, округ смедеревски, 25 година, умро
14.09.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 77, бр. 530)

Минић
Марко,
народни
војник
профијант, из Вучковице, округ ваљевски, 38
година, ожењен, умро 28.09.1876. године у
окружној болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр.
74, бр. 502)

Ненков
Петар,
добровољац,
из
Бугарске, умро 22.10.1876. године у мушкој
школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 97, бр. 673)

Мирковић Зарија, народни војник, из
Губеревца, округ крагујевачки, 26 година, умро
14.09.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 76, бр. 527)

Николић Живан, народни војник, из
Књажевца, 30 година, умро 01.08.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 57, бр. 389)

Мирковић Милован, војник из
Изворца, округ пожаревачки, умро 02.08.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 57, бр. 390)

Николић Радосав, војник, из Адровца,
округ алексиначки, 32 године, умро 30.10.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 6, бр. 731)

Митровић Ђорђе, народни војник, из
Алексинца, умро 11.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 13, бр. 780)

Обрадовић Миладин, народни војник,
из Глобара, округ јагодински, 26 година, умро
10.10.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 89, бр. 616)

Митровић Милован, народни војник I
класе, из Велике Моштанице, округ београдски,
умро 31.08.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр.13, стр. 70, бр. 477)

Обрадовић Милисав, болничар, из
Катуна, округ јагодински, 32 године, неожењен,
умро 24.01.1877. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 100, бр. 27)

Михаиловић Иван, добровољац, из
Београда, 30 година, умро 03.10.1876. године у
мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 86,
бр. 599)

Обренчевић Павле, народни војник, из
округа шабачког, 28 година, умро 13.09.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 76, бр. 517)

Мишић Димитрија Илија, касап,
војник I класе, из Јагодине, 23 године,
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Петровић Симеон, војник, из Витевске
губерније, 30 година, умро 06.11.1876. године
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 9, бр. 755)

Остојић Максим, војник I класе, I
чете, II батаљона, из Раденкова, округ шабачки,
32 године, умро 31.08.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 69,
бр. 470)

Пешић Мита, народни војник, из Старе
Градишке, Турска, 40 година, удов, умро
28.10.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 2, бр. 706)

Павловић Јаков, војник, из Трубарева,
округ крушевачки, 45 година, ожењен,
умро27.09.1876. године у болници Црвеног
крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 83, бр. 574)

Поледица Милоје, из Трешњевице,
округ чачански, 28 година, ожењен, умро
17.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
16, бр. 782)

Павловић Јован, из Добриња, округ
пожаревачки, 30 година, умро26.08.1876.
године у окружној болници (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 67, бр. 455)

Попадић Милован, народни војник, из
Церовца, округ шабачки, 34 године, умро
17.09.1876. године у путу (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 78, бр. 539)

Павловић Мијаило, добровољац из
Турске, 30 година, умро 15.12.1876. године
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 26, бр. 849)

Поповић Сава, војник I класе, из
Јагодине, 24 године, ожењен, умро 05.08.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 59, бр. 402)

Пантовић Јеремија, војник, из Вадна,
округ чачански, 28 година, ожењен, умро
23.09.1876. године у руској болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 81, бр. 561)

Радивојевић Стеван, народни војник,
из Бајчетине, округ крагујевачки, 30 година,
умро 30.09.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 75, бр. 515)

Параленов Василије, из Русије, 38
година, ожењен, умро 16.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 13, бр. 784)

Радовановић Светозар, војник, из
Непричаве, округ ваљевски, умро 27.07.1876.
године у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 56, бр. 378)

Пеков Драго, црногорски народни
војник, из Петровог Села, округ крајински, 42
године, ожењен, умро 21.09.1876. године у
мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 81,
бр. 535)

Радоичић Манојло, добровољац, из
Ваљева, 24 године, неожењен, умро 13.12.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 24, бр. 841)

Пеовић Степан, коморџија, из Црне
Баре, округ шабачки, умро 23.10.1876. године у
окружној болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр.
98, бр. 685)

Радосављевић Иван, наредник, из
Јасеника, округ београдски, 30 година, умро
29.10.1876. године у среској кући (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 5, бр. 722)

Петровић
Богосав,
редов,
из
Мијатовца, округ руднички, 30 година, умро
02.02.1877. у болници Црвеног крста (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 101, бр. 36)

Рајевски Никола, војник, Рус, из
Нижегородске губерније, 23 године, неожењен,
умро 18.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 16, бр. 784)

Петровић Живојин, народни војник, из
Козеља, округ руднички, 26 година, ожење,
умро 30.10.1876. године у болници Црвеног
крста (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 3, бр. 710)

Рајковић Стојадин, војник стајаће
војске, из Дражња, округ београдски, 20 година,
неожењен, умро 08.08.1876. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 60, бр. 406)

Петровић
Павле,
добошар,
из
Губеревца, округ београдски, 28 година, умро
27.08.1876. у окружној болници (МКУ Јагодина
бр. 13, стр. 68, бр. 461)

Рашић Милоје, народни војник из
Селевца, округ смедеревски, 28 година, умро
26.08.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 67, бр. 454)

Петровић Риста, добровољац III чете,
IV батаљона, из Босне, 34 године, умро
16.02.1877. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 53, бр. 141)

Рисојевић Нинко, стојећи војник, из
Месараца, округ шабачки, 24. године, умро
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11.11.1876. године (МКУ Јагодина бр.14, стр.
13, бр. 778)

болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 52, бр. 241)

Ристић Видоје, стајаћи војник, из
Житковца, округ алексиначки, 30 година,
неожењен, умро 26.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 20, бр. 809)

Стевановић Маринко, добровољац из
Турске, 30 година, умро 15.12.1876. године
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 25, бр. 848)

Ристић Станко, војник народни, из
Гушевца, округ књажевачки, 48 година,
ожењен, умро 09.09.1876. године у Винорачи
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 74, бр. 504)

Стевановић Марко, народни војник II
класе, из Риљца, округ јагодински, 30 година,
ожењен, умро 03.09.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 72,
бр. 488)

Росић Милош, народни војник, из
Лопаша, округ чачански, 28 година, ожењен,
умро 04.10.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 86, бр. 600)

Стевановић Милосав, народни војник,
из Планинице, округ јагодински, 23 године,
ожењен, умро 03.12.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 21, бр. 816)

Рубаилов Јеврем, добровољац, из
Загубање, Русија, 25 година, ожењен, умро
26.10.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 1,
бр. 695)

Стевановић Петар, народни војник, из
Шопића, округ београдски, 30 година, умро
04.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 9,
бр. 751)

Симеуновић Савко, народни војник, из
Слатине, округ београдски, 32 године, ожењен,
умро 01.10.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 86, бр. 592)

Стевановић Петар, народни војник, из
Шеварице, округ шабачки, 35 година, умро
26.08.1876. године (МКУ Јагодина бр. 13, стр.
67, бр. 456)

Симић Стојан, добровољац, из Јасике,
округ јагодински, 28 година, умро 04.12.1876.
године (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 21, бр. 817)

Стоиљковић Јелена, болничарка, из
Крагујевца, 26 година, умрла27.10.1876. године
у окружној болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
4, бр. 715)

Славковић Никола, народни војник, из
Кикојевца, округ крагујевачки, 28 година,
ожењен, умро 16.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 15, бр. 795)

Стефановић Димитрије, војник, из
Карановчића, умро 01.08.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 57, бр. 388)

Спасојевић Радојица, народни војник,
из Велике Дренове, округ јагодински, 28
година, ожењен, умро 29.10.1876. године у
шатри код цркве (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 5,
бр. 723)

Стојадиновић Дина, војник II класе, III
батаљона алексиначке бригаде, из Алексинца,
40 година, умро 02.09.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 71, бр. 481)

Сретеновић Васа, самовољник, из
Ужица, 35 година, умро 28.01.1877. године у
окружној болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
47, бр. 85)

Стојановић Иван, пешак III батаљона,
из Урљена, округ пожаревачки, умро
25.10.1876. године у руској болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 99, бр. 686)

Стаменковић П. Јанко, војник, из
округа пожаревачког, 32 године, ожењен, умро
20.08.1876. године у болници Црвеног крста
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 64, бр. 437)

Стојиловић Јоксим, народни војник, из
Малог Лаола, округ пожаревачки, 26 година,
умро 07.11.1876. године (МКУ Јагодина бр. 14,
стр. 16, бр. 783)

Станишевљевић Марко, војник, из
Копљара, 28 година, умро 27.10.1876. године у
окружној болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 3,
бр. 712)

Стојковић Никола, војник, из Грљана,
округ зајечарски, 33 године, ожењен, умро
19.10.1876. године у чадору (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 95, бр. 661)

Станковић-Дунић Матеја, народни
војник из Саранова, округ крагујевачки, 24
године, неожењен, умро 20.08.1876. године у

Стрелић Тасе Младен, војник народне
војске, 22 године, умро 16.12.1876. године
(МКУ Јагодина бр. 14, стр. 27, бр. 859)
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Урошевић Мирко, народни војник,
посв. Батаљон, из Матијевца, округ шабачки, 21
година, ожењен, умро 25.09.1876. године у
болници Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13,
стр. 82, бр. 570)

Суботић Игњат, добровољац, из Босне,
27 година, умро 27.02.1877. године у болници
начелства (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 57, бр.
165)
Супринов Никифор, наредник из
Русије, 32 године, умро 23.10.1876. године у
мушкој школи (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 947
бр. 676)

Цветковић Милета, народни војник, из
Сувотне, округ алексиначки, 22 године,
неожењен, умро 18.11.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 16, бр. 785)

Талија Милија, народни војник, из
Азање, округ смедеревски, 35 година, ожењен,
умро 23.08.1876. године у окружној болници
(МКУ Јагодина бр. 13, стр. 65, бр. 442)

Штерић Настас, добровољац, из Босне,
45 година, умро 12.03.1877. године у окружној
болници (МКУ Јагодина бр. 14, стр. 61, бр. 196)

Талијан Миливоје, народни војник, из
Азање, округ смедеревски, 28 година, умро
04.02.1877. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 49, бр. 98)

СПИСАК ВОЈНИКА УМРЛИХ У
ПАРАЋИНУ

Тетировски Јаков, добровољац, село
Шебиљић, радомирски ујезд, из Кијевске
губерније, 19 година, умро 23.10.1876. године у
нижој гимназији (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 99,
бр. 690)

Аврам Н. Народни војник, из
крагујевачког округа, 30 година, брачан, умро
11.08.1876. године – пушчана рана (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 15, бр. 381)

Тобџић Павле, народни војник, из
Шопића, округ београдски, 30 година, умро
13.09.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 76, бр. 518)

Алексић Милош, народни војник, из
Горње Вуковице, округ ваљевски, 28 година,
брачан, умро 24.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 55, бр. 661)

Тодоровић Димитрије, народни војник,
из Меденице, округ шабачки, 26 година, умро
29.08.1876. године у окружној болници (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 68, бр. 466)

Алимпић Станимир, из Глуша, округ
шабачки, умро 16.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 63, бр. 717)
Аличић Алија, народни војник, из
Засавице, округ шабачки, 23 године, брачан,
умро 19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 22, бр. 424)

Тодоровић Лука, коморџија, из
Причинова, шабачки округ, умро 06.10.1876.
године у окружној болници (МКУ Јагодина бр.
13, стр. 87, бр. 604)

Андрејевић Јанко, војник, из Великог
Села, округ пожаревачки, 28 година, брачан,
умро 30.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11,
стр. 97, бр. 257); накнадно уписан и у МКУ
Параћин бр. 12, стр. 12, бр. 355. као Андрић
Јанко - умро 27.07.1876. године.

Тодоровић Тома, војник из Лом
Паланке, умро 01.08.1876. године у болници
Црвеног крста (МКУ Јагодина бр. 13, стр. 57,
бр. 387)
Тошовић Урош, народни војник, из
Честина, округ крагујевачки, 33 године, умро
18.10.1876. године у мушкој школи (МКУ
Јагодина бр. 13, стр. 94, бр. 653)

Андријевић Василије, народни војник,
из Машиџевла, округ параћински, 22 године,
брачан, умро 01.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 25, бр. 449)

Трифуновић Стеван, народни војник,
из Бобовишта, округ ражањски, 30 година,
неожењен, умро 29.12.1876. године (МКУ
Јагодина бр. 14, стр. 33, бр. 904)

Антић Груја, из Медвеђе, округ
јагодински, војник III батаљона јагодинске
бригаде I класе, 32 године, ожењен, умро
31.01.1878. године, по подне, у болници; од
ране пушчане десна му је нога одсечена више
колена (МКУ Параћин бр. 13, стр. 24, бр. 50)

Ћирић Милош, народни војник, из
Крагујевца, 32 године, ожењен, умро
17.11.1876.године (МКУ Јагодина бр. 14, стр.
16, бр. 781)

Антић Коста, поднаредник стајаће
војске, из Смедерева, 23 године, ожењен, умро
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06.01.1878. године, пре подне, од назеба, у
резервној болници (МКУ Параћин бр. 13, стр.
20, бр. 9)

Вићентијевић Живота, из Воштанице,
округ београдски, умро 09.10.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 61, бр. 703)

Бандеренко Иван, из Русије, умро
19.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
63, бр. 722)

Вирауновић Петар, из Узвеђа, округ
шабачки, умро 01.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 65, бр. 735)

Баркић Димитрије – Ђорђе, из
Ореовице, округ крајински, 26 година, умро
24.04.1878. године, пре поноћи, у болници
параћинској, од тифуса (МКУ Параћин бр. 13,
стр. 33, бр. 163)

Вуковић Љубомир, народни војник, из
Рованаца, округ ваљевски, 20 година, уро
28.04.1878. године, пре подне, у болници, под
бројем протокола 326 (МКУ Параћин бр. 13,
стр. 34, бр. 171)

Богданов Н. Константин, капетан
војени, из Казана, губерније казанске, Рус, око
32 године, не зна се брачно стање, умро
22.08.1876. године. Рањен од пушке у боју од
Турака. Рана је била у малом трбуху. Погребен
је у гроббљу параћинском. (МКУ Параћин бр.
12, стр. 15, бр. 375)

Вучетић Антоније, из Бошњана, округ
крагујевачки, умро 19.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 63, бр. 721)
Вучковић Павле, народни војник, 35
година (МКУ Параћин бр. 12, стр. 53, бр. 650)
Гвозденовић Саватије, из Трнова,
округ чачански, војник редов II батаљона, IV
чете, I класе бригаде чачанске, 30 година,
ожењен, умро 08.02.1878. године, после подне,
у болници, од пушчане ране (МКУ Параћин бр.
13, стр. 25, бр. 61)

Бранковић Ђорђе, из Лопача, срез
драгачевски, округ чачански, 48 година,
ожењен, умро 12.03.1878. године, пре подне, од
пушчане ране (МКУ Параћин бр. 13, стр. 28, бр.
103)

Гмитровић Ненад, народни војник, из
округа смедеревског, други показали, 30
година, умро 28.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 56, бр. 671)

Брдарић Матија, народни војник, из
Лесковца, 30 година, брачан, умро 21.08.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 22, бр. 429)
Варечић Сава, народни војник (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 53, бр. 652)

Гмитровић Радоица, народни војник,
из Водица (?), округ смедеревски, 38 година,
брачан, умро 18.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 20, бр. 416)

Васић Радул, болничар из Бродице,
округ пожаревачки, умро 17.10.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 63, бр. 718)

Голубовић Милан, округ руднички,
умро 23.10.1876. (МКУ Параћин бр. 12, стр. 64,
бр. 729)

Велимировић Јанко, народни војник,
из Баталина, округ ваљевски, 30 година, брачан,
умро 18.08.1876. годиине (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 20, бр. 414)

Голубовић Михајло, народни војник,
из Књажевца, 28 година, брачан, умро
28.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11, стр.
99, бр. 271)

Веселов Осим – Петров, из Москве,
руске царевине, умро 07.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 743)

Грујић Јанко, народни војник, из
Пејићевца?, округ пожаревачки, 20 година,
небрачан, умро 23.07.1876. године (МКУ
Параћин бр. 11, стр. 98, бр. 269)

Весковић Павле, из Црнушања, округ
руднички, умро 11.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 67, бр. 747)
Вилић Павле, из Честине, округ
крагујевачки, умро 14.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 62, бр. 713)

Грујић Тодор, народни војник, из
Претока, округ крагујевачки, 27 година, брачан,
умро 06.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 13, бр. 361)

Вићентијевић Аксентије, народни
војник, из Кутова, округ крагујевачки, 28
година, умро 18.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 19, бр. 409)

Дабић Танасије, из Трбушана, округ
руднички, умро 07.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 744)
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Живановић Марко, народни војник, из
округа београдског, 30 година, брачан, умро
19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
21, бр. 422)

Димитријевић Никола, из Београда,
умро 03-.11.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 65, бр. 737)
Динић Јаков, из Бурдима, округ
књажевачки, умро 29.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 67, бр. 748)

Живковић Димитрије, народни војник,
из Умке, округ београдски, 24 године, брачан,
умро 12.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 16, бр. 383)

Добројевић Велимир, народни војник,
из Каменице, округ ваљевски, 24 године, умро
27.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
56, бр. 668)

Живковић Милован, из Пчелице,
округ јагодински, редов бригаде јагодинске I
класе, 25 година, ожењен, умро 06.02.1878.
године, после подне, у болници; рањен у десну
ногу од пушке (МКУ Параћин бр. 13, стр. 24,
бр. 59)

Ђерковић Срећко, округ крагујевачки,
36 година, брачан, умро 16.08.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 18, бр. 399)
Ђикић Милан, из Велике Плане, округ
смедеревски, двајестник IV батаљона, II чете
бригаде смедеревске, I класе, 33 године,
ожењен, умро 08.02.1878. године, пре поноћи;
од ране пушчане нога му је лева одсечена више
колена (МКУ Параћин бр. 13, стр. 24, бр. 60)

Живковић Сава, из Параћина, војник
стајаће војске, 24 године, неожењен, умро
01.04.1878. године, пре пола ноћи, контужен од
гранате (МКУ Параћин бр. 13, стр. 31, бр. 143)
Жујевић Милош, из Рачевића, округ
ваљевски, умро 05.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 740)

Ђокић Павле, народни војник, из
Шавца, округ ћупријски, 21 година, брачан,
умро 03.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 25, бр. 451)

Зарић Димитрије, народни војник, из
Мелнице, округ пожаревачки, брачан, умро
19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
21, бр. 421)

Ђоковић Павле, из Сибнице, округ
крагујевачки, умро 19.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 64, бр. 726)

Затега Милан, народни војник, из села
Листа, округ чачански, 22 године, небрачан,
умро 23.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11,
стр. 98, бр. 268)

Ђоргов Стојан, из Црнољевице, округ
књажевачки, умро 14.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 67, бр. 750)

Здравковић Јован, из Великог Извора,
округ црноречки, умро 09.11.1876. (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 67, бр. 746)

Ђорђевић Љубомир, народни војник,
из Смедерева, 28 година, умро 11.09.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 52, бр. 642)

Златић Антоније, из Понара, округ
чачански, срез студенички, војник редов
студеничког батаљона II чете, 40 година,
ожењен, умро 24.01.1878. године, пре подне, у
болници, од пушчане ране и великих богиња
(МКУ Параћин бр. 13, стр. 22, бр. 33)

Ђорђевић Милован, из Милатовца,
округ пожаревачки, батаљон браничевски,
бригада I класе, 29 година, ожењен, умро
10.05.1878. године, пре подне, од рана у боју
задобијених (МКУ Параћин бр. 13, стр. 34, бр.
175)

Илијић Милан, народни војник, није
знао казати одакле је, 25 година, умро
12.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
52, бр. 642)

Ђорђевић Спаса, народни војник, није
знао казати одакле је, 35 година, брачан, умро
21.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
23, бр. 431)
Ђорђевић Стојан, из Никуличева,
округ црноречки, умро 28.10.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 65, бр. 733)

Илијић Филип, народни војник, из
Барича, округ београдски, 28 година, брачан,
умро 16.08.1876.године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 18, бр. 400)

Ђурић Ђурђе, народни војник, округ
београдски, 35 година, брачан, умро 15.08.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 17, бр. 394)

Илић Стефановић Димитрије, војник,
Параћин, 24 године, умро 15.10.1876. године.
Умро је у Јованцу од рана задобивених на
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Јовановић Светозар, народни војник,
из Каменовца, није могао казати из кога је
округа, 26 година, умро 16.09.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 52, бр. 644)
Накнадно је уписан и у МКУ Параћин бр. 12,
стр. 55, бр. 662 – Јовановић Светозар, 25
година, безбрачан, умро 24.09.1876. године.

бојном пољу, донешен овди и у гроб сарањен.
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 41, бр. 564)
Јанковић Илија, из Јасенова, округ
ћупријски, војник I класе ћупријске бригаде, 25
година, умро 30.01.1878. године пре подне, од
срдобоље, у болници (МКУ Параћин бр. 13, стр.
24, бр. 49)
Јевтић Јеротије, народни војник, из
Раваније, 33 године, брачан, умро 26.08.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 24, бр. 444)

Јовановић Стојан, народни војник, из
Дубља, округ ћупријски, 40 година, брачан,
умро 13.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11,
стр. 97, бр. 259)

Јеремић Јован, народни војник, из
Гомилице, округ шабачки, 26 година, брачан,
умро 11.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 14, бр. 372)

Јовић Радојко, народни војник, из
Сабанте, округ јагодински, 24 године, небрачан,
умро 15.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11,
стр. 97, бр. 261)

Јеремић Љубомир, народни војник, из
Скеле, округ ваљевски, 24 године, брачан, умро
30.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
25, бр. 446)

Кандић С. Живко, из Велике Крсне,
округ смедеревски, редов III батаљона, III чете
смедеревске бригаде, I класе, 30 година,
ожењен, умро 14.02.1878. године, после поноћи,
у резервној болници (МКУ Параћин бр. 13, стр.
25, бр. 65)

Јеротијевић Петар, народни војник, из
Кључевца, округ пожаревачки, 26 година, умро
05.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
26, бр. 454)

Карапавунов Петар, народни војник,
из Ратара, округ крагујевачки, 32 године,
брачан, умро 23.07.1876. године (МКУ Параћин
бр. 11, стр. 98, бр. 266)

Јовановић Мијат, народни војник, из
Рајкинца, округ јагодински, 30 година, брачан,
умро 14.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 17, бр. 392)

Кнежевић Манојло, народни војник, из
Богатића, округ шабачки, умро 25.09.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 55, бр. 665)

Јовановић Миленко, из Миросаве,
округ београдски, умро 03.11.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 738)

Којић - Ђурић Алекса, народни војник,
брачан, умро 08.10.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 60, бр. 700)

Јовановић Милета, војник, из Макца,
округ пожаревачки, 33 године, брачан, умро
30.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11, стр.
97, бр. 258); накнадно уписан и у МКУ Параћин
бр. 12, стр. 12, бр. 356 – умро 29.07.1876.
године.

Костић Милосав, народни војник, из
Прњавора, округ крагујевачки, 26 година,
брачан, умро 18.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 20, бр. 413)
Кузмановић Стојан, из Београда, умро
18.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
63, бр. 719)

Јовановић Милосав, из Ратара,
народни војник, 26 година, ожењен, умро
01.04.1878. године у Ратарима, пре подне, од
прозеба (МКУ Параћин бр. 13, стр. 31, бр. 142)

Кузмановић Тома, народни војник, из
Саташа, округ шабачки, 24 године, брачан,
умро 17.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 19, бр. 405)

Јовановић Милош, из Лужања, округ
алексиначки, умро 29.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 65, бр. 734)

Лазаревић Трифун, народни војник, из
Михајловца, округ смедеревски, 38 година,
умро 03.01.1878. године, пре подне, од ране
добивене у рату (МКУ Параћин бр. 13, стр. 20,
бр. 5)

Јовановић Никола, не зна одакле је,
умро 22.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 54, бр. 657)
Јовановић Сава, из Црне Горе, умро
13.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
62, бр. 710)

Макуљевић Јован, народни војник, из
Криване, округ пожаревачки, 35 година, брачан,
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умро 05.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 26, бр. 453)

брачан, умро 12.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 14, бр. 374)

Манојловић Вукосав, народни војник,
из Контрака, округ руднички, 23 године, умро
24.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
24, бр. 438)

Мијајловић Траило, народни војник,
из Скобаља, округ пожаревачки, 26 година,
брачан, умро 29.07.1876. године (МКУ Параћин
бр. 11, стр. 97, бр. 256); накнадно уписан и у
МКУ Параћин бр. 12, стр. 12, бр. 354 – умро
27.07.1876. године.

Манојловић Милош, из Рипња, округ
београдски, 24 године, умро 26.09.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 55, бр. 666)

Мијатовић Димитрије, народни војник
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 53, бр. 651)

Манторов Александер, из Русије, умро
09.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
61, бр. 704)

Мијатовић Петар, народни војник, из
Књажевца, 30 година, брачан, умро 28.07.1876.
године (МКУ Параћин бр. 11, стр. 99, бр. 272)

Маринковић Ђорђе, народни војник,
из Неманића, округ београдски, 30 година,
брачан, умро 17.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 19, бр. 406)

Милановић Милоје, из Ландола, округ
смедеревски (МКУ Параћин бр. 12, стр. 62, бр.
712)

Маринковић Миша, народни војник,
из Турске, 36 година, вдов, умро 27.09.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 56, бр. 669)

Миленковић Иван, народни војник, из
Турске, 30 година, брачан, умро 03.08.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 12, бр. 358)

Марковић Зако, народни војник, из
Вишевца, округ крагујевачки, брачан, умро
19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
21, бр. 420)

Милетић Мијаило, из Нишевца, округ
књажевачки, умро 18.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 63, бр. 720)
Милетић Милутин, војник народне
војске I батаљона, III чете, из Мирошевца,
округ крагујевачки, срез лепенички, 25 година,
ожењен, умро 22.01.1878. године, пре подне, од
ране пушчане, у болници (МКУ Параћин бр. 13,
стр. 22, бр. 32)

Марко Н. Војник, из Богатића, округ
шабачки, 30 година, умро 15.08.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 18, бр. 396)
Марковић Јефрем, народни војник, из
села Кука, срез колубарски, округ београдски,
28 година, небрачан, умро 10.07.1876. године од
пушчане ране. (МКУ Параћин бр. 11, стр. 93,
бр. 231)

Милићевић Радомир, из Гукоша, округ
руднички, војник редов III батаљона, III чете
рудничке бригаде, I класе, 30 година, умро
03.02.1878. године, пре подне, у болници, од
богиња (МКУ Параћин бр. 13, стр. 24, бр. 53)

Марковић Јован, из Ласковца, умро
11.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
61, бр. 706)

Миловановић Василије, из Бањице,
округ чачански, војник редов. Бригаде чачанске
I чете, 30 година, ожењен, умро 26.01.1878.
године, пре поноћи, од ране пушчане, у
болници (МКУ Параћин бр. 13, стр. 23, бр. 37)

Марковић Станко, народни војник, из
Жабара, округ пожаревачки, 24 године, брачан,
умро 11.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 14, бр. 373)

Миловановић Димитрије, народни
војник, из Брезле, округ пожаревачки, 25
година, умро 26.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 55, бр. 667)

Марковић Станко, народни војник, из
Ливадице, окрууг пожаревачки, 24 године, умро
06.07.1876. године – рањен у боју (МКУ
Параћин бр. 11, стр. 91, бр. 217)

Миловановић Тимотије, војник стајаће
војске, из Бање, округ крагујевачки, 32 године,
умро 17.04.1878. године, пре подне, тифус
(МКУ Параћин бр. 13, стр. 33, бр. 159)

Мијаиловић Вељко, народни војник, из
Тајника, округ руднички, 26 година, умро
24.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
55, бр. 663)

Милојевић Лазар, народни војник, из
Крчмара, округ београдски, 26 година, брачан,

Мијаиловић Гаврило, народни војник,
из Лисавца, округ београдски, 30 година,
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Милошевић Стеван, из Алексинца,
умро 19.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 64, бр. 724)

умро 21.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 22, бр. 428)
Милојевић Милосав, народни војник,
из Марковца, округ смедеревски, 30 година,
брачан, умро 17.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 19, бр. 404)

Милутиновић Илија, народни војник,
из Брзана, округ јагодински, 28 година, брачан,
умро 19.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 11,
стр. 97, бр. 262)

Милојевић Петар, народни војник, из
Радмирова, округ крагујевачки, 35 година,
брачан, умро 03.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 12, бр. 359)

Миљковић Лазар, народни војник, 30
година (МКУ Параћин бр. 12, стр. 53, бр. 648)
Мирковић Милован, народни војник,
из Вирошевца, округ београдски, 29 година,
брачан, умро 14.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 16, бр. 387)

Милојевић Петар, народни војник, не
зна се одакле је, донешен из Јагодине мртав, 22
године, небрачан, умро 17.08.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 19, бр. 407)

Митровић Јова, не зна се одакле је,
умро 22.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 54, бр. 659)

Милојковић Костандин, војник, из
села Кренте, округ књажевачки, 28 година,
брачан, умро од добивене ране у боју
30.07.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
1, бр. 276)

Митровић Јован, народни војник, из
Опшишта, округ крагујевачки, 22 године,
безбрачан, умро 01.09.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 25, бр. 450)

Милојковић Цвеја, народни војник, из
Клучева, округ пожаревачки, 24 године, брачан,
умро 07.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 13, бр. 362)

Мишковић Живко, из Свилајнца,
округ ћупријски, 26 година, брачан, умро
29.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
56, бр. 673)

Милосављевић
Живко,
народни
војник, из Ракинца, округ пожаревачки, 24
године, не зна се брачно стање, умро
04.07.1876. године – рањен у боју. (МКУ
Параћин бр. 11, стр. 91, бр. 215)

Мишовић Тимотије, из Лајковца,
округ ваљевски, умро 11.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 61, бр. 707)
Недељковић Бошко, народни војник,
из Крајинице, турске области, умро 30.09.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 56, бр. 674)

Милосављевић Илија, народни војник,
из Бучја, округ крушевачки, 24 године, умро
28.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
56, бр. 672)

Недељковић Петар, народни војник,
округ шабачки, 26 година, брачан, умро
15.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
17, бр. 393)

Милосављевић Максим, народни
војник, из Сипића, округ крагујевачки, 31
година, брачан, уумро 07.08.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 13, бр. 367)

Ненадовић Мијајло, народни војник,
из Марковца, округ крагујевачки, 26 година,
брачни, умро 23.07.1876. године (МКУ Параћин
бр. 11, стр. 98, бр. 267)

Милосављевић Стоја, из Лубнице,
округ ћупријски, умро 08.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 67, бр. 745)

Ненговић Анђел, из Турске, 30 година,
умро 24.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 55, бр. 664)

Милошевић Богдан, народни војник,
из Буковца, округ ћупријски, 26 година, умро
06.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
26, бр. 457)

Нешић Никола, народни војник, округ
београдски, 27 година, умро 14.08.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 17, бр. 389)

Милошевић Миленко, народни војник,
из Милосавца, округ београдски, 24 године,
брачан, умро 16.08.1876. година (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 18, бр. 402)

Нешић Стојан, редов, војник
VII
батаљона, родом из Вишесаве, округ ужички,
срез рачански, 20 година, неожењен, умро
26.05.1878. године, од запаљења (МКУ Параћин
бр. 13, стр. 35, бр. 184)
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Николић Алекса, из Рибара, округ
књажевачки, умро 10.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 61, бр. 705)

умро 11.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 14, бр. 371)
Павловић Стојан, из Нозрине, округ
алексиначки, војник III батаљона, III чете, II
класе бригаде алексиначке, 35 година, ожењен,
умро 10.02.1878. године, пре подне, у болници,
од пушчане ране у рату (МКУ Параћин бр. 13,
стр. 25, бр. 62)

Николић Миленко, народни војник, из
Лозана (?), округ књажевачки, 28 година,
брачан, умро 23.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 23, бр. 434)
Николић Милија, народни војник, из
Мокрог Луга, округ београдски, 25 година,
брачан, умро 21.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 22, бр. 430)

Панић Милан, народни војник, из
Горњег Видова, 25 година, брачан, умро
17.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
26, бр. 456)

Николић Милосав, из Скорице, округ
алексиначки, народни војник I класе,
двајестник, око 41 године, умро 06.03.1878.
године, рањен; однешен кући (МКУ Параћин
бр. 13, стр. 28, бр. 101)

Пантелић Маринко, народни војник из
Врела, округ ваљевски, 24 године, брачан, умро
03.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
12, бр. 357)
Пантелић Петар, народни војник, из
Белића, округ шабачки, 26 година, брачан, умро
10.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
14, бр. 369)

Николић Смиљко, из Стаљске, округ
крушевачки, умро 12.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 61, бр. 708)
Николић Трандафил, народни војник,
из Манојлице, округ књажевачки, брачан, умро
19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
21, бр. 419)

Пауновић Јован, из Тропоња, округ
ћупријски, војник ћупријске бригаде II класе, 38
година, умро 26.01.1878. године, од пушчане
ране, донешен мртав из Ражња (МКУ Параћин
бр. 13, стр. 23, бр. 38)

Обрадовић Танасије, народни војник,
из Рамаће округ кр. 26 година, брачан, умро
14.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
16, бр. 388)

Перковић Петар, народни војник, из
Горице, округ крагујевачки, 26 година, брачан,
умро 17.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 19, бр. 403)

Обреновић Јован, из Чаира, округ
крушевачки, срез трстенички, редов I класе, 38
година, ожењен, умро 04.02.1878. године, после
поноћи, у болници, од запаљења плућа (МКУ
Параћин бр. 13, стр. 24, бр. 55)

Петров Кемкин, добровољац, из
Русије, умро 20.10.1876.године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 64, бр. 728)
Петровић Андреј, народни војник, из
београдског округа, село не зна се, 30 година,
брачан, умро 23.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 23, бр. 435)

Орјахов Николај Павле, Рус, родом из
Москве, чином капетан, 32 године, брачан,
умро 05.10.1876. године. Умро је од пушчаних
рана у руској болници. (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 36, бр. 531) Накнадно уписан и у МКУ
Параћин бр. 12, стр. 57, бр. 678 као Ореков
Павле, из Москве, руске земље, 30 година,
брачан, умро 04.10.1876. године.

Петровић Андрија, народни војник, из
Рањенова, округ београдски, 26 година, брачан,
умро 18.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 21, бр. 418)

Остојић Нико, не зна се одакле је
родом, 21 година, безбрачан, умро 06.09.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 26, бр. 455)

Петровић Јефрем, из Велике Крсне,
округ смедеревски, умро 06.11.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 741)

Павловић Јена, народни војник, из
Чешљебаре, округ пожаревачки, 27 година, не
зна се брачно стање, умро 14.07.1876. године
(МКУ Параћин бр. 11, стр. 97, бр. 260)

Петровић Јован, народни војник, из
Македоније, у Турској, 26 година, брачан, умро
16.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
18, бр. 401)

Павловић Никола, народни војник, из
Пудараца, округ београдски, 28 година, брачан,

87

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Радојковић Петар, народни војник, из
Лепова, округ крагујевачки, 28 година, брачан,
умро 15.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 17, бр. 395)

Петровић Крста, из Сушица, округ
крагујевачки, умро 14.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 62, бр. 714)
Петровић Петар, из Лесковице, округ
ваљевски, редов војник II батаљона, II чете
ваљевске бригаде, I класе, 32 године, ожењен,
умро 03.02.1878. године, пре поноћи, у
болници, од богиња (МКУ Параћин бр. 13, стр.
24, бр. 54)

Радосављевић Димитрије, народни
војник, из Бабљића, округ ваљевски, 26 година,
брачан, умро 04.10.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 57, бр. 677)
Радосављевић
Радивој,
народни
војник, из Полатне, округ пожаревачки, 30
година, брачан, умро 26.08.1876. годне (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 24, бр. 443)

Петровић
Спаса,
из
Шљивовца?Шљивовице, округ крагујевачки,
умро 15.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 62, бр. 716)
Пешић Милић, из Дољевца, округ
јагодински, 31 година, брачан, умро 04.10.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 57, бр. 679)

Радосављевић
Станко,
народни
војник, из Вражогрнца, округ црноречки, 30
година, брачан, умро 01.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 57, бр. 675)

Пиперов Мата, народни војник, из
Колара, округ јагодински, 35 година, брачан,
умро 18.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 20, бр. 415)

Радуловић Јанко, народни војник, из
Брачина, округ пожаревачки, 23 године, брачан,
умро 07.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 13, бр. 366)

Поповић Мијаило, народни војниик, из
Крићинова, округ шабачки, 32 године, брачан,
умро 22.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 23, бр. 433)

Радуловић Михо, народни војник, из
Брачина, округ пожаревачки, 26 година, брачан,
умро 07.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 13, бр. 365)

Поповић Цветко, народни војник, из
Крушева, округ алексиначки, 40 година, брачан,
умро 21.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 23, бр. 432)

Ракић Живан, народни војник, из
Лешљана (?), округ београдски, 26 година,
брачан, умро 19.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 22, бр. 425)

Радовановић Аћим, народни војник, из
Ужпушча (?), округ ваљевски, 35 година,
брачан, умро 04.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 12, бр. 360)

Раковић Никодије, војник народне
војске, из Атенца, округ чачански, 33 године,
ожењен, умро 20.01.1878. године, пре подне, од
рана (МКУ Параћин бр. 13, стр. 22, бр. 31)

Радовановић Максим, народни војник,
коморџија V батаљона, бригаде београдске, 28
година, умро 06.01.1878. године у пол ноћи, у
болници, од назеба (МКУ Параћин бр. 13, стр.
20, бр. 9)

Ранковић Драгутин, народни војник,
из Баре, округ крагујевачки, 30 година, умро
29.12.1877. године, од ране (МКУ Параћин бр.
13, стр. 19, бр. 443)
Релић Ранко, народни војник, из
Смедерева, 35 година, умро 10.09.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 52, бр. 641)

Радовановић Панта, народни војник,
из Медошевца, округ београдски, 30 година,
брачан, умро 13.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 16, бр. 385)

Ристић Максим, мртав донешен, 31
година, умро 17.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 53, бр. 647)

Радовановић Петар, народни војник,
из Сендрикова, округ руднички, 23 године,
брачан, умро 31.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 25, бр. 448)

Ристић Мита, народни војник, из
Вршишке, у Турској, 28 година, брачан, умро
13.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
16, бр. 386)

Радојковић Добросав, не зна се одкуда
је, 22 године, умро 24.09.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 54, бр. 660)

Розак Јован, из Шапца, добровољачки
болничар шумадинског кора, 20 година,
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неожењен, умро 11.02.1878. године, по подне, у
болници (МКУ Параћин бр. 13, стр. 25, бр. 63)

ожењен, умро 13.01.1878. године у болници
(МКУ Параћин бр. 13, стр. 21, бр. 24)

Савић Аксентије, народни војник, из
Дружетова, округ пожаревачки, 30 година,
брачан (МКУ Параћин бр. 11, стр. 98, бр. 264)

Срећковић Јоца, народни војник, из
Шапца, 26 година, умро 25.08.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 24, бр. 442)

Савић Глиша, народни војник, из
Турске, 24 године умро 22.09.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 54, бр. 655)

Стајковић Иван, народни војник, из
Кисиљева, округ пожаревачки, 40 година,
брачан, умро 22.07.1876. године (МКУ Параћин
бр. 11, стр. 98, бр. 265)

Савић Лазар, народни војник, из
Брђана, округ крагујевачки, умро 04.10.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 57, бр. 680)
Сарафиловић Илија, из Чешићбаре(?),
округ пожаревачки, 24 године, умро 17.08.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 19, бр. 408)

Станисављевић
Јован,
народни
војник, из села Бурова, округ београдски, 25
година, брачан, умро 21.07.1876. године од
добијене ране у боју. (МКУ Параћин бр. 11, стр.
95, бр. 245); накнадно уписан и у МКУ Параћин
бр. 11, стр. 98, бр. 263 – 30 година.

Свилкић
Драгутин,
војник
из
Параћина, 22 године, неожењен, умро
23.05.1878. године, пре подне, од јектике (МКУ
Параћин бр. 13, стр. 82, бр. 298)

Станишић Јован, народни војник, из
Жика(?), округ шабачки, 25 годиина, брачан,
умро 19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 22, бр. 426)

Селић Петар, народни војник, из
Милошевца, округ смедеревски, 30 година,
брачан, умро 07.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 13, бр. 364)

Станишић Милић, из Бреснице, округ
руднички, војник бригаде рудничке II батаљона,
II чете, I класе, 35 година, ожењен, умро
05.02.1878. године, у рату од пушке, пре поноћи
(МКУ Параћин бр. 13, стр. 24, бр. 56)

Сељановић Обрад, народни војник, из
Голе Главе, округ ваљевски, 24 године, брачан,
умро 09.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 14, бр. 368)

Стевановић Петар, из Јелакца, округ
крушeвачки, IV батаљон,
I класа, редов
крушевачке бригаде, 32 године, ожењен, умро
06.02.1878. године, у болници, после подне; у
рату рањен у главу од пушке (МКУ Параћин бр.
13, стр. 24, бр. 58)

Сивић Василије, народни војник, 25
година (МКУ Параћин бр. 12, стр. 53, бр. 649)
Симић Радован, народни војник, из
Киковца, округ крагујевачки, 27 година, брачан,
умро 12.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 16, бр. 382)

Степанов Констандин, из Велике
Иванче, округ београдски (МКУ Параћин бр.
12, стр. 62, бр. 711)
Степановић Милија, народни војник,
округ београдски, 28 година, брачан, умро
15.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
18, бр. 397)

Симоновић Калин, из Никуличева,
округ црноречки, умро 04.11.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 739)
Соскић Петроније, из Ковачевца, округ
смедеревски, умро 06.11.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 66, бр. 742)

Стефановић Гаврил, из Параћина, 23
године, неожењен, умро 14.06.1878. године по
подне, од грчева у стомаку (МКУ Параћин бр.
13, стр. 36, бр. 195)

Спасић Милан, народни војник, из
Супске, округ ћупријски, 40 година, брачан,
умро 27.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 25, бр. 445)

Стефановић
Димитрије,
народни
војник, из Породина, округ пожаревачки, 30
година, брачан, умро 11.08.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 14, бр. 370)

Спасић Пејча, из Турске, у шабачком
округу, умро 06.10.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 57, бр. 681)

Стефановић Ђорђе, народни војник, из
Габрова, турске области, 26 година, умро
27.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
56, бр. 670)

Спасић Степан, војник народне војске
III батаљона, III чете, из јунковца, 30 година,
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Тодоровић Радоје, народни војник, из
Мојсина, округ руднички, умро 23.08.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 23, бр. 437)

Стефановић Милан, народни војник,
округ смедеревски, 26 година, небрачан, умро
14.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
17, бр. 390)

Тодоровић Саватије, народни војник,
из Засовице (?), округ шабачки, 28 година,
брачан, умро 30.08.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 25, бр. 446)

Стефановић Петар, народни војник, из
Губрића, округ ваљевски, 35 година, брачан,
умро 13.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 16, бр. 384)

Томашевић
Пантелија,
народни
војник, из Каменца, округ ваљевски (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 60, бр. 701)

Стоичевић Живан, народни војник,
није могао казати одакле је, 38 година, умро
16.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
52, бр. 645)

Томиров Сима, из Врчина, округ
београдски, умро 25.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 65, бр. 731)

Стојановић Богосав, народни војник,
из Речке, округ крајински, 37 година, умро
09.03.1878. године, у зору, од пушчане ране
(МКУ Параћин бр. 13, стр. 28, бр. 102)

Траилов Јанко, народни војник, из
Мећевца, округ ћупријски, 40 година, брачан,
умро 18.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 21, бр. 417)

Стојановић Лазар, војник I класе, III
качерског батаљона, I чете, из Криве Реке,
округ руднички, 35 година, умро 14.01.1878.
године, пре подне у 10 сати, од запаљења, у
болници (МКУ Параћин бр. 13, стр. 22, бр. 26)

Трајковић
Јован,
из
Београда,
добровољац, умро 19.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 64, бр. 725)
Трифуновић Павле, из Болеча, округ
београдски, око 30 година, умро 24.04.1878.
године, у болници параћинској (МКУ Параћин
бр. 13, стр. 33, бр. 162)

Стојановић
Нестор,
војник,
из
Породина, округ пожаревачки, 28 година,
брачан, умро 27.07.1876. године (МКУ Параћин
бр. 11, стр. 96, бр. 255); накнадно уписан и у
МКУ Параћин бр. 12, стр. 11, бр. 335 – умро
25.07.1876. године од срдобоље.

Филиповић Видан, народни војник из
Малог Извора, књажевачки округ, 30 година,
брачан, умро 26.07.1876.године (МКУ Параћин
бр. 11, стр. 99, бр. 270)

Стошић Петар, народни војник, из
Петке, округ београдски, 27 година, умро
06.07.1876. године – рањен у боју (МКУ
Параћин бр. 11, стр. 91, бр. 216)

Цанков Ташко, народни војник, из
Турске, 28 година, брачан, умро 07.08.876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 13, бр. 363)

Теодосијевић Милоје, из Глободара,
округ крагујевачки, умро 28.10.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 65, бр. 732)

Цветић Александар, артиљеријски
капетан, Алексинац, 32 године, брачан, умро
29.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
45, бр. 596)

Тодоровић Јован, народни војник, из
шабачке бригаде, а не зна се кога места, 39
година, умро 17.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 52, бр. 646)

Цекић Стаменко, округ смедеревски,
30 година, брачан, умро 16.08.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 18, бр. 398)

Тодоровић Младен, из села не зна се, а
округа шабачког, 35 година, брачан, умро
09.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
57, бр. 676)

Черкунов Н. из Румља, Русија, 30
година, умро 21.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 54, бр. 654)

Тодоровић Никола, из Шљивовца,
округ крагујевачки, умро 20.10.1876. године
(МКУ Параћин бр. 12, стр. 64, бр. 727)

Чиркунов Николај, потпоручник, из
Одесе, Русија, 28 година, небрачан, умро
21.09.1876. године, као добровољац српски
рањен у боју, од ране умро и у овдашњем
гробљу погребен (МКУ Параћин бр. 12, стр. 30,
бр. 490)

Тодоровић Павле, народни војник, из
Бојића, округ шабачки, 28 година, брачан, умро
14.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
17, бр. 391)

Шестић Петар, народни војник, из
Шеварице, округ чабачки, 26 година, брачан,
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12. Не зна се име јер је донешен мртав,
умро 19.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 63, бр. 723)

умро 19.08.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 21, бр. 423)

13. Не зна се име јер је донешен мртав,
умро 23.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 64, бр. 730)

Списак војника чије се име не зна
(хронолошки)
1. Опојат је и сарањен један војник, од
гранате раздробљен, за кога име не зна се.
Путујући с бојног поља на самртном часу
упитан за име и остало, рекао је да је из
београдског округа. Умро је 13.07.1876. године
(МКУ Параћин бр. 11, стр. 99, бр. 273)

14. Мртвог га је донео један мајор, по
чему се не зна име ни презиме, умро 02.11.1876.
године (МКУ Параћин бр. 12, стр. 65, бр. 736)
15. Не зна се име јер је донешен мртав,
умро 02.11.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 67, бр. 749)

2. Не зна се име ни презиме, а муж
крупан, плав, жутих бркова, од прилике 35
година, нађен на путу мртав, по знаковима
војеног отличја десетар је био. Од пушчане ране
умро 19.08.1876. године. (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 22, бр. 427)

У складу са свим досадашњим
подацима, ограђујем се у тврђењу да се овим
списком даје коначан број умрлих војника,
верујући да је известан број оних који су дали
животе за будућа покољења вероватно већи од
овде истакнутог. Надам се да ће овај рад бити
од помоћи даљим истраживањима, у настојању
да се осветли свако војничко лице.

3. Не зна се име и презиме, пошто је мртав
донешен, умро 23.08.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 23, бр. 436)
4. Не зна се име и презиме, а родом је из
Ражња, округ алексиначки, 35 година, брачан,
умро 04.09.1876. (МКУ Параћин бр. 12, стр. 26,
бр. 452)
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5. Не зна му се ни име, ни презиме, пошто
је донешен у болницу мртав, народни војник, 32
године, умро 09.09.1876. године (МКУ Параћин
бр. 12, стр. 26, бр. 458)
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3. В. Марјановић, Здравствена култура
Јагодине у XIX веку, Светозарево, 1972, стр.
124, 174.

8. Пошто је мртав донешен у болницу, то
му се за име и није могло дознати, умро
22.09.1876. године (МКУ Параћин бр. 12, стр.
54, бр. 658)

4. С. Софотеров, Хируршке успомене на 50
годишњицу првог српско-турског рата 1876,
Српски архив, 11, Београд, 1926. стр. 605-621.
5. Х. Јоксимовић, Рад нашег Црвеног
крста у ратовима, Наше ратно санитетско
искуство, Др Владимир Станојевић, Београд,
1925, стр. 833, 837.

9. Не зна се име, ни презиме, пошто је
мртав донешен, умро 08.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 60, бр. 702)
10. Не зна му се ни име, ни презиме,
пошто је донешен мртав из кафане Спирине,
умро 12.10.1876. године (МКУ Параћин бр. 12,
стр. 61, бр. 709)

В. Ђорђевић, Историја српског војног
санитета у другом српско-турском рату 18771878, Српски архив, књига IX, одељак II,
Београд

11. Не зна се име, пошто је донешен из
Јовановца мртав, умро 14.10.1876. године (МКУ
Параћин бр. 12, стр. 62, бр. 715)
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Svetlana Mišković, archivist
Historical Archives of Jagodina
Summary

SOLDIERS DIED IN HOSPITALS OF JAGODINA AND PARAĆIN DURING THE SERBOTURKISH WARS 1876-1878
The war during the Serbian-Turkish wars 1876-1878 took many of the victims. A large number of
soldiers had survived the horror, and those who stayed at our cemeteries owe special gratitude.
This paper presents the names of the soldiers who participated in the battles for the liberation of
Serbia and who have laid down their lives defending it. All the conflicts waged around Jagodina and Paracin
brought many of the victims, whose names will not be forgotten.
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Мр Добривоје Јовановић

329(497.11)"18"(093.2)

Историјски архив Јагодина

ОСНИВАЊЕ И РАД НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ
У ЈАГОДИНСКОМ И ЋУПРИЈСКОМ ОКРУГУ

Апстракт: Једна од најзначајних странака у Србији 19. века имала је великог утицаја и у Јагодинском
и Ћупријском округу. Јачањем Радилне странке она губи значај. Ради останка на власти напредњаци су
прибегавали разним поступцима у политичкој борби. Због таквих поступака, нарочито оштре нападе
доживели су у Ћупријском округу. Крајем 19. века већ нису представљали озбиљну политичку снагу. Покушаји
обнове нису довели до јачања странке
Кључне речи: Јагодински округ, Ћупријски округ, Напредна странка, Одисај народа, Милан
Пироћанац

П

осле два дана од формирања
Радикалне странке, формиран је и
скупштински одбор Напредне странке са 121
послаником. За свој програм узели су програм
изнет у Виделу од 2. јануара 1880. године.
Програм Напредне странке потписали су
следећи
посланици
из
Јагодинског
и
Ћупријског округа: Вујица Миловановић из
Рибара, Вуле Поповић из Војника, Радисав
Симић, Тодор Аранђеловић из Јагодине,
Тодосије Стевановић из Рајинаца и Димитрије
Димитријевић из Параћина.

Правила
Српске напредне странке

1. Напредна странка у Србији удружује
се на основу програма изнесеног у „Виделу“,
освештаног у престоној беседи 4. јануара 1871,
а усвојеног у богојављенској адреси народне
скупштине.
2. Намера удружења напредне странке у
Србији: да заједничком снагом припомогне да
се овај програм учвршћује, извршује и развија
тако како иште напредак садашњости и
будућности српскога народа.
3. Ради тога установљује се одбор у
сваком месту у Србији, где год грађани усвајају
и вољни су да раде по овом програму. А у
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престоници српској установљује се главни
одбор напредне странке.
4. Ови одбори бирају се сваке године на
збору чланова странке истог краја. Кад ће бити
који збор и какав ће бити састав и унутрашњи
рад одбора одређује свако место према својим
приликама и о томе извештава главни одбор.
5. Одбори су дужни сазивати осим
годишњег збора и друге зборове странке,
нарочито кад има каквих избора у месту, а и
при свима важнијим питањима, било по својој
побуди, било на позив главног одбора. О свему
што је важније извештавају одбори одмах
главни одбор и споразумевају се преко њега са
целокупном странком.
6. Главноме одбору нарочито је
дужност: да буде посредник заједници међу
свима одборима напредне странке, да води
рачуна о изјавама и обавештајима поместних
одбора и да са своје стране даје обавештаје о
свима појавама и питањима јавног живота.
7. У важнијим приликама сазиваће се у
месту које одреди збор целокупне странке.
Чланови томе збору или могу бити одасланици
свих одбора или може бити општи збор свих
чланова, како се кад према потреби сазив
учини.
8. Чланови напредне странке, који су
изабрани у народно представништво, образују
особити скупштински збор напредне странке.
Овај збор има сва права и дужности главног

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
одбора. Главни одбор за време скупштинских
седница улази у врсту осталих помесних
одбора.

посланицима Народне скупштине од 4. јануара
1881. године. У беседи су обећане знатне
реформе, према предлозима владе, коју су
водили напредњаци. Владу је образовао Милан
Пироћанац.2

9. Да би се у свакоме случају имала на
руци штампа, као најмоћније средство за
одржање, учвршћивање и развитак странке и
програма њеног, установљује се на акције
нарочита штампарија напредне странке.

Напредна странка била је прва
организована политичка странка у Моравском
округу. Своје привремене одборе ова странка је
основала врло брзо по оснивању, већ у току
прве половине 1881. године. У привремене
одборе изабрани су: у Јагодини Милоје
Мајданац, начелник у пензији и Васа Петковић,
телеграфиста; у Ћуприји су изабрани Милош
Радоњић, трговац и Петар Тирић, адвокат; у
Параћину Никола Димитријевић, трговац,
Коста Мијовић, трговац и Миле Јоцић, и у
Варварину Милан Вељковић и Ђорђе Чепурац.3

10. И да би се множила и бројна и умна
снага ове странке, има она и свој лист, о коме ће
се старати удруженом снагом и да буде
достојно уређиван и са буде довољно
распрострт. О администрацији листа, као и о
штампарији, водиће бригу одбор изабран
акционарима штампарије напредне странке. А о
редакцији листа водиће бригу пододбор главног
одбора.

У Свилајнцу није одмах изабран
привремени одбор, али је странка имала доста
чланова. Међу утицајнима били су: Богић,
окружни начелник, Стојан Ћирић, Дина
Цанковић, Анта Илић, Јова Тодоровић и други.
Први председник одбора Напредне странке у
Свилајнцу био је Јован Савић, а потпредседник
Дим. К. Терзибашић. На збору одржаном 10.
фебруара 1883. године изабрана су следећа лица
у одбор: Милосав С. Петровић за председника,
за
потпредседника
Милосав
Богојевић,
свештеник, а за чланове Анта Ћирић, Милан
Пекић и Петар Ристић, за благајника Анта
Мигрић и за пословођу Јосиф Николић.4

11. У сваком одбору за све чланове
свога краја држи се тачан списак. Примање
нових чланова врши се само са пристанком
одбора. А имена чланова из појединих крајева
саопштавају се и свима осталим одборима
преко главног одбора.

Једна од првих активности била је
подршка влади Милана Пироћанца. Чланови
Напредне странке из Параћина упутили су
писмо подршке својим и осталим посланицима
Напредне странке:
„ Параћин, 24. јануара
Браћо!
Адреса ваша којом сте одговорили на
престону беседу Његовом Височанству,
општељубљеном Књазу Српском Милану:
Обреновићу IV нашла је живи упечатак у
срцима нашим, ви сте одговорили свима
жељама и потребама народним, а тим сте

Милан Пироћанац

Тако је утврђено на збору напредне
странке у Београду 8. септембра 1881. године.1
Поред програма, напредњаци су
истицали подршку реформама, које је обећао
кнез Милан Обреновић у беседи пред
1

2

Василије Крестић-Радош Љушић, Програми и
статути српских политичких странака до 1918.
године, Београд, 1991. године, стр. 107-109.
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Милан Пироћанац рођен је у Јагодини 7. јануара 1837.
године. Водио је Српску напредну странку од 1880. до
1886. године. Председник владе био је од 21. октобра
1880. до 21. септембра 1883. године. Умро је у
Београду 1897. године.
АС, Фонд (Милутина Гарашанина) МГ-53.
Видело, бр. 7, 13. јануар 1882. године.

КОРЕНИ
достојно доказали да вам на срцу лежи срећа и
напредак Владаоца и Народа Српског.

Цветковић,
Марко
Тодоровић,
Никола
Цветковић, Анта Милутиновић, Сима Тасић,
Јован Цветковић, Јован Тодоровић, Анта
Милићевић, Димитријевић, Костић, Стеван
Матић,
Мата
Кристодуловић,
Алекса
Јовановић,
Димитрије
Коцић,
Прока
Кристодуловић, Светозар Пеливановић, Илија
Распоповић,
Павле
Марковић,
Милош
Стојановић, Димитрије Стоиљковић, Милан
Мијаиловић, Јоца Стоиљковић, Димитрије
Мишић, Мијаило Јовановић, Бошњак, Љубомир
Лукић, Антоније Тасић, Таса Рашић, Стеван
Кундаковић, Коста Петковић, Миладин
Дреноваков, Светозар Јанковић, Стојан
Петковић, Милош Алексић, Милан Љубичић,
Стојан Кнеселац, Алекса Кнеселац, Стева
Вионовић, Љубомир Димитријевић, Светозар
Живановић, Таса Милићевић са још 100
потписа“.5

Тако, Браћо, само тако сложно радите
па ће ваша имена остати сјајна у историји
српској, а ми ћемо о онима водити рачуна који
најсвечанији акт свога Владаоца одричу.
Данашњој влади изјавите потпуно
поверење
на
чврстом
стајању
уз
општељубљеног Владаоца.
Грађани вароши Параћина: Димитрије
И. Лазић, Никола Томић, Прока Лазаревић,
Никола Димитријевић, Јован А. Нешић, Стеван
Курандић,
Доктор
Далмајер,
Василије
Несторовић, свештеник, Младен Јовановић,
свештеник, Ђорђе Ристић, Коста Мијовић,
Милан Јоцић, Петар Урошевић, Милан Васић,
Милан Васић, Лазар Тасић, Милош Радоњић,
Добросав Ђурић, Атанасије Ћирић, Милош
Секулић, Станоје Николић, Лазар Т. Симић,
Димитрије Голубовић, Сава Радосављевић,
Алекса Јовановић, Петар Јовановић, Сотир
Ђорђевић, Стојан Станковић, Димитрије
Ранђеловић,
Јован
Тодоровић,
Кузман
Петковић, Филип Костантиновић, Танасије
Васиљевић, Тана Павловић, Сава Милановић,
Милан Стошић, Прока Станковић, Давид
Трифуновић, Максим Живановић, Коста
Јовановић, Димитрије Петровић, Светозар
Јелић, Арго Ристић, Лазар Максимовић,
Станко Стојковић, Димитрије Јелић, Ђорђе
Јанковић, Мијаило Лукић, Никола Бранковић,
Лазар Стојадиновић, Коста Кристодуловић,
Мијаило Јовановић, Спира Поповић, Димитрије
Стоиљковић, Стојан Маријановић, Стеван
Цветковић, Ђорђе Петровић, Јанићије Илић,
Јован Гојковић, Никола Вељић, учитељ, Сава
Бошковић, Лазар Чодаковић, Милета Нешић,
Таса Стефановић, Мил. Максимовић, Миладин
Анђелковић, Богосав Мијаиловић, Мица Матић,
Јован Стојановић, Живан Марковић, Лазар
Поповић, Глигорије Микић, Антоније Николић,
Павле Нешић, Коста Симић, Јаков Гојковић,
Милан Крстић, Стеван Живковић, Спаса
Станојевић, Коста Зекавица, Петар Јовановић,
берберин, Тома Миленковић, Богосав Поповић,
Илија Благојевић, Драгутин Благојевић, Јеврем
Милојковић, Лазар Мисављевић, Танасије
Јовановић, Буљанац, Стојан Анђелковић,
Радивоје Малетић, Стојан Јовановић, Ђорђе
Петковић,
Стојко
Цветковић,
Стојан
Стевановић, Коста Радисављевић, Паун
Костић, Станко Петковић, Стојан Тасић,
Анта Стоилковић, Никола Курандић, Васа
Свиларковић, Крста Николић, Лазар Јовановић,
Станко Јовановић, Мијаило Вељковић, Стеван

Подршку
посланицима
Напредне
странке упутили су и чланови странке из среза
деспотовачког.
„Народној скупштини
Преко
Поповића

њеног

председника

г.

А.Ђ.

Београд

Правац, који је већина скупштинска
предузела, нека тера јуначки до краја, нек је
ништа не помета на путу, нити да се обазире на
непромишљен и опасан рад по земљу мањине опозиције скупштинске, него нека већина вазда
рачуна, да ће њена слога са нашим омиљеним
Господарем
и
Књазом
Миланом
М.
Обреновићем наћи свуда бесконачног одзива и
љубави, а да ће цео народ потпомагати; јер то
изискује правда, а и безгранична љубав наша
спрам нашег омиљеног Књаза Милана.
Живио Књаз Милан са Светлом Својом
Породицом срећно и дуго.
Живела српска Народна Скупштина и с
њоме цео српски народ.
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Видело, бр. 15, 27. јануар 1882. Посланици Димитрије
Димитријевић и Радосав Симић захвалили су на
подршци у вези са сменом митрополита Михаила.
Смена митрополита Михаила и четворице епископа
уследила је после одлуке Архијерејског сабора од 23.
септембра 1881. године, да је закон о таксама, у делу
који се односи на чинодејства, противан канонима
православне цркве.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Среза деспотовачког округа ћупријског,
председник суда општине језерске, Вељко
Миленовић, сељани у име оп. језерске Миленко
Стојановић,
Милисав
Матић,
Станисав
Радисављевић, Павле Трцић, Ђорђе Ивановић,
Недељко Стојановић, Милисав Јеремић,
Димитрије Милорадовић, Павле Станојевић,
Милета Станковић, Станоје Станојевић. У име
општине стењевачке, председник Миленко
Миловановић, писар Милисав Цветић, сељани:
Милисав
Милисављевић,
Радосав
Милутиновић, Гвозден Марковић, Радисав
Миладиновић,
Вучић
Милић,
Аврам
Радосављевић, Илија Матановић. У име оп.
ресавичке: за председника, члан, Јован
Пауновић, сељани Думитар Илијић, Илија
Ђорђевић, Паун Симрон-Тарица, Станоје
Илијић, Марјан Пауновић, Павле Николић,
Никола Андрејић, Стојан Радојковић, Милосав
Ђурђевић, Милан Милић, Тодосије Јовановић,
Стеван
Стојановић,
Анта
Милановић,
Димитрије Милосављевић, Милован Пауновић,
Тодосије Радовановић, Богосав Милетић. У име
општине
дворишке:
председник
Дина
Павловић,
сељани:
Алекса
Стојановић,
Миленко Рајковић, Мијаило Никодијевић, Ивко
Стоиловић, Никодије Рајић, Никодије рајић,
Мита Рачић, Милета Мишић, Миладин Цветић.
У име општине стрмостенске, председник
Јеврем Павловић, сељани: Аврам Павловић,
Живко Радосављевић, Миладин Маленовић,
Панта Којадиновић, Милош Обрадовић,
Радивоје Петровић, Обрад Анђелковић, Јован
Николић, Јеврем Јовановић, Јован Гр.
Муруиловић, Јаков Василијевић, Јанко Грујић,
Аврам Петровић, Добросав Марјановић,
Димитрије
Милосављевић,
Којадин
Милошевић, Добросав Милошевић, Аврам
Мечејкић, писар оп. Јован Рисовјановић наст.
Милутин Милошевић. У име народа општине
липовачке: председник Танасије Марјановић,
кмет села Липовца Миладин Милорадовић,
сељани:
Миленко
Станојевић,
Милош
Давидовић, Димитрије Милојковић, Павле
Стаменковић, Спасоје Петровић, Стојан
Пауновић, Радосав Марковић, Јеврем Јевтић,
Стојан Милутиновић, Лазар Стојановић,
Младен Стојановић, Миладин Богдановић,
Милисав Николић, Богосав Стојановић,
Којадин Илијић, Јован Петровић, Ст. Николић,
Анта Ђикић, Милосав Миленовић. У име целе и
општине војничке: председник суда оп.
Војничке Стојадин Станојевић, писар Тома
Милосављевић, чланови: Миладин Марјановић,
Милосав Милојевић, Љубомир Милосављевић,
Гвозден Маринковић, Милисав Радосављевић.
Председник оп. буковачке Тадија Илијћ,

сељани: Милосав Милојковић, Влада Матејић,
Анта Тодоровић, Иван Милетић, Трифун
Стојановић, Деспот Павковић, Тома Раић,
Милутин Вучковић, Радисав Којадиновић,
Драго Андрејић. Пред. оп. ломничке Никола
Миловановић, сељани: Милија Милисављевић,
Василије Милошев, Милан Миливојев, Стојан
Поповић,
Аксентије
Јеремић,
Милош
Јовановић, Димитрије Радовановић, Петар
Обрадовић, Лазар Миленковић, Димитрије
Вучковић, Никодије Протић. Архимандрит
манастира Манасије Кирил. У име оп. Богавске:
председник
Мијат
Марковић,
Радосав
Радивојевић,
Сава
Вукановић,
Богосав
Милојковић. У име оп. виринске Добросав
Милојевић, чланови: Миленко Младеновић,
Стеван Здравковић, Милисав Миловановић,
Милоје
Миладиновић,
Благоје
Антић,
Димитрије Милосављевић, Тима Марјановић,
Благоје Милосављевић, Станко Милетић, Вучко
Којадиновић, писар, Добросав Миленковић. У
име оп. исаковачке председник Јанко
Мијаиловић, Паун Јанковић, подн. Паун
Љубимировић. У име оп. м. поповићске пред.
оп. м. поповићске Стојадин Стаменковић,
грађани:
Марјан
Станковић,
Вучић
Милосављевић, Никодије Марковић, Петар
Марјановић, Деспот Богдановић, пред. суда оп.
плажанске: Милета Ђурђевић, писар Добросав
Јовановић. Од оп. Живко Дадић, пред. суда оп.
грабовачке
Панта
Радосављевић,
писар
Љубисав М. Гајић. У име целе оп.
дражмировачке пред. суда Паја Радисављевић,
грађани: Милан Спасојевић, Вучко Јовановић,
Љубисав Павловић, Коста Милутиновић. У име
целе оп. глоговачке пред. суда Раја Стефановић,
грађани:
Анто
Ј.
Поповић,
Мијаило
Радосављевић, Богдан Мирковић, Богосав
Вучковић, Милосав Благојевић, Никола
Марковић, Мијат Ракић. У име општине
богавске: председник суда Мијат Марковић,
грађани:
Богосав
Милојковић,
Радисав
Радивојевић и Сава Вуксановић.
Свега 167 потписа.6
И становништво беличког среза се
захвалило кнезу Милану на говору у Народној
скупштини, обећавајући да ће чувати тековине
српског народа. На крају поруке представници
становништва среза беличког изјавили су да
народ: „... Књаза љуби свом душом и срцем
6
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Видело, бр. 19, 4. фебруар 1882. године. Група
либералних и радикалних посланика није желела да
потпише скупштинску адресу, коју је усвојила
напредна странка, као већина у скупштини, јер нису
учествовали у њеној изради.

КОРЕНИ
Гаја Милутиновић, Милован Милојковић, Т.
Матић, А.И.

својим и моли се Богу да дуго поживи са
његовим узвишеним домом“. Поред поздрава
упућеног кнезу Милану, поздрави су упућени и
„увиђавним народним посланицима“. Поруку су
потписали у име народа среза беличког:

Председник општине рибарске, Анта
Марковић, члан Сима Николић, писар, Ј.
Миловановић.

Председник општине јовачке Радован
Рашић, чланови: Љубомир Милојевић, Јован
Миловановић,
свештеници:
Димитрије
Поповић, Добросав Петровић, одборници:
Неша Миленковић, Н. Обрадовић, Благоје
Буљанац, Сава Ракић, Ст. Лукић, Димитрије
Миленковић; грађани: Милета Обрадовић, Ст.
Вучковић, Васа Петровић, Јаћим Лазић, Илија
Милановић, Лазар Стерић, Коста Митић,
Димитрије Стевановић, И. Станковић, М.
Стевановић,
Гл.
Миленковић,
Мил.
Димитријевић, Стеван Милошевић, Алекса
Костић, Р. Петровић, Милан Милетић, Јеврем
Периновић, Лазар Петровић, Милорад Симић,
Миленко Вучић, Р. Јовановић;

Председник општине деоничке, Милоје
Радисављевић.
Председник
општине
пањевачке,
Милош
Јовановић,
чланови:
Стеван
Димитријевић, Груја Вучковић.
Председник
Стојнић.

лаништанске,

Миленко

Председник општине лозовичке, Ђорђе
Јаковљевић, чланови: Урош Алексић, Јанићије
Алатоновић, Р. Максимовић, грађани: М.
Миловановић, А. Томић, Ј. Јевтић.
Председник општине лоћичке, Мирча
Живановић, свештеник лоћички, Веселин
Михаиловић, грађани: Живан Арсенијевић, Ј.
Лазаревић, Димитрије Ивановић, В. Павловић.

Председник општине мајурске Коста
Савић, чланови: Миљко Ђорђевић, Д.
Љубисављевић,
одборници:
Велимир
Васиљевић, Ст. Јовановић, Ст. Стевановић,
Мита Костић, Ђ. Васић, Рака Живковић;
грађани: Тодор Николић, Милан Петровић,
Милан Пауновић, Коста Стевановић, Станоје
Милутиновић;
председник
општине
остриковачке, Вуле Михаиловић, одборници
Милоје Милетић, Љубисав Николић, Ст.
Стојковић, Станоје Симић, Мих. Станојевић,
Милета Стевановић, грађани: Димитрије Савић,
Аврам Николић.

Председник општине беочићке Младен
Спасић, члан Михаило Петровић, Димитрије
Мићић, Живан Јовановић, И. Томић, Милован
Јевтић.7
Подршку краљу и скупштинској већини
упутили су крајем јануара и мештани Доњег
Видова: Мијајло Поповић, председник, Тодор
Симић, члан, Милан Васић, учитељ, Никодије
Аранђеловић, члан, Јевта Стевановић, Урош
Шљивић,
Урош
Миловановић,
Јефрем
Миловановић,
Петар
Живковић,
Таса
Јовановић, Радисав Јовановић, Милоје Радић,
Радован Мијаиловић, Антоније Симоновић,
Љука Поповић, Раја Васић, Петар М. Јовичић.8

Председник општине трешњевичке,
Јован Миленковић, чланови: Стојан Павловић,
Јеврем Милосављевић, одборници: Благоје
Михадиновић, Милун Радисављевић, грађани:
Ђока Милисављевић, Никодије Јовановић,
Радисав Милошевић.

Политички сукоби у скупштини врло
брзо су довели до подвајања становништва.
Директор гимназије у Јагодини говорио је у
вароши да су на дочек краљу у манастиру
Љубостињи позвани само чланови напредне
странке. Одговорено је да су из Јагодине дочеку
присуствовала само два лица, а директору
гимназије се замерало што није желео да
осветли гимназијску зграду на дан светковине
када је Србија проглашена за краљевину.9

Председник
општине
мијатовачке,
Алекса Станојевић, одборници: Таса Мрковић,
Миладин Нешић.
Председник општине коларске, Петар
Андрејић, чланови: Андрија Савић, Милун
Ристић, Мијушко Павловић, одборници: Петар
Симић, Петар Милић, М. Савић, Р. Миљковић,
Сибин Васић, С. Илијић, Антоније Тодоровић,
Јаков Марковић, грађани: Никола Гајић, Лука
Гајић, Јован Василијевић.

Поред губитка значаја, странка је ипак
повећавала своје чланство. Јула 1882. године

Председник
општине
праћинске,
Милован Богдановић, члан Сава Милићевић,
одборници: Марко Младеновић, Милош Јовић,

7
8
9
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Видело, бр. 15, 27. јануар 1882. године.
Видело, бр. 21, 6. фебруар 1882. године.
Видело, бр. 71, 2. мај 1882. године.
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Никола Наумовић, свештеник бунарски и Павле
Димитријевић, учитељ у срезу гружанском,
тражили су да буду уписани у Напредну
странку, јер по њиховом убеђењу „странка тежи
напретку народа“.10

Симић, Радисав
Глишић.12

Вукашин

За председника општине у Бачини 28.
августа 1883. године изабран је Сима Савић,
члан Напредне странке. Како су изнели
напредњаци, радикалима нису помогле ни три
паљевине у очи избора.14
Подршку
краљу
Милану
поводом избијања Тимочке буне упутили су
Коста Мијовић, председник параћинске
општине са грађанима Параћина, председник
ћупријске општине Милош Радовановић са још
52 грађана Ћуприје и Архимандрит манастира
Манасије Кирил, са још 28 мештана среза
деспотовачког. У подршци грађана Ћуприје
написано је: „Грађани вароши Ћуприје, чувши
за несрећне синове који су се у црноречком
округу и срезу бањском подигли против реда и
закона, са гнушањем осуђују их.
Грађани
благодарни
су
Вашем
Величанству на брзим и мудрим наредбама за
угушење бунтовника.
Ми чврсто стојимо уз престо Вашег
Величанства и молимо Ваше Величанство да
рачуна на свест народну, код које на велику
наилазе несретници, који заслепљени дижу се
против онога, за шта ће сваки поштен Србин
живот и имање своје да жртвује.“
Такође су и мештани Рековца послали
краљу Милану поруку лојалности и верности, у
којој су изразили гнушање и осуду и уједно
благодарност на предузетим брзим и строгим
мерама.

На збору Напредне странке, одржаном
16. фебруара 1883. године у Параћину, изабрана
је нова управа. За председника је изабран
Димитрије Димитријевић, који је председавао
збором, на коме је изложио свој посланички рад
и говорио о уставном стању, раду либерала и
радикала и владе. Новак Савић, професор,
изабран је за потпредседника, С. Николић за
пословођу и Д. И. Илић за благајника. У одбор
су изабрани: Коста Мијовић, Стеван Курандић,
Прока Лазаревић, Милош Радонић, Милан
Јоцић, Стојан Станојловић, Ђорђе Пандуровић,
Мита Марковић, Милоје Петровић, Радисав

Тежак ударац Напредна странка је
доживела 1887. године. После оставке
напредњачке владе, дошло је до тзв. „народног
одисаја“. Репресија над члановима Напредне
странке доживела је свој врхунац у периоду од
1887. до 1896. године. У обрачунима је убијено
много присталица Напредне странке, а још
12

11

и

На збору одржаном 10. фебруара и 19.
марта 1883. године, изабран је одбор Напредне
странке у Свилајнцу. За председника је изабран
Милосав С. Петровић, за потпредседника
Милосав Богојевић, свештеник, за чланове:
Анта Ћирић, Милан Пекић и Петар Ристић, за
благајника Анта Мигрић и за секретара Јосиф
Николић.13

Мада је на изборима из децембра 1882.
године од напредњака изабран само Ђорђе
Чепурац, посланик за срез темнићки, странка је
и даље уживала подршку. Група мештана
Трућевца у деспотовачком срезу 10. јула 1883.
године напустила је Радикалну странку и
прешла у Напредну странку. Као разлог су
навели обмане од стране „скитница и
трчилажа“ и да тадашња напредњачка влада не
заслужује критику и разна подметања, и да су
се уверили да је Напредна странка странка реда
и законитости, и да је треба подржати у
извршењу реформи у земљи. У Напрeдну
странку су прешли: Милош Марковић, Јован
Николић, гл. кмет, Милосав Вуксановић,
Станисав Вуксановић, Стеван Стојановић,
Радисав Величковић, Петар Милошевић,
Костантин Милојевић, Јеврем Матић, Јанко
Милорадовић, Добросав Ивановић, Миленко
Матић, Стојан Вучковић, Стеван Марјановић,
Јован Вучковић, Јеремија Марковић, Михајло
Сретеновић, Алекса Марковић, Василије
Ивановић,
Милан
Обреновић,
Благоје
Ивановић, Вукадин Милановић, Стеван
Радивојевић, Павле Сретеновић, Стеван
Обретеновић, Јанаћко Миљковић, Стојан
Стојановић,
Добросав
Ивановић,
Јанко
Вучковић,
Драгутин
Стојновић,
Милан
Јовановић,
Арса
Стојановић,
Радисав
Величковић, Вуле Стојановић, Радомир
Величковић,
Добросав
Вељковић,
Вуле
Стојановић, Радомир Величковић, Добросав
Вељковић, Станисав Богојевић, Гаврило Грујић,
Радисав Којадиновић.11

10

Јовановић

13

Видело, бр. 106, 25. јул 1882. године.
Видело, бр. 86, 24. јул 1883. године.

14
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Видело, бр. 24, 25. фебруар 1883. године.
Видело, бр. 44, 13. април 1883. године.
Видело, бр. 102, 31. август 1883. године.

КОРЕНИ
више је пребијано. Многима је потпуно
уништена имовина. Масовни напади вршени су
само у неколико округа, међу којима и
ћупријском. У осталим деловима земље
долазило је до појединачних испада.

убијени: Богић Милановић (Милошевић) из
Тропоња, Обрен Росић, учитељ у Тропоњу,
Лазар Милић из Роанде, Станојло Станојевић
из Кованице, Коста Мирковић из Плажана,
Драгић, пандур из Малог Поповића, Аврам
Добросављевић из Деспотовца, Груја Петровић
из Јасенова, Јован Живкић из Свилајнца,
Милоје Васић из Војске, Стеван Јанаћковић из
Бобова и Јован Ђурђа Јанковић из Бобова. Прва
седморица убијена су каменовањем и батинама
у Деспотовцу 20. јуна, док је Јован Живкић
убијен батинама у Бобову 21. јуна, а сахрањен
22. јуна у Свилајнцу, где је био рођен. Имао је
37 година. Милоје Васић убијен је батинама у
Војски 21. јуна, Стеван Јанаћковић заклан у
Бобову 22. јуна, а сахрањен је 24. јуна у Бобову.
Јован Ђурђа Јанковић обесио се због гриже
савести у зору 22. јуна. Сахрањен је у Бобову
без опела. Имао је 38 година.

Нарочита репресија била је изражена у
Ћупријском округу.15 Многи чланови Напредне
странке доживели су линчовања, као реакцију
на угњетавање од стране напредњачке власти.
Нереди су започети приликом рада пописне
комисије, која је по наређењу војне власти
радила на поправљању војних спискова.
Због многих неправилности створено је
врло лоше мишљење о напредњачкој власти,
које се код народа у Ресави углавном сводило
на то:
1. Да код напредњачке власти није било
правде ако се не плати, нити је имало дела, које
ће се примити, одобрити или истражити, ако се
за то претходно није платило; 2. Да нико није
могао бити изабран ни за председника у
груписаним општинама, ни за кмета или писара,
ако није платио капетану, писару итд; 3. Да је
већина општинара све чинила народу што је
власт то захтевала, па било то незаконито или
нехумано; 4. Да се општинарима све мора
платити и да раде онако како им се плати, без
обзира на правду и законе; 5. Да су све општине
груписане онако како је полицијска власт
желела и имала интерес, а не како је народ
желео, и како је било најбоље; 6. Да су сви
посланички избори под напредњацима вршени
под притиском, преварама и претњама
пиштољима.

Теже повређени били су: Спира
Танасовић из Бобова, Петар Павла Грујић из
Бобова, Милосав Грбић из Буковца, Траил
Костић из Јасенова, Стојко Јоксимић из
Грабовца и Мојсило Средевић из Грабовца.
Лакше рањени: Ђурђе Милошевић из Грабовца,
Таса Ђорђа Поповић из Дубнице, Марко
Пауновић из Бобова, слуга манастирски из
Буковца, Милан Јовановић из Великог
Поповића и Степан Јановић из Бобова.
Због ових нереда у Ресави оптужено је
142 лица. У ћупријском затвору задржано је
138, а четворица су се бранила са слободе.
После суђења неколико лица је осуђено
на смрт. У недељу, 7. јуна 1888. године, у
близини села Јасенова, код „Милића“, испод
моста на путу Ћуприја – Свилајнац, стрељана
су двојица људи из Јасенова. Из села Војске
стрељана су петорица: Антоније Антонијевић,
стар 22 године, рођен у Тропоњу, Димитрије
Милојевић из Војске, стар 38 година, Вукоје
Радивојевић из Војске, стар 38 година, Радосав
Марковић из Војске, стар 40 година, Вукоје
Милорадовић из Војске, стар 38 година.

Народ није подржавао јавне нападе на
напредњаке, али их је ћутке одобравао. У
народу се говорило да је то требало одавно
урадити према људима који су убијени, као и
према другима, који су народ злостављали.
Мада је при извршењу убистава и других
напада на поједине личности и њихова имања,
било много учесника, а понегде су у нападима
учествовала и читава села са децом и женама,
углавном нико није желео да сведочи о томе.

Осим нереда у Ресави, освете према
напредњацима било је и у другим местима. По
пресуди окружног суда у Јагодини, 6. јуна 1888.
године, за покушај убиства попа Весе из
Лоћике, осуђена су шесторица. Међу осуђенима
био је и Димитрије Јовановић, кмет села
Вукмановца. У недељу 5. јуна извршена је
смртна казна над убицама Николе Ристића из
Багрдана. Фебруара 1888. године ухапшен је
председник општине у Параћину, Коста
Мијовић,
напредњак,
због
20
разних

У Ресави је јуна месеца те године
убијено 12 напредњака, а много је повређено.
Њих 12 је остало без кућа. Убијани су или
брутално премлаћивани чланови Напредне
странке из Деспотовца, Свилајнца, Бобова,
Војске, Јасенова, Глоговца, Дражмировца,
Гладне, Дубља, Тропоња, Грабовца. Тада су
15

Мр Добривоје Јовановић, Одисај народа, Прошлост
бр. 3, Јагодина 2014, стр. 79-83.
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злоупотреба, али га је суд пустио, уз јемство, да
се брани са слободе.16

Ивана Аксентијевића. Убице су наводно били
пријатељи Димитрија Катића.

У двориште Мите Лазића у Ћуприји
радикали су бацили динамит. Сматра се да су то
учинили због тога што су напредњаци
намеравали да га кандидују за посланика.17

Двојица
радикала,
Стојан
Димитријевић, бивши председник Месног
одбора у Мијатовцу и Радојко Стаменковић,
убили су 18. јула 1894. године Тасу Павловића
из Рашевице, напредњака и једног од највећих
газди у срезу, и опљачкали из његове куће 600
дуката. Убице су осуђене на по 20 година
робије.

У току ноћи 20. новембра 1888. године
убијен је Марјан Петровић, кмет села Крвавице,
познати напредњак.18
Ноћу 3. децембра 1888. године Мијајлу
Благојевићу, поверенику из Доњег Видова
упаљена су два стога сена и осам кола шаше,
зато што је говорио „бираћу људе од реда и
закона“.19

Аци Костићу, напредњаку, кмету села
Горњи Рачник, упаљено је 90 стогова сена. То је
било друго паљење његовог сена. Сумњало се
да је то учинио бивши председник Месног
одбора радикала у том селу, јер су на њега
сумњали и неки чланови Радикалне странке.

Било је више покушаја пљачке чланова
Напредне странке. У селу Тропоњу пљачкаши
су покушали да опљачкају неког Јована, а у
селу Медвеђа Јанка Цинцарина. Оба пута
пружен им је отпор и пљачкаши су се повукли.
Ниједном власт није спровела озбиљну истрагу,
иако је у Медвеђи неколико пљачкаша
рањено.20

Аксентију Милутиновићу, учитељу из
Падежа, ноћу између 26. и 27. јуна 1896.
године, упаљена су два стога сена. Веровало се
да су то учинили радикали.22
Милану
Миљковићу,
одборнику
општине планске 10. маја 1896. године
посечено је 500 дрвета и порушена колиба.23

Сими Николићу из Мајура, у ноћи
између 9 и 10. окобра 1891. године запаљена су
три стога сена, у вредности од 360 динара.
Среска власт ни истражни судија нису повели
поступак за утврђивање кривице, иако су одмах
о томе обавештени. Истовремено у мајурској
општини више радикала годинама није плаћало
порез, мада су неки од њих били доброг
имовног стања. Само је остало месец дана до
застаревања захтева за наплату пореза.21

Поред застрашивања чланова напредне
странке, било је извесних успеха на локалним
изборима. На изборима за председника
општине у Ћуприји, одржаним јула 1888.
године, изабран је
напредњак Влајко
Пеливановић, трговац из Ћуприје, брат Анте
Пеливановића. На истим изборима кандидат
Радикалне странке био је Тоборча Стојановић, а
Либералне странке Младен Микић. На
изборима за једног члана параћинске општине
изабран је Јеврем Јанчић, трговац из Параћина,
напредњак.24

Увече, 22. фебруара 1893. године, при
повратку из Свилајнца, на путу је убијен Иван
Аксентијевић, председник општине грабовачке.
Иван је био врло уважен човек у целом крају.
Неколико дана пре убиства пронео се глас да ће
Катић убити Ивана. Сам Иван је о томе
многима говорио. Већ после два дана ухапшено
је седам радикала, који су пуцали и убили

16
17

18
19
20
21

Иако странка није учествовала у
политичком животу, и даље је имала активно
чланство, и то нарочито у Ресави и Параћину. У
Свилајнцу су најпознатији чланови били: Илија
Аврамовић, срески начелник, Петар Петровић,
трговац, Мијајло Тодоровић, трговац, Мијајло
Терзибашић, трговац, Сава Савић, трговац,
Паун Димитријевић, механџија. У осталом делу
Ресаве Стаменко Симић, трговац из Деспотовца
и Лазар Марјановић, Димитрије Павловић и
Јеврем Пантић, сви трговци из Великог
Поповића.

Видело, бр. 67, 12. јун 1888. године.
Одјек, бр. 82, 7. јун 1889. године. Мита Лазић је умро
од последица рањавања пиштољем у својој кући 30.
маја. Овај несрећни случај такође је представљан као
партијски сукоб. На самрти је завештао своје
непокретно имање, после смрти своје жене, фонду
Илије Коларца.
Видело, бр. 136, 23. новембар 1888. године.
Видело, бр. 142, 6. децембар 1888. године.
Видело, бр. 81, 15. јул 1888. године.
Видело, бр. 142, 6. децембар 1891. године.
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Видело, бр. 77, 3. јул 1896. године.
Видело, бр. 59, 19. мај 1896. године.
Видело, бр. 87, 29. јул 1888. године.

КОРЕНИ
У Параћину, бар према подршци која је
упућена Милутину Гарашанину у време
одржавања збора маја 1889. године, било је
више од 40 чланова. На збору су одређени
представници који су присуствовали Главном
одбору странке: Јеврем Јанчић, Живко Ракић,
Алекса Јовановић, Ник. Аранђеловић, Влајко
Казаковић,
Милија
Урошевић,
Мијајло
Јовановић, Давид Пешић, Прока Лазаревић,
Милан Филиповић, сви из Параћина, Милун
Саковић из Плане, Ђока Пандуровић из Сења, и
из Стубице Миладин Јаблановић, Анта
Миловановић и Тома Стојадиновић.25

скупа чланова Напредне транке у башти Велике
пиваре. У време када је Гарашанин говорио о
раду странке, бранећи њен рад, и када је
говорио о многим изгинулим напредњацима за
време „народног одисаја“, публика око баште
огласила се звиждуцима. После напада неких од
напредњака на једног дечака, дошло је до
бацања камења на напредњаке. У сукобима је
убијен један ђак, хицем из револвера од стране
напредњака, а један је рањен. Сматрало се да је
Гарашанин одговоран за смрт тог дечака.
Гарашанин се са групом напредњака склонио у
зграду
министарства
унутрашњих
дела.
Поновни пуцњи из Касине, где се склонила
већина напредњака, још више је ражестила
окупљени народ. Сав намештај и прозори са
кафане били су уништени. Окупљени
становници Београда уништили су и сав
инвентар штампарије напредне странке. И пред
кућом Милутина Гарашанина било је окупљања
народа. Сутрадан, 15. маја, дошло је до сукоба
са напредњацима у дворишту Пандилове
кафане. У сукобу су двојица напредњака теже
повређена. Истог дана на спроводу убијеног
дечака окупило се много народа, као никада до
тада. Касније је дошло до неколико мањих
сукоба. Полиција је притворила око 40 људи.27

У писму подршке, од 13. маја 1889.
године, група чланова истиче значај политичког
рада председника Главног одбора Милутина
Гарашанина: „Неуморним тудом вашим ви сте
достојним радом осведочили, да је ваш рад
најпатриочнији, и ви сте доследно, између свију
чланова, понајвише труда уложили, те је
напредна странка, кроз толико муке па и
касапнице честита и неокаљана прошла вашим
трудом и напорима она се данас састаје у лицу
Главног збора, у сред српске престонице. За
такав ваш пожаљени труд ми вам искрено
благодаримо и желимо вам срећу да и даље
странку поведете и до жељене мете доведете“.
У име чланова Напредне странке за срез
параћински писмо подршке потписали су:
Петар Јовановић, Лазар Симић, Димитрије И.
Лазић, Лазар М. Чолаковић, Станко Петковић,
Панта Милићевић, Драгутин Милисављевић,
Коста Петковић, Јован Ј. Јанчић, Светозар
Пвановић, Лазар Казановић.26

Писмо подршке је гласило: „Вандализам
од 14. и 15. маја извршен у престоници
Краљевине пред лицем посланика великих
образованих народа и пред лицем највиших
државних власти, бацило је у бригу све
истините пријатеље ове намучене земље. О
будућности наше државе, ми се питамо: куд све
то води?

Те исте, 1889. године, председници
појединих среских одбора били су: Коста
Радовановић, председник суда, за варош
Јагодину, Неша Миленковић из Јовца за срез
белички, Ђорђе Чепурац из Обрежа за срез
темнићски, Петар Тирић за варош Ћуприју,
Никола Петровић из Свилајнца за срез ресавски
и Лазар Марјановић из Поповића и Јеврем
Јанчић, бивши кмет, за срез параћински.

Напредна Партија написала је на својој
застави крупним словима: Оданост и Верност
Престолу, Ред, поредак и Правда. Под овом
заставом Напредна Партија бори се од како
постоји и никад је није изневерила.
А кад је иницијативом Његовог
Величанства Краља Милана приступљено
изради новог Устава, напредна партија у лицу
својих велеумних првака, заложила је себе
часно, поштено и отворено, тврдо верујући у
потребу правог парламентарног живота у нашој
Краљевини, руковођена патриотском жељом, да
наша драга Отаџбина стане фактички у ред
уређених држава, поштујући закон којим се
гарантују она политичка грађанска права, без
којих не може бити правог државног и народног
напредка.

После догађаја у Београду, од 14. и 15.
маја 1889. године, када су напредњаци изазвали
велике немире, Милутин Гарашанин је добио
писмо подршке од чланова партије из
Параћина. Догађај се збио за време одржавања
25

26

АС, Фонд МГ- 1415. Због домаћих послова скупу није
могао да присуствује председник општине вел.
поповићке. Писмом од 13. маја 1889. године изразио
је симпатије према Напредној странци и жељу за
успешан рад.
АС, Фонд МГ-1415.
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Српске новине, бр. 109, од 17. маја 1889. године.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
...Честитајући Вам најтоплије нову
слободу, нов живот, ми смо сматрали за
дужност да са неколико редака дамо израза
осећања према злочину од 14. и 15. маја, а Вас
молимо да нас ...као праве и одане пријатеље,
као што смо ...и као што смо сада још чвршће
стали уз Вас да нашег просвећеног и
неустрашивог вођу, тврдо верујући да ће истина
на крају крајева победити“.28

Нови устав земаљски дело је свију
партија.
Поред осталих уставних тековина,
слобода збора и договора долази међу прве
тековине. Без те тековине, све остало било би
илузорно.
И Напредна Партија тврдо верујући да
је слобода збора и договора једна уставна
политичка тековина, која има свог објективног
значаја за све признате партије - састала се у
Београду да јавно отворено и поштено већа о
својим партијским пословима.

На збору штедионице у Ћуприји, који је
одржан ради избора преседника и нове управе,
изабран је за председника Пера Тирић, адвокат
из Ћуприје, напредњак. За чланове управног
одбора изабрани су такође напредњаци. У
коментарисању избора наведено је: „Дакле
напредњака није нестало, као што би наши
радикалчићи хтели да докажу. На против свуда
за места где треба истинитог поверења и
поштења, њих бирају као људе домаћине и
поуздане“.29

Импозантност збора Напредне Странке
отворила
је
тесногрудост
политичких
противника и из паклених срца покуљао је ужас
на који људи од части и поштења гнушају.
Место партијске терпељивости и часне
и отворене борбе на биралиштима ... збор се
Напредне Партије бомбардује каменицама и
просипље братска крв -недостојно наших
просвећених дана!

Поново је на Главном одбору странке,
одржаном маја 1890. године, донета одлука да
се странка повуче из политичког живота, да би
се чланови спасили од реваншизма радикала.
Одлуку Главног одбора подржао је пододбор у
Јагодини саопштењем из истог месеца.30

Али сва тежина ...светине имала се
сломити на Вама. Нема Гарашанина Милутина
– нема Напредне Партије!
О јадници! Зар тим и таквим средствима
да се спасава ова измучена земља, зар тим
путем треба да се води народ српски, зар путем
крвавим, зар путем крвничким може народ и
држава једна да корача сталном напретку и
бољој будућности, гредећи к остварењу
народне мисли?!

Ипак, и поред повлачења странке из
политичког живота, напредњаци су имали
успеха на локалним изборима. Децембра 1891.
године за председика општине у Параћину
изабран је напредњак Петар Ружић. Двојица
чланова и двојица кметовских помоћника су
такође напредњаци. Противкандидати били су
либерали, док радикали нису учествовали на
изборима.31

Зар оваким крвничким злочином није на
првом кораку прекршен Устав? Јер су
политички противници створили један крвави
процес, који ће се кроз дуги и дуги низ година
провлачити кроз наш политички живот као
црвени конац. А у аналима наше Престонице и
у историји наше партијске борбе остаће
вандализам од 14. и 15. маја за ... нашим
потомцима, остаће као један крвави злочин
пред којим ће црвенити наши потомци ... на
поступке својих предака!

На општинским изборима у ресавском
срезу, јуна 1894. године, напредњаци су
28

Гнушајући се догађаја од 14. и 15. маја,
- Ми смо се с друге стране испуњени правом
радошћу, дознавши да је Правосуђе казало
своју последњу реч и да сте ... речи слободни.
Нека је хвала и слава правосуђу. Нека је
част и слава оним вашим и нашим пријатељима
који под кишом каменица сачуваше ваш
драгоцени живот, па се не испуни паклена жеља
оних подземних ... којима сте Ви Ахилова пета.

29
30
31
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АС, МГ-1281. Писмо је потписало више од 40
припадника Напредне странке из Параћина, међу
којима: Д. Димитријевић, Мијајло Јовановић,
Димитрије Лазић, Ал. Јобамовић, Давид Пешић,
Милија Урошевић, Владимир Казаковић, Милен
Миловановић, Добросав Павловић, Живко Николић,
Сава Спасић, Ђорђе Јанковић, Стојан Марјановић,
Стојан Марјановић, Лазар Манојловић, Живко Ракић,
Никола Смиљанић, Петар Димић, М. Радоњић,
Добросав Ђурић, Никола Аранђеловић, Анта
Стојиљковић,
Станко
Петковић,
Драгутин
Марјановић, Мил. Марковић, Прока Лазаревић, Лазар
Чолаковић, Никола Јаковљевић, Никола Полић, Јоца
Стојиљковић, Љубомир Гајић, Милан Филиповић,
Милета Петровић.
Домовина, бр. 29, 7. фебруар 1890. године.
Мали лист, бр. 118, 1. мај 1890. године.
Видело, бр. 144, 11. децембар 1891. године.

КОРЕНИ
победили у 16 општина, либерали у једној,
неутрални у две и радикали у 13 општина. У
Свилајнцу је изабран за председника Стеван
Марковић, док су чланови неутрални.32

Поповић,
Милован
Тодоровић,
Милосављевић и Живојин Ћирић.

За општину волујачку: председник
Петар Ракић, чланови: Стеван Марковић, Радоје
Мијајловић и Саво Радисављевић.

На збору Напредне странке за срез
левачки, одржаном 14. априла 1896. године,
изабран је срески партијски одбор, у који су
ушли: за председника Јова Поповић, свештеник,
за потпреседника Миленко Петровић, трговац
из Прњавора, за чланове: Јован Матовић из В.
Пчелице, Максим Сагић из Ратковића, Петар
Ристић из Сугубине, Јанаћко Михајловић из
Цикота, Петар Лазић из Опарића, Панта
Павловић из Малешева, Јоксим Спасојевић из
Вукмановца и Миладин Таврић из Пољне.
За месне партијске одборе
за општину рековачку председник
чланови: Лазар Гајић, Владисав
Станимир
Степановић и
Радовановић.

Петко

За општину опарићку: председник Дина
Брашић, чланови Михаило Пешић, Богдан
Дачић, Васа Вукићевић и Лазар Стојановић.
За општину богалиначку: председник
Димитрије
Петровић,
чланови:
Алекса
Тодоровић,
Ђорђе
Петровић,
Јосиф
Стојадиновић и Милан Станковић.
За општину цикотску: председник Јован
Шошић, чланови: Милорад Јевтић и Мата
Јевтовић.

изабрани су:
Сима Перић,
Стефановић,
Христивоје

За општину Г. сабаначку: председНик
Арсеније Панић, чланови: Ранко ИлијИћ, Јован
Лукић и Светозар Трифуновић.
За општину пољаначку: председник
Настас Таврић, чланови: Недељко Таврић и
Милорад Таврић.33

За општину превешку: председник
Теофило Радосављевић, чланови: Владислав
Јевремовић, Сава Леотић, Коста Поповић, Јован
Гајић, Божа Спасојевић и Крста Ковачевић.

За општину ражањску: председник
Филип Тодоровић, чланови: Павле Савић,
Стеван Тодоровић, Милан Радовановић, Милан

На истом збору, одржаном 14. априла
1896. године за срез левачки, дали су своје
ручне изјаве да ступају у редове напредне
странке, ова лица: из општине риљачке: Мирча
Тодоровић, Јанићије Живадиновић, Драг.
Перић, Радоица Јовановић, Давид Трошић,
Милован Радивојевић, Бошко Радовановић,
Милован М. Милетић, Петко Стевановић; из
Белушића: Милош Милојевић; из Течића
Милош Рајић; из Велике Крушевице: Јаков
Милосављевић,
Богић
Матић,
Стеван
Стојановић, Мијат Ђорђевић и Милутин
Јовановић; из Горњег Дубича: Божа Ристић,
Гаја Милуновић, Тођа Радосављевић, Миленко
Лазаревић,
Максим
Николић,
Милан
Арсенијевић, Сава Петровић, Обрад Алексић,
Никола Павловић, Јер. Ђорђевић, Ракић
Петровић, Илија Марковић, Милан Матић,
Милоје Спасојевић; из Кавадара: Никола
Јовановић, Коста Милошевић, Александар
Симић, Мијајло Симеоновић, Вучић Петровић,
Живадин Ђорђевић, Вула Милошевић и Ранко
Панић; из Цикота: Јанаћко Мијајловић,
Милорад Јевтић, Риста Симоновић; из Урсула:
Љуба Милошевић, Јанко Михаиловић; из
Рабеновца: Живко Васић, Андреја Мркић,
Јеврем Мркић, Милош Станојловић, Тодор
Веселиновић; из Комарана: Борисав Тодоровић,
Аксентије Симић, Мијат Газдић; из Сиљевице:

32
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За општину течићку: председник Стеван
Илијћ, чланови: Бошко Рашић, Драгић
Раденковић, Живан Павловић и Миленко
Станојловић.
За општину В. Пчелицу: председник
Милосав А. Петровић, чланови: Љубисав
Симић, Живојин Весовић, Јован Анђелковић и
Љубомир Милетић.
За општину белушићку: председник
Стеван Петковић, чланови: Мијат Радојевић и
Тодор Рачић.
За општину кавадарску: председник
Ракица Аксентијевић, чланови: Сава Илијић,
Сава Тодоровић и Живојин Веселиновић.
За општину жупањевачку: председник
Василије Поповић, свештеник, чланови:
Михајло Спасојевић, Вилотије Миленковић,
Милија Јаковљевић и Михајло Вуловић.
За општину ратковачку: председник
Максим Милошевић, чланови: А. Јовановић,
Милан Колић и Тодосије Тодоровић.

Видело, бр. 69, 17. јун 1894. године.
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Чедомир Ракић, Радисав Лазаревић, Милосав
Стевановић; из Горње Сабанте: Јездимир
Лукић, Милосав Костић; из Велике Сугубине:
Светозар Трифуновић, Милан Ђурић, Милосав
Танасковић, Јован Ристић, Божидар Павловић,
Ранко Ј. Илић, Новица Урошевић; из општине
жупањевачке:
Марко
Вуловић,
Милија
Јаковљевић,
Трифун
Јовановић,
Крста
Ђорђевић, Мијат Лукић, Драгић Радосављевић,
Никола Милићевић, Миленко Арсић, Гаја
Милановић, Јовица Миладиновић; из општине
велико пчеличке: Милић Марковић, Сретен
Љубисављевић, Крста Мошић, Љубомир
Миленковић,
Јован
Анђелковић,
Сава
Петровић, Милорад Весовић, Дамјан Николић,
Живојин Весовић, Милорад Ракић, Илија
Антоновић, Милосав Петровић, Милоје
Живковић; из Опарића: Јанићије Цветковић,
Живан Обрадовић, Богдан Дачић, Михаило
Пешић, Живадин Мирковић, Риста Тодоровић,
Митар Симић, Никола Стевановић, Тривун
Вукићевић, Миленко Лазић, Момир Лазић,
Милета Ивановић, Пав. Ивановић, Алекс.
Милетић, Вој. Ђокић, Вучић Илић, Тома
Жаревац, Тома Вучковић, Петар Крстић,
Веселин Јовановић, Алекса Миловановић,
Животије Јеремић, Алекса Вукићевић, Коста
Миленковић;
из
Ратковића:
Милун
Видосављевић,
Андреја
Димитријевић,
Драгољуб Вулетић, Милосав Бојић, Живојин
Радисављевић,
Глиша
Васић,
Павле
Маринковић, Стаменко Јанковић, Милосав
Николић, Филип Колић, Милан Колић, Милоје
Стојановић, Јовица Гајић, Илија Јанковић,
Јован Ристић, Тодосије Тодоровић, Сава Гајић,
Момир Вулетић, Марко Ђоковић, Ђорђе
Костић, Тодосије Мајсторовић; из Комарана:
Алексије Милановић, економ; из Рековца:
Коста Ј. Цветковић, Мирча Прокић, Миладин
Прокић, Богољуб Бушетић; из општине
превештанске: Мијат Васић, Васа Петровић,
Јаков Тодоровић, Вулке Гајић, Радоје Алексић,
Димитрије Василијевић, Агатон Јовановић,
Анђелко Јовановић, Андрија Радисављевић.34

тежак из Ланишта, Сима Николић, тежак из
Мајура.

На
одржаном
партијском
збору
напредњака среза беличког, на дан 28. априла
1896. године, изабран је срески одбор:
председник Висарион Николић, трговац из
Јагодине, потпредседник Добросав Петровић,
свештеник из Јовца, секретар Лазар Петковић,
учитељ из Рибара. Чланови среског одбора:
Петар Андрејевић, трговац, Јован Радојевић,
члан опш. суда из Јагодине, Јоксим Јевтић,
тежак из Гор. Рачника, Димитрије Петровић,

домуз-поточкој: Станоје
земљорадник из Домуз Потока.

34

Повереници у општинама:
лаништанској:
Лазар
Андрејић,
земљорадник из Ланишта, Стеван Марковић,
земљорадник из Буковча, Марко Савић,
земљорадник из Рибника.
мијатовачкој:
Анта
Станковић,
земљорадник из Мијатовца, Атанасије Николић
из Остриковца.
јовачкој: Неша Миленковић, Васа
Марјановић, Лазар Јовановић, земљорадници из
Јовца, Мијат Стевановић, земљорадник из
Дворице.
главиначкој:
Петар
Андрејевић,
земљорадник из Главинаца, Мијајло Јанковић,
земљорадник из Колара, Сава Миладиновић,
земљорадник из Бресја.
ивковачкој: Илија Томић, Младен
Спасић, земљорадник из Беочића, Мијушко
Павловић, земљорадник из Драгошевца.
лоћичкој: Јанићије Даниловић, Јован
Лазаревић, земљорадник из Лоћике, Петар
Степановић из Медојевца.
багрданској:
Спира
Стефановић,
механџија, Миливоје Арсенијевић, Тома
Милосављевић, трговац из Багрдана, Илија
Јовановић, земљорадник из Ловаца, Живојин
Војиновић, земљорадник из Рачника.
мишевићкој:
Јанићије
Савић,
земљорадник
из
Мишевића,
Никола
Кузмановић, земљорадник из Белице, Живојин
Илијић из Лозовика, Живојин Костић,
земљорадник из Јошаничког Прњавора.
шантаровачкој:
Андреја
Ристић,
земљорадник из Шантаровца, Мијат Панчић,
земљорадник из Шуљковца.
Бошковић,

рибарској: Сава Радивојевић, Радосав
Димитријевић, земљорадник из Рибара, Анта
Милошевић, Панта Трифуновић, земљорадник
из Пањевца.
праћинској:
Михајло
Петровић,
земљорадник из Праћине, Сава Милићевић,
земљорадник из Ракитова.

Видело, бр. 57, 12. мај 1896. године.
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врановачкој:
Јеремија
Грујић
из
Рачника, Милета Димитријевић из Г. Штипља,
Драгутин Ђорђевић из Врановца.

На општинским изборима, одржаним 3.
октобра 1896. године у Ћуприји, напредњаци
су, од 280 гласова, добили 143, док су либерали
добили 3 гласа. За председника је изабран
Лазић, а за чланове Светозар Илијић и Станко
Јовановић.

мајурска: Милан Миловановић, Станоје
Милутиновић
и
Спасоје
Јовановић,
земљорадници из Мајура.

Странка је поново престала са радом
децембра 1896. године и све до 1906. године
страначки рад се одвијао само контактима
водећих чланова. Ипак, на изборима из 1897.
године, за једног од два посланика за темнићки
срез, изабран је Ђорђе Чепурац. На земаљској
конференцији, када је поново обновљен рад,
један од секретара био је Живојин
Московљевић из Јагодине. Такође је Живојин
Московљевић био секретар и на Земаљској
конференцији Напредне странке одржане 1912.
године, када се променом статута тежило
прилагођавању странке политичкој борби.
Странка није имала очекиваног успеха.
Учествовала је на изборима 1908. и 1912.
године, али без значајнијих успеха. На
изборима из 1908. године за посланика изабран
је само један кандидат, и то Милан Марковић из
Параћина. Такође. и на изборима 1912. године
само један кандидат постао је посланик. То је
био Сима Микић, такође из Параћина.
Напредна странка је под председништвом
Милете Новаковића и 1920. године покушала са
обновом, али није добила подршку гласача.

трешњевачкој: Стојан Радосављевић,
Ранђел Миладиновић, Јанаћко Јовановић,
земљорадници из Трешњевице.
драгоцветској:
Давид
Милановић,
земљорадник из Међуреча, Јеврем Милојевић
из Ковачевца.
деоничкој:
Стеван
земљорадник из Деонице.
винорачкој:
Винораче.35

Коста

Јовановић,
Тодоровић

из

Пошто је срез деспотовачки поново
успостављен, предвиђено је оснивање одбора
Напредне странке за срез деспотовачки. Збор је
заказан за 29. септембар 1896. године у
Великом Поповићу, у гостионици Косте
Поповића. За збор је предвиђен следећи дневни
ред: 1. Избор председника збора; 2. Избор
одбора за срез; 3. Избор месних одбора за све
општине; 4. Предлози појединих чланова; 5.
Упис у чланство. Позив за збор потписали су
народни посланици Лазар Марјановић и Стојко
Јоксимовић.

35

Видело, бр. 68, 9. јуна 1896. године.
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Dobrivoje Jovanović МА
Historical Archives of Jagodina
Summary

FOUNDATION AND WORK OF PROGRESSIVE PARTY IN DISTRICTS OF JAGODINA
AND CUPRIJA

By strengthening of the Radical Party, members of the Progressive Party lose their significance, even
though they had open support of the ruler. Yet, and after reprisals towards the many members of the party,
the Progressive Party was in some areas still significant political strength. However, because of the
insufficient adjustement to the political changes, the party almost completely lost its significance by the
beginning of the 20th century.
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342.8(497.11)"1883"(093.2)

Љиљана Јовановић
Јагодина

СКУПШТИНСКИ ИЗБОРИ У ЈАГОДИНСКОМ
И ЋУПРИЈСКОМ ОКРУГУ
1883. ГОДИНЕ

Апстракт: Борба између краља и политичких странака око промене устава трајала је од 1881. године.
До промене устава није дошло ни после расписивања избора од септембра 1883. године. Ови избори, како у
целој земљи, тако и у Јагодинском и Ћупријском округу, били су пуни неправилности, пре свега због поступака
напредњака. Ипак, и поред свих тешкоћа, радикали су победили у већини места у земљи.
Кључне речи: Српска напредна странка, Народна скупштина, Јагодински округ, Ћупријски округ,
Радикална странка

У

другој половини 1883. године
очекивало се расписивање избора за
велику скупштину, на којој би се донела одлука
о промени устава. Међутим, за 7. септембар
расписани су избори за обичну скупштину.
Избори за Јагодину одржани су 7.
септембра 1883. године, у судници Суда
општине јагодинске. Пошто се сакупило 20
бирача, председник општинског суда Јован
Маринковић отворио је збор тачно у 8 сати. За
чланове бирачког одбора изабрани су: Антоније
Шохај, апотекар, Таса Ђикић, трговац, Паја
Михаиловић, столар и Илија Рашић, бакалин. За
деловође изабрани су Димитрије Милојевић и
Милоје Маслаћ, званичници општинског суда.
Избори су завршени око 18 часова,
пошто у дворишту општинског суда није било
ниједног лица које није гласало. Од укупно 890
гласача гласало је 365. Таса Ђикић добио је 256
гласова, Драгутин Пироћанац 95, Мијалко
Раденковић 13 и Димитрије Донић, ћурчија, 1
глас. За посланика за варош Јагодину изабран је
Таса Ђикић.1
Избори за срез белички одржани су 7.
септембра у манастиру Јошаници. Избори су
отпочели у 8 сати. Председник бирачког одбора
био је председник суда лозовичког, као месни
председник, чијем атару припада манастир
Јошаница. За чланове бирачког одбора
изабрани су: Данило Анђелковић,
1

АС, НС, Ф III, р-3/1883.
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свештеник
из
Домуз
Потока,
Милан
Миловановић из Бунара, Василије Тодоровић из
Драгоцвета и Живан Радосављевић из Рибара.
За деловођу бирачког одбора постављен је
Илија Вукићевић, свештеник из Ковачевца.
Пошто је полицијска власт сумњала да је избор
чланова бирачког одбора извршен по закону,
избори су поновљени. На поновљеном гласању
изабрани су исти чланови бирачког одбора.
Избори су завршени у 16 часова. Од 145
повереника из целог среза, гласало је 142.
Укупно је било пет кандидата за посланика:
Данило Анђелковић, свештеник из Домуз
Потока, добио је 95 гласова, Вуица
Миловановић
из
Рибара
36,
Милан
Миловановић
из
Бунара
9,
Живан
Радосављевић
из
Рибара
1,
Веселин
Михајловић, свештеник из Лоћике 1 глас. За
посланика је изабран Данило Анђелковић,
пошто је добио савршену већину.
Према извештају бирачког одбора за
време гласања није уложена никаква ни усмена,
ни писмена примедба, нити је било каквог
нереда. Бирачки одбор издао је пуномоћје
изабраном посланику Данилу Анђелковићу.
По мишљењу начелника среза беличког,
избор за посланика беличког среза за
скупштински период 1883, 1884. и 1885.
годину, извршен је незаконито. Као разлоге
навео је:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
„1. Што је сам бирачки одбор састављен
незаконито, јер кад се повереници нису
сложили да изаберу четири лица за одбор, тада
се појавио велики неред. Председник изборне
скупштине, напротив, допустио је, те су нека
лица која су се својом виком у овој прилици
одликовала, ушло у судницу, и тада је наредио,
те се је по именице за бирачки одбор гласало,
што се и из записника бирачког одбора види, а
напротив сада тога списка бирања одборског у
актима овога избора нема, а није ни чудо што га
нема, кад су у бирачки одбор ушла иста она
лица, која су као што је мало пре казато, сама
раније у одбор дошла.

право да се уверавају о бележењу гласова, већ је
иста на неколико пута повтораваног захтева
више њих повереника скоро на свршетку
отворио.

2. Што је овако незаконито састављени
бирачки одбор, уместо да приступи избору
посланика упутио се у ненадлежност, те је
преправљао спискове повереника који су му од
стране кметова подношени, и у томе
преправљању повисио је број повереника са 15
лица више, но што припада на општине овог
среза, према броју пореских глава, а да је тако
тврде и сами спискови, из којих се види да су на
дан избора у Манастиру Јошаници као месту
изборном писани, што и ова саслушања
председника општина Бунарске и Рибарске
сведоче, да је тако било и са осталим
општинама
увериће
се
скупштина
из
приложеног списка, да на општину бунарску
долазе 4 повереника, а одбор их је примио 6. На
општину врановачку 8 а гласали су 10. На
општину беочићку 2 а гласали су 4. На општину
праћинску 6, а гласали су 8. На општину
деоничку 8, а гласали су 10. На општину
буковачку 2, а гласало је 3. На општину
драгоцветску 6, а гласало су 8 и на општину
рибарску 8, а гласали су 10, што је противно чл.
52 изборног закона скупштинског.

И група повереника из Праћине и Јовца
истог дана упутила је приговор бирачком
одбору. Сматрали су да су преправљани
спискови гласача у појединим општинама, на
основу којих је одређиван број повереника. Као
пример навели су општину праћинску, која је
имала 198 глава пореских, а општина је имала 8
повереника, уместо 6, општину бунарску, која
је требала да има 4 повереника, а одбор је
позвао 6 повереника, и општину беочићку, која
је требала да има 2 повереника, а на гласању
имала је 4.3

7. Што су више њих од бирача тражили
да се по датом гласању сами својеручно
подпишу за кога свој глас дају па да им то
бирачки одбор није дозволио.
Услед свију ових неправилности и
незаконитости
бирачког
одбора,
молим
Народну скупштину, да избор посланика за срез
белички изволи поништити и нов избор
наредити“.2

Због сукоба у Варварину, где је требало
повереници среза темнићког да бирају
посланике за исти срез, избори нису одржани 7.
септембра. Повереници среза темнићког
састали су се 7. септембра ујутру код среске
канцеларије. Када је сакупљено преко 20
повереника, председник општинског суда, као
председник бирачке скупштине, отворио је
збор. За бирачки одбор изабрани су: Васа Савић
из Маскара, Лазар Поповић, свештеник из
Катуна, Сава Бабић из Коњуха и Милисав
Бркић из Обрежа. За деловође су изабрани
Драгутин Марјановић, писар и Светозар
Стаменковић.

3. Што у општинским списковима
изабратих повереника нема означено колико
има свега бирача у општини, колико је на
бирачки збор дошло и гласало.

Када је председник саопштио да је
бирачка скупштина отворена, Светозар Ђокић,
Гиле Н. из Бачине и Ћосић из Велике Дренове,
на челу осталих повереника из општина:
јасичке, беловодске и милутовачке са виком и
претњама одбијали су изабране чланове
бирачког одбора, већ су предлагали своје људе
радикалце, и то коловође овог сукоба, па чак и
Светозара Ђокића, који није био повереник.
После позива да се неповереници уклоне из
дворишта општинског суда, јавиле су се још
жешће претње. Велике групе неповереника из

4.
Што
у
записнику
изборне
повереничке скупштине, није означено време
када је одпочета повереничка скупштина.
5. Што су на изборну повереничку
скупштину дошли под оружјем Велисав
Миладиновић из Лукара и Милија Јовановић из
Ланишта, па их председник бирачког одбора и
ако је од стране власти опомињат, није хтео из
избора уклонити.
6. Што је бирачки одбор за цело време
избора на згради у којој је избор вршен држао
врата затворена, те тако бирачима окрњио

2
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КОРЕНИ
На позив председника бирачког одбора
још у оном часу при распусту повереничке
скупштине, потписати се трудио да неред
одклони, али кад је настао јуриш на изабрано
законито
часништво
нарочито
против
председника бирачког одбора, потписани је
отклањао нереде и трчао за руљом која је
зверском виком јурила за председником
бирачког одбора да га убије, па кад се је
председник склонио у школи и сва руља обсела
школу те се на позив потписатог нису хтели
разићи, већ шта више узели на се карактер
безвлашћа са угрожавајућим претњама противу
самог
потписатог,
тада
је
потписати
предвиђајући опасност и за сам свој живот,
уклонио се у суседну општину катунску
удаљену на 10 минута од места где се ово
збивало а оставив судбини и обседнутог
председника Станоја и чланове му.

општина: варваринске, залогојевачке, падешке
и још неких, покушале су силом да неке
кандидате протуре. Да би се спречио даљи
неред и напад на чланове бирачког одбора и
остале поверенике, председник је распустио
бирачку скупштину. Одмах је покушано са
хватањем чланова бирачког одбора и осталих
повереника. Неки од њих побегли су у цркву,
неки у школу, а неки по приватним кућама. Ни
срески начелник није могао да одржи мир.
Између 16 и 17 часова, када се руља
уклонила из Варварина, чланови бирачког
одбора су се поново састали да би написали
извештај о овим догађајима. Тада су сазнали да
су мештани Вратара дотерали двоја кола са
штаповима и приморали све да приђу
радикалцима. Мештани Залоговца су два
пандура среза темнићког, који су чували
породице изабраних повереника, напали и
једног тешко ранили, за кога се није знало да ли
је преживео. Други је једва успео да побегне.
Према мишљењу председника и чланова
бирачког одбора, да није распуштена бирачка
скупштина, било би и смртних случајева.4

Око 11 сати пре подне у квартиру г.
Спиридона Цветковића, практиканта ово
среског где је се потписати склонио, дошао је
потписатом Милија Миловановић из Бачине са
Ђоком Чепурцем из Обрежа у циљу стишавања
раздраженог света, нашта му је потписати
одговорио, да ако сам Милија није узрок
раздражењу најмање би се могло то уписати
потписатом, а како је потписатог моћ власти
престала, онда ако он – Милија - доиста жели
реда он нека у колико са своје стране може
учинити што треба а са стране потписатог
предложено му је, да их обавести о незаконитој
радњи њиховој и саветује да се разиђу, нашта се
он обећао, али то није хтео чинити већ као што
сам се известио било је на незаконити начин
неког гласања и како чујем Милија се и друг му
Филип прогласили за посланике па и некаква
пуномоћја добили.

Извештај о неодржаним изборима за
посланике среза темнићког за период 1883,
1884. и 1885. годину послао је и вршилац
дужности начелника истог среза:
„Потписати исти старешина коме је у
позиву да спречи сваки неред и отклони сваку
опасност по чији живот има на овоме месту да
забележи.
Мимо
нереда
са
угрожавајућим
претњама на часнике законитог одбора
бирачкога које су описане у записнику бирачког
одбора биле су на очи моје и у присуству моме
још и следеће:

Руља од оних који нереде чинише а
нарочито Залоговчана заплашиваше сваког
смрћу; причајући јавно како су у Залоговцу
минуле ноћи у очи избора једног пандура
испребијали а другог на место убили, те тиме и
најкуражније људе принудили да се клоне, чему
је најбољи доказ запевка мајки за ђаке у
обседнутој школи варваринској и кукање самих
људи а бежање из више општина законских
повереника, те тако се узурпирала власт.

У исто време кад беше нереда описатог
у записнику бирачког одбора, од повереника и
неповереника и о којима говори бирачки
записник, наишла је једна руља света на капији
са јужне стране од реке са буџама, пиштољима,
ножевима малим и великим - јатаганима и
тесацима - у којој су били већином Варваринци
помешани са Залоговчанима, Падежанима и
осталим дошавшим неповереницима из разних
општина. Ова је руља у вики јурила и
продирала у среску кућу, а многи од њих
стајали као заседа око среске куће у циљу што
први не ухвате да други дочекају.

4

Тек кад сам се уверио да је се ова
беснећа руља разишла, што је било око 4 до 5
сахата по подне, изашао сам из куће у којој сам
се склонио и онда дошао у кацеларију среску“.5

5

АС, НОЈ, Ф III, р-3/1883.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Према извештају другог бирачког
одбора, за посланике за срез темнићки су
изабрани Милија Миловановић, трговац из
Бачине, са 192 гласа и Филип Милојевић из
Велике Дренове, са 163 гласа.

Белушићкој, где је Срећко Недељковић из
Браиновца, нао неповереник, гласао, јер га у
списку повереника нема.
в) Било је више оваквих случајева, јер су
на то указивале и многе жалбе повереника на
неуредност и незаконитост избора.

Према извештају Начелника среза
левачког, и посланички избори у овом срезу
нису одржани према закону, па је оспорио
избор за посланике Уроша Вукићевића из
Опарића и Јована Матовића из Велике Пчелице.

г) У закону је јасно одређено када
изборна скупштина почиње рад и како се бира
бирачки одбор. На овим изборима није се
држало закона. Бирачки одбор отпочео је свој
рад тек у 10 сати и ако је од јутра на окупу било
скоро две трећине бирача, који су чекали на
састав бирачког одбора. Ова неправилност, која
се има приписати председнику, као месном
кмету, такође је узрок из које је настао неред у
даљем раду бирачког одбора.

Прва неправилност огледала се у
образовању одбора, који је образован у највећој
ларми, коју је произвело неколико повереника,
међу којима нарочито Ђоле Вукићевић из
Опарића, Љуба Црногорац и Нестор Рачић из
Медвеђе. Због вике и нереда већина бирача
није могла слободно да гласа.

д) Бирачки одбор огласио је по
свршеном гласању да је посланик Вукићевић
добио апсолутну већину бирача пошто је од 178
гласача за њега гласало 90, дакле да је добио
половину и један глас више, а остали кандидати
да нису добили ни један савршену већину и
огласио да се има између Миленка Петровића и
Јована Матовића, који су после Вукићевића
имали највише гласова, има ужи избор да држи,
што је и учињено. На ужем избору са највише
гласова изабран је Матовић за посланика.

У оваквим условима извршено је и
бирање посланика. Исти људи нису допустили
бирачима да слободно бирају посланике. Било
је гурања, претњи и многих других
неправилности. Одбор је једва радио опкољен
људима. Бирачи су гурани и наговарани за кога
да гласају.
У Рековцу је избор отпочео у 12, уместо
у 8 сати. При избору бирачког одбора настала је
велика вика, тако да се није знало ко се бира за
бирачки одбор. Нарочито су галамили Ђока
Вукићевић из Опарића и Миливоје Петровић из
Белушића. Када је одбор отпочео рад, настале
су претње, гурања, вика. Намерно се није
желело да се обави гласање у затвореној
просторији. Бирачки одбор једва је радио
окружен гомилом људи. Кметови нису
доносили спискове својих бирача, већ су
наговарали и друге људе да гласају.

Као што протокол гласања тврди,
посланик Вукићевић није могао имати
апсолутну већину, јер међу 90 гласача гласао је
и Срећко Недељковић из Браиновца, на име
свог брата Јована, који је у протокол гласача
записан, и Срећков глас као глас неповереника
не вреди, што тврди и примедба председника
бирачког одбора на протоколу гласача који су
за Вукићевића гласали, а и сам списак
повереника за општину Белушићку из кога се
види да Срећно није повереник.

У својој жалби Народној скупштини,
Начелник среза левачког навео је ове
неправилности при избору, тражећи да се
избори пониште:

г) Овим излази да је Вукићевић добио
89 гласова а не 90, дакле равну половину од
оних који су дошли и гласали по забелешки
одбора којим се трди да је дошло и гласало
свега 187 бирача. И код свега тога, бирачки
одбор је имао смелости огласити Вукићевића за
посланика“.6

„а) По члану 54 Изборног закона,
повереници се бирају по општинама на 50 глава
пореских по 2 повереника. И према броју глава
требало је да буде 170 бирача. Општине су
бирале и повеле на биралиште 186 повереника,
од којих је гласало 178, дакле више но што је
требало по закону.

Неправилности око избора посланика
било је и у ћупријском округу. Истог дана када
су одржани избори, четири члана бирачког
одбора и скоро сви повереници упутили су
Народној скупштини жалбу због многих
неправилности на изборима за среског

б) Ни једна општина није понела списак
изабраних повереника, и бирачки послужио се
списковима које су општине раније послале, те
је стога и било случајева, да су довођени они
људи, који нису као повереници бирани и
гласали, као што је био случај у општини

6
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КОРЕНИ
„1. Није млогој господи посланицима
познато из новина, како је пролетос у Ћуприји
узурпирано право слободног гласања и
напредњачки присталица Милош у кметству
одржи.

посланика, одржаним у Великом Поповићу.
Највише притужби односило се на Димитрија
Ђокића, заступника среског начелника. Избори
су текли по закону све до 12 часова. Када се
сазнало да је Аћим Протић, свештеник из
Ломнице, кандидат за посланика, добио 96
гласова за, а полицијски кандидат Лазар
Марјановић из Великог Поповића 20 гласова,
Димитрије Ђокић и кмет Ивко Марковић
одлучили су да пониште избор, јер нису
очекивали
да
прође
њихов
кандидат.
Потписници су за ове тврдње навели: 1)
председник бирачког одбора није желео дати
печат бирачком одбору; 2) што је у време
највеће разлике у гласовима Димитрије Ђокић
позвао у кафану председника бирачког одбора,
кмета Лазара Марковића, да би се због
напуштања бирачког места избор огласио за
незаконит. У међувремену предат је Ивку
Марковићу други списак повереника општине
пањевачке, а прави је одбачен. Под притиском
Ивка Марковића у бирачки одбор уврштен је
Милош Давидовић, који није ни биран за
повереника. Поред ових оптужби, Димитрије
Ђокић је оптуживан да је наложио раније
изборе за поверенике пре законског рока, и да је
крио праве спискове изабраних повереника.7

Ми мислимо да неће бити народног
посланика, који се неће сетити да и ово улази у
општи план Милутина Гарашанина, по коме се
бринуо да се општинска управа доведе у
полицијску надлежност.
2. Од како је изашао указ за изборе,
наши напредњачки прваци, међу којима су
начелник Богићевић, Пеливановић председник,
Тирић, адвокат, Димитрије Лазић, трговац –
чинили су све само да се слободе грађана о
изборима стесни и сузбије у корист
напредњака, тако:
а) Лазић је сваком приликом људима
отреситијим у вароши притио батинама, ако се
појаве на биралишту. Мало то, чак је, некима
прећено убиством. Доказе навешћемо пред
комисијом која би извиђела ову ствар.
б)
Милош, кмет, као кандидат,
дозволио је присталицама својим из мале, те су
општинску користили и гору секли колико је ко
хтео. И ово ће се долазати извиђајем.

Повереници Параћина упутили су
жалбу Народној скупштини 13. септембра 1883.
године, у којој су навели:

в) Главну пак операцију водила је власт
у лицу Богића, начелника окружног. Он је у
очи избора дан пре послао једну комисију те је
предгледао ову чаршију и где је год нађено и
најмање количина галице за дезинфекцију, тај је
зват одма у начелство, узиман на одговор и
Богићев писар Цветко саветовао је људе да се
окану опозиционог кандидата, па им неће
ништа бити. Свима пак усмено је прећено да ће
платити глобу по 300 динара. Ово је рађено по
закону санитетском, а још до сада ником није
казано шта сме а шта не сме у дућану своме на
продају држати. Даље Богићевић је на два три
дана призивао пандурима поједине грађане у
начелство, питао их зашто су за опозицију,
претио им силом па чак и убиством ако не дају
глас за владиног кандидата за посланика.
Доказаће то призивани људи пред комисијом, и
најзад Богићевић је кафеџију једног нудио да
му стави сто динара на располагање за чашћење
напредњачких гласача.

а) Начелство није смело по закону да
одреди 8 часова за избор у Ћуприји, кад је
избор заказан за 7 часова у Поповцу, где је
узроком председника бирачког одбора и других
смутљиваца произведен неред.
б) Начелство није смело, позивати
извесне поверенике у Ћуприју на гласање, па и
неповеренике са села, а оставити варош
Параћин, села: Крушар, Сикирица, Влашка и
друга без повереника. То је очигледна самовоља
полицијских власти, као што тврде – акта о
избору посланика Алексе Бошковића и Ђола
Пандуровића.
в) По ком закону је смео Богић,
начелник, да се меша у надлежност среског
старешине.8
Група грађана Ћуприје упутила је жалбу
Народној скупштини на понашање напредњака
на изборима од 7. септембра и избора Милоша
Радонића, кмета, за посланика:

7

8

г) На недељу дана пред изборе кмет је
организовао биџоносну чету, буџе су нове
одсечене у општинској шуми и дељене у авлији
општинској.
Ова
чета
под
воћством
општинских званичника била је на ногама целу
недељу, ноћом су обилазили људе и наговарали
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Јагодине, Милутин Поповић, прота из Ћуприје,
Петар Тирић, адвокат из Ћуприје.9

да гласају за Милоша. Казивано им је да не
морају да долазе у судницу на дан избора само
ако хоће да гласају за Милоша и тим начином
регрутовали су гласаче и саставили списак
гласача за Милоша од преко стотину.

Због победе радикала краљ је октобра
отворио скупштину, али је истог дана и
затворио.10 Нови избори одржани су 25. јануара
1884. године. Ово су били формални избори за
1883. годину.

д) Ноћу у очи избора похватали су код
кућа својих и у апсу начелства одвучени
грађани опозиционари: Ивко Ружић, Милош
Сињевирац, Јова Николић и Ђурђе Марјановић
и тек увече по избору пуштени.

На овим изборима изабрани су за
посланике:
Из округа јагодинског:

Под утисцима овакве радње наше
напредњачке власти дочекасмо те свану дан
избора.

Таса Ђикић за Јагодину, радикал;
За белички срез Неша Миленковић,
напредњак;

а) Кад је било свануће, општинска кућа
била је поседнута од вође Лазића и чете
буџоносне од 40-50 људи, пијаних, који су ту
ноћ провели од вечери у пијанки. У седам сати
ујутру сакупило се, осим ових изнајмљених 4050 људи, још 30-40 грађана. Кад видеше Лазић
и Милош да грађани почеше долазити око 7
сати, бојећи се да ће до 8 сати бити сва варош
на окупу као што би и било да су поштовани
закон и устав Лазић је затражио да се отвори
збор. Милош, кмет, сам је кандидовао у
бирачки одбор: Петра Дангубовића, Михајла
Пеливановића, Димитрија Ђорђевића и Јована
Ђулића. Чим је формиран бирачки одбор, два
пандура су постављена на дворишној капији,
два пандура на вратима општинске суднице, а у
ходнику 5-6 са буџама.

За темнићки срез: Ђорђе Чепурац,
напредњак, Јанићије Пешић, напредњак;
За левачки срез: Миладин Таврић,
напредњак, Миленко Петровић, напредњак.
Из округа ћупријског:
За
напредњак;

Ћуприју:

Милош

Радоњић,

За ресавски срез: Вучко Максимовић,
напредњак, Исак Цветковић, либерал;
За параћински срез: Коста Мијовић,
напредњак, Филип Јовановић, напредњак.11
Народна скупштина, формално за 1883.
годину, отворена је у Нишу 9. маја 1884.
године, а закључена 16. јуна исте године.

б) Када су грађани видели да је збор
отворен у 7 сати а не у законом одређено време,
да је збор отворио Лазић вођа буџоносаца, да је
одбор самовољно састављен, учинили су
протест, али је тај протест пропраћен
подсмехом и претњама. Неки Лука, члан
општинског суда, претио је убиством Васи
Јовановићу ако уђе да гласа. Начелник је
спречио групу грађана да у телеграфској
канцеларији утврди колико је сати. Окружни
начелник је на то реаговао: „Код мене је шест а
није седам али је за нас осам и шта оћете ви сад,
тако нам се може, жалите се Богу...“
При самом гласању било је доста
застрашивања. Сваког оног који није гласао за
напредњаке, већ за Цветковића, буџама су га
ударали и избацивали из суднице. После таквог
гласања и победе напредњака, они су
прославили весељем у дворишту суднице.

9

10

За краљеве посланике, којих је било 44
из Јагодинског и Ћупријског округа, именовани
су: Анта Пеливановић, председник суда
окружја ћупријског, Драгутин Пироћанац из

11
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Српске новине, Београд, бр. 120, од 2. јуна 1883.
године.
Живан Живановић, Политичка историја Србије у
другој половини деветнаестог века, књига друга,
1878-1889, Београд, 1924, с. 225. На изборима од 7.
септембра 1883. године изабрано је: напредњака 24,
либерала 34, радикала 62, непознатих 8, док на 6
места нису одржани избори.
Српске новине, Београд, бр. 120, од 2. јуна 1884.
године.

КОРЕНИ

Ljiljana Jovanović, Professor
Jagodina
Summary

PARLAMENTARY ELECTIONS IN DISTRICTS OF JAGODINA AND ĆUPRIJA 1883
Elections in 1883 again showed the strength of the Radical Party. Except in Jagodina, irregularities
were on all other polling places in Jagodina and Cuprija County, which brought to the election victory of the
Progressive Party. Various complaints weren`t discussed, because the National Assembly didn`t have any
sessions. Attempt of the final clash with the Radical Party was after the Timok Rebellion, but strengthening
of the Radical Party wasn`t stopped.
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КОРЕНИ

Јасмина Трајков

77.04 Ђорђевић М.
069.51:77.04(497.11)

Завичајни музеј Јагодина

ЈАГОДИНСКИ ФОТОГРАФ МИХАИЛО ЂОРЂЕВИЋ (1851-1891),
ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ

Апстракт: У раду су представљени до сада непознати подаци о животу и раду првог фотографа
рођеног у Јагодини, Михаила Ђорђевића, познатог до сада само као М. Д. Ђорђевић. Као извор су коришћена
недавно пронађена оригинална докумената, која се чувају у документацији Завичајног музеја у Јагодини. На
основу претходних истраживања, очуваних фотографија и новодобијених података, хронолошки су
представљене Ђорђевићеве активности. Такође су анализиране и фотографије са именом овог фотографа,
које се чувају у збирци Завичајног музеја у Јагодини.
Кључне речи: Емануело Клар, Завичајни музеј Јагодина, Јагодина, Крагујевац, фотографија,
фотограф Михаило Ђорђевић

У

документацији Завичајног музеја у
Јагодини недавно је пронађено
неколико докумената који пружају нове податке
о једном од првих фотографа у Јагодини, до
сада познатог само као М. Д. Ђорђевић. Реч је о
путној исправи на име Мијаила Ђорђевића, по
занимању фотографа, издатој 1887. године,
затим три оригинална документа писана на
турском и пратећим преводима на српски језик,
од 26. јануара 1891. године: извештај лекара,
односно лекарско уверење о смрти Михаила
Ђорђевића из Јагодине, попис ствари
пронађених у стану и фотографској радњи
умрлог у месту Јениџе-Вардар, као и документ
од фебруара месеца 1891. године, који садржи
допис
Министарства
иностраних
дела
Првостепеном суду за варош Крагујевац, исказ
Алексе Мијовића, фотографа из Крагујевца и
допис Првостепеном суду за варош Крагујевац
Суду Општине јагодинске око покретања
оставинског поступка.1 Наведена документа су
од значаја, јер пружају до сада непознате
податке о животу и раду фотографа Михаила
Ђорђевића из Јагодине, који своје место налази
у најранијој историји фотографије у Србији.
Такође, корак су даље у истраживању самих
почетака фотографске делатности у Јагодини.

би могли да се баве и на тај начин донесу себи
материјалну добит. Почеци фотографске
делатности везани су за период дагеротипије,
скупе и релативно компликоване фотографске
технике, па је и сама фотографија у то време
била више луксуз него нешто што је свима
доступно. Фотографија је веома брзо почела да
се усавршава, а технолошки напредак је донео
лакши поступак израде, нижу цену, па самим
тим и доступност широким слојевима друштва.2

Након изума фотографије појављују се и
они који су у овој новини видели нешто чиме

3

Фотографским занатом у Србији најпре
су се бавили путујући фотографи, превасходно
странци, а први стални фотографски атељеи
отворени су онда када је потражња за
фотографијом била толика да је фотограф могао
да од свог посла издржава атеље, али и
обезбеђује себи егзистенцију.3 Најновија
истраживања указују на могућност да је први
стални атеље у Србији отворио још 1854.
године у Београду фотограф Угљеша
Керварић.4 Сасвим поуздано се зна да је 1861.
стални атеље у Београду имао фотограф
Флоријан Гантенбајн. Надаље, број атељеа и
фотографа почиње да се умножава. Шездесетих
2

4
1

Завичајни музеј Јагодина, збирка фотографија,
документација о фотографима у Јагодини, р. б. 10-16.

115

Г. Малић, Фотографија 19. века, Београд 2004, 9-35.
Б. Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд
1977, 7-10, 22-24; М. Тодић, Историја српске
фотографије, Београд 1993, 41-55.
М. Александрић, Београдски фотограф Угљеша
Керварић, Годишњак града Београда, књ. LVII,
Београд 2010, 289-299.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
година 19. века на податке о отварању првог
фотографског атељеа наилазимо и у Крагујевцу,
а седамдесетих година има их у Нишу, Шапцу,
Пожаревцу, Неготину, Зајечару, Врању и
Јагодини.5 Седамдесете године 19. века су и
време када почињу да се масовно израђују
фотографије формата визиткарте. Открићем
овог формата и технике његове израде
омогућено је да се једноставним поступком
добије велики тираж, који се тржишту могао
понудити по релативно ниској цени. Тако је
фотографија постала доступна ширем слоју
становништва, како градском, тако и сеоском, а
то је био и предуслов постојања и опстајања
сталних фотографских атељеа.

је радио као кочијаш у Јагодини и сестру која се
удала за јагодинског кафеџију Павла Ивковића.
О његовом фотографском раду у Јагодини
сведоче и реверси очуваних фотографија.
Самостално, његово име се среће на реверсима
фотографија на зеленом елипсастом печату „М.
Д. Ђорђевић фотограф Јагодина“, а ортачки са

Према досадашњим сазнањима, први
фотографски атеље у Јагодини везује се за име
Франца Баубинa, који је у граду радио почетком
седамдесетих година 19. века.6 Након њега,
такође током седамдесетих година 19. века,
стални фотографски атеље у Јагодини имају
Емануело Клар и М. Георгијевић.7 Сматрало се
да је реч о уобичајеној пракси ортачког рада,
честог у Србији тога доба. Фотограф, странац,
би отворио атеље са домаћим ортаком, који би
га материјално помагао и учио занат.8 Нови
подаци бацају нешто другачије светло на рад
ових фотографа, пре свега Георгијевића,
односно Ђорђевића и померају време његове
делатности у Јагодини ближе првој половини
осме деценије 19. века.
Фотограф Михаило Ђорђевић рођен је у
Јагодини 19. октобра 1851. године, од оца
Димитрија и мајке Милице.9 Имао је брата који
5

6

7

8

9

Емануелом Кларом (Кларовић), одшампано на
реверсу
картона
за
фотографије
као
„Фотографска радионица од Ем. Кларовића и
М. Георгијевића у Јагодини“.

М. Минић, П. Михајловић, Крагујевац на старим
фотографијама 1859-1918, Крагујевац 1989, 6-7
(каталог изложбе); Б. Дебељковић, нав. дело, 26.
Ј. Трајков, Фотографије Франца Баубина из збирке
Завичајног музеја у Јагодини, Корени VI, Јагодина
2008, 61-68.
Љ. Здравковић, Фотографија у Јагодини 1870-1941,
Јагодина 1993, 9-10. (каталог изложбе); М.
Александрић, Фотографи и фотографски атељеи у
Србији (1860-1918), Београд 2012, 68-69, 106-107.
Б. Дебељковић, нав. дело, 22; О стицању знања о
фотографској вештини в.: М. Александрић,
Фотографи и фотографски атељеи у Србији (18601918), 14.
Историјски архив Јагодина, Матична књига рођених
Јагодина 1850-1853, бр. 5, стр. 94. Година рођења
Михаила Ђорђевића добијена је на основу података из
његове путне исправе, а потом је у Матичној књизи
рођених за годину која би се поклапала са подацима
из пасоша пронађено ово име и презиме, као и име оца
које би одговарало средњем слову имена фотографа.
У лекарској потврди о смрти Михаила Ђорђевића

Ђорђевић је радио у Јагодини до
средине осме десеније 19. века, а по сведочењу
Алексе Мијовића, фотографа из Крагујевца,
током 1876. и 1877. године живео је и радио у
Крагујевцу, где је био у контакту са Мијовићем.
Након тога, према тврдњи Мијовића, отишао је
у Турску. У Крагујевцу није имао никаквих
некретнина, имања, нити породице. Према
речима Мијовића, за које као доказ доставља
наводи се да је стар 37 година, што би упутило на
1854. годину као годину рођења. У Матичној књизи
рођених за град Јагодину у овој години нема записа о
рођењу детета са овим именом, што би, у том случају,
водило до закључка да Ђорђевић није рођен у
Јагодини. Као релевантнији документ за утврђивање
године рођења прихватили смо путну исправу
Ђорђевића, па самим тим и 1851. као годину рођења.
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признаницу, Ђорђевић му је остао дужан
извесну суму новца и неплаћен рачун за
хемикалије. Претпоставка је да се Ђорђевић у
Крагујевцу
бавио
фотографским
радом,
највероватније непријављено. Мијовић исте
године када Ђорђевић одлази из Крагујевца
тражи помоћника, али за сада нема података да
ли је он можда у време боравка у граду радио и
код овог крагујевачког фотографа.10

фотографа на реверсу
фотограф Јагодина“.

Почетком маја 1887. године издаје му се
пасош у Нишу. Из овог документа сазнаје се да
је Михаило Ђорђевић, по занимању фотограф,
старости 36 година, путовао у Влашку. У
Неготин стиже 13. маја 1887, границу прелази
следећег дана код Радујевца, а даље путује кроз
Румунију. Крајем августа 1887. године налази
се у области Добружд. Овде борави све до
средине 1888. године, мењајући места боравка.
Почетком децембра 1888. године пријавио се у
Нишу у Конзулату Турске, а 13. децембра
прешао је на територију ове државе. Ђорђевић
је неко време радио у Солуну као фотограф, а
потом отишао у Јениџе – Вардар, место
недалеко од Солуна, где је радио до изненадне
смрти. Умро је од компликација насталих услед
јаке ангине, 26. јануара 1891. године у ЈениџеВардару и тамо је и сахрањен.

12

Ђорђевић

Преостале
четири
фотографије
каширане су на картону са одштампаним
именом атељеа на реверсу „Фотографска
радионица од Ем. Кларовића и М. Георгијевића
у Јагодини“. На првој је фотографисана стојећа
фигура младића (сл. 3).14 Види се затегнуто
неутрално платно у позадини и на поду крпара,
већ присутна на ранијим фотографијама. На
другој фотографији је попрсје Катарине Ристић
у овалу на неутралној подлози.15 Ова
фотографија на дну аверса има посвету са
датумом 10. јун, али је последња цифра године
нечитка, па остаје само податак да је снимак
настао седамдесетих година 19. века. Тачно
одређена година из посвете на овој фотографији
била би од користи за утврђивање прецизнијег
датума рада ортачког атељеа Клара и
Ђорђевића.

У збирци Завичајног музеја у Јагодини
чува се седам фотографија формата визиткарте
са именом фотографа Михаила Ђорђевића.
Самостално, печат са именом Ђорђевића налази
се на реверсу само једне фотографије.11 На њој
је представљена породица из Јагодине. Старија
жена седи, а поред ње стоје млађа жена и дечак.
У позадини је затегнуто неутрално платно, на
поду танка крпара, на десној страни види се део
сточића.12 Картон је сечен, највероватније
домаћи, са елипсастим печатом са именом

11

Д.

Два следећа примерка имају занимљиву
комбинацију имена фотографа.13 На аверсу
картона
танком
тамноцрвеном
линијом
одшампан је правоугаони оквир, унутар кога је
каширана фотографија. На доњој линији оквира
налази се одштампано име фотографа „Е.
Клар“, лево латиницом, десно ћирилицом. На
реверсу ових фотографија налази се већ
поменут елипсасти печат са именом Михаила
Ђорђевића. На обе фотографије је попрсје
младића. На једној од њих (инв.бр. 245) лик је
смештен у овалу на неутралној позадини.
Овакав начин израде портрета среће се и
надаље на Кларовим фотографијама.

За период од 1877. до 1887. године нема
никаквих података о раду Михаила Ђорђевића,
па се не зна да ли је све ово време провео
радећи на територији Турске, односно ван
Србије.

10

„М.

Наредна два снимка имају посвету са
датумом. Реч је о портретима сестара Тимић,
Јелене и Христине. Један портрет има посвету
од 14. маја 1878,16 а други од 16. октобра 1878.
године.17 На реверсу обе фотографије са
штампаном ознаком фотографске радионице
Ем. Кларовића и М. Георгијевића, име
Георгијевића (Ђорђевића) је прецртано, што
упућује на то да је Клар користио постојеће
залихе картона - подлога, али да више није био

Српске новине, 12. јануар 1877, 4; Српске новине, 6.
октобар 1877, 4. Мијовић у свом другом огласу
наводи: „Потребан ми је помоћник фотографски који
хоће да ради, нек се одмах јави потписатом, а могу му
дати и у компанији само ако се осећа за способног, да
може радити. Прибора за фотографију имадем
довољно, за два одељења фотографска.“
Завичајни музеј Јагодина, збирка фотографија, инв.
бр. 246.
Фотографија је репродукована у: М. Александрић,
Фотографи и фотографски атељеи у Србији (18601918), 68.

13

14

15

16

17
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Завичајни музеј
бр. 245, 270.
Завичајни музеј
бр. 274.
Завичајни музеј
бр. 354.
Завичајни музеј
бр. 258.
Завичајни музеј
бр. 247.

Јагодина, збирка фотографија, инв.
Јагодина, збирка фотографија, инв.
Јагодина, збирка фотографија, инв.
Јагодина, збирка фотографија, инв.
Јагодина, збирка фотографија, инв.
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у ортаклуку са Ђорђевићем. Постоје и реверси
Кларових фотографија идентичног ликовног
решења као они са ознаком ортачког атељеа,
али са записом „Фотографска радионица од Ем.
Кларовића у Јагодини“.18 То, између осталог,
упућује на закључак да је Клар надаље наставио
да ради самостално.

хронолошки, на основу ранијих истраживања и
новодобијених података, само је једна од
могућих интерпретација. Даља истраживања
требало би да допринесу расветљавању овог
периода историје фотографије и живота и рада
првих фотографа у Јагодини.
ПРИЛОГ

Иако су подаци који имамо још увек
оскудни
и
недовољни
за
прецизнију
реконструкцију рада фотографа Михаила
Ђорђевића, а потом и Клара у Јагодини, неки
закључци би се ипак могли извести.

Један од докумената коришћених као
извор приликом писања овог рада садржи попис
ствари затечених у фотографској радњи и стану
Михаила Ђорђевића, фотографа из Јагодине, у
месту Јениџе-Вардар, код Солуна, где је
Ђорђевић неко време живео и умро. Попис је
сачињен на дан смрти фотографа, 26. јануара
1891. године. Како се из њега добијају подаци о
инвентару једне фотографске радње из 19. века,
доносимо у овом прилогу препис документа у
целости. Реч је о списку који као превод на
српски прати оригинални попис сачињен на
турском језику. Писан је ћирилицом, црним
мастилом, на папиру са меморандумом
Краљевског српског генералног конзулата у
Солуну.

Јагодина је у сваком случају међу првим
градовима у Србији у којима су отворени
фотографски атељеи. Први документовани
фотограф који борави дуже у граду је био
странац, Франц Баубин који је радио у Јагодини
почетком седамдесетих година 19. века. Након
њега бележи се име првог фотографа из
Јагодине, Михаила Ђорђевића. Пошто на
очуваним фотографијама наилазимо на три
варијанте реверса на којима се помиње његово
име, једна од могућих, па чак врло вероватних
реконструкција, била би да је након Баубина,
Ђорђевић био тај који је радио као фотограф у
Јагодини. Претпоставка би била да је са радом
отпочео крајем 1874. или током 1875. године.
Како је очуван веома мали број фотографија,
самостални атеље Ђорђевића није дуго радио. У
град је потом стигао Емануело Клар, па њих
двојица почињу да раде ортачки, до 1876.
године, када Ђорђевић одлази у Крагујевац.
Потом, до краја седамдесетих година 19. века,
Клар наставља самостално да ради у Јагодини, а
затим и он одлази у Крагујевац. Постоји и
могућност да је кратко време радио у оба града
истовремено, али ова тврдња за сада није
веродостојно документована.19
Циљ овог рада првенствено је био да
представи до сада непознате податке који су
добијени из докумената пронађених у архивској
грађи, која се чува у Завичајном музеју у
Јагодини. Покушај да се живот и рад фотографа
Михаила
Ђорђевића
и
ране
историје
фотографске делатности у Јагодини испрати
18

19

М. Александрић, Фотографи и фотографски атељеи
у Србији (1860-1918), 107.
Фотографија из збирке Завичајног музеја, инв. бр. 275,
на чијем је реверсу одштампано „Фотографија Е.
Клара Крагујевац“ има записану годину 1877 у
горњем десном углу реверса. Овај запис настао је у
другој половини 20. века, дакле, није реч о
оригиналној посвети, па се као такав не може узимати
као валидан извор за одређивање потенцијалног
најранијег датума Кларовог рада у Крагујевцу.
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Превод са турског
Списак ствари, које су се нашле у стану српског поданика Михаила Ђорђевића, који се бавио
у Јениџе –Вардару са радњом и умро је вечерас у споменутој вароши.
26. јануара 1891.
1. Слике на картону прилепљене...............................................................комада 43
2. Празни картони........................................................................................
2
3. Фотографске књиге.................................................................................
2
4. Стакла неупотребљена............................................................................
4
5. Друга мања стакла..................................................................................
26
6. Фотографска стакла у неотвореним кутијама......................................... кутија 5
7. Празни картони са позлаћеним оквиром, великог и малог
формата......................................................................................................... свеж. 2
8. Прости картони без оквира, мали формат................................................
1
9. Картони велики у зеленом боју.................................................................
1
10. Хартија ружаста..........................................................................................
2
11. Хартија дебела, бела...................................................................................
1
12. Празни картони велики са белим оквиром...............................................
1
13. Велике слике..............................................................................................комада 2
14. Плајвази црни и у бојама..........................................................................
8
15. Стаклене мензуре за воду.........................................................................
2
16. Бела шемикалија у једној флаши..............................................................
1
17. Флаша..........................................................................................................
5
18. Плава шемикалија у једној флаши...........................................................
1
19. Зелени прашак у једној флаши.................................................................
1
20. Аван стаклени са држаком........................................................................
1
21. Прашкови у жутим и белим хартицама...................................................
5
22. Мала теразија од кости..............................................................................
1
23. Кључ за дурбин..........................................................................................
1
24. Бели тањири...............................................................................................
2
25. Бела хартија тања........................................................................................свеж. 1
26. Мала, бела стакла за слике...........................................................................ком. 4
27. Чезве...............................................................................................................
2
28. Тестера...........................................................................................................
1
29. Куверта за спаковање слика........................................................................
30. Четка..............................................................................................................
1
31. Бургија...........................................................................................................
1
32. Треница..........................................................................................................
1
33. Левак..............................................................................................................
1
34. Апарат фотографски (прецртано) машина................................................
1
35. Калупа............................................................................................................
4
36. Тањира квадрадних.......................................................................................
3
37. Плоча од картона...........................................................................................
1
38. Бела стакла неупотребљена ....................................................................комада 3
39. Кутија за стакла........................................................................................
1
40. Неколико употребљених стакла............................................................
41. Бели прашак у плеканој кутији................................................................
42. Стара хаљина...................................................................................................пар 1
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Jasmina Trajkov, Historian of Arts
Regional Museum of Jagodina
Summary

MIHAJLO ĐORĐEVIĆ (1851-1891), PHOTOGRAPHER FROM JAGODINA
ADITIONS TO BIOGRAPHY

The paper is about some unknown (until now) facts of life and work of first professional
photographer, which is born in Jagodina – Mihajlo Đorđević. Some original dokuments, which are keeping
in Archives of Regional Museum in Jagodina, has been used as a historical sources for this work.
According to previous researching, saved photos and newfounded facts, life and professional work
of Mihajlo Đorđević is chronological presented. Also, this work consisting analysis of photos, keeping in
Collection of Regional museum in Jagodina, which have been made by Mihajlo Đorđević.
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355:929 Јуришић-Штурм П.

Архив Војводине, Нови Сад

ЛУЖИЧКИ СРБИН КАО ГЕНЕРАЛ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ

Апстракт: Током 2014. године у свету и нашој земљи обележава се тачно стотину година од почетка
Првог светског рата. Од његовог завршетка до Другог светског рата овај рат је носио назив Велики рат, али
се тај термин последњих неколико деценија поново усталио у речнике историчара. Велика српска и савезничка
победа у Првом светском рату извојевана је након четири тешке године ратовања (1914–1918). Кроз војну
историју Србије продефиловало je мноштво великих војсковођа, који су дали свој печат одбрани или
ослобођењу земље, како од турске власти, тако и кроз историју новијег ратовања 20. века. Један веома
признати и притом страни учесник дешавања на просторима Балкана, био је и чувени генерал српске војске
Паул Штурм. Јавности је овај велики генерал познатији као Павле Јуришић Штурм. У овом раду приказана је
његова кратка биографија, војничка каријера и опроштај од српске нације у огледалу листа Политика –
генерал Павле Јуришић Штурм
Кључне речи: генерал Павле Јуришић Штурм, Први светски рат, биографија, Лужички Србин,
Србија, лист Политика, савезничка победа.

M

ало је коме познат војник Паул
Штурм. Реч је о некадашњем
војном чиновнику, рођеном у Бистрици
(Герлицу) 22. августа 1848.1 године на
територији данашње Немачке, где су претежно
живели Лужички Срби. Потомак је оца Отона,
иначе Лужичког Србина и Данкиње Херине.
Паулов отац Отон је био управник ловишта
немачког цара Виљема Првог. Управник Отон
ће своје синове Паула и Еугена по стасању за
војнички позив послати на Војну академију у
Бреслау и Нанси, где ће стећи прво значајно
војничко искуство.
Већ као млад официр немачке војске
Паул Штурм ће се са чином потпоручника
борити у Француско-пруском рату (1870-1871.
године), за шта је био и одликован. Када је
сазнао да се Србија спрема за рат против
Турске, жељан даљег војног доказивања, даје
оставку у немачкој војсци и заједно са братом
Еугеном долази у Србију као добровољац за
рат, на који се Србија спремала.
По доласку у непознату земљу и град
Београд и по смештају у хотел Српска круна, а
касније и хотел Јелен, креће њихова повезаност

са својом новом домовином. Паул, први од
браће, мења своје немачко презиме и узима
ново, под називом Јуришић. Ново презиме
настаје заправо као превод његовог немачког
презимена, али притом он оставља и старо у
наставку – Јуришић Штурм. Своје име
преименује у Павле. Такође, он убрзо прелази у
православну
веру
и
прославља
свеца
заштитника Светог Саву.2
Велику улогу у животу два пруска
официра има српски кнез Милан. Кнез је,
чувши да су два брата дошла у српске редове,
одлучио да их позове код себе на разговор,
након чега почиње њихова озбиљнија војничка
каријера у српској восјци. Владар је браћу
доделио генералу Ранку Алимпићу, иначе ђаку
Пруске војничке школе на службу. Павле је
убрзо добио чин пешадијског поручника и
команду над Шабачко-посавско-тамнавским
батаљоном Друге класе.3
Већ у првим борбама током српскотурског рата, Јуришић се истакао. Показао је
своју способност у борбама код Бјељине и при
одбрани Лешнице. Једини проблем имао је са
споразумевањем, али ни то није била препрека
да напредује у служби и да буде убзо одликован
2

1

Област у Шлезији (данашња Немачка).
4930/14.1.1922.
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Таковским крстом са мачевима и Сребрном
медаљом за храброст. У наредном српскотурском окршају добио је нове задатке, које је
такође врсно одрадио, па је на крају укупног
ратовања са Турцима награђен новим
знамењима од кнеза Милана и руског цара
Александра Другог.

дивизију уперио је према турској Вардарској
армији, која је била војнички далеко
надмоћнија. Српска победа на челу са
генералом Степановићем у Кумановској бици
отворила је пут ка некадашњој српској
престоници Скопљу, у који је српска војска
недуго потом и умарширала.4 Након ових борби
Јуришић, као тек именовани српски генерал,
напада и заузима Прилеп након свега три дана
окршаја са турском војском. Током ових борби
у Првом балканском рату Јуришић је био и
рањен.

Браћа су након ових ратова остала да
живе у Србији и решили да управо у овој земљи
нађу место за трајни живот. Брзо су се
поженили и наставили каријеру у војсци.
Евгеније је оженио сестричину генерала Јована
Белимарковића, Олгу Поповић, са којом је
после имао једанаесторо деце. Павле је,
нажалост, имао један краткотрајни брак, пошто
му је супруга убрзо по венчању умрла од
туберкулозе.

Коначна победа над Турском, односно
победом у новом сукобу са Бугарском 1913.
године завршени су Балкански ратови, из којих
је Србија изашла са 82.000 погинулих и
рањених војника и огромном економском
штетом. Седам дана након потписаног мира у
Букурешту почела је демобилизација српске
војске.

У чин мајора је унапређен марта 1885.
године, непосредно пред нови рат на Балкану,
Српско-бугарски рат. Водио је тешке борбе са
Бугарима око Црног врха као командант 6.
активног пешадијског пука при Дринској
дивизији. Срећом, овај сукоб није дуго потрајао
и није било промена граница на штету Србије.

По узору на покрет Млада Италија
омладина из словенског миљеа почиње
удруживање за борбу ка националном
ослобађању и уједињењу. Такође, ови младићи
долазе и под утицај руске револуционарне
борбе, читајући руске писце и часописе. Зато је
дружина Млада Босна под таквим утицајем
решила да изврши атентат на Франца
Фердинанда, аустријског престолонаследника,
који је долазио на маневре у Сарајево крајем
јуна 1914. године. Атентат је извршило
неколико омладинаца из Босне, на Видовдан 28.
јуна у преподневним часовима на улицама
Сарајева.5

Период мирнодопског стања у Србији
Павле користи да напредује у служби, те тако
1891. године постаје потпуковник. До 1897.
године обављао је дужност помоћника
команданта Дринске дивизијске области у
Ваљеву, да би годину након тога постао и њен
командант. Све до почетка Балканских ратова
обављаће низ значајних функција и обићи ће
целу земљу као војни чиновник. То време Павле
користи и да се по други пут ожени, и то са
Новосађанском Јеленом Миловановић, веома
лепом и образованом женом, која му је била
ослонац у животу. Брат Евгеније је за то време
дошао у сукоб са браћом Драге Машин, па је
несрећно окончао свој живот, што је остало
заувек непознаница и за самог Павла.

Након
Сарајевског
атентата
на
Видовдан 1914. године Србији је месец дана
касније објављен рат од стране Аустро-угарске
монархије. Овај рат се међу војним круговима
монархије заговарао већ дуже време, као и
настојање да се покваре односи између бивших
балканских савезника, нарочито Србије и
Грчке.
Атентат
на
престолонаследника
Фердинанда је била идеална прилика да се
коначно мала Србија казни.

Као ађутант краља Петра Карађорђевића
пропутовао је цео Балкан, био у Русији,
Пловдову, Цариграду, Скопљу, Солуну,
Хиландару. Имао је прилику да упозна руског
цара Николаја Другог. Претпоставља се да се
Штурм са српским краљем упознао још током
француско-пруског рата 1870-1971. Године, а
битна одредница у његовој каријери је та да
није припадао организацијама Црној руци и
Белој руци.

Србија је из Балканских ратова изашла
са великим бројем жртава, али и са великим
војним искуством и проширеном територијом
за готово два пута. Свега после годину дана
поново је морала да позове свој живаљ на
4

Током Балканских ратова (1912–1913),
тада већ као пуковник војске, напушта двор и
одлази на фронт. Добио је команду над српском
Дринском дивизијом Првог позива. Своју

5
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КОРЕНИ
Када је почео нови напад на Србију
1915. године земља се нашла у веома тешком
положају. Бугарско мешање у рат на страни
Централних сила резултирало је повлачењем
српске војске на Косово и Метохију све до
обала Јадранског мора, где ће се две године
доцније у Грчкој отворити нови фронт. До
повлачења на Јадран, Јуришићева Трећа армија
бранила је простор од Гроцке до Голупца.
Након 30 дана тешког ратовања морала је да се
повуче заједно са остатком војске.

мобилизацију и одбрану земље, али сада много
моћнијег непријатеља. Стога се српска влада
преселила у Ниш, док је Врховна команда
смештена у Крагујевац.
Напад на Србију уследио је веома брзо.
Након дефинитивног уласка у Србију преко
Дрине, војска је упућена у правцу планине Цер,
где се и одиграла судбоносна битка. Генерал
Јуришић се нашао у борби против својих
некадашњих колега-официра. Сада добија
команду над Трећом армијом, која је добила
задатак да држи фронт у дужини 200
километара. Тако се Дринска дивизија поново
нашла под његовом командом. Седиште армије
било је у Ваљеву.6

Опорављена од тешког војевања и
албанске голготе, српска војска је поново
пошла у oфанзиву на непријатеља. У овом
подухвату Трећа армија генерала Јуришића
имала је задатак да држи простор од
Кајмакчалана до пута Бањица-Лерин са око
36.000 војника. После неколико седмица
ратовања на фронту, без значајних резултата,
дошло је до великог изненађења по самог
генерала. Одлуком Врховне команде смењен је
са положаја команданта Треће армије 22.
августа 1916. године. Ово је за њега био велики
ударац. Убрзо бива послат за Русију, како би
предао одликовања руском цару и војним
властима Русије. Добио је и специјалан задатак,
да обиђе добровољачке трупе у Добруџи.8

Јуришићева армија пружила је жесто
отпор непријатељу. Вођене су тешке борбе прса
у прса, али је непријатељ задржан све до
прегруписања снага код Цера, где је дошло до
већег окршаја. Тако је у периоду од 12. до 24.
августа 1914. године српска војска Степе
Степановића војно надјачала царску војску свог
северног суседа и тиме извојевала прву
савезничку победу у Првом светском рату.
Степа је тиме постао други генерал у српској
војсци који је награђен овим свечаним чином.
Пре њега тим признањем је одликован Радомир
Путник, након велике српске победе у
Кумановској бици, током Балканских ратова.

Током ратне 1917. године, Јуришић
постаје канцелар краљевских одаја, што је био и
пут ка његовом пензионисању. Активне службе
званично је разрешен тек 8. новембра 1921.
године. Недуго после пензионисања се разболео
и пао у болесничку постељу. Супруга, која је
такође преживела рат, била је уз њега и пазила
га све до 13. јануара 1922. Године, када је
генерал преминуо. Сахрањен је на београдском
војном гробљу уз највеће државне почасти.
Умро је у својој 74. години живота, око пет
часова поподне. Београдска Политика је
пренела да је генерал преминуо после кратке,
али тешке болести.9 Такође, према писању
Политике, стајало је то да је генерал Јуришић
пензионисан јер је требало направити места за
неспособне официре који се нису као он
исказали у рату, већ су преко пријатеља
напредовали у војној служби.10

Трећа армија је након велике победе у
бици на Церу морала да настави борбе на
Дрини. Пожртвовано је бранила Мачву и
успешно одбијала више концентричних напада
надмоћнијих
аустроугарских
снага
у
покушајима да поново продру у Србију. Успела
је да Пету армију генерала Поћорека веже за
обале Саве и Дунава и успешно троши њихову
војну моћ. Током септембра две армије су
водиле тешке борбе на Мачковом камену,
Јагодњи, Соколској планини и Гучеву, у којем
је било великих жртава на обе стране. Након
ових борби уследио је једномесечни период
стабилизације фронта.7
6

7

Генерал Јуришић није имао деце са својом супругом
Јеленом, па је она уз његово претходно одобрење
дошла заједно са њим на фронт, како би радила као
болничарка.
Дејан Николић, Српске војсковође,
Деспотовац, 2000, 258.
Војници генерала Јуришића су 15. децембра ушли у
ослобођени Београд. Српска војска је до повратка у
Београд изгубила 22.000 војника и старешина. У
Београду је генерал успео поново да види своју
супругу и то у њиховој ратом разрушеној породичној
кући. Дејан Николић, Српске војсковође, Деспотовац,
2000, 259.

Пред генералову смрт лично га је краљ
Александар Карађорђевић одмах по повратку са
8

9
10
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За генерала Јуришића одлазак у Русију била је велика
част. У Солун се вратио тек почетком 1917. године и
то преко Јапана, где је примио царско одликовање.
Политика, 4930/14. 1. 1922.
Политика, 4930/14. 1. 1922.
Политика, 4930/14. 1. 1922.
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путовања дошао обићи, али као свог ратног
друга. О том сусрету се у Политици писало:
Пре четири дана ђенерал Јуришић је пао у
постељину од запаљења плућа. Јуче изјутра
било му је врло добро и необично се зарадовао
кад је чуо да је краљ, већ првог јутра по
повратку у Београд, пошао да га лично посети.
Када је краљ стигао у генералову скромну кућу
у Мишарској улици број један и када је ушао у
болесничку собу свог старог ратног друга,
ђенерал га је најпре поздравио и најсрдачније
честитао веридбу. Разговарали су дуго и
срдачно и не слутећи да им је то последњи
међусобни разговор. На подне је ђенералу
позлило, а после неколико сати, он је већ
испустио своју војничку душу.11
Генерал Јуришић је носилац највиших
војних почасти. Одликовало га је 12 држава са
преко 30 одликовања.12 Високо је ценио спрски
народ, за који је и дошао да се бори. Посветио
му је каријеру, али и свој живот. Готово пола
века је посветио војној служби и каријери.

11
12

Политика, 4930/14. 1. 1922.
Таковски крст II, III, IV, V степена, Орден Милош
Велики, Орден Белог орла III, IV, V степена,
Карађорђева звезда IV степена, разне споменице,
медаље за храброст и многе друге.

126

КОРЕНИ

Miroslav Jaćimović
Archives of Vojvodina, Novi Sad

Summary

SORB AS A GENERAL IN SERBIAN ARMY

This work is about famous general of Serbian army – Pavle Jurišić-Šturm, significant commander in
the period of World War the First. His real name was Paul Schturm, but he had not been a German. He was
by Slavonic origin – from small ethnic community of Sorbs, which homeland territory was (and still is)
region of Lužice.
This paper is presenting short biography, military career and farewell of serbian nation, according to
newspaper Politika.
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Вера Величковић

373.54(497.11)"1919/1923"(093.2)

Јагодина

ОБНОВА РАДА ГИМНАЗИЈE У ЈАГОДИНИ
ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт: Током првог светског рата целокупна имовина гимназије била је потпуно уништена.
Обнова рада, мада у отежаним условима, одвијала се успешно. Заједничким настојањима обновљене су зграде,
окупљени наставници, пружена сва помоћ ученицима.
Овим радом се у великој мери успело, пре свега коришћењем необјављене архивске грађе, да се осветле
све тешкоће и напори у обнови рада школе и да се сагледају тежње становништва и наставника у успешном
превладавању тешких последица окупације
Кључне речи:

З

а цело време рата школске зграде
гимназије
употребљене
су
за
болницу. Од почетка рата до окупације Србије у
згради је била смештена српска војна болница.
За време окупације од 1915. године у почетку је
била болница, а касније касарна, у којој су биле
смештене немачка и аустријска војска. При
повлачењу из Јагодине 1918. године непријатељ
је много упропастио зграду. На каратавану није
било ниједне даске, а по учионицама су ложене
ватре. Сва школска покретност од непријатеља
је спаљена или однета. Осим непријатеља и
наши људи односили су делове школске
покретности. Предузимане су мере да се
школске ствари врате, али је то текло споро.
Јагодина је ослобођена 12. октобра
1918. године. Сутрадан, 13. октобра Јосиф
Стојановић постављен је за председника
општине јагодинске. На његов предлог,
почетком децембра 1918. године, општина
града Јагодине, нешто из својих прихода, а
нешто добијеним прилозима грађанства и
бесплатном радном снагом радника и занатлија
почела је привремену оправку школских зграда
ове гимназије.
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Суд општински 16. децембра овластио
је Јосифа Стојановића да може сумом из
добровољних прилога чинити издатке за
оправку гимназијских зграда и рачуне
подносити на преглед професорском савету.
Захваљујући овим активностима привремени
рад у гимназији почео је 15. јануара 1919.
године, а редовна настава 15. марта 1919.
године.
Гимназија је на почетку 1919. године
располагала са две канцеларије, једним
одељењем за кабинете и 10 учионица, а у
септембру 1919. године располагала је још са
једном учионицом и двема собама за читаоницу
и кабинете. Стари намештај је потпуно
уништен. Прикупљено је 23 старих скамија.
Девет одељења гимназије била су
смештена у двема школским зградама. Трећа
школска зграда није употребљена, јер је била
много оштећена. Подела разреда на одељења
извршена је с обзиром на бројно стање ђака и
наставника и величине учионица. Ђаци су
оскудевали у многим потребама.

КОРЕНИ
Ради боље снабдевености и веће бриге
за ђаке, образован је одбор, који је радио на
отварању ђачке трпезе у Јагодини. Врло брзо је
путем прилога скупљено око 3000 круна.
Школска управа радила је и на томе да и
министарство просвете пружи помоћ оснивању
и раду ђачке трпезе. Ђачка трпеза отпочела је
хранити ученике од 1. јуна 1919. до 23. јуна
1920. године и исхранила је у првим тешким
данима до демобилизације војске велики број
ученика, док њихови родитељи нису дошли и
прихватили своју децу. У септембру, новембру
и децембру 1919. године је било на храни по
180 ученика дневно, а доцније се тај број
смањивао постепено, да би при свршетку овог
течаја било на храни само 23 ученика и
ученица.1

1

АЈ, 66, 730. Извештај о ђачкој трпези од 6. априла
1919. године: „Одбору ђачке трпезе уступила је
општина своју зграду, која је била потпуно рабатна,
да ју је одбор морао из добивених прилога са
појединих забава оправити. Одбор је тражио да
општина у нечему помогне, али до помоћи није дошло.
Зграда у којој ће бити смештена ђачка трпеза већ је
готова, само се очекују животне намирнице, па да се
приступи отварању трпезе. Управа ђачке трпезе
послала је једнога свога члана још пре десет дана за
те животне намирнице, које су додељење јагодинској
гимназији…Није познато да ли су добијене животне
намирнице, јер се послати члан још није вратио.
Управа располаже сумом од 3000 круна”.
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Бројни преглед
ученика и ученица по разредима Јагодинске гимназије2

разред

ученице

ученици

ученице

ученици

ученице

1919/1920.
друго полугође

ученици

1919/1920.
прво полугође

ученице

1918/1919.

ученици

1913/1914.

I-а
I-б
II-а
II-б
III-а
III-б
IV-а
IV-б
V
VI

30
27
35
26
24
29
31
41
31

16
16
9
14
11
7
13
7
7

27
18
33
29
26
22
44
23
15

20
25
16
32
14
22
26
10
9

24
20
27
28
19
24
22
12

14
17
15
24
11
15
13
6

30
40
9
22
19
29
26
29
18

25
24
5
17
18
17
22
12
10

Кретање ученика за време од 1919/20. до 1922-23. године
На поч
школ.
године
придошло
искључено
исписало се

1919-20

умрло
На крају
шк. год.

1920-21

1921-22

1922-23

м
283
8
4

ж
176
2
-

м
277
22
-

ж
177
4
-

м
416
25
5

ж
202
12
-

м
587
41
4

ж
225
9
-

37

8

27

9

40

35

33

16

1

-

-

-

2

1

1

1

259

170

272

172

394

178

590

217

Број ученика по разредима на крају школске године
Раз.

Бр. од.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Свега

2
2
2
2
1
1
10

2

1919/20.
м
ж
100
33
37
39
52
49
48
19
13
17
9
13
259
170

Бр.
од.
3
2
1
2
1
1
1
1
12

1920/21.
м
ж
88
45
35
45
22
14
42
34
23
12
14
6
16
10
17
6
272
172

АЈ, 66, 730.
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Бр.
од.
3
2
2
1
2
1
1
2
14

1921/22.
м
ж
120
50
87
30
37
30
31
12
29
24
31
14
23
8
36
10
394
178

Бр.
од.
6
3
2
2
1
1
1
1
17

1922/23.
м
ж
239
83
134
35
83
27
33
36
19
5
29
14
30
11
23
6
590
217
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Број ученика по успеху
Крајем шк.
год.
Одлично
способних
Способних
Неспособних
Свега

1919/20.
м
ж

1920/21.
м
ж

1921/22.
м
ж

1922/23.
м
ж

1923/24.
м
ж

1924/25.
м
ж

Свега
м
ж

32

17

28

15

36

19

50

33

75

24

13

5

234

113

156
61
259

101
52
170

82
162
272

125
32
172

200
158
394

34
125
178

292
248
590

108
76
217

349
237
661

116
77
217

243
246
504

83
63
151

1332
1112
2678

567
425
1105

Преглед ученика по добијеним оценама из појединих предмета

добар

довољан

слаб

одличан

В. добар

добар

довољан

слаб

одличан

в. добар

добар

довољан

слаб

Веронаука
Српски ј.
Франц. ј.
Немач. ј.
Латин. ј.
Земљопис
Историја
Математ.
Јестастве.
Хем ија
Физика
Филозоф.
Хигијена
Цртање
Певање
Гимнаст.

1921/22

В. добар

предмет

1920/21

одличан

1919/20

98
69
79
8
80
18
37
85
12
12
20
35
130

180
120
59
16
87
50
99
83
14
24
104
33
180

165
213
118
27
200
150
270
80
44
62
234
41
110

-

4
11
10
1
10
2
14
4
5
3
10
24
-

40
54
23
18
15
69
33
35
75
11
3
6
57
152
113
250

107
147
102
23
27
250
40
102
97
18
18
13
63
133
67
190

190
207
147
34
37
74
116
290
135
37
35
4
22
60
180
4

-

43
36
39
29
25
25
27
17
7
10
6
-

132
130
63
15
21
202
99
157
150
15
20
2
25
125
150
430

220
230
105
63
42
270
65
205
39
20
29
18
37
22
156
122

81
158
199
68
73
51
84
175
200
5
45
26
12
250
81
20

-

17
54
35
29
39
18
27
35
27
3
4
-

Кабинети и учила су за време окупације
потпуно
упропашћени
од
непријатеља.
Набављено је нешто је мало карата, лењира и
шестара.

Редован рад у основној школи почет је
одмах по Св. Сави. У гимназији је вршен упис,
чињене оправке, набавке и уопште спремано
све, што је неопходно потребно за редовни
школски рад.

Књижнице гимназијске, ђачке дружине
„Омладинац“ и читаонице у вароши, књижнице
које су биле у гимназијским зградама спаљене
су по наређењу др Радивоја Вукадиновића,
управника војне болнице у Јагодинској
гимназији, иако су га ученици ове школе
молили да им дозволи да разнесу својим
кућама. Данас књижница не постоји у овој
гимназији, сем нешто мало књига, које су
ученици приложили за њихову читаоницу.
Дружина ђака „Омладинац“ тек се
мало
покренула у другом течају, јер се одмах у
почетку није могла покренути услед разних
нередовних прилика у школи, које су настале
ради скраћених течајева и немања солидног

У првом течају 1919. године
ученици су сами доносили столице, столове,
пећи и сулундаре и радило се без скамија, а
општински суд је направио 10 малих табли за
рад по учионицама. У октобру 1919.

године добијене су од министарства
просвете 204 нове скамије и 10 катедри са
подијумима, наручене у Сарајеву. Нове табле,
иако су биле потребне, нису добијене, мада су
поручене. Столови и најпотребнији намештај је
набављен из канцеларијских трошкова.
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С обзиром на оскудицу у наставним
средствима и краткоћу времена, наставници су
у своја предавања уносили најважније градиво,
изостављали све споредне ствари у предмету и
градиво обрађивали тако да се учење, по
могућству, свршавало у учионици. Ђацима је
остајало да код куће утврђују пређено градиво
на часу.3

знања код ученика, који су једва савладавали
учење у школи.
У јулу 1919. године образован је Савез
трезвене младежи, четника и планинки, под
окриљем Југословенског омладинског клуба.
Пошто
је
престао
да
функционише
Југословенски клуб, као обласни, у Крагујевцу,
то се овај Савез трезвене младежи, четника и
планинки претворио у соколски нараштај
ученика и ученица до 18 година, а када је
образована за установљење и соколског
друштва „Душан Силни“ добило је визу са
Саветом соколског друштва у Београду.

Јосиф Стојановић је 10. децембра 1918.
године позвао овдашње наставнике гимназије и
учитељске школе, са наставницима осталих
стручних школа и гимназија који су се затекли
у Јагодини за време окупације. На скупу је
донета одлука о отварању гимназије до доласка
сталних наставника. Наставници других школа
су на раду у гимназији остали до краја школске
године, а други привремено. Тада је Јосиф
Стојановић од наставника назначен за вршиоца
директорске дужности, док министар не
постави другог. За заступника директора
гимназије постављен је 10. јануара 1919. године
од стране министра просвете. Сретен Николић,
претходни директор гимназије, погинуо је 1914.
године у борби против Аустријанаца, као
резервни официр. Та наредба саопштена му је
по повратку с пута, који је предузео ради
набавке намирница за грађанство. По повратку
дао је оставку на место председника општине и
сво време посветио је школи. Општински одбор
изјавио му је писмено признање за потпуно
исправан и користан рад у општини.

С погледом на скупоћу живота и
оскудице у добрим становима, може се рећи да
је стање ученичког здравља у току ове школске
године било врло добро. Велика заслуга за
добру исхрану сиромашних ученика припадала
је ђачкој трпези, јер је на тај начин велики број
ученика имао здраву и добру храну.
Сви су ученици прегледани у почетку и
на крају школске године. Резултат мерења је
био задовољавајући, јер су се готово сви
ученици у току године развили.
Акутних
заразних
болести
(сем
маларије,
инфлуенце
и
мускуларног
реуматизма) није било. Услед туберкулозе
напустила су школу три ученика, од којих су
два умрла. Других смртних случајева није било.
Остала
природе.

боловања

била

су

лакше

Први наставници у гимназији били су:
1)
Јосиф
Стојановић,
професор
Учитељске школе и заступник директора
јагодинске гимназије, пошто је Богољуб
Премовић, професор и заступник директора
Јагодинске гимназије пензионисан;

Статистика боловања:
1. Акутне заразне болести: а) маларија
1, б) инфлуенца 4, в) мускуларни реуматизам 4.
2. Хроничне заразне
скрофулоза 2, б) туберкулоза 3.

болести:

а)

2) Емило Цветић, професор Учитељске
школе у Јагодини до 10. априла 1919. године,
када је отворена Учитељска школа;

3. Остале болести: болести крви 6,
болести очију 1, болести ушију 1, болести
органа за дисање 9, болести органа за варење 5,
болести коже 15, нервне болести 2.

3)
Цветко
Петковић,
професор
Приштевске гимназије до краја школске 191819. године;4

Сразмерни део програма из појединих
предмета није могао бити пређен у недостатку
довољног броја наставника, те се из појединих
предмета морала извести редукција часова.
Цртање се није предавало, јер је наставник
цртања премештен у Београд, а други није
постављен. Уџбеници, материјал за писање и
цртање су недостајали. Ниједан ђак није
располагао свим средствима за учење.
Коришћени су стари уџбеници и од разних
писаца.

3

4
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АЈ, 66, 730. Септембра 1920. године од Реалне
гимназије у Бјеловару за привремену употребу
добијено је: а) 60 комада љуштура од пужева, б) 23
љуштуре од шкољака, в) око 60 комада стена, г) 20-30
комада фосила.
Цветко Петковић разрешен је дужности у јагодинској
гимназији 22. јуна 1919. године и упућен поново у
гимназију у Приштини. Упутио је молбу 8. јула да му
се одобри да и даље ради у Јагодини. Његову молбу
подржао је директор Милан Тодоровић, тврдећи „да је

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
4)
Милан
Павловић,
професор
Богословије „Св. Сава“ до отварања исте
богословије, до 23. априла 1919. године;

1) Богуљуб Премовић, професор и
заступник директора, пензионисан 1. јануара
1919. године;

5) Милан А. Тодоровић, професор
Учитељске школе у Јагодини, који је касније
постављен за директора гимназије;

2) Немања Томић, суплент, и
3)
Михаило
предметни учитељ.

6) Никола Поповић, суплент Учитељске
школе до 10. априла 1919. године, када су
почела редовна предавања у Учитељској школи,
и

Наставници јагодинске гимназије, који
су били наставници 1913/14. године, дошли су
на дужност:
1) Милан Сретеновић, професор, у првој
половини јуна 1919. године;

Постављени
нови
школској 1918/19. години:

професор,

5)
Душан
Поповић,
привремени
предметни учитељ, у почетку децембра 1918.
године;

3) Претписом од 3. јуна 1919. године
постављени за хонорарне наставнике Живко
Анђелковић, Јован Милијевић и Василије
Јовановић, учитељи основне школе у Јагодини.

6) Милан Чолић, учитељ гимнастике,
почетком јануара 1919. године;

Промене у току године од 10.
јула 1919. до 28. јуна 1920. године:

7) Зорка Докчевић, учитељица женског
ручног рада, почетком децембра 1918. године;

1) Милена Ђедовић, учитељица Друге
женске гимназије у Београду, која је била на
раду у јагодинској гимназији до 10. јула 1919.
године, када је упућена на своју дужност 11.
јула;

8) Младен Вукићевић, свештеник, у
почетку предавања;

10)
Константин
Дедо,
почетком марта 1919. године.
на дужност:

5

у

2) Претписом од 15. априла 1919.
године постављен је за суплента нишке
гимназије Немања Томић, суплент Јагодинске
гимназије, и

4) Војислав Стевановић, в. учитељ
цртања, од почетка децембра 1918. године;5

свештеник,

наставници

1) Указом од 18. марта 1919. године
постављен је за директора професор гимназије
Милан А. Тодоровић, професор Учитељске
школе у Јагодини;

3) Драгољуб Поповић, в. учитељ
Учитељске школе, који је на раду у гимназији
од 1913. године, ступио је на дужност почетком
децембра 1918. године;

9) Живојин Ристић,
почетку школске године и

привремени

Од укупног броја наставника седам
наставника припадало је школи по постављењу
пре рата, а остали су привремено упућени на
рад, и то: четири наставника по наредби
министра, а четири наставника учитељске
школе, радили су до почетка предавања у
њиховој школи. Од осталих наставника ове
школе нису дошли на дужност Милић
Сретеновић, професор, Михаило Ђурић,
суплент и Миленко Пауновић, учитељ певања.

7) Милена Ђедовић, наставница Друге
женске гимназије у Београду, до краја школске
школске 1918-19. године.

2) Димитрије Дончевић,
крајем децембра 1918. године;

Ђукић,

у

2) Актом мин. просвете од 15. јуна 1919.
године постављени за хонорарне наставнике
Младен Вукићевић и Нићифор Јовановић,
свештеници;

суплент,

Наставници који нису долазили

3) Актом мин. просвете од 31. јула 1919.
године постављена је за разредну учитељицу
Зорка Јанковић, разредна учитељица Друге
женске гимназије у Београду, а за учитељицу
француског језика постављена је Милена
Ђедовић, учитељица женске гимназије, и

један од највреднијих и најистакнутијих наставника у
школи”.
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15) Претписом мин. просвете од 26.
октобра 1919. године уважена је оставка
Драгољубу
Јовановићу,
привременом
предметном учитељу ове гимназије;

премештен је у кумановску гимназију Душан
Поповић, привремени предметни учитељ;
4) Актом мин. просвете од 31. јула 1919.
године постављена је за привремену предметну
учитељицу Босиљка М. Јовановић, апсолвент,
студент универзитета;

16) Претписом мин. просвете од 24.
октобра 1919. године постављен је Милан
Чолић, учитељ ове школе, са платом од 1.200
динара, за учитеља исте школе са платом од
1.800 динара;

5) Одлуком мин. просвете од 14. августа
1919. године упућена је Босиљка М. Јовановић
на рад привремено у ћупријску гимназију.
Одговорено министру просвете актом од 14.
децембра 1919. године да се Босиљка Јовановић
није ни јављала на дужност у овој школи;

17) Указом од 28. септембра 1919.
године постављен је Цветко Петковић,
професор ове гимназије за директора и
професора пријепољске гимназије;

6) Одлуком мин. просвете од 17. августа
1919. године одлучено је да Цветко Петковић,
проф. Приштинске гимназије остане и даље на
раду у јагодинској гимназији до даљег
наређења;

18) Указом од 28. септембра 1919.
године премештен је суплент гимназије
Константин Деда за суплента лозничке
гимназије по службеној потреби;
19) Преписом мин. просвете од 24.
октобра 1919. године постављена је за
учитељицу, са годишњом платом од 1.500
динара Зорка Дакчевић, учитељица ове школе:

7) Актом мин. просвете од 27. августа
1919. године постављен је за школског лекара
Михаило Дамић, лекар среза беличког;
8) Претписом мин. просвете од 10.
септембра 1919. године постављена је за
хонорарну наставницу Вукосава Антић, студент
философије;

20) Претписом мин. просвете од 29.
октобра 1919. године постављен је за
хонорарног наставника гимназије Петар
Вучковић, свештеник у Јагодини;

9) Претписом мин. просвете од 10.
сепембра 1919. године постављен је за
хонорарног наставника Милутин Антић,
студент философије;

21) Указом од 25. септембра 1919.
године постављен је за професора Владислав
Росић, професор Треће београдске гимназије;

10) Претписом мин. просвете од 23.
септембра 1919. године постављен за
привременог предметног учитеља Димитрије
Мишић, апсолвент философије;

22) Указом од 25. септембра 1919.
године премештен је професор гимназије
Милић Сретеновић за професора Треће
београдске гимназије;

11) Актом мин. просвете од 10.
септембра 1919. године извештава се управа
гимназије да је Владислав Росић, професор,
разрешен од дужности у Просветном одељењу у
Параћину 3. септембра 1919. године и упућен
на рад у ову школу;

23) Актом од 3. новембра 1919. године
одређена је Милена Чедовић, предметна
наставница гимназије привремено на рад у
Други женску гимназију;
24) Претписом мин. просвете од 6.
новембра
1919.
године
постављен
за
хонорарног наставника Страхиња Дамњановић,
студент философије;

12) Претписом мин. просвете од 15.
октобра 1919. године одређен је за рад у
Уметничко-занатску
школу
Војислав
Стефановић, в. учитељ ове школе;

25) Указом од 25. новембра 1919.
године постављен је за професора, са платом од
5.250 динара у Јагодинској гимназији Драгољуб
Поповић, в. учитељ Учитељске школе у
Јагодини;

13) Решењем мин. просвете од 10.
октобра 1919. године уважена је оставка
Нићифору Јанковићу, свештенику и хон.
наставнику ове школе;

26) Претписом од 28. новембра 1919.
године постављена је за учитељицу женског
рада Драгиња Седлачкова, с тим да ради у
Свилајнцу са годишњом платом од 1.200
динара;

14) Указом од 14. октобра 1919. године
постављен је за професора ове гимназије
Цветко Петковић, професор приштинске
гимназије;
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27) Актом од 9. децембра 1919. године
извештава мин. просвете да је одређен на рад у
Београдску реалку Владислав Росић, професор
Јагодинске гимназије;

32) Претписом мин. просвете од 3.
априла 1920. године постављен је за хонорарног
наставника
Бранко
Ђорђевић,
суплент
Учитељске школе у Јагодини;

28) Указом од 16. децембра 1919. године
постављен је у Другој београдској гимназији за
професора Војислав Стефановић, в. учитељ
Јагодинске гимназије;

33) Претписом мин. просвете од 3.
априла 1920. године постављен је за хонорарног
наставника у Јагодинској гимназији Драгомир
Грујић, свршени ђак Више пољопривредне
школе у Гриљану, у Француској;

29) Одлуком мин. просвете од 19.
јануара 1920. године отпуштен је Димитрије
Мишић, прив. пред. учитељ Јагодинске
гимназије;

34) Претписом мин. просвете од 1.
марта 1920. године постављен је за
привременог предметног учитеља Александар
Живуловић, апсолвент философије;

30) Претписом мин. просвете од 7.
фебруара 1920. године постављен је за
привременог предметног учитеља Страхиња
Дамњановић, хонорарни наставник Јагодинске
гимназије;

35) Претписом мин. просвете од 1. маја
1920. године постављен је за хонорарног
наставника Јагодинске гимназије Милисав
Петровић, учитељ основне школе у Јагодини.6

31) Указом од 14. фебруара 1920. године
постављен је у Панчевачкој гимназији за
професора
Владислав
Росић,
професор
Јагодинске гимназије;

6
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На седници Наставничког већа од 22.
марта 1920. године донета је одлука о подели
предмета. Она је учињена после постављања
неколико хонорарних наставника: Александра
Живуловића, привременог предметног учитеља,
Бранка Ђорђевића, суплента Учитељске школе
у Јагодини и Драгомира Грујића, свршеног ђака
Учитељске школе и свршеног ђака Агрономије.
Подела је извршена на следећи начин: 1. Милан
Тодоровић, директор, математика, IV, V и VI
разред; 2. Драгутин Поповић, професор,
немачки језик, V и VI разред, и математика, II и
III разред; 3. Димитрије Дохчевић, професор,
латински језик, V и VI разред, историја, IV, V,
VI разред, земљопис IV-а; 4. Бранко Ђорђевић,
суплент, ботаника, V разред, зоологија, VI
разред, физика у III-б; 5. Страхиња
Дамњановић, прив. пред, учитељ, српски језик,
IV-а, V и VI разред, француски језик, у V
разреду, 6. Александар Живуловић, прив. пред.
учитељ, француски језик, IV-а, историја, III-а,
земљопис, III разред, српски језик, IV-б и I-б; 7.
Милутин Антић, хонорарни наставник, српски
језик, I-а, III-а, III-б, земљопис, I-б, IV-б, III-а; 8.
Вукосава
Антић,
хонорарни
наставник,
француски језик, III-а, IV-б, земљопис, II
разред; 9. Јован Милијевић, учитељ основне

школе и хонорарни наставник, математика, I-а,
I-б, физика, III-а; 10. Живко Анђелковић,
учитељ основне школе и хонорарни наставник,
српски језик, II разред, историја у III-б; 11.
Велимир Димитријевић, учитељ основне школе
и хонорарни наставник, јестаственица, I-а, I-б,
II разред; 12. Младен Вукићевић, свештеник и
хонорарни наставник, веронаука, IV-а, IV-б и V
разред; 13. Петар Вучковић, свештеник и
хонорарни наставник, веронаука, I-а, I-б, II, IIIа, III-б; 14. Милан Чомић, учитељ гимнастике,
гимнастика, I-а, I-б, II, III-а, III-б, IV-а, IV-б, V и
VI разред, лепо писање, I-а, I-б, II, земљопис у
I-а; 15. Зорка Дохчевић, учитељица ручног
женског рада, женски ручни рад, I-а, I-б, II, IIIа, III-б, IV-а, IV-б; 16. Миленко Пауновић,
учитељ музике у учитељској школи, нотно
певање, I-а, I-б; 17. Драгомир Грујић, свршени
ученик Више Пољопривредне школе у
Грињону, у Француској, и хонорарни наставник
у Учитељској школи, хемија у IV-а, IV-б.7
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Управа школе већ је 22. јуна изнела
мишљење
да
је
потребно
отворити
осморазредну вишу гимназију у Јагодини, из
разлога:

Вршилац дужности председника суда и
чланови суда упутили су молбу директору
Јагодинске гимназије 20. јуна 1920. године,
којом су тражили мишљење да ли може
шесторазредна гимназија у Јагодини да
прерасте у осморазредну. У молби су навели да
је Јагодина увек била културни центар
Моравског округа и да све веће вароши већ
имају осморазредне гимназије. Као разлоге су
навели: „1) Што варош Јагодина има
Учитељску школу са извесним наставничким
кадром, те би се уштеда у наставничком особљу
могла извести комбинацијом наставног особља
Гимназије и Учитељске школе; 2) Што је по
основу најмногољуднија варош у Моравском
округу и представља и трговачки и културни
центар округа Моравског и као таква располаже
са довољним бројем станова, како за
наставнике, тако и за ђаке, ако би евентуално
дошли са стране; 3) Што овај опш. суд чинећи
овај предлог већ има на расположењу и
учионице за седми и осми разред, које може
одмах ставити на расположење.“ На крају је
истакнуто да је отварање осморазредне
гимназије животна потреба за Јагодину, „која је
дала прве људе на политичком и културном
пољу као Стевча Михаиловић, Светозар
8
Марковић и други“.

8

1) „Што је Јагодина у средини једног
многољудног округа Моравског и што има у
свом округу четири вароши и што свака од тих
вароши има шесторазредну гимназију, те би
имала довољно ученика за седми и осми разред.
2) Што и ова шесторазредна гимназија
има довољан број ученика за VII и VIII разред,
што се лепо види из статистичких података од
1910. до 1920. године. нпр. у 1910/11. школској
години било је у: IV разреду 55 ученка, V
разреду 35 ученика, и у VI разреду 27 ученика,
у 1911/12. години, када је била ова гимназија
само мушка било је: I разред 89 ученика и 26 у
женској приватној гимназији, II разред 52
ученика и 18 ученица у женској гимназији, III
разред 69 ученика и 189 ученица у женској
приватној гимназији, IV разред 51 ученик и 21
ученица у прив. женској гимназији, V разред 33
ученика и VI разред 30 ученика; у 1912/13
школској години било је: I разред 122 ученика,
II разред 90 ученика, III разред 55 ученика, у IV
разред 78 ученика, V разред 50 ученика и VI
разред 26 ученика; у 1913/14. школској години
било је: V разред 41 ученик и 7 ученица; VI
разред 31 ученик и 7 ученица, а свега је било
укупно 1913/14. ученика 274 и 100 ученица =
374; у 1918/19. скраћеној школској години било
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већ је се обратила грађанству за помоћ,
пошто и сама општинска управа није
располагала
новчаним
средствима.
Грађанство је на први позив одмах
приложило 3.500 круна, кад је вредност
круне у народу још била равна динару, а
занатлије (зидари, тишлери) са радницима
ставили су гимназији на расположење своју
радну снагу бесплатно, те је изршена
привремена оправка и гимназија почела да
ради. Поједини грађани доносили су пећи и
сулундаре из својих кућа, столове, столице
и стављали их на расположење управи ове
школе. Из ових поступака грађанства
сматрам, да грађанство ове вароши
заслужује, да му се отвори пуна гимназија,
јер се надам да ће грађанство са својом
општинском управом старати се, да
помогне гимназију, кад се год управи
обрати за какву помоћ и добар предлог што
се тиче унапређења школе и културних
установа, као што је и до сада увек било“.9

је: IV разред 70 ученика; V разред 33 ученика и
VI разред 24 ученика, а укупно свих шест
разреда 411 ученика; у 1919/20. школској
години било је у IV разреду 72 ученика, у V
разреду 35 ученика и у VI разреду 18 ученика, а
укупно у свих шест разреда 391 ученик; у
1920/21. школској години: у IV разред 94
ученика, у V разред 41 ученик и у VI разреду 28
ученика, а укупан број 372 ученика.

За отварање појединих разреда, при
претварању шесторазредне у потпуну,
потребно је да се за упис у разред који се
пријави бар две трећине максималног броја
ученика за тај разред, па како је тај број 20,
а ова школа има тај број, то сам мишљења
да се може отворити VII разред, не
рачунајући да ће нам из свилајначке,
параћинске и ћупријске гиманзије доћи
ученици, пошто би за њих ова гимназија
била школска област за вишу гимназију;
3) Што у школским зградама ове
гимназије има 10 учионица, од којих су за
сада употребљене 9, а једна је празна, а ако
устреба још које одељење, општински суд
ставља још нове учионице преко пута од
школе, те према томе се и тај услов
испуњава за отварање VII и VIII разреда; и

Седница општинског одбора, на
којој су разматрани предлози општинског
суда и директора гимназије, одржана је
такође 22. јуна у 17 часова. На седници је
донета одлука да се у свему одобри одлука
општинског суда и да се затражи од
Министра просвете одобрење за отварање
осморазредне гимназије у Јагодини.
Истовремено, ако је потребно да се учини
какав издатак на оправку зграда или
плаћања кирије, општински одбор се
обавезао да дотира било на терет грађана
или општинске касе, било из добровољних
прилога.10

4) Што се тиче стављеног питања
заслужује ли грађанство ове вароши, да се
отвори VII и VIII разред гимназије, односно
Виша гимназија, мишљења сам да потпуно
заслужује:
1) Што је још пре 50 година сама
општина ове вароши подигла зграду за
гимназију, и што је доцније, када се указала
потреба за још нове учионице, опет сама
општина подигла нову зграду, не чекајући,
да јој у томе помогне школска област, као
што по закону о средњим школама треба да
учини, па кад се поново опет указала
потреба за већим двориштем и још једном
учионицом, купила је и зграду и двориште;

После ових одлука, Министар
просвете је одредио Миливоја Симића,
инспектора министарства, да прегледа
услове за отварање седмог и осмог разреда.
Преглед је извршен 16. јула 1920. године.
Испектор је навео у извештају:
„Јагодинска гимназија смештена је у
три зграде са истим двориштем. Зграде су
општинска својина, и то:

2) Што је 1912. године општинска
управа приступила изради планова за
подизање нове зграде за гимназију и
основну школу и вероватно би то било
готово, да нису наступили ратови за
ослобођење наших суплеменика;

А) Стара гимназијска зграда, на углу
Горње Главне и Школске улице. Зидана је
1868 године. Има: 5 учионица (4 с лица, а 1
из дворишта) и 2 мање собе и у једној од
њих је наставничка канцеларија. У овим
учионицама могу се сместити лепо: 30, 36,

3) Што је при крају 1918 године,
после ослобођења наше отаџбине, одмах
општински суд приступио оправци зграде,
коју је непријатељ за време окупације
руинирао, не очекујући помоћ од државе,

9
10
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40, 50 и 60 ученика (по потреби и више).
Учионице су све видне и високе. Прозори
су сада једнократни, а били су дупли.
Ходник је широк 3 м и 1,7 м.

Према томе, у свима трима зградама
има: 10 учионица, од којих 1 служи за
паралелне часове живих језика, 2
канцеларије и 3 собе (за књижницу и школ.
збирке).

Б) Нова зграда, у Школској улици,
зидана је 1904 године. Има: 4 учионице (2 с
лица и 2 из дворишта) и 1 канцеларију
(директорова
канцеларија,
довољно
пространа). У учионицама могу се лепо
сместити: 24, 24, 46 и 48 ученика (по
потреби и више). Ходник је широк 2,50 м.
Учионице су видне, високе, с дуплим
прозорима.

Двориште је прилично велико,
насуто песком. У средини дворишта стоји
зградица, у којој се смештају дрва, а у
једном делу је нужник за ученице. Ову
зграду треба одмах порушити, а нужник за
женску децу саградити у крај. Нужници за
ученике и наставнике већ су у једном крају
дворишта. У дворишту треба поставити
високе тарабе на месту где се граничи са
двориштем суседне механе.

В) Зграда у Параћинској улици. Има
1 учионицу за 48 ученика и 2 мале собе,
које се могу употребити за кабинете.
Ходник је мали и излази одмах у двориште.
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Ђаци петог разреда гимназије 1919. године

Ученице гимназије око 1919. године
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Ученици четвртог разреда гимназије 1919. године

Засебан извештај о гимназији у Јагодини
од 26. јуна 1922. године
А. Општи утисак
Гимназија у Јагодини није на достојној висини ни по облику ни по садржини. По облику
зато, што је школа смештена у четири сићушне, неисправне зграде, од којих би две требало потпуно
затворити, а две из основа поправити. По садржини зато, што се у овим зградама, које представљају
дом за васпитање средњошколске омладине, у коме се имају васпитавати ученици и интелектуално
и морално, не ради како би требало, те је резултат рада незадовољавајући.
Овоме има више узрока, а најглавнији је у склопу наставничког колегијума.
Б. Директор
Директор гимназије Милан Тодоровић је добар човек. Он је мештанин и добро ситуиран.
Школа му лежи на срцу, али не улаже онолико енергије у руковању заводом, колико би могао и
колико би требало. Занесен мислима око уређивања свога приватног имања и својих материјалних
тековина, Тодоровић посао директора само отаљава.
Третирајући школу као установу у којој не треба пазити на ситнице - а у васпитању нема
ситница - Тодоровић је често сувише попустљив, а често и претерано строг, како према
наставницима, тако и према ученицима.
Попустљивост његову искоришћавају и наставници и ученици, а и грађани, а тиме се већ
ствара неред у заводу.
Подложан често утицају паланачког „рекла-казала”, Тодоровић је често пренагљен у
доношењу одлука и суда о стварима и лицима, а тиме се ствара дисхармонија, а не намерно.
Па ипак, са бољим склопом колегијума Тодоровић би био несумљиво добар старешина. Он
има довољно енергије, али му је ова доста сломљена неискреним колегијумом, као и честим
неодобравањем његових замисли и поступака.
Штета би било овог радника отпадити од школе, а то ће бити, ако се његови оправдани
захтеви као старешине не би испуњавали.
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В. Наставници
Наставници Јагодинске гимназије су оличени материјалисти - већином бар. Све што раде,
раде руковођени идејом материјалних награда. Иако су прилике за живот у истини тешке и
несносне, ипак се наставник мора узвисити изнад материјалног света и носити вишим идејама, које
ће пресађивати у душу васпитаника. Обузети мислима материјалних награда и упоређујући их са
наградама других слободних професија наставници Јагодинске гимназије мало мисле о школи и
њеним васпитаницима. Школа им је бар већини – средство, а не циљ. Ако се томе дода, да има и
таквих наставника, који тамо раде привремено онда ће суд бити готов, какве резултате овакви
наставници могу да постигну.
Директор је немоћан да овоме злу стане на пут. Шуровање наставника са ђацима и ђачким
родитељима у овој школи обична је ствар. Последица тога је дисхармонија међу наставницима у
заводу, која се тајним, а шта више и јавно преноси на ученике и онда се може појмити, како овај
завод изгледа. Нису ретке тужбе наставника противу ђака и обратно, ђака противу наставника.
Наставници добијају претећа шисма, као Димитрије Дохчевић и Страхиња Дамњановић;
наставници се свађају међу собом, а за мало долази и до туче у канцеларији, а те свађе не остану
канцеларијска тајна, већ се разгласе и по вароши и коментаришу на штету угледа школе.
Лично сам се уверио о свему овоме, јер и за време мога бављења на испитима у Учитељској
школи било је ових испада.
Интригантних дошаптавања једног наставника против другог било је доста.
Из свега овога ја сам, за време свога кратког бављења у Јагодини, извео, да наставници
Јагодинске гимназије нису на своме месту. Па ипак, их могу поделити у две групе:
а) На исправне у раду као: Драгољуб Поповић, професор, Драгутин Павловић, суплент и
Милан Чолић, учитељ гимнастике.
б) На исправне у раду, али претеране материјалисте као Димитрије Дохчевић, професор и
Страхиња Дамњановић, пр. учитељ и Алфред Рехак, учитељ свирања.
в) На претеране материјалисте и који својим понашањем уносе забуну у колегијум као Иван
Драгићевић, суплент, Божидар Бранковић, професор, а у нетрпељивости овде бих убројао и
Анђелију Перчевић.
г) На оне, који у овој школи раде привремено, те им је школа споредна ствар као Милан
Томић, техничар и Добрила Павловић.
Руси.

д) Најзад на оне који раде, тек да се ради и којима је свеједно као: Александар Живуловић и

Милева Петковић је озбиљна радница, али по уверењу директора, она је комуниста, и веле
да шурује са ученицима. О овоме се лично нисам уверио, а ни директор нема доказа о томе, али му
изгледа. Чини ми се, да је неоснована претпоставка директорова о Петковићки.
Ради угледа завода, по мишљењу Милана Тодоровића, директора, ваљало би уклонити из
овог завода: Ивана Драгићевића, Божидара Бранковића, Милеву Петковић и Анђелију Перчевић.
Моје је мишљење, да би директору ваљало изаћи у сусрет за Ивана Драгићевића, за кога сам
се лично уверио да му је школа средство, а не циљ; и за Божидара Бранковића, који је својом
нетрпељивошћу постао немогућ у овој школи. Њиховим уклањањем завод би се умирио и настава
би текла уредније.
По себи се разуме, да би чести обиласци инспектора наставе много допринели, како у
побољшању наставе, тако и у подизању угледа школе и наставника.
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Г. Редуцирање школе
Јагодина нема ни услова ни потребе ни колегијум, да јој се остави осморазредна гимназија.
Нема услова јер нема подесне зграде, а неће је, како изгледа, скоро ни имати; 2) јер нема
довољан број ученика у вишим разредима.
Нема потребе, јер Јагодина има већ једну стручну школу - Учитељску школу.
Нема колегијума, јер колегијум овакав какав је није довољан, да би се осморазредна
гимназија могла одржати.
Из ових разлога мишљења сам да би Јагодинску гимназију требало редуцирати на
шесторазредну средњу школу.
Ако се узме још у обзир, да и Ћуприја тражи осморазредну гимназију - сада има већ седам
разреда - како је Ћуприја обласно место, а има и подесне зграде, ако је целу уступи гимназији,
требало би Ћуприји дати пре него Јагодини осам разреда.
Ја инсистирам на томе, да према садашњим приликама не треба дати
Јагодини више од шест разреда гимназије.

ни Ћуприји ни

Извештај о ђачкој књижници “Омладинац”
У ђачкој књижници налазе се 673 комада књига, од којих има највише белетристике:
1) 350 комада из белетристике, 2) 150 комада из књижевне задруге, 3) 50 комада разних
научних књига, 4) 23 комада страних, од којих су 12 књига француских, а 11 немачких, 5) 100
комада разних прича и приповедака у свескама.
За сада књижница ради обилно, а нарочито се ученици нижих разреда доста интересују.
Извештај о раду Соколског друштва у Јагодини
Ово је друштво основано јануара 1921. године. Председник друштва је др Михаило Димић,
срески лекар. У овом часу друштво има чланова невежбача 96, од којих су 14 утемељачи, с улогом
од 50-200 динара и 82 помажућих, с годишњим улогом од 20 динара.
Чланова вежбача има 1) чланова 50, 2) чланица 20, 3) мушког подмлатка 32, 4) женског
подмлатка 34, 5) мушке деце 64 и 6) женске деце 72 - свега вежбача 272, а укупно 368 чланова.
Вежбачи су већином ђаци гимназије, нешто из учитељске школе и из основне школе; има свега 3
члана радника Чеха.
У школској 1921/22. години приређено је: 2 јавна часа, 5 вечерњих забава и 3 излета
(Параћин, Смедеревска Паланка и Багрдан). Одржана су и 6 предавања у соколани: о соколству,
алкохолу, патриотизму.
Соколско друштво нема справе. Најпотребније су поручене у Љубљани и ускоро ће их
друштво добити. Соколским оделом (вежбачким и парадним) постепено се снабдевају чланови,
како имућнији тако и сиромашни, које друштвена каса помаже.
Соколска књижница је основана августа 1921. а сада располаже са 240 бројева књига (150
забавних и 90 стручних соколских књига). Ускоро су јој уступљене књиге овд. „Грађанске
читаонице” на служење, којих има 204 бројева. Књигама се готово искључиво служе вежбачи. Било
је 127 читалаца, а прочитано је до сада 253 бројева.
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Благајна је до скоро располагала са 11.500 динара. Од те суме је положено за справе близу
10.000 динара. Сви приходи друштва су члански улози и приходи са приређених јавних часова и
забава.
Ових дана је управа друштва решила да почне са скупљањем прилога за соколски дом, који
мисли подићи, чим се за то буду прилике јавиле.
15. јула 1922. у Јагодини заменик начелника Светислав Вучковић.

11

Светосавски хор јагодинске гимназије око 1920. године

Извештај инспектора о раду гимназије до краја другог тромесечја
школске 1922/23. године.
1. зграда
Гимназија је смештена у пет одвојених зграда, од којих су три у дворишту гимназијском,
које је општинска својина, четврта у приватној кући у близини, а пети део смештен је у основној
школи, удаљеној 2-3 минута од главне зграде.
На тај начин скрпљено је 16 учионица за 16 одељења, јер први разред има 6 одељења, други
разред три, трећи два, остали по једно одељење.
Ни једна од зграда - изузев основне школе где су смештена 3 одељења - не одговара ни
педагошким ни хигијенским потребама.
Спремљен је план за дизање нове зграде и налази се код министра грађевина на одобрење.
Сем учионица зграда располаже двема канцеларијама: за директора и пословођу и за
професоре, која се састоји из два собичка.
Има и стан за послужитеља, који се налази у једној трошној згради у дворишту, али је та
зграда склона паду.
11

ЗМЈ, XXII, Ф 5, р 6/2.
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Нужници су неупотребљиви.
Осветљење по учионицама у главном је добро.
Чистоћа се одржава колико се може у овако раштрканим зградама са три служитеља.
Двориште је закрчено споредним зградама.
Воде има у главној згради: шмрк амерички.
Вежбалиште нема.
Трпеза не постоји.

2. намештај
Школски је састављен из примитивних клупа и столица и није довољан. У основној школи
одељења гимназијска служе се намештајем те школе и раде после одласка ученика основне школе.
У канцеларији директоровој заступљен је најпотребнији намештај.
У професорској канцеларији намештај је оскудан.
Ормана за смештај учила нема.

3. учила
има колико је послало министарство за физику и хемију, јестаственицу, географију и
цртање, што све није довољно, нарочито из цртања.
Из осталих дисциплина нема никаквих учила ни справа.
кабинет
је смештен у једном собичку у основној школи
књижнице
Немају засебне собе, нити су им потребне, јер професорске књижнице као да нема, а
ученичка је ограничена на бедну меру.

6. настава
је прекидана за први, други и трећи разред у месецу септембру три недеље, од четвртог до
осмог разреда пет дана због оправке зграде.
Главне сметње наставе биле су:
а) честе поделе предмета и мењање наставника
б) оскудица стручних наставника за поједине предмете
в) распарчаност појединих предмета међу многе наставнике: српски језик је у рукама пет
разних наставника; математику су поделили њих шест наставника; географију држе четири
наставника и т.д.
г) Неподесан распоред снага.
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7. хоспитовање
Инспектор је посетио часове свих наставника математике, и у свима разредима.
Главну групу држи Рус Анатолије Шестопанов, који и поред свих одличних својих страна није наставник по позиву и непознат му је метод науке, коју предаје и то у свим вишим разредима
(IV-VIII) са још оба друга разреда. Кад се томе дода непознавање језика, наставност и парлог који је
затекао, онда је јасно да је ниво математичке наставе врло низак у овом заводу и успех није
никакав.
Други је Драгољуб Поповић, професор, педагог по струци, који лаички предаје математику
и своди наставу на шаблон.
Остали наставници предају у по једном разреду: Драгутин Павловић у I-6 одељењу,
Добрица Попадић у I-1, Катарина Костић у I-4, Никола Захаров у I-2.
Ови млади наставници и ако су нестручни и почетници, ипак својом интелигенцијом и
вредноћом допуњују успех, који је похвалан.
Наставници не хоспитују један другоме на часовима; директор кад му допусте
административни послови.

8. успех
Из осталих предмета на седници професорског савета покупио сам ове податке:
Из веронауке хонорарни наставник ђакон Душан Јовановић уредно држи предавања и
свршио је сразмерни део програма са добрим успехом. Свештеници Младен Вукићевић и Петар
Вучковић који предају веронауку такође хонорарно нису свршили сразмерни део часова, јер не
држе редовно часове због својих парохијских дужности.
Из српског језика:
Проф. Димитрије Докчевић у III раз. није прешао сразмерни део програма због застоја, који
је затекао; Милева Петковић примила је скоро III-2 разред и нада се да ће моћи свршити програм;
Милан Љиљак задовољан је успехом у I-1 раз; Страхиња Дамњановић примио је ученике у току
другог тромесечја. Тужи се на упорни провинцијализам у говорном језику ученичком, који се
мучно искорењава, на предходну рђаву спрему, на велики број ђака по разредима. Не гарантује да
ће моћи свршити програм. Добрица Попадић и ако има застоја задовољан је успехом у вишим
разредима (IV-VIII), нарочито са VII разредом. Литерарна дружина ђака „Омладинац“ ради
успешно.
Из француског језика:
Успех у VII и VIII разреду добар. У VI је неуспех општи из свих предмета, јер је кадар
ученички нерадан и немарљив. У IV и V почео је испочетка. Наставник Страхиња Дамњановић.
Из немачког језика:
Наставник Милан Љиљак задовољан је потпуно успехом у V разреду. У VIII је затекао
застој, кад је 15. децембра пр. године примио овај предмет у томе разреду. Анђелија Перчевић са
VII разредом је задовољна, али са VI није из наведених узрока.
Из латинског језика:
Милан Љиљак је задовољан успехом нарочито VII разреда, у VIII слабији. У V пак најбољи,
јер су почетници и уводе се у посао.
Димитрије Докчевић није задовољан успехом у VI разреду, јер је - као што је раније речено
- средина слаба.
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Из историје народне:
Драгутин Павловић и Василије Ћатовић задовољни су успехом и надају се да ће моћи
свршити програм. Нарочито се хвале успехом постигнутим са IV разредом.
Из историје опште:
Димитрије Докчевић констатује неуспех и изјављује да неће прећи програм из VIII разреда,
јер је предходни наставник често боловао, те је отуд оставио велики застој за собом.
Василије Ћатовић је са V и VII разредом задовољан; у VI је застој, али ће у главном моћи да
сврши програм.
Географија
Је у рукама четири наставника. Туже се на тешкоће у I разреду, где су ученици недорасли за
апстракције. У вишим разредима иде боље.
Јестаственицу држе два наставника, супленти Светозар Војводић задовољан је успехом само
у II разреду и у VI где је обишао материјал, а мало часова. Вукосава Војводић у I раз. прешла
сразмерни део програма, у II раз. је застој због ботанике.
Физику предаје Катарина Костић. Неће моћи прећи програм, јер је доцкан почела (12.
фебруара).
Хемија је у рукама исте наставнице и стање је као и у физици, само нешто лакше. Нада да ће
ту моћи прећи програм ако збије градиво.
Пропедевтику предаје Милева Петковић и константује стање редовно.
Цртање успева врло добро. Најбоље је у II раз. где је успех преко 4.
Писање предају учитељи основних школа и задовољни су успехом.
Женски рад тече нормално.
Из певања програм је теоријски пређен. Остају вежбања.
Образова је и хор, а и оркестар је у изгледу.
Наставници
Сем Димитрија Докчевића и Драг. Поповића сви су остали млади наставници, међу којима
има и одличних радника.

Хармонија
је међу наставницима поправљена. Однос према грађанству сад је добар.
Ученици
Владају се добро како у школи тако и ван школе. Само 2-3 случајева кажњавања због
недисциплине, није било других казни.
Опште стање здравља је добро. Спољни изглед је повоља н. Физичка развијеност нормална.
Болести – 1 случај шарлаха и 3 шуге. Наследних болести није било. Органских мана - 2 без
по једног ока и 2 саката.
Мере за унапређењеи поправку наставе и васпитања
и школских прилика у опште
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1. послати потребна учила - за јестаственицу микроскоп; за живе језике – збирку подесних
књига за штиво; за историју – историјске карте и зидне слике.
2. постарати се да се добије нова зграда
3. Поставити стручног наставника за математику и географију. Сем тога поставити и једног
Француза за француску конверзацију.
гласа.

4. васпоставити пријемни испит. Овај је предлог потекао из колегијума са 16 против једног
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Vera Veličković, Jagodina
Summary

RENEW OF WORK OF GIMNASIUM IN JAGODINA
AFTER THE WORLD WAR FIRST

By presenting for the first time many facts about efforts on reopening the Grammar school after the
occupation in The First Word War, was enabled more comprehensive realization od difficulties and efforts of
all participants in this process.
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Градимир Обрадовић,

94:331.107(497.11)"1961/1965"(093.2)
330.342.22(497.11)"1961/1965"(093.2)

дип. социолог, Јагодина

ГОДИНЕ РАЗВОЈА И УСПОНА
ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА И КАДРОВИ ФКС 1961-1965

Апстракт: Прединдустријски развој Фабрике каблова у Светозареву (1947-1955) приказали смо у
„Коренима“ бр. VI, 2008. године, први период индустријализације приказан је у претходном броју под насловом
„Пет година успона–1956-1960“ Корени бр. VII, 2009. године, у овом броју приказује се даљи ток
индустријализације (1961-1965), којим се обједињује прва десетогодишњица развоја Фабрике каблова у
Светозареву (1956-1965).
Теоријско-методолошке претпоставке истраживања наведене су у претходним радовима, у овом раду
дајемо само кратки осврт на неке особености проучавања индустријализације. Један део анализе има
карактер историографског и архивистичког приступа, али истовремено је и основа за социолошки приступ
наведеној теми.
Утицајна сфера Фабрике каблова у свим делатностима и свим деловима окружења је реципрочна и у
овом периоду још израженија него у претходним периодима развоја.
Регистроване су многе нормативне, организацијске, стратешке промене: увођење економских
јединица, доношење низ правилника и Статута ФКС, изградња погона за кабловске производе у Рековцу,
доношење одлуке о интеграцији кабловске индустрије Југославије, усвајање нових образовних профила у
кабловској индустрији и израда програма за исте, оснивање кабловске школе, отварање пунктова машинског и
електротехничког факултета, као и промене у области друштвеног стандарда и у култултурним, спортским
и другим активностима.
Аналитички подаци указују да у колективу егзистира више хијерархијских пирамида моћи: друштвенополитичка, на челу са Савезом комуниста, самоуправна, која у овом периоду покушава де се децентрализује
преко савета радних јединица (погона) и управна (организационо-техничка), која обухвата делатности
стручних служби.
Поставља се питање односа између ових хијерхархијских моћи, утицаја и руковођења. Савез
комуниста има главну улогу. И поред начелног захтева да се многе функције децентрализују, да се препусте
самоуправљачима, резултати истраживања
показују опасност од патерналистичког односа према
самоуправљању, опасност да се због „незаменљивости“ неких кадрова бирократизују водећи органи или
формирају неформалне групе, које стичу неограничену моћ у остваривању властитих интереса.
Кључне речи: индустријализација, хронологија активности и догађаја у ФКС-у, утицајне сфере,
кадрови, образовање кадрова, самоуправљање, друштвено-политичка активност, носиоци управних,
самоуправних и политичких функција
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(Посвећено градитељу из Црне Горе)
Скоро ће, друже, кроз каблове наше

Кажу нам, друже, да смо дивљаци Балканци,
Да села наша чаме у мраку и да ланци

Потећи струја, као крв кроз вене твоје

Незнања стежу руке наше сељачке, своје

Планинче горди који си дошао да даш

Ал нека их, друже, ми боље познајемо

Најбоље снаге за будуће дане наше.

Наша села, народе и знамо шта дајемо

Б. Недељковић
Студентска бригада „Јован Поповић“

За бољи живот наше деце синова

„Каблови“ бр.21, 29.11.1952.

Који ће сутра остварити жеље наших снова.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЈА АНАЛИЗЕ
покретљивости
радника. Анализирана
индустријализација на примеру Фабрике
каблова, поред наведених услова, развија се и
у условима деловања друштвено-политичких
организација
и
увођења
и
развоја
самоуправних
друштвених
односа
као
посебног
вида
превазилажења
капиталистичких односа.

Индустријализација је замена људске
енергије и рада машином у области
материјалне производње. У том смислу она се
јавља са проналаском и применом парне
машине, а јавиће се и у савременом друштву
када се са мануфактурног или традиционалног
пољопривредног рада прелази на индустријски
рад, што је био случај и са оснивањем,
изградњом и развојем Фабрике каблова у
Светозереву.

Проф. Мирослав Живковић истиче
„четири
основне
димензије
индустријализације:
квантитативну,
квалитативну,
просторну
и
еколошку.
Квантитативна димензија се изражава кроз
раст производних снага, квалитативна кроз
облик технолошке организације производње,
просторна се испољава кроз територијални
распоред индустријских објеката (у облику
концентрације
и
децентрализације),
а
еколошка димензија се испољава кроз појаву
угрожавања животне средине (радне, стамбене
и остале средине, у погледу вода, ваздуха,
земљишта)“.

Да индустријализација није нова појава
показују и Марксови аналитички осврти који
теоријски и методолошки упућују на
социолошку
анализу
процеса
индустријализације.
Маркс пише: „Модерна индустрија не
посматра, не третира дати облик процеса
производње као коначан. Зато је њена
техничка основа револуционарна, док је код
свих пређашњих начина производње била у
бити конзервативна. Машинама, хемијским
процесима и другим методама она доводи до
сталних промена не само у техничкој основи
производње, већ такође и функцији радника и
у
друштвеним
комбинацијама
радног
процеса“....

Ове димензије индустријализације
могу да се посматрају и анализирају на
индивидуалном,
групном
и
ширем
друштвеном нивоу, као и да се анализирају са
психолошког,
економског,
социолошког,
културолошког, кадровског и других аспеката.

Значи, технолошко-техничка основа
развоја индустријализације води ка већој
подели рада, већој специјализацији, стварању
нових стручних профила и занимања,
стварању услова за образовање кадрова, ка
варијабилности функција, кa свестраној

Миграција кадрова са села, даљих
региона и република је приказана у
претходним радовима и њен је утицај на
урбанизацију града и непосредне околине
фабрике, на повећање дневне миграције што је
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изазвало
проблеме
путујућих
радника,
саобраћаја,
стамбене
кризе...
Пораст
индустријализације довео је до веће
концентрације
интелектуалног
капитала
фабрике, развоја система образовања, као и
процеса акултурације.

комерцијалној, инвестиционој,
културној, самоуправној и
политичкој функцији.

кадровској,
друштвено-

Да ли су све наведене активности биле
само трансмисија активности са нивоа
предузећа и колико су одређени органи радних
(економских) јединица заузимали властите
ставове по одређеним питањима, може да буде
предмет накнадне социолошке анализе.
Најчешће јесу.

Производња каблова и проводника
претпоставља технолошки процес са више
фаза израде, где се свака фаза одвија у
одређеном погону и представља најчешће
само израду полупроизвода, па се погон поред
технолошког одликује и као посебна
економска, социолошка јединица у систему
Фабрике каблова. Сваки погон (радна,
економска јединица) је технички опремљен
мање или више са савременим средствима за
производњу, са специфичном технологијом
израде каблова и проводника, са одређеном
структуром кадрова за реализацију

За ову анализу битни су индикатори на
основу којих су најуспешнији кадрови из
радних јединица заузимали
руководна и
руководећа места, или регрутовали се за
самоуправне и друштвено-политичке функције
на нивоу ФКС, што је обезбеђивало
покретљивост ка функцијама у општини, срезу
и републици. Та покретљивост истовремено
обележава и утицај ширих друштвених сфера
у позитивном смислу, уколико се поред
личних интереса остварују и општедруштвени
интереси.

постављених задатака, са релативном
могућношћу да се рад одређене радне јединице
објективно вреднује у цени коначног
производа. Свака радна јединица поседује
техничко-технолошку,
руководну,
самоуправну
и
друштвено-политичку
структуру, има сопствене циљеве стварајући
властити етос погона.

Да ли је то била биографија кандидата,
политичка опредељеност, ниво и врста
образовања, лична способност, неке психичке
карактеристике
личности,
непотизам,
припадност неформалној групи или низ других
утицајних чинилаца, може да покаже допунска
социолошка анализа, мада и излагање
историографског материјала у овом раду може
да укаже на неке горе наведене елементе
анализе.

Ова технолошко-техничка и просторна
диференцијација
са
склопом
психосоциолошких чинилаца утицала је на
колективни дух колектива. На нивоу Фабрике
каблова остало је јединство у хијерархијској
организацији производње, као и у економској,
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АКТИВНОСТИ И ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ
ИНДУСТРИЈСКИ ПЕРИОД РАЗВОЈА ФКС 1961-1965.
1961.
Приликом званичне посете председника Гвинеје, Секу Туреа, нашој
земљи обављена је и посета Секу Туреа са председником Титом Фабрике
каблова 10-тог јануара. У здравици Секу Туре је рекао: „Задржаћемо у
дубоком сећању успомену на људске односе који владају код вас.“
 Крајем јануара Раднички савет је донео упутство о начину пријема
радника у радни однос. Овој одлуци је претходио развој стручних
служби, које ће бити укључене при пријему нових радника.
 Почетком фебруара одржана је Годишња конференција Фабричког
одбора синдиката. Основна тема конференције „Унутрашња расподела
личних доходака треба да зависи од остварења продуктивности.“1 За
председника је изабран Милорад Петровић, за секретара Милош
Недић.
 Крајем фебруара (26) одржана је фабричка конференција Савеза
комуниста уз присуство 217 делегата из основних организација СК.2 За
секретара
је
изабран
Драгиша
Урошевић,
дипломирани
електроинжењер.
У марту је присутно неколико догађаја: академија посвећена
годишњици смрти Моше Пијаде, формирање актива жена и додела
награда (ручних часовника са посветом) за 46 радника за 10 година

непрекидног рада у Фабрици каблова.


1

2

3

Поводом Првог маја, међу 48 трудбеника општине који су одликовани
од Председника Републике, налази се 26 чланова ФКС.3

Присутно је 120 делегата из 13 синдикалних подружница. Конференцији присуствује представник Централног одбора
синдиката металских радника, представници радних колектива «Елке», «Раде Кончара», из Загреба, «Новкабела» из
Новог Сада, «Милан Мијалковић» из Светозарева и радних колектива из Параћина. Конференцију прати Милан Татић,
секретар Општинског комитета СК, Милосав Аксентијевић, председник Општинског синдикалног већа, Антанас
Ивановић, члан Среског синдикалног већа.
Скупштина је изабрала нови Фабрички одбор синдиката од 23 члана. Изабрани су: Стојан Андријашевић (полирница),
Воја Антић (лакирница), Андрија Брковић (ваљаоница), Богомир Грујић (ливница), Зоран Димитријевић (сл.
одржавања), Миомир Ђорић (биро за екон.), Срећко Ђорђевић (слаба струја), Гвозден Илић (ЖУК), Никола Јанковић
(гаража), Милка Михајловић (јака струја), Брана Милошевић (финанс. опер.), Латинка Миловановић (амбуланта),
Драган Милошевић (управна згр.), Милован Николић (ЖУК), Милош Недић (служ. одрж.), Драшко Накић (техн.
контрола), Милорад Петровић (транспорт), Влада Пармаковић (упр. згр.), Мирослав Радојевић (служ. одрж.), Милана
Стефановић (слаба стр.), Драгослав Трифуновић (ГПВЦ), Јован Цветковић (енергана).
Основна тема конференције је „Задаци комуниста Фабрике каблова у даљој изградњи социјализма и
социјалистичких односа.“ У дискусији су преовлађивале теме: увођење новог система награђивања, проблеми
производње и односи међу људима. Конференцији су присутни: Света Поповић, Душан Ђуричић, Добривоје
Бошковић, чланови ЦК СКС, Милан Татић, секретар Општинског комитета СК и представници организације СК
„Новкабела“, „Елке“, „Раде Кончара“, Топионичарског базена Бор, Фабрике штофа из Параћина, „Будућност“ и
„Јухора“ из Светозарева.
Нови Фабрички комитет од 25 чланова: Мара Алексић (лакирница), Стојан Андријашевић (ЖУК), Вера Деспотовић
(слаба струја), Дамњан Јанићијевић (гумара), Миладин Јевтић (гумара), Момир Јовановић (друшт. Исхрана), Жарко
Којић (служ. одрж.), Милош Каменковић (ЖУК), Радивоје Марковић (генер. дир.), Славко Марјановић (биро за екон.),
Стојадин Марковић (гумара), Светомир Младеновић (ливница), Влада Милановић (ваљаоница), Драшко Накић (техн.
контр.), Милош Недић (служ. одрж.), Станимир Николић (слаба стр.), Анка Послановић (сл. стр.), Драгомир Петровић
(ваљаоница), Милорад Петровић (гаража), Милутин Стојановић (ХТЗ), Вељко Судар (служ. одрж.), Војислав
Тодоровић (техн. припр. рада), Драгиша Урошевић (техн. припр. рада), Милорад Васић (?), Миломир Живковић
(лакирница). За секретара изабран Драгиша Урошевић, дипл. ел. инж.
Орден рада са сребрним венцем добили су: Клипа Спасо (друшт. исхрана), Селимир Симић (ваљаоница), Цветко
Јанковић (ГПВЦ), Богомир Грујић (ливница), Драгиша Милосављевић (ЖУК); медаље рада добили су: Добросав
Станковић (магацин. сл.), Томислав Ђорђевић (техн. прип. рада), Мирко Бркић (комерц. сектор), Стојадин Марковић
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У летњим месецима бележи се одлука Радничког савета о скраћењу радног времена за жене које
раде у трећој смени4, посета финске парламентарне делегације ФКС-у, Раднички савет је донео
правилник о полагању завршних испита после обуке за стицање степена стручног образовања.
На XVI првенству Европе у боксу Љубиша Меховић, машинбравар ФКС, осваја сребрну
медаљу.
 У јулу, Фабрички одбор синдиката и Раднички савет дискутују о увођењу
економских јединица и аналитичкој процени, а Управни одбор доноси
закључак да лист „Каблови“ излази петнаестодневно и да га сви чланови
колектива добијају бесплатно.
 Радничке спортске игре у одбојци, фудбалу и стрељаштву су у завршној
фази. Завршена дискусија о броју економских јединица, аналитичкој
процени и систематизацији радних места.
 Поводом дана бораца и у част двадесетогодишњице народне револуције,
указом Председника Републике одликована група припадника радничке
батерије ФКС.5
 Представници политичких партија, Африке који су присуствовали
Београдској конференцији ванблоковских земаља, посетили су 7.
септембра ФКС.
Јесен обележавају дискусије о Нацрту правилника о расподели чистог прихода и о Нацрту
правилника о преузимању радника. Фабрички одбор синдиката расправља о стручном
оспособљавању радника, а СК организује заједнички састанак свих чланова у сали Дома културе,
на коме је реферат о увођењу система економских јединица поднео члан Фабричког комитета СК
и председник Радничког савета, Дамњан Јанићијевић.
Другог новембра одржава се заједнички састанак представника свих друштвено-политичких
организација, на коме се дискутује о мерама које треба предузети да се до краја године изврши
план производње. По погонима се наставља са дискусијом у синдикалним подружницама о
нацртима правилника, процени личности, расподели чистог прихода, разлозима изостајања са
посла, повећању боловања, увођењу економских јединица и другим питањима.

Koнституисан Фабрички комитет Народне омладине. За председника је поново изабран
Војкан Тодоровић из техничке припреме рада.6
Поводом Дана Републике Председник Републике одликовао је 14 чланова колектива.7
После бројних примедби радника на примену аналитичке процене радних места,
Раднички савет је 22. децембра донео одлуку да се одложи примена аналитичке процене,
а да се као мерила за расподелу унутар економских јединица узму претходни тарифни
ставови.

(гумара), Стојан Миленковић (јака струја), Синиша Милановић (служ. одрж.), Александар Поповић (констр. биро),
Станоје Ракић и Михајло Станојевић (машин. радион.), Драгутин Стефановић (електр. Централа), Младен Михајловић
(лакирница), Спира Димитријевић (ложионица), Живојин Николић (трансп. Сектор), Светомир Вељић и Александар
Поповић (ЖУК).
Одлуком је предвиђено да све жене које у току недеље имају пет узастопних радних дана у трећој смени добију шести
дан слободан (суботу и недељу).
Одликовани су медаљама за војне заслуге: Стојан Андријашевић (полирница), Миливоје Стевановић (бајцерај),
Драгомир Јоцић (ваљаоница), Богомир Јовановић (калајџиница), Милица Радовановић (помоћни погон), Живота
Станојевић (лакирница).
У Фабрички комитет Народне омладине изабрани су: Драган Јевремовић (комерц. Сектор) за секретара, Светомир
Јаковљевић за благајника, у секретеријату изабрани су: Драган Вуловић, Васо Спасојевић, Ана Јованов и Драган
Павловић.
Орденом рада са сребрним венцем одликована је Мара Алексић, бригадир у лакирници, медаљу рада добили су:
Светислав Милошевић, бригадир у жичари, Радомир Пешић, погонски бравар у ливници, Милош Плавшић, радник
гумаре, Милан Глодић, службеник магацинске службе, Станимир Тодоровић, радник гумаре, Душан Стевановић,
радник ужаре, Живорад Николић, ваљач, Драгомир Петровић, службеник ваљаонице, Душан Димитријевић, пословођа
у одељењу за изоловање и поужавање, Милорад Васић, радник на поужавању, Мирослав Поповић, радник ЖУК-а,
Драгомир Јоцић, квалиф. кабловски радник, Вера Деспотовић, радница слабе струје.
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На седници Радничког савета, приликом усвајања завршног рачуна за 1961. годину,
истакнуто је да је током године дошао до изражаја недостатак основних сировина бакра и
олова, као и неких материјала који се добијају из увоза. Посебне тешкоће су биле при
обезбеђивању обртних средстава, девизних средстава, као и велика складиштења на лагеру.
И поред свих тешкоћа, Раднички савет оцењује да је биланс послова био позитиван.8

1962.
 Нова 1962. година почела је са дискусијом и усвајањем бројних нацрта и правилника.9
 Фабричка конференција организације Савеза Комуниста одржана је 28. јануара, на којој
присуствује преко 200 делегата из основних организација СК. 10 Извештај о раду био је
раније достављен делегатима, а реферат о наредним задацима поднео је секретар Фабричког
комитета, Драгиша Урошевић. Основно питање у раду организације СК одређено је као
захтев за даљом децентрализацијом органа управљања и увођењем економских јединица,
што пре размотрити мерила за расподелу личних доходака у економским јединицама; а
стручна спрема, радни стаж и залагање на радном месту – треба да буду основни
критеријуми за унутрашњу расподелу. Изабран је нови Фабрички комитет СК. 11
Нови
секретар Фабричког комитета СК је Стојан Андријашевић.

Годишња конференција синдикалне организације одржана је 11.
фебруара у Дому друштвених организација, присуствовало је око
180 делегата из синдикалних подружница.12 Реферат о наредним
задацима синдикалне организације поднео је Милорад Петровић,
председник Фабричког одбора синдиката. Основна тематика
конференције је скоро идентична тематици на конференцији
организације СК – даља разрада и усавршавање система унутрашње
расподеле.
 На седници Фабричког одбора синдиката, 6. априла, разрешен је
са дужности председник Фабричког одбора синдиката Милорад
Петровић, пошто је изабран за председника Општинског синдикалног
већа, а кооптиран у Фабрички одбор синдиката и изабран за председника
8

9

10

11

12

Укупан приход предузећа остварен је са 102,45%, док је доходак остварен са 103,6%, а чист приход са 103,3%.
Продуктивност рада, изражена кроз остварење производње у норма часовима по једном часу ефективног рада, показује
повећање од 6,21% у односу на продуктивност из 1960. г. Лични дохоци радника показују смањење за 3,39% у односу
на личне дохотке из претходне године. („Каблови“, бр. 5, од 6.03.1962.).
Усвојена је систематизација радних места, усвојени су правилници о формирању и расподели личних доходака,
правилник о међусобним односима економских јединица, дат на дискусију правилник о раду збора економских
јединица (у јануару), предлог правилника о стручном образовању радника (у априлу), нацрт правилника о расподели и
коришћењу средстава за стамбену изградњу, измене у правилнику о расподели станова и правилнику за додељивање
помоћи (у јуну), ревизија систематизације радних места, нацрт правилника о коришћењу путничких кола, Правилник о
техничким унапређењима (јул, август), правилник о раду и коришћењу библиотеке (септембар), јавна дискусија о
преднацрту устава, правилник о нормама (октобар), рад на изради Статута предузећа (новембар), преднацрт плана
развоја за идућу годину .
Као гости конференцији су присуствовали: Вита Петковић, члан Среског комитета СК, Милан Татић, секретар
Општинског комитета СК, Јова Иванчић, председник Општинског одбора Социјалистичког савеза, Станиша
Урошевић, председник НОО, Момчило Домановић, потпредседник НОО Светозарево.
Изабрани Фабрички комитет СК: Мара Алексић (лакирница), Стојан Андријашевић (ЖУК), Томислав Благојевић (?),
Ратко Гачић (енергана), Дамњан Јанићијевић (гумара), Драгослав Јевремовић (комерц. сектор), Миладин Јевтић
(гумара), Милош Каменковић (ЖУК), Жарко Којић (машин. Радионица), Олга Лацковић (друшт. Исхрана), Богољуб
Манојловић (лакирница), Милутин Милосављевић (слаба струја), Петар Минић (ТПР), Милорад Петровић (трансп.
Сектор), Станислав Живковић (општи сектор), Драгиша Урошевић (техн. сектор).
Конференцији присуствује већи број гостију: Драган Радосављевић, члан председништва Републичког одбора
синдиката металаца, Миодраг Павловић, председник Среског синдикалног већа, Милан Татић, секретар Општинског
комитета СК, Милосав Аксентијевић, председник Општинског сидикалног већа.
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Дамњан Јанићијевић.
 Март је обележила свечана академија поводом годишњице смрти Моше Пијаде, доношење
програма рада Фабричког одбора синдиката, а април припреме за избор органа радничког
управљања, дискусија о раду Радничког савета и избори за органе радничког управљања. 25.
априла13 изабран је Раднички савет, 92,31% уписаних бирача изашло је на гласање. У нови
Раднички савет од 55 чланова изабрано је 48 нових. По структури изабрано је 38 радника, 11
службеника, 4 техничара и 2 инжењера.
 За председника Радничког савета изабран је Милош Каменковић, а за председника Управног
одбора изабран је Светомир Младеновић.14
СВЕТОМИР МЛАДЕНОВИЋ, висококвалификовани кабловски радник –
пословођа у погону ливнице, рођен је 1924. године у Кулини код Алексинца.
Као осамнаестогодишњи сељачић 1924. године приступио је партизанима и
активно учествовао у НОБ-у до ослобођења земље. Члан СКОЈ-а постао је
1943. године, а члан Савеза комуниста 1944. године. Био је дугогодишњи
активиста и руководилац организације СКОЈ-а – члан бироа Среског
комитета СКОЈ-а, члан пленума Обласног комитета и политички секретар
Среског комитета СКОЈ-а, члан бироа Среског комитета Комунистичке
партије (СК) и секретар Среског одбора Савеза бораца у Алексинцу.
Учествовао је на изградњи пруге Шамац-Сарајево. На акцији је био шест
месеци. У наш колектив је дошао пре 12 година и спада у групу оних чланова
колектива који су навршили деценију непрекидног рада у фабрици.
Са активношћу је наставио и по доласку у Фабрику. Био је секретар Основне организације
СК, председник синдикалне подружнице, председник збора економске јединице, председник
Удружења ливаца, члан Фабричког комитета СК и члан Управног одбора и Радничког савета, а
годину дана је био и председник Управног одбора. Одликован је Орденом рада трећег реда. Сада је
члан Радничког савета, секретар Синдикалне подружнице и председник Удружења ливаца–
подружница ФКС.

13

14

У Раднички савет предузећа изабрани су: Драгољуб Милошевић, Радован Симоновић (општи сектор), Драгутин
Павловић, Милан Максимовић (финанс. сектор и орган. и економика), Гвозден Димитријевић, Љубиша Величковић,
Мирослав Стојановић (комерц, сектор), Драгомир Манојловић, Јанко Петровић, Недељко Ђорђевић (техн. службе),
Дамњан Ивановић, Милосав Савић, Александар Савић (техн. контрола), Светомир Младеновић (ливница), Андреја
Брковић, Живорад Милановић, Миодраг Стошић (ваљаоница), Драгољуб Јовановић, Миливоје Васиљевић (лакирница),
Драгослав Петровић (помоћни погон), Милован Филиповић, Јанко Шкреблин (елек. централа), Милош Каменковић,
Животије Николић, Милован Тодоровић, Стојан Андријашевић, Миљко Гајић (ЖУК), Драгослав Стојадиновић,
Живадин Васиљевић, Милисав Радовановић (енергет. каблови), Никола Абадић, Драгиша Шарчевић, Радмила
Димитријевић, Војислав Лукић, Вера Деспотовић (телекомуник), Топлица Тошић, Дамњан Јанићијевић, Цветко
Јанковић, Младен Станковић, Миле Мајкић, Петар Минић, Милош Плавшић (ГПВЦ), Живојин Вулић, Божин
Јовановић (елект. одрж.), Владислав Мандић, Душаан Бјелобаба, Вељко Судар, Радомир Марковић, Милутин Пауновић
(сектор одрж.), Миодраг Радосављевић, Видан Станојевић (грађев. одрж.), Радмила Максимовић, Ђорђе Ибрић, Радосав
Петровић (трансп. Сектор), Јово Ивановић (друш. исхрана).
За чланове Управног одбора изабрани су: Милисав Радовановић (42 г, јака струја), Андрија Брковић (45 г, ваљаоница),
Животије Николић (46 г, ЖУК), Радомир Марковић (44 г, сектор одрж.), Вера Деспотовић (39 г. слаба струја), Љубиша
Величковић (38 г, комерц. сектор), Светомир Младеновић (43 г, ливница), Видан Станојевић, (46 г, грађев. одрж.),
Милош Плавшић (41 г, ГПВЦ), Драгољуб Јовановић (40 г, лакирница).
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Мај обележава догађај: среска штафета младости полази из Фабрике каблова, што је обележено
митингом испред управне зграде фабрике.
Раднички савет доноси одлуку и програм изградње погона ФКС у Рековцу. Вредност инвестиција
које ће бити уложене износи око милијарду и 200 милиона. За грађевинске објекте предвиђено је
улагање од 272 милиона, а за опрему 343 милиона. Највећи део опреме биће из домаћих фабрика,
а из увоза опрема ће износити око 38 милиона динара.
Фабрички комитет СК расправља о задацима и спровођењу мера на отклањању недостатака у
фабрици. То су теме: (а) обезбедити јединство акције свих комуниста у спровођењу закључака,
(б) испуњење плана производње, (в) личне дохотке везати за повећање производње и
продуктивности, (г) онемогућити појаву протекције, фамилијарности и других негативних појава,
и др.
После формирања економских јединица, изабрани су савети заједница економских јединица.
Тако је укупно изабрано 159 самоуправљача.
Формирана је служба за информисање, која треба да прошири средства за информисање чланова
колектива.
Преко Центра за стручно образовање ФКС добија прву генерацију висококвалификованих
кабловских радника. У кабловској индустрији у Југославији до тада нису постојали
висококвалификовани мајстори ове струке. Пријавило се за полагање 65 кандидата, положило 49.
Раднички савет разматра извештај о раду стамбене задруге.
После усвајања и примене систематизације радних места и правилника о расподели личних
доходака, дискусије и незадовољства у колективу, Фабрички комитет СК и Фабрички одбор
синдиката предлажу процентуално повећање вредности радних места нижих категорија.
Дискусије у колективу да су кабловски радници у повољнијем положају, јер им је омогућено
стицање међустепена обученог (Р-4) и стручног (Р-2) радника, а тиме и боље место у расподели
дохотка.
До краја првог полугођа нису достигнути заостаци у производњи из првих месеци године.
Полугодишњи план је остварен са 92%. Разлози су бројни: боловања, недостатак сировина, а и
дискусије око вредновања радних места (стављено је 330 примедби) изазивале су незадовољство,
што се одразило на производњу. Овој проблематици Раднички савет предузећа посвећује посебну
седницу, на којој доноси закључке.15

„1. У циљу подизања одговорности на виши степен морају се предузимати много оштрије мере према појавама
аљкавости, недисциплине и немарности. Нерадницима и неодговорним људима нема места у колективу, такве треба
удаљити из предузећа.
2. Руководилац мора бити способан да схвати нашу социјалистичку стварност и да никад не заборави свој основни
задатак, да захтева: дисциплину, организованост и максимално залагање за извршење производних задатака. Треба
поставити питање опстанка на том радном месту оних руководилаца који уносе равнодушности и незаинтересованост у
своје пословање.
3. Одговорни органи морају предузети најоштрије мере да се радно време што боље користи, а све у циљу извршења
нашег заједничког задатка.
4. За све материјалне штете треба поступити по Правилнику о радним односима чл. 36, да кривац надокнади штету.
Уколико Правилник није довољно оштар и не регулише све случајеве наношења материјалне штете, треба исти
ревидирати.
5. Здравствена станица мора заузети оштрији критеријум у давању разних боловања, синдикална организација треба да
предузме посебне мере утицаја и контроле коришћења боловања.
6. Увођењем система рада по јединици производа постепено се запоставља рад по индивидуалним нормама, па је
потребно преконтролисати исте и применити их свугде где је то могуће.
7. Политика производних јединица у погледу радне снаге последњих година била је исправна. Међутим, треба
свестраније размотрити попуну радних места и примити нове људе, уколико је то потребно, јер је већ чест случај да се
ванредни и хитни послови у погонима не могу ефикасно обављати. Резерва радне снаге у режијским службама постоји,
треба настојати да се вишак радне снаге из режијских служби премешта у производне погоне.
8. Ови закључци обавезни су за све чланове колектива, који су дужни да исте најсавесније спроводе у живот, с обзиром
на кратко време које нам преостаје за извршење годишњег плана.
9. Налаже се шефовима погона и служби да одмах организују упознавање колектива са проблемима извршења плана и
овим закључцима, као и да хитно приступе спровођењу истих у живот према конкретним условима.
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Првог
августа посетили ФКС
Александар Ранковић, Мијалко
Тодоровић, потпредседници СИВа, Јован Веселинов, председник
Народне скупштине,
Слободан
Пенезић, председник Извршног
већа НРС и Радован Грковић ,
секретар Републичке скупштине
НРС.16
 На атлетском првенству Србије, у
категорији јуниора, на Градком
стадиону у Светозареву, 26.
августа, екипа „Каблови“ освојила
је друго место.
За непрекидни десетогодишњи рад 131 члан колектива добио је награду ручни часовник.
Фабрички комитет СК расправља о спровођењу програма политичких мера Општинског и
Фабричког комитета, као и разради материјала са IV Пленума ЦК СКЈ – 19. и 20. септембра.
Фабрички одбор синдиката расправља о боловањима и повредама на раду 26. септембра.
Суочени са реализацијом плана за 1962. г, Фабрички комитет СК организује заједнички састанак
чланова СК, на коме се закључује да је доминантни задатак комуниста да до краја године
извршење плана производње. Реферат је поднео Стојан Андријашевић, секретар Фабричког
комитета СК.
Редакција листа „Каблови“ упознаје чланове колектива са Преднацртом устава ФСРЈ и позива на
јавну дискусију о уставу.
На иницијативу органа радничког управљања „Елке“ из Загреба, у Фабрици „Новкабел“ у Новом
Саду је 14. октобра одржан први заједнички састанак представника органа радничког
самоуправљања и друштвено-политичких организација из истих, посвећен проблемима
интеграције.
19. новембра пуштено је у рад одељење за производњу коаксијалних каблова. Пресецање врпце
извршио је Марин Цетинић, секретар за саобраћај и везе СИВ-а.
Састанком политичког актива 26. новембра, почела је дискусија о Преднацрту плана за 1963.
годину. Уводно излагање дао је генерални директор инж. Радивоје Марковић.
Раднички савет усвојио план производње за идућу годину. Повећање плана за идућу годину
износи 10%, а плана укупног прихода за 12,4%, извоз треба да се повећа за 15%, дохоци 8%, а
фондови 40%.

1963
 1963. година је почела дискусијом о Друштвеном плану за ову годину, припреми избора у
основним организацијама СК (избори су обављени у фебруару), о Преднацрту друштвеног плана
општине Светозарево, о изменама у Правилнику о расподели личних доходака.
 Коференција организације СК фабрике одржана је 10. марта, пред 176 делегата реферат о раду и
наредним задацима поднео је секретар Фабричког комитета, Стојан Андријашевић.17

16

17

У пратњи гостију су били: Добривоје Бошковић, секретар Среског комитета СК, Вита Петковић, председник Народног
одбора среза Светозарево, Видан Марјановић, потпредседник НО Среза, Милан Татић, секретар Општ. комитета СК,
Момчило Домановић, потпреседник НО општине светозарево, Раде Спасојевић, начелник СУП-а. Госте дочекали:
Милош Каменковић, председик РС, Стојан Андријашевић, секретар Фабричког комитета СК, Дамњан Јанићијевић,
председник Фабричког одбора синдиката, инж. Јован Опачић, технички директор, инж. Живојин Љутић, директор
производње, Света Марковић, секретар предузећа. Радивоје Марковић, генерални директор, госте је дочекао у граду.
Конференцији су присуствовали: Славко Зечевић, председник Народног одбора среза Крагујевац, Љубиша
Дамљановић, организациони секретар Среског комитета СК, Милан Татић, секретар Општинског комитета СК, као и
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 Генерални директор Радивоје Марковић је указао на значај даљих инвестиција у циљу
модернизације производње. „Оно што је данас модерно неће бити модерно сутра. Треба имати у
виду да савремена производња у фабрици не трпи никакву кампању. Све наше задатке морамо
посматрати комплексно и обављати их планирано. Поред напора за стално повећање производње
морамо водити рачуна о модернизацији фабрике и о новој технологији, о бољој организацији, а у вези
са тим и о обезбеђивању кадрова и кадровском јачању организације уопште. Исто тако, морамо се
борити за пласман наших производа и обезбеђење сировинске базе. Све су то задаци који се морају
истовремено посматрати и решавати, а то говори да у новонасталим условима и у овој
организацији мора да се промени и улога организације Савеза комуниста“18.
 За секретара поново је изабран Стојан Андријашевић, а за организационог секретара Милутин
Милосављевић, (на слици), из слабе струје. 19
 У Централни одбор синдиката радника индустрије и рударства
Југославије изабран је Дамњан Јанићијевић, 4. марта.
 Петнаести март је ушао у историју Фабрике као један од
најзначајних датума, пише лист „Каблови“. И ове године, поводом
смрти Моше Пијаде, организован је концерт у фабрици и академија
у граду. О својим сећањима на друга Мошу Пијаде говорио је
професор Др Јован Ђорђевић, председник Правног савета СИВ-а.
 Фабрички комитет СК доноси програм рада за
1963. годину. 20
 Koнференција жена Фабрике каблова одржана је 17. марта. Реферат
о раду и задацима организације жена поднела је Вера Тирменштајн,
председница одбора актива жена.21
ДАМЊАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ, висококвалификовани кабловски радни Фабрике каблова,
укључио се у рад омладинске организације још као петнаестогодишњи дечак, непосредно после
ослобођења, и дуги низ година радио је у њој као омладинац и омладински руководилац. Са три радне
акције (Шамац-Сарајево, Аутопут и Нови Београд) вратио се два пута као ударник, а по одслужењу
војног рока долази у нашу фабрику, где наставља своју активност и рад. Као врло активан
омладинац биран је у Срески комитет Народне омладине, а затим је председник Среског комитета
омладине Беличког среза. После реорганизације срезова изабран је за председника Општинског
комитета у Светозареву, а истовремено је члан Секретеријата Општинског комитета Савеза
комуниста и Општинског одбора Социјалистичког савеза. Као омладински руководилац учесник је на
Петом конгресу НО Србије и Шестом конгресу НО Југославије. Поред тога, био је делегат и на
Петом конгресу ССРНЈ. По повратку из партијске школе, Дамњан је 1958. године први пут изабран
за одборника Народног одбора општине. На следећим изборима изабран је поново за одборника у
Општинско веће произвођача и за председника овог већа.
За све време он је врло активно радио и у органима радничког управљања у фабрици, где је
неколико пута биран, а 1960. године изабран је за председника Радничког савета и ту дужност
обављао је пуне две године. Тада је изабран за председника Фабричког одбора синдиката, где се и
сада налази. Истовремено, он је члан Фабричког комитета СК, председништва Среског

18
19

20

21

представници СК из „Елке“ и „Рада Кончара“ из Загреба, „Новкабла“ из Новог Сада, Електронске индустрије „Филип
Кљајић“ из Крагујевца, Севојна, колектива Борског рудника, „Прве петољетке“ из Трстеника и РЕМБАС-а.
Лист „Каблови“, бр5 од 13 марта 1963. г. стр. 1.
У нови Фабрички комитет СК изабрани су: Радомир Михајловић, Стојан Андријашевић, Милутин Милосављевић,
Дамњан Јанићијевић, Павле Миркаило, Милан Мајкић, Мара Алексић, Драгиша Васиљевић, инж. Душан Стојковић,
Мирослав Антић, Олга Лацковић, Рајко Шобот, Драгослав Јевремовић, Сретен Живковић, инж. Драгиша Урошевић,
Војкан Тодоровић и Милош Каменковић.
Основне теме програма СК: (1) анализа избора, (2) организационо питање, (3) идеолошко политичко питање, (4)
друштвено-политичке организације, (5) извршење плана производње, (6) економске јединице и систем расподеле, (7)
радничко самоуправљање, (8) развој предузећа, (9) кадровска питања, (10) друштвени стандард, (11) спровођење
избора, избори у основним организацијама, (12) одржавање заједничких састанака СК Фабрике каблова, (13)
спровођење програма политичких мера.
Нови одбор актива жена: Деса Сврзић, Вера Тирменштајн, Љубица Николић, Нада Ранчић, Весела Јелић, Добрила
Станимировић, Марија Марковић, Вера Рајковић, Славко Марјановић, Богомир Грујић и Драгиша Шарчевић.
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синдикалног већа и Општинског синдикалног већа. Као делегат наше фабрике, учествовао је на
Конгресу металаца Југославије и Оснивачком конгресу Синдиката радника индустрије и рударства
Југославије, где је изабртан за члана Централног одбора.
Овако обимна политичка активност није му сметала да посвети пажњу и свом стручном
уздизању. Пошто је завршио вечерњу гимназију, наставља школовање у Центру за стручно
оспособљавање кадрова у нашој фабрици и са успехом стиче звање висококвалификованог кабловског
радника. (Биографија је дата приликом кандидатуре за посланика за Организационо-политичко веће
Савезне народне скупштине, „Каблови“, бр. 9, 1963.)
 Изборна фабричка конференција синдиката одржана је 31. марта, уз присуство 170 делегата и
гостију.22 Реферат о раду и наредним задацима поднео је Дамњан Јанићијевић, председник Фабричког
одбора синдиката. За председника је поново изабран Дамњан Јанићијевић, а за секретара
Станислав Живковић. 23
 Скупштина добровољног ватрогасног друштва одржана је 5. априла.
 Општински одбор социјалистичког савеза спроводи акцију уређења града и сеоских насеља у
част Дана младости.
 Кадровска служба фабрике у заједници са Фабричким одбором синдиката организује недељни
одмор и излете за чланове колектива и њихове породице у места: Сисевац, Грза, манастири
Раваница, Манасија, Јошаница и Каленић, Црни врх, Бељаница и др. места.
 У част предстојећих избора и првомајских празника заказано такмичење између синдикалних
подружница.
 Одлуком Савезног извршног већа генерални директор ФКС, инж. Радивоје Марковић, постављен
је за генералног директора Заједнице југословенске електропривреде.
 Посланички кандидати из Фабрике каблова: Жарко Којић за Републичко веће СРС,
ЖАРКО КОЈИЋ, руководилац машинске и ручне обраде предузећа,
постао је друштвено-политички активиста веома рано – још као ђак. Рођен је
1934. године у Мијатовцу. Завршио је Средњу техничку школу у Крагујевцу.
Као ђак постао је члан СК. По завршетку школе, као млад техничар, отпочео
је да ради у једном војном предузећу, где је биран у руководства Народне
омладине. Био је председник основне организације (сада актива) Народне
омладине, секретар Фабричког комитета и члан Градског комитета Народне
омладине.
Његова активност није престајала ни у Југословенској народној
армији. У својој јединици био је секретар основне организације Савеза
комуниста.
У предузеће је дошао 1957. године, укључио се у рад омладинске
организације. Убрзо је изабран за председника актива НО, а потом за члана
секретеријата основне организације у ЖУК-у. Као активиста укључио се и у рад органа радничког
управљања. Члан Радничког савета био је 5 година, члан Управног одбора два пута и скоро редовно
члан редовних и повремених комисија органа управљања и друштвено-политичких организација
фабрике и града. Биран је и у форуме организације СК, а годину дана је био секретар Фабричког
комитета Савеза комуниста. Истовремено, Жарко је обављао и разне друштвено-политичке
функције у Општини и срезу. Био је члан секретеријата Општинског и секретар Среског комитета
Народне омладине и Савеза комуниста и члан Среског одбора ССРН бившег среза Светозарево. Као
22

23

Конференцији су присуствовали: Љуба Стаменковић, секретар Среског синдикалног већа, Станиша Урошевић,
председник Народног одбора општине, Јова Иванчић и Милашин Цветковић председник и секретар Општинског
синдикалног већа, инж. Радивоје Марковић, генерални директор, инж. Јован Опачић, технички директор,
представници синдикалних организација колектива: „Елка“ и „Раде Кончар“ из Загреба, „Новкабел“ Нови Сад,
Електронска индустрија Ниш, Ваљаоница бакра Севојно, „Магнохром“ Краљево, „Прва петолетка“ Трстеник, „Филип
Кљајић“ Крагујевац и Српске фабрике стакла Параћин.
У нови Фабрички одбор синдиката изабрани су: Др Александар Костић, Станислав Живковић, Радмила Максимовић,
Богомир Грујић, Владимир Милановић, Гвозден Илић, Секула Цвијетић, Драгиша Шарчевић, Дамњан Јанићијевић,
Цветко Јанковић, Васа Спасојевић, Сава Грујин, Милица Радовановић, Светозар Тасић, Светислав Милановић, Марија
Јовановић, Милорад Младеновић и инж. Драшко Накић.
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делегат учествовао је у раду задњег Конгреса ССРНС и Југословенског националног конгреса за
заштиту деце и омладине.
Поред функција у друштвеним организацијама, активно је радио и у другим организацијама. Био је
члан иницијативног одбора за оснивање друштва електромашинаца, члан управе овог друштва и
члан секретаријата Среског одбора Народне омладине.
Сада друг Жарко обавља функције члана неких комисија при Фабричком комитету СК и Народном
одбору општине, а осим тога ванредан је студент првог степена Машинског факултета на пункту
при Центру за стручно образовање кадрова. (Биографија је дата приликом кандидатуре за
Републичко веће СРС, „Каблови“ бр. 9, 1963. стр. 7).
Дамњан Јанићијевић за Организационо-политичко веће Савезне народне скупштине, Јован Опачић
за Привредно веће СРС. Предложени су и кандидати за Општинску скупштину.24
 На седници Радничког савета 26. априла извршен је избор новог Управног одбора предузећа.25 За
председника изабран је Јанко Петровић, а за заменика Животије Николић.
 За 25. мај организује се митинг у фабрици и шаље поздравно писмо другу Титу за 71. рођендан.
 На седници Радничког савета 5. маја извршена је примопредаја дужности генералног директора,
када је инж. Јован Опачић, технички директор, постављен на дужност генералног директора.
ЈОВАН ОПАЧИЋ, технички директор, рођен је 1926. године, дипломирао на
Електротехничком факултету у Београду 1951. године, Учесник је НОР-а,
ратни војни инвалид.
У Фабрици каблова је од 1951. године на радном месту шефа
монтаже електране. Његов долазак у Фабрику каблова представљао је
истовремено прве стручњаке који су директно са факултета пристизали у
Фабрику, која је још увек представљала само велико градилиште. Друг
Опачић је још од самог почетка испољио изванредну способност, како као
стручњак за своје послове, тако и за организационе и друге проблеме, којих је
у новој фабрици било на претек. После завршене монтаже електране
постављен је за шефа погона енергетских каблова, где је дао свој велики
допринос у формирању овог великог и компликованог (технички) погона. Са
дужности шефа погона енергетских каблова постављен је за директора
сектора техничке контроле, на којој је дужности остао 5 година. За то
време практично је формирао техничку контролу и оспособио да може у потпуности да задовољи
савремену производњу каблова и кабловске технологије. Са дужности директора техничке контроле
постављен је за техничког директора у априлу 1958. године, на којој се дужности и сада налази.
Као члан Савеза комуниста друг Опачић је поред својих дужности које има у фабрици
активан друштвено-политички радник. Биран је у органе управљања фабрике и форуме друштвено24

25

Кандидати за Општинску скупштину: Миладин Николић, бригадир из погона Лак жице, инж. Надежда
Антонијевић, шеф исп. станице ЕК, Милош Каменковић, пословођа у ЖУК-у, Радомир Михајловић, први грејач из
ваљаонице, Драгослав Јевремовић, службеник комерц. сектора, инж. Драшко Накић, директор сектора за
унапређење организације и економике, Мирослав Јовановић, ВКВ електричар, Марија Јовановић, служб. сектора техн.
контроле, Радмила максимовић, заменик шефа трансп. сектора, Милош Плавшић, ПК радник ГПВЦ, Павле
Миркаило, шеф одељења ЕК, Надица Михајловић, ПК радница слабе струје, Марија Марковић, ПК радница ТК,
Гвозден Илић, пословођа полирнице, Светомир Младеновић, пословођа у ливници, инж. Душан Стојковић, шеф
конструкционог бироа, Миодраг Радисављевић, службеник, Владислав Пармаковић, економиста. Јован Опачић, инж.
(Кандидати који нису болдирани нису изабрани).
Трећег јуна извршено је конституисање Општинске скупштине и изабрани су одборници Среске скупштине и посланици
радних заједница Републичке и Савезне скупштине.
За председника Општинског већа изабран је Милош Каменковић. Као одборници у Среску скупштину изабрани су
из Већа радних заједница Миркаило Павле, Нада Антонијевић, Надица Михајловић, Радомир Михајловић, Драшко
Накић. За Републичку скупштину – за Републичко веће истакнут као кандидат Жарко Којић, техничар из ФКС, док је
за Привредно веће предложен Јован Опачић, генерални директор ФКС.
У нови Управни одбор ушли су: Ђорђе Ибрић (трансп. сектор), Животије Николић (ЖУК), Живадин Васиљевић (јака
струја), Никола Абадић (ТК), Младен Станковић (ГПВЦ), Драгољуб Јовановић (лакирница), Видан Станојевић (служба
одржавања), Душан Бјелобаба (сл. одржавања), Јанко Петровић (сектор за развој), Љубиша Величковић (комерц.
сектор).
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КОРЕНИ
политичких организација–Фабрички комитет Савеза комуниста, Општински одбор
Социјалистичког савеза радног народа, био је више година одборник Народног одбора општине и
Народног одбора среза члан Управног одбора удружења техничара и инжењера Југославије,
председник Савета Електротехничког факултета „Никола Тесла“ у Београду и дугогодишњи
председник Савета за комуналне послове Народног одбора општине Светозарево.
Поред предлога за посланичког кандидата, Опачић је предложен и за кандидата за
одборника општинске скупштине. (Биографија је дата приликом кандидатуре за посланика за
Привредно веће СРС, „Каблови“, бр. 9/1963. стр. 7)
 Фабрички комитет СК одржао је 14. маја састанак посвећен анализи рада основних организација
и проблемима организационо-политичког рада после IV Пленума ЦК СКЈ.
 После састанка Фабричког комитета СК, одржан је заједнички састанак чланова СК, на коме је
Стојан Андријашевић, секретар Фабричког комитета СК, поднео реферат о задацима комуниста на
извршавању производних задатака. Заједнички напори чланова колектива и друштвено-политичких
организација допринели су да је извршење плана за прву половину године реализовано са 101,2%.
На изборима за посланике Републичког и Савезног већа је масован одзив бирача. 26 Из ФКС бирани
су – Жарко Којић за посланика Републичког већа, Воја Антић (на слици) за посланика
Савезног већа.
 На седници од 2. јуна донета је одлука о додели кредита за индивидуалну стамбену изградњу.
 На састанку Среског комитета СК у Крагујевцу 17. јула, за члана Среског комитета СК изабран је
инж. Јован Опачић, генерални директор ФКС, а разрешен Радивоје
Марковић, који је премештен на нову дужност у Београд.
 Приликом разматрања извештаја о шестомесечном пословању, на
седници Радничког савета 26. јула највише дискусије је било о
економичности. На истој седници донета је одлука о оснивању кабловске
школе при Фабрици.
 Фабрика каблова је после пријема психолога, засновала радни однос са
социјалним радником у кадровској служби.
 После вести о катастрофалном земљотресу у Скопљу, Фабрика каблова
је дала помоћ у износу 15.500.000 динара.
 Острва Раб и Голи везани за копно подморским енергетским каблом (6тог августа), електрична енергија која ће се добијати је 9 пута јефтинија од
енергије која се добијала из агрегата.
 „Питање интеграције кабловске индустрије узето је у разматрање у свим трима фабрикама
каблова после објављених интенција и одлука ЦК СКЈ, као и познатих говора друга Тита о овом
питању“, пишу „Каблови“. На седници Радничког савета од 30. августа, прихваћени су основни
принципи интеграције индустрије каблова Југославије.27
 За 10 година у ФКС 121 члан колектива добија ручни часовник.
 До 1. октобра уписано 18,5 милиона динара народног зајма за изградњу Скопља, а 11. октобра
Раднички савет донео одлуку да се упише 60 милиона зајма за изградњу Скопља.
 Први ученици кабловске струке, 19 девојчица и 57 мушкараца, биће први школовани радници у
кабловској школи.
 Збор чланова Савеза комуниста ФКС одржава се 27. октобра. Реферат о задацима чланова СК у
седмогодишњем развоју Фабрике поднео је Стојан Андријашевић, секретар Фабричког комитета
СК.28
26
27

28

У општинии 94,37% за републичког и 95,64% за савезног посланика.
По питању будуће интеграције, Раднички савет ФКС је инсистирао на: (1) подели рада, у циљу специјализације, (2)
остварењу јединствене политике пласмана производње, (3) набавци сировина, репродукционог материјала и
инвестиционих добара, коју врши централизована служба са седиштем у Светозареву, (4) финансијском пословању, (5)
јединственој служби за развој и научно истраживање у Светозареву, (6) најпогоднијем виду интеграције - формирање
једне радне организације, (7) седиште новоформиране радне организације да буде у Светозареву, (8) да орган
управљања нове радне организације буде раднички савет, који ће бити носилац јединствене пословне политике.
Конференцији су присуствовали Милутин Милошевић, потпреседник Среске скупштине среза Крагујевац, Јова
Иванчић, председник Општинског синдикалног већа, Жарко Којић, републички народни посланик, и представници
„Елке“ из Загреба.
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 Совјетска парламентарна делегација, која је била гост Савезне
скупштине, посетила је 16. новембра Фабрику каблова.29 У фабричкој хали
организован је митинг. Председник Фабричког одбора синдиката, Дамњан
Јанићијевић, је отворио митинг и поздравио госте.
 Фабричка конференција Савеза омладине одржава се 24. новембра.
Реферат о наредним задацима поднео је Војкан Тодоровић, председник
Фабричког комитета СО.30 Изабран нови Фабрички комитет СО.31 За
председника изабран је Милован Филиповић.
 У понедељак, 23. децембра, звук сирене објавио је да је испуњен
овогодишњи план производње, седам дана пре рока.
 Приликом усвајања завршног рачуна за 1963. годину, на седници
Радничког савета констатован је пораст производње искључиво кроз
продуктивност, јер повећање броја запослених износило је 2,5%. Укупан
приход за 1963. г, који представља наплаћену реализацију, већи је за 32,18% у односу на 1962. годину
и 4,57% од планираног. Наплаћена реализација у земљи већа је за 35,4%, а у извозу за 24,5% у односу
на 1962. годину. У односу на планирану реализацију, већа је за 4,57%. Повећање производње у 119
грани износи 16,2% у тонама и 29,4% у километрима. Исплаћени лични дохоци по основу
продуктивности, економичности, општег успеха пословања повећани су односу на 1962. годину за
13,69%.32

1964
 Дискусија на Радничком савету приликом усвајања плана за 1964. годину (23. децембра)
показала је оптимизам и поред великих задатака. Закључено је да је потребна ангажованост од првог
дана нове године. У том духу теку дискусије у свим економским јединицама, политичким активима,
синдикалним организацијама.
 Тако, комисија за коришћење радног времена и радну дисциплину представила је политичком
активу фабрике материјал о коришћењу производних капацитета и радној дисциплини. Овај
материјал је разматран и на седници Радничког савета у априлу.
 Бен Бела и Тито посетили су Фабрику каблова.33
Конференција разматра седмогодишњи развој Фабрике, и констатује да у наредном седмогодишњем периоду треба да
се оствари двоструко већа производња, разматрају се нове инвестиције, кадровске потребе да би се остварио
перспективни седмогодишњи развој.
29
Делегацију је предводио Кирил Мазуров, члан Врховног совјета СССР-а. У пратњи се налазили Пашко Ромац,
савезни посланик, Радисав Недељковић, републички посланик, Добривоје Бошковић, секретар Среског комитета
СК, Вита Петковић, председник Среског одбора ССРН, Добрица Стојановић, начелник СУП-а среза, Животије
Антић, савезни посланик, Жарко Којић, републички посланик, Станиша Урошевић, председник Општинске
скупштине, Милан Татић, секретар Општинског комитета СК.
30
Конференцији су присуствовали Милан Татић, секретар Општинског комитета СК, Радмило Богдановић, председник
Општинског комитета СО, Иван Стојановић, члан секретеријата Среског комитета СО, као и председници ДПО ФКС
и представници других радних организација.
31
Изабрани су: Милован Филиповић, Родољуб Јанковић, Латинка Миловановић, Радомир Марковић, Миомир Ђокић,
Милосав Стефановић, Драгомир Филиповић, Милија Недељковић.
32
Просечна
лична
примања
радника
и
службеника
по
категоријама
у
1963.
години:
__________________________________________________________________________________
Радници
прос. прим.
индекс
Службеници
прос. прим.
индекс
______________________________________________________________________________________
Р-1 висококвалиф.
41.405
15,87%
С-1 висока сп.
59.285
11,82%
Р-2 стручни рад.
33.712
20,84%
С-2 виша спр.
47.373
21,90%
Р-3 квалификов. р.
29.056
20,91%
С-3 средња сп.
34.791
18,92%
Р-4 обучени рад.
25.118
23,16%
С-4 непот. сред.
27.544
29,98%
Р-5 полуквалиф.
23.514
19,03%
С-5 основна шк.
27.498
28,88%
Р-6 неквалиф.р.
21.508
27,00%
С-6 непот. осн.
20.187
14,00%
_______________________________________________________________________________________
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 Раднички савет усваја План инвестиција за 1964. годину.34
 Први квартал је успешно завршен: у кабловској производњи са 4,5% изнад плана у тонама и 21%
у километрима.
 Фабрички комитет СК дискутује о материјалима са VI Пленума ЦК СК и доноси конкретне
закључке.
 Парламентарна делегација Бразила посетила је ФКС 30. марта.
 Од 15. марта у колективу је дат на дискусију Преднацрт статута ФКС.
 Годишња конференција СК одржава се 31. маја, пред 180 делегата изабраних у основним
организацијама и уз присуство гостију из других радних организација.35 Реферат „Наредни задаци на
подизању животног стандарда и идеолошко-политичког уздизања чланова СК“ поднео је Стојан
Андријашевић, секретар Фабричког комитета СК. Са конференције упућени су поздравни телеграми
Генералном секретару СКЈ – другу Титу, и Централном комитету СКЈ. На конференцији је изабран
нови Фабрички комитет СК.36
 За секретара је изабран Милош Каменковић, а за организационог секретара Милутин
Милосављевић.
 На изборима за Раднички савет гласало је 89% бирача.37 За председника РС изабран је Гвозден
Илић, висококвалификовани кабловски радник, за заменика
33

34

35

36

37

Са Председником Бен Белом допутовала је и алжирска делегација, затим Јован Веселинов, Душан Петровић – Шане,
Владимир Поповић, Милутин Морача, Богдан Црнобрња и др. Дочеку су присуствовали представници Среза: Славко
Зечевић, председник Скупштине среза, Добривоје Бошковић, секретар Среског комитета СК, Витомир Петковић,
председник Среског одбора ССРН, Станиша Урошевић, председник Скупштине општине, Милан Татић, секретар
Општинског комитета СК, Драгољуб Младеновић, председник Општинског одбора ССРН, Јова Иванчић, председник
Општинског синдикалног већа и др. Дочеку у фабрици су присутни сви представници друштвених и политичких
организација Фабрике.
Расположива средства за 1964. годину износе 794 милиона динара. Са овим средствима треба да се заврше сви започети
радови на погону у Рековцу (390 милиона динара), за постројење за рециркулацију воде у ваљаоници и ливници (38
милиона), за развојни центар (15 милиона), за нова постројења за импрегнацију каблова, што укупно износи 811.360.000
динара.
Раднички савет је донео одлуку да се одобри зајам који расписује Привредна банка Србије у износу 50 милиона динара,
а такође да се одобри зајам од 80 милиона динара Општинском инвестиционом фонду за доградњу „Елмоса“ и Ливнице
„Милан Мијалковић“
Фонд заједничке потрошње износи 580 милиона динара. Од ових средстава издвојиће се 75 милиона као помоћ
општини за решавање питања стандарда.
Присутни гости су из организација СК из „Елке“, и „Рада Кончара“ из Загреба, „Новкабела“ из Новог Сада, „3 маја“ из
Ријеке, „Прве петолетке“ из Трстеника, Железаре Смедерево, Електронске индустрије и „Ђуро Салаја“ из Ниша,
Фабрике штофа из Параћина, „Будућности“ из Светозарева.
Конференцији су присуствовали Благоје Којадиновић и Милован Павићевић, чланови Среског комитета СК, Милан
Татић, секретар Општинског комитета СК, Жарко Којић, републички народни посланик.
У Фабрички комитет СК изабрани су: Милош Каменковић, ВКВ кабловски радник, Сретен Живковић, службеник,
Драгољуб Максимовић, дипл. инж., Стојан Андријашевић, ВКВ кабловски радник, Миланка Марковић, дипл. правник,
Милован Бурић, ВКВ кабловски радник, Тихомир Анђелковић, службеник, Милутин Милосављевић, ВКВ кабловски
радник, Љубица Николић, КВ кабловски радник, Милован Николић, ВКВ кабловски радник, Радомир Михајловић, ВКВ
ваљач, Ружа Милојковић, КВ кабловска радница, Цветко Јанковић, КВ кабловски радник, Милован Филиповић, ВКВ
металски радник, Милка Михајловић, КВ кабловска радница.
У нови Раднички савет изабрани су: Милутин Радуловић (ливница), Живорад Милановић Љубинко Тодоровић
(ваљаоница), Будимир Павловић, Љубодраг Бркић, Миливоје Бурић, Гвозден Илић, Светислав Милетић, Мирослава
Петровић (ЖУК), Милан Митровић, Гмитар Мишић, Милорад Стојчић (енергетски каблови), Никола Абадић, Драги
Илић, Радисав Лукић, Станиша Вујичић, Милан Стојановић (телеком. каблови), Стојадин Тасић, Драгиша Илић, Милан
Вулетић, Аврам Миленковић, Ашанин Милић, Милан Мајкић, Живадин Станојевић, Драгутин Стевановић, Десанка
Атанасковић (гумара и ПВЦ), Бранислав Ђорић, Младен Михајловић, Милан Павићевић (лакирница), Обрад
Станојевић (помоћни погон), Добривоје Којић (електрична централа), Радмила Максимовић, Милан Алексић, Михајло
Аризановић (транспортни сектор), Душан Станковић, Раде Звијерац, Душан Симић, Александар Поповић, Радомир
Марковић, Милосав Милосављевић, Милутин Поповић, Петар Мутијан, Миодраг Радисављевић (служба одржавања),
Љиљана Даниловић (организација и економика), Живко Лукачевић, Станоје Милојевић, Милан Марисављевић (сектор
општих и кадровских послова), Миладин Вељковић, Драгољуб Ђукић, Драгиша Јовановић /комерцијални сектор/,
Љубодраг Поповић, Александар Ђомлија (финансијски сектор), Миодраг Стевановић, Негосава богојевић, Милован
Бурић (техничка контрола), Драгољуб Максимовић, Јанко Петровић (сектор за развој), Милутин Стојановић
(производња и ХТЗ).
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председника Милан Павићевић; за председника Управног одбора изабран Драгољуб Максимовић,
дипл. електро инжењер, (на слици) за заменика Бранислав Ђорић.38
 На Општинској конференцији СК изабран је нови Општински комитет СК.
За секретара Општинског комитета изабран је Жарко Којић из ФКС. Из
Фабрике каблова бирани су Стојан Андријашевић, Момчило Домановић,
Гвозден Илић, Марија Јовановић, Милутин Милосављевић и Драшко Накић.
Конференција је изабрала и 4 делегата за Осми конгрес СКЈ. Међу кандидатима
су и Анка Послановић из ФКС и Радивоје Марковић, бивши генерални директор
ФКС.
 Екипа Фабрике каблова, састављена од 21 инжењера, техничара и других
стручних радника, која је учествовала у помоћи порушеном Скопљу од првог
дана катастрофе, одликована је Орденом братства и јединства са сребрним
венцем од Председника Републике Јосипа Броза Тита. Поводом јубилеја –
двадесетогодишњице боравка Врховног штаба и друга Тита на Вису, острво ће добити електричну
енергију преко кабла израђеног у Фабрици каблова /јул 1964/.
 Норвешка парламентарна делегација, која је била гост Савезне скупштине, била је гост
Радничког савета ФКС 15. септембра. Делегацију је пратио Едвард Кардељ, председник Савезне
скупштине, Душан Петровић, председник Скупштине СР Србије, као и представници среза и
општине.
 Годишња конференција Савеза омладине ФКС
истиче да је васпитање младих најважнији друштвенополитички задатак. Изабран је нови Фабрички
комитет СО. За председника поново је изабран
Милован Филиповић, а за секретара Ратко Јегдић.
39

 „Новембра 27. потпредседник Скупштине среза
Крагујевац, Милутин Милошевић, пресекао је врпцу
на улазу у халу и тим свечаним чином пустио у
редовну производњу овај погон у част Дана Републике
и VIII Конгреса СКЈ“, обележио је лист „Каблови“ овај
тренутак почетка редовне производње каблова у Рековцу. 40
 Раднички савет је 27. новембра донео одлуку о помоћи поплављенима у Загребу: 3 милиона
уплаћено је штабу за настрадале и по 3 милиона додељени су члановима колектива „Елке“ и „Раде
Кончара“.
 Седмог децембра одржава се митинг поводом Осмог конгреса СКЈ и шаље поздравни телеграм.
 Раднички савет доноси одлуку да се од 1. јануара уведе скраћено радно време у целој Фабрици.
 Управни одбор и политички актив усвојили су и предложили да се дају на дискусију контуре
плана за идућу годину.
Вредност робне производње планиране за ову годину износи око 58 милијарди динара, за идућу
годину планира се 66 милијарди динара. Предвиђа се да обим производње у 114 грани буде мањи за
14%, у свим осталим гранама планира се повећање, а у кабловској планира се повећање у тонама за
18%, а по вредности за 20%. Код предлога повећања водило се рачуна о новим капацитетима
(Рековац), боље коришћење постојећих капацитета и могућности повећавања продуктивности рада.
Под предпоставком да укупан приход порасте за 19,1%, укупан доходак ће порасти за 28,6%.
38

39
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У нови Управни одбор изабрани су: Милан Алексић, Милован Бурић, Бранислав Ђорић, Драгиша Илић, Живко
Лукачевић, Радислав Лукић, Гмитар Мишић, Радмила Максимовић, Драгољуб Максимовић и Љубинко Тодоровић, а за
заменике су изабрани: Никола Абадић, Љубодраг Бркић, Драгиша Јовановић, Живорад Милановић и Радомир
Марковић.
Фабрички комитет СО: Милован Филиповић, Ратко Јегдић, Загорка Милошевић, Дивна Марковић, Радомир
Марковић, Милорад Милошевић, Лепојка Јовановић, Верица Миловановић, Селимир Петровић, Душан Марковић,
Милосав Максимовић, Слободан Ђорђевић, Верица Барић, Драгиња Костић, Златимир Милић.
Ко присуствује овом свечаном чину: Славко Зечевић, председник Скупштине среза Крагујевац, Добривоје Бошковић,
секретар ЦК СКЈ, Вита Петковић, председник СО ССРН, Брана Стојановић, председник Привредне коморе, народни
херој Милоје Милојевић, генерал пуковник.
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Планирани обим производње треба реализовати уз минимално повећање броја запослених – од 2 до
2,5% од укупног броја запослених, или 100 до 120 нових радника. (После повећања цена основних

сировина овај је делимично ревидиран у априлу 1965. на седници РС.)

 Децембар протиче у дискусијама о извршењу плана за 1964. годину41 и предложеном плану за
наредну годину по синдикалним подружницама и радним јединицама, а у политичким активима о
разради материјала са Осмог конгреса СКЈ.

1965
 Раднички савет ФКС усвојио је План за 1965. годину 30. децембра минуле године. Јануар
протиче у знаку разматрања примедби на корекције личних доходака у правилнику о расподели
личних доходака на заједничком састанку
Фабричког одбора синдиката и Фабричког комитета СК. У том смислу, аналитичка процена радних
места постаје актуелна, па је упућен захтев да овај посао обави Институт за организацију рада и
аутоматизацију из Београда.
 У основним организацијама СК у току је разрада материјала са Осмог конгреса СКЈ. По радним
јединицама се дискутује о плану производње и унутрашњим резервама, да би се исти реализовао.

Радомир Марковић, индустријски радник, нови председник
Општинског комитета Савеза омладине.

На седници Радничког савета 4. фебруара усвојен је Правилник о
изградњи, расподели, продаји и одржавању станова.

Фебруар обележавају годишње конференције синдикалних подружница.

Као и претходних година, март обележава свечана академија поводом
смрти Моше Пијаде, на којој говори Радивој Давидовић, члан ЦК СКЈ.
Предложени су и кандидати за одборнике Општинске скупштине42, а на
ванредној Општинској конференцији СК изабрани су делегати за Пети конгрес
Савеза комуниста Србије.43

После одлуке Савезног извршног већа о повећању цена бакра и олова
(под условом да су на снази нове цене бакра и олова), по завршном рачуну у 1964. години био би
мањи доходак за 1,445.000.000 динара. Зато, да би се одржао остварени доходак из 1964. године, у
1965. години мора да се повећа обим производње уз повећање економичности искоришћења
основних репродукционих материјала.
 На основу предлога комисије за техничка унапређења и објашњења Генералног директора,
награђени су радници за техничко унапређење. 44
 Годишња конференција синдикалне организације одржана је 14. марта са темом „Даље
усавршавање радничког самоуправљања и система унутрашње расподеле“. Реферат о наредним
задацима је поднео Дамњан Јанићијевић, председник Фабричког одбора синдиката.45
41
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Остварени укупни приход у 1964. години износи 54,375.522.000 динара. Укупан доходак предузећа у односу на
планирани већи је за 114,3% . У овој години највеће је повећање личних доходака за период од седам година уназад.
Највише су добили носиоци производње (квалификовани радници – 18%, висококвалификовани – 13%, док је
службеницима повећан стартни основ за 5%, чиме је умањен распон између радника и службеника. Исплаћено је 319
милиона на основу општег успеха предузећа, као и 32 милиона на основу економичности. На основу ових примања
остварен је просечан лични доходак од 43.682 динара, што је за 40% више него у 1963. години. Просек у
електроиндустрији је 38.500 динара. Радницима у призводњи лични дохоци су порасли за 41,7%, осталима за 33,3% у
односу на прошлу годину).
Предложени су: Ненад Пејић, Милан Недељковић (комерц. Послови), Дамњан Ивановић, Срећко Ђорђевић (техничка
контрола), Шобот Рајко, Обрен Огњановић, Ратко Јегдић, Видан Станојевић (служба одржавања), Милорад Јовић,
Марко Савић (енергетски каблови).
Из Фабрике каблова изабрани су: Жарко Којић, секретар Општинског комитета СК, Милош Живановић и Стојан
Андријашевић. Од осталих: Божана Јакић, домаћица, Мијан Милетић, из „Јухора“ и Антоније Исаковић, књижевник из
Београда.
Награђени су: инж. Ранчић Велимир (134.250 дин.), Јованов Петар (33.4оо дин.), Стефановић Драгољуб (120.000 дин.),
Ђурић Живота (30.000 дин.), Радивојевић Славко (30.000 дин.).

167

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
 Изабран је нови Фабрички одбор синдиката.46 За председника Фабричког одбора синдиката
поново је изабран Дамњан Јанићијевић, а за секретара Драгиша Шарчевић.
 На предизборним састанцима у ФКС за посланичке кандидате предложени су: за Привредно веће
Јован Опачић, генерални директор Фабрике каблова; за посланичке кандидате при Републичкој
скупштини – за Републичко веће Милош Каменковић, секретар Фабричког комитета СК; за
Привредно веће Драшко Накић, директор производње ФКС.
 За одборнике Већа радних заједница Општинске скупштине бирани су у ФКС-у: Радомир Савић
(из ЖУК-а), Марко Савић (из јаке струје), Шобот Рајко и Ратко Јегдић (одржавање), Дамњан
Ивановић (техн. сектор), Ненад Пејић (комерц. сектор).
 Чехословачка привредна делегација посетила ФКС 6. априла.
Избори за нове чланове Радничког
савета обављени су 22. априла, а
конституисање обављено је 28.
априла. За председника је поново
изабран Гвозден Илић, за заменика
Милан Павићевић; за председника
Управног одбора поново је изабран
Драгољуб Максимовић.47
 Књижевници Иван Братко и
Антоније Исаковић посетили ФКС.
 На Петом конгресу Савеза
комуниста Србије између 137 чланова
Централног комитета изабран је и
Гвозден Илић,
висококвалификовани радник, пословођа, председник Радничког савета ФКС и члан Општинског
комитета СК.
45
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Конференцији су присуствовали: Миодраг Павловић, члан Републичког одбора синдиката за индустрију и рударство,
Благоје Којадиновић, председник Среског синдикалног већа, Жарко Којић, секретар Општинског комитета СК, Јова
Иванчић, председник Општинског синдикалног већа, Станиша Урошевић, председник Скупштине Светозарево и
делегати синдикалних организација радних колектива: „3 мај“ Ријека, „Искра“ Крањ, „Елка“ и „Раде Кончар“ Загреб,
„Новкабел“ Нови Сад, „Вискоза“ Лозница, Рудничко-топионичарски басен - Бор, Железара Смедерево, „Филип Кљајић“
и „Заводи Црвена Застава“ Крагујевац, Заводи ЕИ Ниш, Српска фабрика стакла Параћин, Ваљаоница бакра Севојно,
„Бранко Крсмановић“ Параћин, Фабрика цемента Поповац, „Рембас“ Деспотовац, Жељезара Зеница, „Прва Петољетка“
Трстеник, „Магнохром“ Краљево, „14 октобар“ Крушевац и радне организације из Светозарева.
Нови Фабрички одбор синдиката: Дамњан Јанићијевић, ВКВ радник из општег сектора, Мирослав Јовановић, ВКВ
радник из електричне централе, Милорад Петровић, КВ радник из лакирнице, Нада Антонијевић, дип. инж. из техничке
контроле, Јездимир Ђокић, ВКВ из машин. одржавања, Светомир Младеновић, ВКВ радник из ливнице, Др Милан
Петруновић, лекар из Здравствене станице, Милорад Матић, радник из погона у Рековцу, Животије Николић, ВКВ
радник из ЖУК-а, Радован Радосављевић, КВ радник из помоћног погона, Милосав Савић, КВ радник из техн.
контроле, Милан Младеновић, КВ радник из ваљаонице, Гордана Милосављевић, службеник радничког ресторана,
Ружица Свалина, КВ радник из слабе струје, Милосав Манојловић, ВКВ радник из ГПВЦ-а, Милан Вукелић, радник из
ГПВЦ-а, Милосав Костић, ВКВ радник из ЖУК-а, Лепосава Станојевић, инж. из погона ГПВЦ-а, Младен Вујић,
службеник финанс. сектора, Милорад Младеновић, дип. економиста из комерц. сектора, Миодраг Станојевић, техничар
из техн. сектора, Драгиша Шарчевић, техничар из слабе струје, Видан Станојевић, КВ радник грађевинског одржавања.
Чланови Радничког савета: ЖУК – Сава Милутиновић, Петар Вујичић, Момчило Матејић, Гвозден Илић, Зоран
Васић, Животије Николић; ГПВЦ – Аврам Миленковић, Драгиша Илић, Милан Арсић, Живорад Мијушковић, Божидар
Васиљевић, Живорад Милутиновић, Миладин Соколовић, Елимир Рачмањ; Сектор одржавања – Стеван Дабић, Антон
Нистер, Живојин Јанковић, Душан Ристић, Бранислав Нићифоровић, Миладин Лукић, Радосав Маринковић, Боривоје
Савић, Милош Станојевић; Сектор за организацију и економику – Миодраг Мирковић; Општи сектор – Петар
Марковић, Велибор Митић, Јосипа Младеновић; Сектор техничке контроле – Животије Милојевић, Топлица Пантић,
Радош Мићуновић.
Чланови Управног одбора: Драгиша Илић (ГПВЦ), Драгиша Јовановић (комерц. сектор), Драгољуб Максимовић
(сектор за развој), Сава Милутиновић (ЖУК), Велибор Митић (општи сектор), Милен Митровић (јака струја),
Бранислав Нићифоровић (служба одржавања), Љубодраг Поповић (финансијски сектор) и Обрад Станојевић (слаба
струја).
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 Омладина ФКС по трећи пут узастопно осваја прво место у четворомечу омладине „Утве“ из
Панчева, „Шинвоза“ из Зрењанина и „Победе“ из Новог Сада.
 У разговору са уредником „Каблова“ Стојан Андријашевић, делегат на Петом конгресу СК
Србије, о својој дискусији каже: „Истакао сам развијеност самоуправљања у нашим великим
предузећима, али и деформације које се јављају, нарочито у мањим привредним организацијама.
Указао сам на деформације, које произилазе због великог утицаја стручних служби – на технократске
и бирократске танденције.“
 У првом кварталу исказује се пад производње, што је разлог да Раднички савет 3. јуна расправља
о проблемима насталим у производњи. Сажето, дискусија је указала:
„ (1) Нове привредне мере, које су погодиле многе колективе, нису имале великог утицаја на
наш рад. Разлози за подбачај у производњи налазе се, углавном, у нама самима.
(2) Несхватљиво је да је залагање опало и продуктивност смањена у време када смо увели
скраћену радну недељу и када су лични дохоци знатно порасли.
(3) Колектив мора бити у мобилном стању, све док се не отклоне субјективне слабости које су
довеле до овакве ситуације.
(4) У отклањању слабости посебну улогу морају да одиграју друштвено-политичке
организације, а посебно организације Савеза комуниста, као водећа снага у колективу.“48
 Промене у Фабричком комитету СК: Милутин Милосављевић, секретар Фабричког
комитета (досадашњи секретар Милош Каменковић одлази на нову дужност републичког
посланика), Велимир Кнежевић, дипл. Правник, је изабран у Комитет за организационог
секретара, Родољуб Јанковић, метолостругар је нови члан Комитета.49
 После изречене дискусије о реализацији плана производње у првом кварталу године, 27. јуна
одржава се ванредна конференција СК ФКС, на којој је главна тема „Задаци комуниста на
повећању продуктивности и развијању самоуправљања“. Основни закључак је да комунисти
морају да делују личним примером.50 Исту тему ставља на дневни ред и Фабрички одбор
синдиката и истиче одговорност извршних одбора синдикалних подружница за спровођење
закључака.
 Заједнички састанак Фабричког комитета СК и Фабричког одбора синдиката (12. августа) је
посвећен разматрању валоризације личних доходака. Органима управљања предлаже се повећање
масе личних доходака у свим радним јединицама за 15%, с тим да се одлука о унутрашњој
расподели утврди аналитичком проценом радних места у октобру. 51
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Закључци Радничког савета: „1. Да је обим производње у физичким и вредносним показатељима испод постављеног
плана; 2. Да је остварење норма часова рада у подбачају код свих радних јединица, изузев код радне јединице
телекомуникационих каблова; 3. Да је рад по норми мање заступљен за 12% у односу на исти период прошле године; 4.
Да су неоправдани изостанци повећани за 42%, а неплаћено одсуство за 12% у односу на исти период прошле године;
5. Време проведено на раду смањено је у односу на прошлу годину; 6. Продуктивност рада, мерена кроз остварене
норма часове по запосленом, мања је за 5% у односу на исти период прошле године; 7. Остварени лични дохоци по
запосленом већи су за 27,3% у односу на исти период прошле године; 8. Коришћење капацитета за 4 месеца ове године
износи 84,72%, док је у 1963. години износио 85,5%, а у 1964. години 89,71%; 9. Изгубљени часови код производних
машина због разних врста застоја износе 150.000 часова, док су за 4 месеца прошле године износили 102.000 часова,
што је за 47% више у односу на исти период прошле године.“ („Каблови“, бр. 12. од 15. јуна 1965).
Дужности члана Фабричког комитета ослобођена је Милка Михајловић, радница јаке струје из породичних разлога, и
Јанко Петровић, јер се налази на двогодишњем редовном школовању као стипендиста Фабрике.
Конференцији су присуствовали, као гости, Славко Зечевић, члан ЦК СКС, Љубиша Дамњановић, организациони
секретар СК, Жарко Којић, политички секретар Општинског комитета СК, Јован Иванчић, председник Општинског
синдикалног већа, Драгољуб Младеновић, председник Општинског одбора ССРН и Милош Каменковић, посланик
Републичког већа. Присутни су и представници радних организација, које су биле присутне и на претходној
конференцији СК.
У образложењу се истиче да 15% делимично компензује поскупљење и трошкове живота и не нарушава односе између
категорија радника. Истовремено, не доприноси високом повећању најнижих категорија, које су достигле просек
36.000, што је веома високо у односу на просечне личне дохотке ових категорија у комуни, срезу, републици и
федерацији. За категорије Р-6 и Р-5 и С-6 и С-5 „треба водити рачуна о приближно једнаком старту на нивоу комуне и
свесно, кроз политику расподеле, стимулисати ове кадрове да флуктуирају у пољопривреду, рударство и
грађевинарство, где се осећа недостатак радне снаге.“ Распони између највиших и најнижих категорија у Фабрици
показују задњих година тенденцију сужавања. Однос између највишег и најнижег стартног основа био је 1956. године
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 Председник Скупштине Србије Душан Петровић – Шане посетио је ФКС и разговарао о
ситуацији у колективу после ступања привредне реформе, 26. августа и оценио је да колектив добро
стоји, али, с обзиром на перспективу, има мало стручних кадрова.52
 С обзиром на недостатак репродукционог материјала, план производње погона ГПВЦ за 6
месеци остварен је само 74,4%, са неизвесним изгледима да ће се услови променити до краја године,
донета је одлука на Радничком савету о измени плана производње.
 За десет година у ФКС ове године награду ће добити 568 радника.53
 Раднички савет је разматрао деветомесечно пословање (29.октобра) и усвојио ребаланс
финансијског плана. До ребаланса финансијског плана је дошло због измене плана производње радне
јединице ГПВЦ.54
 Раднички савет је, после двогодишњег рада, на седници од 20. октобра
усвојио Статут радне Фабрике каблова. Статут ступа на снагу 20. новембра 1965.
године.
 Једанаеста изборна конференција Савеза омладине ФКС одржана је
почетком новембра, на којој се расправљало о актуелним проблемима младих и
њиховом активном укључивању колектив. За новог председника СО изабран је
Ратко Јегдић (на слици), а секретар Стојан Михајловић. 55
 Новембар. Одржава се Пленум Фабричког одбора синдиката. Основно
питање које је покренуто: доходак спустити у радне јединице.56
 Са децембром завршио се десетогодишњи период успона Фабрике каблова.
Најзаслужнијим члановима колектива уручене су јубиларне награде – 380
чланова колектива добили су јубиларне плакете, а тројица и новчане награде. На дан фабрике, 17.
децембра, одржан је свечани митинг у пролазној хали. На митингу су говорили Дамњан
Јанићијевић, председник Фабричког одбора синдиката, Јован Опачић, генерални директор ФКС, и
Михајло Швабић, члан Извршнок комитета ЦК СКС и председник Главног одбора ССРН Србије.57
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1:7,21; 1959. г. био је 1:6,31; 1962. г. био је 1:5,00; 1965. г. је 1:4,85. Треба истаћи да је просечни лични доходак у
ФКС 46.740 динара, а изнад тога је само просечни лични доходак само у СР Словенији, са 47.100 динара.
У разговорима учествовали су: председник Привредног већа Србије Душан Богданов, потпреседник Извршног већа
Србије, Владан Бојанић, секретар за социјалну политику и народно здравље, Света Поповић, директор Републичког
завода за цене, Микан Милићевић, председник Среског одбора ССРН Вита Петковић, председник Среске скупштине
Крагујевац, Веља Марковић и председник Скупштине општине Светозарево, Станиша Урошевић. Испред ФКС
присуствују руководиоци руководне и друштвено-политичке структуре.
По годинама, број оних који су провели 10 година у ФКС кретао се овако: 1957. године 5 радника, 1958. г. није било
никога, 1959. г. 4 радника, 1960. г. 5 радника, 1961. г. 46 радника, 1962. г. 130 радника, 1963. г. 121 радник, 1964. г. 357
радника.
„На основу ових измена коригован је план укупног прихода на 66 милијарди и 882 милиона динара. Трошкови
пословања према коригованом плану износе 56 милијарди 830 милиона динара, док је доходак предузећа планиран на
око 8 милијарди и 371 милион динара.
У робној производњи планирана је вредност од 63 милијарде 683 милиона динара, од чега за извоз око 33 милијарде 185
милиона, а за земљу 30 милијарди 498 милиона динара.“ („Каблови“, бр. 22. од 17. новембра 1965. г. стр. 1.).
У Фабрички комитет Савеза омладине изабрани су: Ратко Јегдић, Верица Миловановић, Слободан Донић, Душан
Марковић, Златомир Милић, Евица Барић, Загорка Милошевић, Слободан Тешић, Борка Ченагџија, Живота Савић,
Живко Ашанин, Радомир Матић, Стојан Михајловић и Драгић Стојадиновић.
Овај захтев је истакао председник Фабричког одбора синдиката Дамњан Јанићијевић, указујући да је то једини
исправан и стимулативни начин награђивања према раду. Он је указао на низ нелогичности у постојећој расподели.
Највећа примања дипл. инжењера, просечно за 9 месеци, су 184.716 динара, а најниже 65.843 динара. Тај однос је код
радника са вишом школом 90.628 дин./65.816 дин; са средњом школом 70,776/37.262... Такође, просеци као показатељи
правог стања су неодрживи: просек категорије С-1 је 93,919 дин, С-2 је 72,752 дин, С-3 је 56.973 дин. Нереално
приказивање расподеле по категоријама проистиче и из чињенице да виша радна места заузимају и радници са нижом
квалификацијом: просек службеника С-1 износи 93,919 динара („А ево због чега је то тако. На радним местима С-1
налази се 180 извршилаца, од тога 112 имају заиста С-1 категорију, међутим, 25 извршилаца има С-2 категорију, 38 има
С-3 категорију, 2 има С-5 категорију и 3 има С-6 категорију. Просек оних који имају личну С-1 категорију је 108.031
динара.“ „Каблови“, бр. 24. од 3. децембра 1965. стр 1-3).
Митингу су присутвовали: Осман Карабеговић, председник Привредног већа Савезне скупштине, Милија
Радовановић, секретар Привредног већа Савезне скупштине, Славко Зечевић, председник Скупштине среза, Веља
Марковић, потпреседник Скупштине среза, Милутин Милошевић, секретар Среског комитета СК, Вита Петковић,
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 У оквиру прославе десетогодишњице ФКС одржана је и свечана седница Радничког савета.
Седници су присуствовали и гости из републичких , среских и општинских политичких органа, као и
ранији директори ФКС-а. Председник Радничког савета Гвозден Илић је прочитао реферат о развоју
ФКС а затим уручио јубиларне плакете ранијим директорима колектива и друштвено политичким
организацијама.58
ГОДИНЕ РАЗВОЈА И УСПОНА
Године развоја и успона из периода 1955-1960. наставиле су се у периоду 1956-1960.
Остварена су два значајна пројекта: изградња погона за израду каблова у Рековцу и одељења за
израду коаксијалних каблова. Такође, извршена је модернизација скоро свих производних одељења, а
започет процес још веће специјализације. У десетогодишњем раздобљу производња каблова,
инсталационих проводника и лак жице повећана је скоро за десет пута, од 6.673 тоне у 1955. години
на 65.460 тона у 1965. години. Генерални директор Јован Опачић у овом развоју истиче два периода:
„Први, од 1955. до 1960. године, са просечном стопом раста физичког
обима производње од 42%. Овако висока стопа раста резултирала је из
интезивнијег коришћења инсталираних капацитета и сталног повећања броја
запослених. У овом периоду физички обим извоза углавном је био оријентисан
на земље источне Европе.
Други, од 1960. до 1965. године, са годишњом стопом раста физичког
обима производње од 6,5%. Оваква стопа раста остварена је са релативно
малим растом запослености (стопа раста 2,85% при преласку на 4 часну радну
недељу), уз годишње инвестиције у просеку 1 милијарде динара. Физички обим
извоза у овом периоду кретао се по годишњој стопи од 6,8% при све већој
оријентацији на земље
Блиског Истока, Западне Европе и Северне Америке... Укупан извоз у 1965. години достићи
ће цифру од 32 милиона долара.“ 59

58

59

председник Среског одбора ССРН, Љуба Стаменковић, секретар Среског синдикалног већа, Иван Стојановић,
председник Среског комитета СО, Станиша Урошевић, председник Скупштине општине, Жарко Којић, секретар
Општинског комитета СК, Драгољуб Младеновић, председник Општинског одбора Социјалистичког савеза, Јова
Иванчић, председник Општинског синдикалног већа, Радомир Марковић, председник Општинског комитета СО, као и
бивши директори Фабрике каблова и представници радних организација.
Поводом десетогодишњице рада Фабрике каблова Раднички савет је донео одлуку да се награди јубиларним наградама
380 чланова колектива. Предложени су и чланови колектива за одликовања:
1. Драгутин Марковић, дип. инж. за
Орден рада са црвеном заставом, 2. Добривоје Андрејевић, дипл. инж. технологије, за Орден рада са златним венцем, 3.
Јован Опачић, дипл. инж. за Орден рада са златним венцем. За Медаљу рада предложени су: 4. Милутин Радуловић,
техничар у ливници, 5. Милидер Милосављевић, КВ радник из ЖУК-а, 6. Југослав Цикуша, инж. у јакој струји, 7.
Милисав Радовановић, КВ радник у ЕК, 8. Милутин Здравковић, ВК радник у ТК, 9. Тошић Топлица, дип. инж. 10.
Миладин Јевтић, ВК радник у ГПВЦ, 11. Видан Станојевић, стручни радник у служби одржавања, 12. Стеван Дабић,
виши техничар у служби одржавања, 13. Боривоје Вучковић, ВК радник у служби одржавања, 14. Рајко Шобот, инж. у
сл. Одржавања, 15. Душан Бјелобаба, ВК радник у сл. одржавања, 16. Милосав Живановић, шеф транспортног сектора,
за Орден са црвеном заставом, 17. Милутин Стојановић, шеф ХТЗ-е, за Орден рада са златним венцем, 18. Драгутин
Пенчић, дипл. инж. у техничкој контроли, за Медаљу рад, 19. Живојин Љутић, дипл. инж. за Орден рада са златним
венцем, 20. Светислав Младеновић, ВК радник, за Медаљу рада, 21. Милан Недић, техничар, за Медаљу рада, 22.
Живко Лукачевић, шеф одсека цивилне заштите, за Медаљу рада, 23. Стојан Андријашевић, ВК радник, Орден рада са
сребрним венцем, 24. Дамњан Јанићијевић, ВК радник, за Орден рада са сребрним венцем, 25. Ђока Ђоковић, управник
школе, за Медаљу рада, 26. Драган Ђорђевић, комерцијални директор, за Орден рада са сребрним венцем, 27.
Владислав Марковић, дипл. економиста, за Медаљу рада, 28. Жарка Бјелобаба, здравствени техничар, за Медаљу рада,
29. Момчило Домановић, дипл. економиста, за Медаљу рада, 30. Др Александар Костић, лекар, за Медаљу рада, 31.
Гвозден Илић, ВК радник, за Орден рада са сребрним венцем, 32. Секула Цвијетић, ВК радник, за Медаљу рада, 33.
Драшко Накић, дипл. инж. за Орден рада са сребрним венцем, 34. Радомир Ристић, дипл инж. за Медаљу рада, 35.
Бранислав Нићифоровић, техничар, за Медаљу рада.
Раднички савет ФКС је донео одлуку да се јубиларна плакета са новчаном наградом у износу 200.000 динара додели: 1.
Драгутину Марковићу, дипл. инж, 2. Јовану Опачићу, дипл. инж. и 3. Добривоју Андрејевићу, дипл, инж.
Из интервјуа са генералним директором Јованом Опачићем „Наша перспектива је у модернизацији
и
специјализацији производње“. „Каблови“, бр. 25, 1965, стр. 3.
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Повећање производње није настало као резултат повећања радне снаге, већ је праћено
одговарајућим порастом продуктивности рада. Драшко Накић, дип. инж. пише:
„Ово исказано бројчаним подацима указује да смо 1955. године имали 1614 запослених, док
данас имамо 4240 или повећање радне снаге износи 2,62 пута. Продуктивност рада меримо
произведеном количином кабловских производа по једном раднику у 1955. години и 1965. години и
упоређењем ових података добијамо индекс пораста продуктивности рада. Бројчано исказано, у 1955.
години производили смо 4,85 тоне по једном раднику, а у 1965. години 18,4 тона/радник, што значи
да нам је продуктивност порасла за 3,8 пута. Овај податак се добија стављањем у однос 18,4
тона/радник из 1965. са 4,85 тона/радник из 1955. године.
Да би све што је напред речено било јасније, послужићемо се табеларним прегледом кретања
пораста производње основне делатности (гране 115 и 117 – производња бакарних, алуминијских и
алучеличних ужади; гране 119 – производња кабловских производа), пораста броја запослених и
пораста продуктивности рада по годинама, узимајући као базу остварене резултате у 1955. години
(индекс 100).60
ИНДЕКС ОСТВАРЕЊА

60

Година

Произв.у
тонама

Број
запослених

Продуктивност

1955

100

100

100

1956

160

137

118

1957

425

182

234

1958

538

215

250

1959

585

217

270

1960

725

224

324

1961

674

225

300

1962

755

223

340

1963

877

230

383

1964

953

245

390

1965

990

262

380

Из приложене табеле се види да је
продуктивност била већа када је
најспорије растао број запослених, што је
основни чинилац повећаног обима
производње.
Упоредо са порастом производње
и продуктивности рада, у колективу је
велика пажња посвећивана односима
између производње за потребе наше
земље и производње за извоз. Све до
1964. године важио је однос: 50% за
земљу, 50% за извоз. Од 1965. године тај
однос се мења, услед спровођења
привредне реформе и ширег укључивања
фабрике у међународну поделу рада. То
показује следећа табела:

Драшко Накић, дипл. елек. инж, „За десет година десет пута већи“, „Каблови“, бр. 25, 1965. година, стр. 4.
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Проценат робне производње намењен

61

Година

Земљи

Извозу

1955

30

20

1956

63

37

1957

49

51

1958

48

42

1959

50

50

1960

52

48

1961

45

55

1962

50

50

1963

48

52

1964

51

49

1965

42

58

КАДРОВИ – ОБРАЗОВАЊЕ - РАЗВОЈ
КАДРОВИ.
„Технологија
тражи
специјализовану радну снагу“, каже John Kenneth
Galbraith.61
Није технологија једина која тражи
специјализовану радну снагу. Специјализовани
кадрови потребни су и у другим областима у
предузећу (планирању, организацији, кадровским,
економско-финансијским,
комерцијалним
и
другим пословима).
Структуру и порекло радне снаге у
прединдустријском периоду разматрали смо у
претходним анализама (2008. и 2009. г.), у овом
раду питања структуре, развоја и специјализације
кадрова посматрамо у десетогодишњем периоду
1955-1965. година. Табела 1, у прилогу овог рада,
показује умерен пораст запослених. У односу на
1955. годину, број запослених се удвостручио –
221% у 1965. години. И поред десетогодишњег
индустријског развоја, неповољан прираст у
погледу квалификације је присутан: највећи
пораст је полуквалификованих радника /328%/,
затим радника са непотпуном средњом школском
спремом (186%), кадрови са високом стручном
спремом утростручили свој број, али су у
структури
укупног
броја
запослених
на

John Kenneth Galbraith, Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970, стр. 27.
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најнижем нивоу (2,5%). И даље су у структури кадрова најбројнији полуквалификовани радници
(41,5% од укупног броја запослених), квалификованих је 17,4%, неквалификованих 15,5%,
висококвалификованих 7,7%.
Коефицент флуктуације је од 16,8% у 1955. години опао на 3,4% у 1965. години, што указује
на стабилност и перспективност колектива и сигурност радне снаге на послу. У десетогодишњем
периоду засновало је радни однос 5.962 радника, а раскинуло радни однос 2.827 радника.
ОБРАЗОВАЊЕ. Процес оспособљавања кадрова почео је од првих дана рада Фабрике каблова
у Светозареву. Стручни кадар – инжењери, техничари и занатски мајстори, добијени планском
расподелом, радили су на припреми и разради документације технолошког процеса и производњи
прототипова кабловских машина. Један део ових кадрова је упућиван у инострана предузећа на
праксу, на бази уговора о куповини постројења и машина, или по линији техничке помоћи, док су
други повремено одлазили на праксу у домаћа предузећа. Касније су у ФКС-у руководили монтажом
машина, пробном производњом и технолошким процесом.
До 1956. године у Фабрици је било преко 500 полуквалификованих радника кабловске струке,
са потребним стажом за стицање виших квалификација. Признатих занимања за ову врсту
индустрије није било, због чега није могла бити oрганизована настава и полагање испита за
квалификоване и висококвалификоване раднике. Тек 1957. године, на основу израђених описа
занимања и захтева ФКС, Секретаријат за рад Извршног већа Народне Републике Србије прописао је
занимања и програм испита за квалификованог и висококвалификованог радника електротехничке
струке кабловске индустрије.
У жељи да обезбеди даље оспособљавање запослених радника, школа је почела са радом
школске 1957/58. године. Имала је припремни разред, са наставом из предмета општег образовања, а
само школовање обављало се у току једне школске године.
Табела 5, у прилогу овог рада, показује како се долазило до стручне радне снаге у фази
индустријализације и значајну улогу Центра за образовање кадрова при Фабрици каблова. У периоду
1960 – 1965. године положило је за за степен приученог радника (Р-5) 850 радника, за степен
обученог радника (Р-4) 688 радника, за степен квалификованог радника (Р-3) 397 радника, за степен
стручног радника (Р-2) 332 радника, за степен висококвалификованог радника (Р-1) 160 радника.
Истовремено, 1963-1965. кабловска школа оквалификовала је 533 ученика кабловске струке, а 413
ученика општих занимања је стекло квалификацију.
У истом периоду Фабрика каблова је стипендирала редовне ученике и студенте за занимања
потребна фабрици и њихов број растао од 82 у 1960. години на 138 у 1965. години. (Види табелу 8)
Ванредно школовање чланова колектива уз материјалну помоћ предузећа био је посебан вид
стручног образовања. (Табела 9) Знатан је број чланова колектива који користи овај вид образовања,
мада показује благи пад. У 1960. години било је 170 полазника, а 1965. године (са августом 1965.)
било је 90 полазника.
Oтварање Пункта машинског и електротехничког факултета при Центру за стручно
образовање ФКС представља значајан допринос поправљању кадровске структуре. У овом периоду
прошле су две генерације студената, на оба одсека уписано је 114 кандидата. Наставу је завршило 58
студената. Дипломирало је 20 студената на електро одсеку, 13 на машинском одсеку.
Поменућемо само остале активности у области образовања у овом периоду: прихватна обука
уведена је одлуком Радничког савета из 1961. године, за све чланове колектива који први пут
заснивају радни однос са предузећем; до 1965. године кроз ову обуку је прошло 635 новопримљених
чланова колектива; феријална пракса ђака и студената стипендиста и осталих обавља се у летњим
месецима, у анализираном периоду ову праксу обавило је 425 ђака и студената и 14 студената
страних земаља; на стручну праксу за изучавање општих занимања ФКС прихвати стотинак ученика
из школе ученика у привреди; стручна пракса је посебан вид стручног уздизања чланова колектива у
предузећима у земљи или иностранству, овај вид стручног уздизања користило је 95 чланова
колектива, у укупном трајању од 62 месеца (у домаћим предузећима 69 чланова, у иностраним
предузећима 26 чланова колектива); курсеви и семинари – не рачунајући курсеве за стицање степена
стручног образовања полуквалификованог радника, кроз више курсева и семинара у овом периоду је
прошло 1275 полазника; неки курсеви и семинари су постали стални и одржавају се и више пута
годишње: курсеви страних језика (8 курсева за 160 полазника), курсеви за возаче транспортних
средстава, семинари за службенике стоваришта (2 семинара са 103 полазника), курсеви за
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новопримљене раднике (265 радника), семинари за бригадире и пословође, семинари за чланове органа
радничког управљања, курс за техничке цртаче, курсеви за раднике општих занимања, припремни
курсеви за полагање пријемних испита на факултетима итд.
ФАБРИКА КАБЛОВА И УТИЦАЈНЕ СФЕРЕ ЊЕНОГ РАЗВОЈА
У првом напису на ову тему (Корени, бр. 6/2008) истакли смо реципрочни утицај Фабрике
каблова на ужу и ширу друштвену околину, као један од могућих хипотетичких приступа у обради
ове теме. После десет година рада и развоја ФКС, тај утицај је очигледан на свим нивоима и у свим
областима деловања овог колектива (економској, културној, урбаној, друштвено-политичкој,
спортској и др.).
Прва сфера утицаја је непосредна околина–територија општине, комуне. Потпреседник
Скупштине општине Светозарево (1965), Радован Станимировић, истакао је утицај Фабрике каблова
на развој општине поводом десетогодишњице ФКС:
„Тачно је да је град Светозарево од ослобођења до данас порастао из мале трговачке
варошице у релативно развијени индустријски центар, са тенденцијом даљег, још бржег развоја.
Доминантно учешће индустрије у укупном бруту продукту привреде Општине и града
посебно, почиње изградњом великог индустријског гиганта – Фабрике каблова.
Пре пуштања у редовну производњу овог објекта, крајем 1955, укупна вредност
индустријске производње износила је око 5 милијарди динара, док на крају 1957. године она достиже
износ од око 20 милијарди и учествује у укупном бруто продукту привреде са преко 60%.
Најживљи пораст привреде и индустрије забележен је у периоду извршења првог
перспективног плана од 1957-1961. године, јер је тада остварена просечна стопа пораста од 20%, што
је знатно изнад остварених стопа у Федерацији и Републици.“ 62
Фабрика каблова је утицала на развој осталих грана привреде и предузећа у општини: на
развој електромашинског предузећа „Елмос“, значајан је био утицај на развој „Будућности“,
предузећа које производи кабловску амбалажу, „Ливнице“ и др.
Изградњом Фабрике каблова подручје општине Светозарево постаје развијено подручје.
Становништво града се утростручује, што је захтевало развој комуналних служби, културних,
здравствених, социјалних и других институција, како би се задовољиле потребе становништва.
Изградњом стамбених зграда (Фабрика је изградила 811 станова, а у изградњи је још стотину), јавила
се потреба за изградњом водовода и канализације, спортских терена, дечијих, здравствених и
образовних установа.
Шира утицајна сфера може да се сагледа кроз приказ места ФКС-а у југословенском и
светском тржишту кабловских производа. На југословенском тржишту Фабрика каблова је наставила
са производњом каблова и проводника потребних за електрификацију земље и повезивање острва са
копном, као и израдом телекомуникационих каблова. Из приложеног графикона може се сагледати
динамика извоза. Драган Ђорђевић, директор сектора комерцијалних послова, пише:
„волумен нашег извоза, сем у 1958. години, када је
забележио извесно смањење у односу на 1957. годину, у
свим осталим годинама бележи стални пораст. Друга
карактеристика, која је такође видљива из графикона,
јесте чињеница да је стопа пораста извозних послова била
врло висока: остварен извоз у 1964. години у односу на
остварен извоз у 1955. години већи је 9,54 пута.“
Због перманентног раста извоза Фабрике каблова
у протеклом периоду, наша земља се сврстала у ред
највећих извозница каблова. На основу статистике
Уједињених нација, на ранг листи најважнијих извозница
кабловских производа у 1963. години били су: Велика
Британија, С.Р. Немачка, Д.Р. Немачка, Француска, САД,
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Из интервјуа објављеног у „Кабловима“, бр. 25/1965, стр. 2.
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Јапан, Југославија. Југославија је заузимала седмо место у свету, учествујући у светском извозу са
5,6%.
Да је Фабрика каблова постала репрезентативни пример успеле послератне
индустријализације у техничко-технолошком, економском, културном развоју, као и у развоју
друштвеног стандарда, самоуправних односа и друштвено-политичких организација на
југословенском нивоу, показује велики број посета домаћих и страних делегација, пословних
партнера, стручних екскурзија, обављања стручне праксе. У периоду 1961 – 1965. забележено 40
таквих посета.63
Утицајне сфере и друштвено-политичке организације. „Описивати активност комуниста
наше фабрике значи писати део историје овог колектива и читавог друштва“, писао је Милутин
Стојановић, први секретар Фабричког комитета СК. Од самог почетка изградње фабрике активност
комуниста је била повезана са свим активностима које су се одвијале у фабрици, локалној заједници и
ширем друштву.64
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Да би се сагледао овај аспект утицајне сфере, навешћемо их појединачно:
1961. - Председник Републике Гвинеје, Секу Туре и Тито у ФКС (10. јануар), Учесници Београдске конференције
(Кеније, Јужне Родезије, Југозападне Африке, Камеруна) у ФКС (7. септембар), Етиопски министар трговине и
индустрије, Макоинен у ФКС (7. септембар). Посета аустријске синдикалне организације (2. октобар), Посета секретара
Синдиката радника индустрије Северне Родезије.
1962. -Посета Главног секретара синдиката Бурме (фебруар), Посета групе страних новинара (Чилеа, Боливије,
Мексика, Индонезије, Јапана, Етиопије и Конга) (март), Посета Енглеске привредне делегације (април), Посета
Аустријске паламентарне делегације (мај), Совјетски радници у ФКС (јун), Посета представника Федерације рада
Кеније (август), Посета 39 омладинаца из Француске (септембар), Посета министра УАР, Абдел Монеима ел Касјунија
(октобар), Посета Румунске парламентарне организације Велике народне скупштине (новембар).
1963. - Совјетска привредна делегација у ФКС (март), Посета делегације Отачественог фронта Бугарске (мај), Посета
Државне делегације Тангањике (јун), Посета учесника међународне Комисије за стандардизацију електричних каблова
(октобар), Посета совјетске делегације (новембар).
1964. - Посета Бен Беле са алжирском делегацијом и Титом / / . Посета Парламентарне делегације Бразила /март/.
Посета представника индонежанских синдиката /мај/. Посета синдикалне делегације ДР Немачке /јун/. Посета секретара
Синдиката радио и електроиндустрије Канаде /август/. Гост Радничког савета ФКС је норвешка парламентарна
делегација /септембар/. Посета представника Француске омладине /септембар/. Посета 60 слависта из 17 земаља
/септембар/.
1965. – Посета студијске групе Холандског центра за продуктивност из Хага (мај), Посета италијанске синдикалне
делегације (јун), Посета алжирске делегације (јун), Посета делегације Синдиката металаца Мађарске (јун), Посета 3
групе француских студената (22, 29. јула и 5. августа), Посета студијске партијске делегације КП Чехословачке
(октобар), Посета делегације Коларов града из Бугарске (октобар), Посета заменика председника Владе Сингапура (?),
Посета делегације Совјетског црвеног крста (новембар).
После избора првог Радничког савета 1950. године, оформљена је посебна основна организација Савеза комуниста, која
је у то време бројала 20 до 30 чланова. Истовремено су на градилишту постајале две основне организације, формиран је
градилишни комитет. Од чланова СК, који су радили у штабу омладинских бригада, формирана је и трећа ОО СК.
Градилишни комитет, који је у то време бројио 14 чланова, формиран је од чланова ових организација. Почетком 1953.
године ООСК Фабрике каблова бројила је 133 чланова. У јануару 1954. године ООСК се дели на одељења ради бољег
рада, јер је број чланова нарастао на 181. (Прво одељење сасојало се од чланова из управне зграде, друго из погона
ваљаонице, жичаре, ужаре и др, треће одељење од чланова из службе одржавања. Касније је формирано и четврто
одељење од чланова из производње, пето одељење формирано у мају 1954. г, а у јулу шесто одељење од чланова из
погона јаке, слабе струје и гумаре) Децембра 1954. г. на изборној конференцији ООСК донета је одлука да се
формирају 4 основне организације, које ће имати своја одељења и Фабрички комитет СК, који ће имати 7 чланова. У
ФКС-у је 322 чланова СК.
Први састанак Фабричког комитета СК одржан је 4. јануара 1955. године. У 1955. и 1956. г. Фабрички комитет СК
радио је на организационом учвршћивању и омасовљењу основних организација. У тим годинама је измењена и
организациона структура синдикалне организације, поред извршног одбора синдиката формирани су и синдикални
пододбори у погонима. Посвећена је већа пажња омладинској организацији, разматран је рад организације жена у
фабрици. Први пут је озбиљно постављено питање испуњења плана производње септембра 1956. године. Од тада Савез
комуниста перманентно у свом програму има питања из области производње, продуктивности, стандарда,
самоуправљања и др. Реципрочан утицај ширих друштвених чинилаца у Савезу комуниста почива на принципу
демократског централизма, што се у овом периоду на проради материјала после Титовог говора у Сплиту, материјала са
VI пленума ЦК СКЈ , VII конгреса СКЈ и других седница.
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квалификација

Запослено

%

Члан СК

%

4:2

1

2

3

4

5

6

Висока Виша

106

7,8

43

5,8

40,6

Средња

259

6,9

98

13,2

37,8

Непот. средња

324

8,6

106

14,3

32,7

Свега

689

18,3

247

33,4

35,8

Висококвалиф.

262

7,0

69

9,3

26,3

Квалификов.

687

18,3

236

31,9

34,3

Полукв. и нек.

2116

56,3

187

25,3

8,8

Свега

3065

81,6

492

66,6

16,0

УКУПНО

3754

100,0

739

100,0

19,7

Са развојем Фабрике каблова и број чланова Савеза комуниста је растао – тако је 1950. г. било
само 30 чланова, 1954. г. било је 322 члана, а 1963. г. било је 739 (19,7%) чланова СК. Структура
чланова СК у 1963. години :
Табела указује да је највећи број чланова СК био из категорије чланова колектива са високом
и вишом стручном спремом (40,6%), скоро сваки други члан. Осим полуквалификованих, где је само
8,8% чланова СК, код осталих категорија тај број је изнад једне трећине чланова колектива. По
годинама старости: до 25 година 67, од 25-40 година 579, од 41-55 је 87 чланова, преко 56 година је 6
чланова, што истиче зрелост политичке организације. Слична је и структура по стажу у СКЈ. (До 2
године 30 чланова, у групи од 2 до 7 година је 261 члан, у групи од 7 до 10 гoдина је 116 чланова, у
групи од 10 до 15 година је 230 чланова, преко 15 година је 92 члана).
Међутим, суштинско питање се састоји у хијерархијској структури моћи утицаја при
одлучивању о најбитнијим питањима у предузећу, о могућностима злоупотребљавања демократског
централизма, о бирократизацији друштвеног положаја и остваривању властитих интереса, што ће
бити предмет наредних социолошких анализа.
Поставља се питање деловања Организације синдиката у односу на деловање Савеза
комуниста, Савеза омладине или радничког самоуправљања. С обзиром на бројност чланова
организације синдиката (сваки новопримљени радник је истовремено постајао члан Фабричке
организације синдиката/ утицај руководства синдиката је био стално присутан, што се не може рећи
за чланство синдика.
Док је Фабрички комитет СК у најширем смислу идејно-политички усмеравао и утицао на
кадровску политику у свим областима друштвеног ангажовања, па и у синдикату, „синдикат је у
протеклом периоду био покретач и носиоц активности у решавању свих питања од непосредног
интереса за радни колектив, а нарочито у испуњењу плана производње, економичнијег пословања, у
разрађивању и усавршавању система расподеле, у побољшању радне и технолошке дисциплине,
развоју самоуправљања и непосредне демократије, на побољшању животног стандарда чланова
колектива, на организацији стручног образовања, на организацији културног и забавног живота, на
организацији рекреативног и спортског живота“, истакао је Дамњан Јанићијевић поводом
десетогодишњице рада Фабрике каблова. 65
65

Дамњан Јанићијевић, Утицај синдиката стално присутан, „Каблови“, бр. 25/1965, стр. 10.

177

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Самоуправљање је старије од фабрике, чињеница која је стално понављана у Фабрици
каблова. Међу првима у земљи, одмах после доношења Основног закона о управљању државним и
привредним предузећима од стране радних колектива (јула 1950. г.), већ је 18. септембра извршено
конституисање првог радничког савета (30 чланова), а тада је фабрика још увек била само у
изградњи. До пуштања у редовну производњу раднички савет је биран још два пута: 1952. г.
(изабрано 35 чланова), 1953. г. (35 чланова). Први раднички савети углавном се бавили питањима
капиталне изградње фабрике. Четврти по реду раднички савет биран је децембра 1955. године,
бројио је 45 чланова, његов избор се поклапа са датумом када је фабрика званично предата на
управљање. Од овог дана до 17. децембра 1965. године обављено је 13 избора и кроз Раднички
савет прошло је 470 чланова колектива, не рачунајући помоћне органе самоуправљања.66
На седницама Радничког савета и Управног одбора најчешће се расправљало и доносиле
одлуке о завршном рачуну, плану производње, изради правилника о решавању разних питања из
унутрашњих односа, стамбеној изградњи, друштвеној исхрани, здравственој заштити, расподели
дохотка, даљем проширењу базе радничког самоуправљања увођењем погонских радничких савета,
о измени у систему формирања и расподеле личних доходака увођењем обрачуна по јединици
производа, о новим инвестиционим улагањима и реконструкцијама итд.
Перспектива Фабрике каблова је у модернизацији и специјализацији производње,
истакао је Јован Опачић, генерани директор, поводом десетогодишњице рада.
„У наредном петогодишњем периоду од 1966. до 1970. године наша оријентација
произилази из нашег досадашњег развоја, као и из мера привредне реформе и предстојећих одлука
Савезне скупштине у вези са планом развоја Југославије у периоду од 1966. до 1970. године....
Даље повећање продуктивности кроз адекватније награђивање и модернизацију... Оба ова
процеса су у току. Сада се у колективу налази у широј дискусији аналитичка процена радних места,
која ће реалније оценити допринос сваког радног места успесима радне заједнице и предузећа. Кроз
доследније везивање дохотка за рад сваке радне јединице, интерес за већу и јевтинију производњу
постаће, уз мењање квалификационе структуре, основна полуга нашег даљег развоја...
Овако зацртани програми треба да нам омогуће кретање фабричког обима производње у
119. грани у периоду од 1966. до 1970. године, по стопи од 7,5%, уз даљу значајну експанзију
извоза. Тако ће укупни приход, који у 1965. години очекујемо да ће износити 64,5 милијарде по
ценама после реформе (73,5 милијарде) достићи у 1970. години цифру од 110,6 милијарди, извоз од
35,7 у 1965. на око 60 милијарди у 1970. години (по инструментима после привредне реформе),
фондови предузећа од 2,2 у 1965. на 4,3 милијарде у 1970. години и лични дохоци од 4,6 милијарде
на 7,5 милијарди у 1970. години.
Важно је напоменути, да ће пораст запослености бити веома спор, те очекујемо да ће од
4.250 запослених у 1965. години, број запослених у 1970. години износити 4.740, при значајној
измени квалификационе структуре.“ 67
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: КА СОЦИОЛОГИЈИ РАДА И ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ
После трећег наставка рада на тему „Индустријализација и кадрови“, аутор се налази у
зачараном теоријском и методолошком кругу због сложености и мултидисциплинарне тематике о
којој пише, због методолошке сложености да се из разних извора дође до релевантних обавештења,
увек спреман да се критички односи према изворима обавештавања о времену, људима и
догађајима о којима пише, спреман да критички прихвати нове изворе и допуни своја сазнања и
овај рад.
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Први председник Радничког савета ФКС (1950) био је Радомир Миловановић, познат као петоструки ударник и
рационализатор, који је почео (1948) и завршио радни век (1978) у машинској радионици ООУР Одржавање ФКС.
Остали председници: Милидар Радовановић (1952), Александар Ђорђевић (1953), Крста Марковић (1954), Петар
Јовановић (1955), Вељко Судар (1957. и 1958), Дамњан Јанићијевић (1960), Милош Каменковић (1962), Гвозден Илић
(1964, 1965. и 1966).
Напоменимо да је стабилност друштвених услова и развоја Фабрике каблова омогућила доста тачно предвиђање
Генералног директора ФКС-а. На пример, предвиђен број запослених за 1970. годину је 4.740, а реално остварен
4.784, разлика је само за 44 радника.
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Разни документи и новински написи су често производ времена и политике, лични
интервјуи поводом разних свечаности, биографије и карактеристике писане приликом избора на
високе политичке функције су углавном у оквиру званичног, друштвено прихватљивог мишљења.
Накнадни интервјуи, у моменту писања овог рада, ослобођени су утицаја политике времена о коме
пишемо, али нису ослобођени заборавности или црно-белог приказивања прошлости, у зависности
од тога како је прошло време утицало на живот испитаника.68
Све ове примедбе, као и актуелно онемогућавање да се дође до одређених података, остају
социолошке чињенице о прошлом и садашњем времену. Колико је значајна истрајност у
истраживачком раду подсећају Цвијићеве речи исказане почетком прошлог века: „Треба се навићи
и о проблему, послу, професији дуго, кашто и непрекидно мислити, док се нађу решења. Има
светлих часова, нарочито светлих ноћи, које се ретко јављају; у њима се нађу решења питања, или
смисле велики планови научнога рада. То доба духовне луцидности и креације ваља употребити, а
не по оној обичној људској, још више оријенталској тромости мислити на одмор. То махом
организму не шкоди, организам је зато ту, да се честито утроши.“ 69
Маркс је социолошку суштину ове теме изложио и у „Капиталу“, истичући значај развоја
технологије, специјализације, поделе рада, радне снаге у развоју индустријског друштва, а о
положају радника у процесу производње и друштву дао полазну теоријску основу у „Раним
радовима“, разматрајући проблем алијенације.
У претходном напису „Пет година успона“ („Корени“ 7/2009) указали смо да је наведени
успех резултат синхронизованог деловања руководећих, политичких, синдикалних и самоуправних
органа (и кадрова) у организацији и руковођењу производњом и осталим делатностима. Међутим,
истакли смо да је тај период указао и на опасности које су произилазиле из чињенице да се исти
чланови колектива ротирају и заузимају највише функције у наведеним органима. Наставак
истраживања наредног периода потврдила су наведене опасности (Види табелу 10 у прилогу).70
Проучавајући садржај и метод рада постојећих организационих структура у предузећу
(управне, самоуправне, политичке (СК) и синдикалне), сагледавамо хијерархијске пирамиде моћи,
њихове формалне и неформалне односе. Остају питања: ко руководи фабриком, колико су
друштвено-политичке организације биле спремне да препусте своју моћ самоуправљачима и
самоуправљање постане преовлађајући друштвени однос. Истраживање је показало на
патерналистички однос према самоуправљању, на „незаменљивост“ појединих кадрова, на
„самоуправну мимикрију“, где су појединци ротирали из једне „пирамиде“ моћи у другу, што
упућује на формирање једне јаке неформалне структуре моћи.71
На крају, проучавање индустријализације на примеру једног радног колектива, његових
утицајних сфера на свим нивоима, структуре кадрова и моћи формалне и неформалне организације,
представља основу за изградњу социологије рада. .
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Предмет ове анализе треба да буду и друге области стваралаштва, у којима је мотив био живот у Фабрици каблова:
стручно и научно стваралаштво чланова колектива из разних области, које је објављивано у одговарајућој периодици
или у виду књига и уџбеника, уметничка дела инспирисана фабричком средином у области сликарства, вајарства,
књижевности. Аутору је познат већи број уметничких репортажа од новинара и сарадника фабричког листа
„Каблови“, као и роман Борисава Радосављевића, јагодинског новинара и књижевника „Време кад смо женили
Павла“ (1971), који обухвта догађаје и људе из фабрике..
Јован Цвијић, Формирање научних радника, Сабрана дела, књ. 3, том 1, Београд, 1987, стр. 44.
На фундаментална питања развоја самоуправног социјализма указивао је низ аутора – економиста социолога ,
филозофа и др. Види: Бранко Хорват, „Политичка економија социјализма“, Глобус, Загреб,1983; Загорка Голубовић,
Криза идентитета савременог југословенског друштва, Југословенски пут у социјализам виђен из различитих углова,
Филип Вишњић, Београд, 1988.; Михајло Марковић, „Социјализам и самоуправљање“ у Смисао и перспективе
социјализма, (Загреб, Прксис, 1965), као и радови низа других аутора.
Бројна су истраживања и радови који се баве овом проблематиком. Аутор је извео једно истраживање утицаја и моћи
у Фабрици каблова 1970. године, које је показало oлигархијски утицај, односно највећу моћ при одлучивањеу имају
директори и руководиоци предузећа 3,86 (3,79), стручњаци 3,35 (3,88), друштвено-политичке организације 3,06
(4,12), радници 2,47 (4,37). У заградама приказан је очекивани, пожељни утицај који представља демократски облик
утицаја. (Градимир Обрадовић, „Социјална структура и дистрибуција утицаја на нивоу радне јединице и
предузећа“, Социологија, бр. 4, 1972, Београд, стр. 613 – 624).
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ПРЕГЛЕД БРОЈА РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА У ПЕРИОДУ 1955 – 1965
Табела 1.

Год.
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1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
65.
9м.

ВКВ

%

КВ

%

ПК

%

НК

%

свега

%

ВС
С

%

ВС

%

С
С
С

%

НС

%

све
-га

%

127
135
227
223
223
221
225
219
262
293

6,6
5,4
7,0
6,4
6,3
6,1
6,2
6,0
7,0
7,1

411
455
720
755
773
773
751
714
687
760

21,3
18,3
22,3
21,7
21,7
21,2
20,8
19,7
18,3
18,5

537
617
671
913
921
926
898
1005
1397
1752

27,9
24,8
20,8
26,2
25,8
25,4
24,8
27,8
37,2
42,6

494
798
1018
972
1039
1067
1о74
1017
719
561

25,7
32,1
31,6
27,9
29,2
29,3
29,7
28,1
19,1
13,6

1569
2005
2636
2863
2956
2987
2948
2955
3065
3366

81,5
80,6
81,7
82,2
83,0
82,0
82,0
81,6
81,6
81,8

36
37
55
56
60
67
76
81
85
99

1,9
1,5
1,7
1,6
1,7
1,8
2,1
2,2
2,3
2,4

9
9
21
52

0,2
0,2
0,5
1,3

138
165
213
210
213
250
257
253
259
293

7,2
6,6
6,6
6,о
6,0
6,9
7,1
7,0
6,9
7,1

182
281
321
353
334
337
323
321
324
3о5

9,4
11,3
9,9
10,1
9,4
9,2
8,9
8,9
8,6
7,4

356
483
589
619
607
654
665
664
689
749

18,5
19,4
18,3
17,8
17,0
18,0
18,0
18,4
18,3
18,2

1925
2488
3225
3482
3563
3641
3613
3619
3754
4115

326

7,7

739

17,4

1763

41,5

657

15,5

3485

82,0

108

2,5

76

1,8

279

6,6

301

7,1

764

18,0

4249

Укупно

КОРЕНИ

ФЛУКТУАЦИЈА УКУПНЕ РАДНЕ СНАГЕ У ФКС-у 1955 – 1965
Табела 2
Година
1
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Прос.бр.укуп.запос.
2
1.614
2.210
2.940
3.471
3.505
3.605
3.625
3.601
3.702
3.947
4.256

Примљено
3
1.082
822
1.181
763
411
276
144
196
3о8
500
279

Отошли
4
271
259
444
506
33о
198
172
190
168
144
145

Коеф.флук./4 : 2/
5
16,8
11,7
15,1
14,6
9,4
5,5
4,0
5,3
4,5
3,6
3,4
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ФЛУКТУАЦИЈА РАДНИКА У ФКС-у У ПЕРИОДУ 1955 – 1965
Табела 3.

Година
1
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Прос.бр.укуп.запос. Прос.бр.
радника
2
3
1.614
1.308
2.210
1.779
2.940
2.403
3.471
2.857
3.505
2.890
3.605
2.970
3.625
2.962
3.601
2.939
3.702
3.021
3.947
3.223
4.256
3.495

Примљено
4
935
629
953
612
320
161
77
131
213
396
227

Отишли
5
216
193
322
385
227
130
116
124
106
95
109

Коеф.фл. /5 :
2/
6
13,4
8,7
10,9
11,1
6,5
3,6
2,1
3,4
2,9
2,4
2,6

Коеф.фл. /5 : 3/
7
16,5
10,8
13,4
13,5
7,8
4,4
3,9
4,2
3,5
2,9
3,1

ФЛУКТУАЦИЈА СЛУЖБЕНИКА У ФКС-у У ПЕРИОДУ 1955 – 1965
Табела 4.

Година
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1
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Прос.бр.укуп.запос.
2
1.614
2.210
2.940
3.471
3.505
3.605
3.625
3.601
3.702
3.947
4.256

Прос.бр.
службен.
3
306
431
537
614
615
635
663
662
680
724
761

Примљено

Отишли

4
157
193
228
151
91
115
67
65
95
104
52

5
55
66
122
121
103
68
56
66
62
49
36

Коеф.фл. /5 : 2/
6
3,4
3,0
4,1
3,5
2,6
1,9
1,5
1,8
1,7
1,2
о,8

Коеф.фл. /5 : 3/
7
18,0
15,3
22,7
19,7
16,7
10,7
8,4
10,0
9,1
6,8
4,7

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА ФКС У ПЕРИОДУ 1960 – 1965
Табела 5
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Год
60
61
62
63
64
65

П О Л А Г А Л И
са обуком
без обуке
Р5 Р4 Р3 Р2 Р1 Р5 Р4 Р3

Р2

102

20

96

114

84

68

105

22

Р1

с в е г
Р5
Р4
69 154
24
39
207 118

а
Р3
87
83
114

Р2
91
52
104

Р1

П О Л О Ж И Л И
са обуком
без обуке
Р5 Р4 Р3 Р2 Р1 Р5 Р4 Р3 Р2 Р1

66
68

87

558
131

234
358

174
148

173
78

146

989

903

606

498

280

75

58

53

35

67

13

11

с
Р5
66
23
154
32
473
102

в е г
Р4
141
33
98
112
127
177

а
Р3
51
24
58
115
51
98

Р2
81
31
64
46
60
50

Р1

850

688

397

332

160

34
35
46
45

ПРЕГЛЕД УЧЕНИКА КАБЛОВСКЕ ШКОЛЕ ПО ГОДИНАМА
У ПЕРИОДУ 1963 – 1965
Табела 6.
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Година
1963/64
1964/65
1965/66
Свега

прва
76
102
147

друга
63
87

трећа
58

свега
76
165
292
533

ПРЕГЛЕД УЧЕНИКА ОПШТИХ ЗАНИМАЊА ПО ГОДИНАМА
У ПЕРИОДУ 1961 – 1965
Табела 7.
Година
196162
1962/63
1963/64
1964/65
Свега

прва
38
39
34
41

друга
45
39
32
25

трећа
29
31
29
31

свега
112
109
95
97
413

РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ /СТИПЕНДИРАЊЕ/ УЧЕНИКА И
СТУТЕНАТА У ПЕРИОДУ 1960 – 1965
Табела 8.
Година
1960
1961
1962
1963
1964
1965

на почет.г.
73
82
93
86
74
121

примљено
9
36
18
16
67
31

завр.школ.
25
23
21
15
12

раскинули
2
7
5
2

на крају г.
82
93
86
74
121
138
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ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ ЧЛАНОВА КОЛЕКТИВА 1960 – 1965
Табела 9.
Година
1960
1961
1962
1963
1964
1965

на почет.г.
116
170
190
188
139
134

примљено
54
89
75
28
30
7

завр.школ.
49
14
43
29
49

раскинули
20
63
34
6
2

на крају г.
170
190
188
139
134
90

1950 - 1965

КАДРОВИ ЗАСТУПЉЕНИ У УПРАВНИМ, САМОУПРАВНИМ И ПОЛИТИЧКИМ ОРГАНИМА

186

РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Презиме и име
Миловановић Радомир
Радовановић Милидар
Ђорђевић Александар
Марковић Крста
Јованов Петар
Исаковић Коста
Судар Вељко
Огњановић Обрен
Станковић Добросав
Добросављевић Живко
Качаревић Душан

50 50 52 52 53 54 55 55 55 56 56 57 57 57
РС
РС УО
РС
Рк М
РС
РС
РС
СТ РС
СТ Рк СТ Рк
РС РС СТ УО СК М УО РС
РС УО
РС
РС О РС УО ОО
СТ
СТ СК СК СТ
РС
Рк РС СК ОО
УО РС РС
УО СК
НО СК
УО УО РС
Рк

Димитријевић Зоран

ДР

Бабић Војислав

О

Стојановић Милутин
Марковић Радивоје

О
РС УО УО

Опачић Јован
Тодоровић Војислав
Јанићијевић Дамњан

РС УО
СТ

Илић Гвозден
Каменковић Милош
Којић Жарко
Петровић Милорад

РС УО

НО

Андријашевић Стојан
Милосављевић Милутин
Урошевић Драгиша

58 58 58 59 59 59 59

Рк

О
О

УО РС О
РС

60 61 61 61 62 62 62

УО СК Ск
РС СК Ск Ск

СК
СК
СК
СК
Ск
Рк

ОК
Ск
Ск СК
Рк УО
УО СК

СК

РС

РС Рк

Максимовић Драгољуб
Антић Воја

РС

Рк
Рк

РС Рк

РС Рк
ОО

РС
СК
ДР ОО Ср
ОО Ср
НО
НО
РС ОО
СК
СТ
УО РС ОО СК
РС
СК
РС УО
РС
СК

УО СК

ОО РС

ОК

ОО

М

РС

РС

СК
СК

Ср ПС ОО ДР
НО СК
СТ РС СК СТ Пј Јс
СТ
РС
СК
ОО
Пс
СК СТ
СК РС СК
СК
СК
УО
НО

СТ
СТ

НО
УО

Јегдић Ратко

РС УО

РС УО М СК Рк

СК ОО

ПС

О

РС
СК

СТ
РС
Пс
ОК

О
О

СК
СК

ОК Ко О
СК
СТ

НО СК
СК УО

Ср СТ СК

НО РС
РС
НО

ОО СТ Св

Велимир Кнежевић

РС

Павићевић Милан

РС
СК

Живковић Станислав

Ск

Живановић Милисав
Живковић Миломир
Шарчевић Драгиша

РС

Рк СК

Рк М

СК

Ср ОО
СК ОО

М

УО

ПС
РС УО
РС

Петровић Јанко

Рк

О

СК

Марковић Радомир

РС

65

РС

СК
СК
СК СТ СО
М СТ
СК
СК
СК
СК
РС
РС

Недић Милош

Накић Драшко

64 65 65

СТ

Младеновић Светислав
Филиповић Милован

63 63 63 63 64 64

РС

НО
СТ СК
Рк
НО
Ск
ДР
СК Рк
СК Ск Рк
ДР Ск СК
ОК

ДР
ДР ОО
СК Рк СК ОО
РС
РС ОО О
СК
СК ОО
НО
Рк
РС Рк ОО
СК
СТ СК
СТ
Рк
Рк
РС Рк
РС
СК
РС Рк
СТ
СТ
РС УО Рк

60 60
ОО

ТАБЕЛА 10

Со
ОО НО
ПС
О
СК
РС

СТ
Ко

О

СК

РС
СТ АЖ
СТ
ОК - општински комитет СК, Ск - члан комисије у СК,
ПС посланик,
Ср - политичка актив. У срезу, Кс - окружни, срески комитет , ОООО - општински одборник, Св - одборник у срезу, НО - комитет нар. Омладине.
послД - директор, М - медаља рада, О - орден рада.
Напомена: сечени квадратићи означавају руководећу функцију .

ОБЈАШ ЊЕЊА: РС - раднички савет, Рк - комисије РС, УО - управни одбор, СТ - изврш. одбор синдиката ндик , СК - фаљбрички комитет СК,

КОРЕНИ

Gradimir Obradović, sociologist
Jagodina
Summary

YEARS OF DEVELOPMENT AND RISING

In the period of post-war (after the World War the Second) industrial and social development in
Yougoslavia was determinated, and had been depended, of great industrial concernes as Industry of Cables
''Moša Pijade'' Svetozarevo was, in the time.
The work is about all relevant elements in development of personal resources of upon named
Industry, in a very important period of industrialisation in Yougoslavia (and Serbia, of course), during the
first half of 60-ties of XX century. During the mentioned period (1961-1965), Industry ''Moša Pijade'' had
been presented as one of most succesfull companies, not only in Yougoslavia, but in whole South-East
Europe.
Accordind to importance of Industry for economic development (Yougoslav and Serbian) at all,
especially for development of all types of infrastructure and economy in this part of central Serbia, there is
no doubt that researching of Industry's history presenting exceptional importance for social and economic
history, and also, history of ordinary life in Serbia and former Yougoslavia.
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КОРЕНИ

др Милета Марковић

Јагодина – Загреб

ПРЕНУМЕРАНТИ У ЈАГОДИНИ У 1833. ГОДИНИ

У

књижници мојих предака наилазио
сам на књиге из деветнаестог века,
које су садржавале једну појаву, а која се
изгубила у наше време. Наиме, тада је у
Кнежевини (касније и Краљевини) Србији био
обичај да се путем дневних новина најави
излазак из штампе неке књиге, с позивом на
претплату,
јер
објављивање
књиге
представљало је велики културни догађај, коме
се давала велика пажња. Таквом позиву
одазивала се интелектуална елита, а и
институције, па су тако средства за
објављивање књига била донекле осигурана и за
аутора и за издавача. Све пријављене особе, уз
уплаћену цену претплате, биле су уписане на
крају књиге као пренумеранти.
Попис пренумераната вршио се по више
критеријума. Најпре, то се обављало по
градовима (местима). Обухватане су, осим
Србије, још и друге државе, нарочито
Хабсбуршка Монархија (Аустро-Угарска), у
којој је живело много Срба. Ту су се налазили
градови Беч, Пешта, Сент-Андреја, Темишвар и
други. Али, било је пренумераната из Русије,
Велике Британије и Грчке.
Други
критеријум
у
списку
пренумераната била је подела на свештенике и
остала лица.1 Тада су свештеници били далеко
више поштовани него у касније време. Даље,
свештеници су били подељени на: 1)
митрополите, 2) владике, 3) архимандрите, 4)
проте, 5) игумане, 6) попове, 7) калуђере и 8)
ђаконе. Неки пут се уз име црквеног
великодостојника стављало и име манастира
или цркве, у којој је пренумерант служио.
После свештеника, грађани су били
овако распоређени: 1) владар (кнез Србије), 2)
кнезови и остали господари, 3) писари, 4)
трговци, 5) остали.
Тако су као занимања наведени:
статски (државни или градски) саветник,
1

Рајна Драгићевић, Даница, календар 2015, Вукова
задужбина, стр. 381.

191

ритмајстор, оборкнез, бургермајстор, спаија,
велики
нотар,
сердар,
дворјанин,
стражмештар, велике круне кавалер, опште
народни
писар.
Затим,
великокупац,
регистратор, учитељ прве класе, бакрорез,
живописац, терзија, абаџија, земледржац,
асесор, армицар, буљубаша, практикант,
ћурчија, мумџија, ћерамиџија, крошњар.2
Испред имена и презимена биле су
титуле (ословљавање): Његово свјатетелство,
господар,
високоблагородни,
високоучени,
сијателно милостиви, честивишји, благородни,
поштени,
поштенородни,
благоразумни,
пречестити, пречасни, преподобни, племенити
господин и сл.
Било је и појава да пренумерант, поред
себе, упише своје дете или своју децу. А и само
дете.
А у тим књигама деветнаестог века могу
се наћи имена која су ишчезла и данас их нема,
као што су: Јеремија, Замфир, Симеун,
Глигорије,
Герасим,
Методије,
Мојсије,
Никанор, Прокопије, Теодосије, Вићентије,
Нестор, Аврам, Манојло, Теофан, Теофило,
Ћирило,
Ђорђије,
Јанићије,
Леонтије,
Пантелија, Софроније, Трипко, Тимотије.
У књизи Живот и прикљученија
Димитрија Обрадовића, у монаштву названог
Доситеја, у издању чувеног издавача Глигорија
Возаровића, штампаној у Књажеско-српској
књигопечатници у Београду, године 1833 –
налази се и списак пренумераната из Јагодине,
који је послао „благородни Глигорије
Новаковић, учитељ“.
У списку су ова имена: преподобни г.
Исаија Стошић, игуман манастира Манасије,
преподобни г. Јосиф Марић, јеромонах
манастира Раванице, честити г. Нестор
Поповић, парох јагодински, бивши при смрти
блаж. пок. Доситеја, пароха београдског, којега
је својеручно у гроб спустио, поштенородни г.
2

Исто, стр. 383.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Теодор Стојановић, тутор школе и трговац,
поштенородни г. Рајко Живковић, ћурчија, за
свога сина Панту, поштенородни г. Раденко
Цветковић, трговац, за свога сина Димитрија,
поштенородни г. Цветан Марковић, терзија и
трговац, за кћер своју Стојанку, Марко
Миленковић, ученик.

У
Јагодини,
као
пренумеранти,
годинама су се уписивали Спиридон Јовановић,
судија и Душан Марковић, комерцијални
саветник. Ван Србије, у Европи, пренумераната
је било у Хрватској (Загреб – један
пренумерант, аутор овог текста), у Словенији
(Љубљана – двадесет особа), у Црној Гори
(Жабљак - 24 пренумеранта, Подгорица – 46
особа, Цетиње – 4). Ван Европе, било је
пренумераната
у
Аустралији
(градови:
Бризбејн, Куебејн, Мелбурн, Милгрејв),
Канади, Сједињеним Америчким Државама
(укупно уписано – шест пренумераната).

Праксом уписа пренумераната, у
последњих неколико година, бави се Вукова
Задужбина у Београду, у издању свога
календара Даница, који је 1826. године,
основао Вук Караџић у Бечу. Упис
пренумераната обухватао је просторе читаве
некадашње Југославије. Одазив за овај упис
Данице највећи је у Републици Српској. Тако,
на пример, Нова Градишка има 208
пренумераната, а Зрењанин, Бачка Топола и
Ужице имају по једног пренумеранта (за 2015.
годину). Београд је уписао 98 пренумераната, а
Нови Сад – три пренумеранта.

Ове године се јавила редакција
Летописа Матице Српске, с позивом да се
јаве пренумеранти и уплате претплату, како се
овај часопис, који је почео да излази у
претпрошлом веку, не би угасио из
финансијских разлога. Можда би ову
некадашњу праксу ваљало обновити у корист
читалачке публике Србије и опште културе.
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

43

1

-

син Јеремија

15

-

1

синовци ? Миомир

33

1

-

1

Коста

28

1

-

1

Сима

18

-

1

-

1

Мијаило

13

-

1

-

1

Алекса Николић

50

1

Јоксим Анђелковић

23

1

-

-

Станко Мишић

73

-

1

-

син Никола

26

1

-

1

1

2

не плаћа по
уредби
4

Раико Матић

64

1

-

1/4

син Стефан

28

1

-

1

унук Мијаило

4

-

1

4

Никола Дидић

63

1

-

-

Син Васа

33

1

-

1

Унуци Мијаило

15

-

1

-

1

Гаја

13

-

1

-

1
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6
сирома без
баштине

Женски
6.

4

1

Женски
5.

3

1

Женски
4.

21

1

Женски
3.

15

1

Женски
2.

Гл. сума душа

нежењен

Глигорије
Јовановић

женске

жењен

1.

Не плаћају

Име и презиме

плаћају

Р.б.

година

данак

примеченије

ПОПИС СТАНОВНИШТВА ОБРЕЖА ИЗ 1844. ГОДИНЕ

1

7
сирома

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Женски
7.

5

Петар Влаиковић

39

1

-

-

1

Синови Глигорије

15

-

1

-

1

Мијаило

11

-

1

-

1

Јова

10

-

1

-

1

Милоје

8

-

1

-

1

Женски
8.

Видојко Влаиковић

53

1

-

1

син Тодор

28

1

-

1

Женски
9.

Никола Ковачевић

63

1

-

1

син Анта

38

1

-

1

Филип

23

1

-

1

унук Марко

7

-

1

-

Јевта Николић

21

1

-

1

син Павле

1

-

1

-

Крста ковач

43

1

-

1

-

син Сава

8

-

1

-

1

Женски
12.

Гаја Поповић

43

1

-

1

синови Тома

9

-

1

-

1

Јова

6

-

1

-

1

Женски
13.

Стефан Поповић

28

1

-

Јован Раиковић

43

1

-

1

синови Панта

18

-

1

-

1

Петко

15

-

1

-

1

Милан

6

-

1

-

1

Женски
15.

Радоје Вељковић

73

-

8

5

7

2

6

1

3

4

6

5

8

4

5

4

8

1

Женски
14.

3

1

Женски
11.

Ослобођен на
годину дана

1

Женски
10.

9

1

-

194

1

ослобођен

КОРЕНИ
син Милосав

33

1

-

1

унук Илија

4

-

1

-

1

Женски
16.

Вељко Станковић

43

1

-

1

синови Маринко

23

-

1

-

1

Миленко

18

-

1

-

1

Женски
17.

Јеремија Стојановић

21

1

-

1

браћа Илија

16

1

-

1

Јевта

13

-

1

-

1

синовац Коста

½

-

1

-

1

Женски
18.

Тодор Миловановић

33

1

-

1

синови Мијаило

18

-

1

-

1

Ђорђе

15

-

1

-

1

Женски
19.

Милосав М.
Симоновић

33

1

-

1

Браћа Димитрије

26

1

-

1

Милисав

21

-

1

-

1

Јован

20

-

1

-

1

Милован

19

-

1

-

1

Женски
20.

Јован Станковић

73

-

Синови Богдан

33

1

-

1

Дамјан

28

1

-

1

Марко

21

1

-

1

унуци Антоније

8

-

1

-

1

Атанаско

7

-

1

-

1

Женски
21.

Иван Станковић

71

1

-

синови Алекса

28

1

-

1

Мијајло

18

-

1

-

1

Петар

15

-

1

-

1

195

5

8

4

7

7

11

5

8

5

10

7

13

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Женски
22.

Милосав Миљковић

33

1

-

1

Брат Милоје

28

1

-

1

Синовци Ђока

7

-

1

-

1

Милан

1

-

1

-

1

Женски
23.

Маноило
Стоиљковић

38

1

-

Станисав Станковић

43

Синови Милоје

17

1

-

1

Арса

15

1

-

1

Анта

13

-

1

-

1

Јаков

8

-

1

-

1

Женски
25.

Тома Савић

43

1

-

-

1

синови Петар

16

-

1

-

1

Сава

7

-

1

-

1

Женски
26.

Сима Станковић

33

1

-

Петар Станковић

28

1

-

Цветко Мијиловић

48

1

-

1

Синови Љубисав

24

1

-

1

Јевта

21

-

-

1

4

5

3

8
председник

7

10

3

4

1

2

Милован

16

-

1

-

1

Унуци Миливој

15

-

1

-

1

Максим

2

-

1

-

1

Тривун

1

-

1

-

1

солдат

Женски
29.

10

1

Женски
28.

6

1

Женски
27.

7

1

Женски
24.

3

6

Петар Мијаиловић

33

1

-

1

Синови Милоје

9

-

1

-

1

Милутин

5

-

1

-

1
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КОРЕНИ
Женски
30.

Миленко
Угриновић

53

1

-

1

син Коста

23

1

-

1

Женски
31.

Петар Стевановић

53

1

-

1

Син Стеван

23

1

-

1

?

5

-

1

-

Стојан Угриновић

38

1

-

1

синови Петар

17

-

1

-

1

Марко

11

-

1

-

1

Јаков

5

-

1

-

1

женски
33.

Павле
Милосављевић

33

1

-

1

синови Милоје

11

-

1

-

1

Милутин

7

-

1

-

1

Сима

1

-

1

-

1

Женски
34.

Јова Васић

28

1

-

1

синови Милин

3

-

1

-

1

Милоје

1

-

1

-

1

Женски
35.

Дмитар
Радовановић

43

1

-

Стојан Милетин

73

-

-

1

син Пера

50

-

1

-

Тимотије
Степановић

33

1

-

1

син Тодор

15

-

1

-

Женски
38.

Тимотије

33

1

4

4

8

4

8

1

5

1

4

1

2

1

Женски
37.

2

1

Женски
36.

7

1

Женски
32.

4

-

1

197

нежењен
-

2

4

6

1

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Степановић
син Тодор

15

-

1

-

1

Женски
39.

Петар Миловановић

38

1

-

1

Синови Лазар

8

-

1

-

1

Милосав

1

-

1

-

1

Женски
40.

? Миладиновић

43

1

-

1

синови Милоје

16

-

1

-

1

Милосав

12

-

1

-

1

Женски
41.

Стеван Радоиковић

35

1

-

1

синови Димитрије

6

-

1

-

1

Милан

4

-

1

-

1

брат Ђорђе

22

-

1

-

1

Женски
42.

Николча Ковач

53

1

-

1

синови Обрад

23

1

-

1

Мијаило

19

-

1

-

1

Милутин

13

-

1

-

1

Женски
43.

Милоје Милош
Милојевић

28

1

-

1

син Живко

4

-

1

-

1

брат Милан

15

-

1

-

1

Женски
44.

Мата Милетић

43

1

-

1

Синови Сава

15

-

1

-

1

Алекса

13

-

1

-

1

Димитрије

9

-

1

-

1

Стеван

4

-

1

-

1

Женски
45.

Милоје Мијаиловић

23

1

-

1

брат Милосав

18

-

1

-
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1

4

6

2

5

1

4

4

8

4

8

4

7

2

7

КОРЕНИ
Женски
46.

2

Радивоје
Величковић

53

1

-

1

синови Милоје

21

1

-

1

Панта

15

1

-

-

1

Женски
47.

Мијаило
Величковић

38

1

-

1

синови Милан

16

1

-

1

Стева

12

-

1

-

1

Алекса

10

-

1

-

1

Женски
48.

Стева Јовановић

43

1

-

1

син Јова

9

-

1

-

Ђорђе Миленковић

43

1

-

¼

син Илија

6

-

1

-

Момир Миленковић

43

1

-

1

синови Милосав

13

-

1

-

1

Илија

10

-

1

-

1

Милосав

4

-

1

-

1

Женски
51.

Марко Здравковић

43

1

-

1

синови Огњен

21

1

-

1

Тома

17

-

1

-

1

Милан

1

-

1

-

1

Женски
52.

Тодор Јовановић

23

1

-

1

синови Милан

3

-

1

-

1

Милош

1

-

1

-

1

брат Милоје

15

-

1

-

1

Женски
53.

Стојан Јанковић

78

-

1

-
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4

7

3

7

4

6

2

4

4

8

5

9

2

6

1

Женски
50.

пре 1 месец

1

Женски
49.

4

1

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
синови Васа

38

1

-

1

Петар

28

1

-

¼

унук Сима

1

-

1

-

сакат у руку
1

Женски
54.

Петар Станишић

33

1

-

1

син Ћирко

6

-

1

-

Павле Стојановић

58

1

-

1

синови Тодосије

23

1

-

1

Марко

21

-

1

-

1

унук Димитрије

1

-

1

-

1

Женски
56.

Петар Стојановић

50

1

-

1

синови Дача

19

1

-

1

Стојан

18

-

1

-

1

унук Јова

1

-

1

-

1

Женски
57.

Магдалена
Радосављевић

38

-

-

¼

Синови Јафрем

10

-

1

-

1

Јеремија

10

-

1

-

1

Сава

4

-

1

-

1

Антоније
Радомировић

34

1

-

1

синови Стева

10

-

1

-

1

Василије

3

-

1

-

1

пасторак Петар

18

-

1

-

1

Женски
59.

Јова Радојевић

33

1

-

1

синови Сава

5

-

1

-

1

Јевта

1

-

1

-

1

Женски
60.

... Радојевић

43

1

-

1
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3

5

2

6

3

7
Оптерећен малом
децом

Женски
58.

9

1

Женски
55.

5

4

8

2

6

2

5

КОРЕНИ
синови Никола

23

1

-

1

Антоније

18

-

1

-

1

Видоико

13

-

1

-

1

Максим

10

-

1

-

1

Женски
61.

... Радомировић

43

1

-

1

синови Живан

16

-

1

-

1

Панта

10

-

1

-

1

Мата

4

-

1

-

1

Женски
62.

? Савић

43

1

-

1

син Васа

7

-

1

-

... Савић

35

1

-

1

синови Радован

15

-

1

-

1

Срећко

10

-

1

-

1

Милисав

8

-

1

-

1

Женски
64.

Стеван Савић

33

1

-

1

синови Јовица

7

-

1

-

1

Јова

3

-

1

-

1

Женски
65.

Мијаило Савић

28

1

-

1

син Степан

4

-

1

-

Теша Мусић

53

1

-

1

синови Никавор

17

1

-

-

1

Максим

10

-

1

-

1

Женски
67.

Никола Мусић

7

2

4

2

6

2

5

3

5

пре 1 месец

4
58

1

-

7

¼

сирома

Женски
68.

3

1

Женски
66.

11

1

Женски
63.

6

3

Тимотије Антић

28

1

-

1

синови Аксентије

8

-

1

-

201

1

4

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Гаја

4

-

1

-

1

Женски
69.

Мијаило
Петронијевић

33

1

-

1

синови Марко

13

-

1

-

1

Милоје

7

-

1

-

1

Стеван

1

-

1

-

1

Женски
70.

Павле Богдановић

38

1

-

1

син Степан

19

-

1

-

Обрад Милошевић

86

1

-

-

син Ђурђе

28

1

-

1

унук Милан

1

-

1

-

Сава Обрадовић

33

1

-

1

синови Мијајло

5

-

1

-

1

Милосав

3

-

1

-

1

Радивоје Николић

38

1

-

1

Син Милисав

6

-

1

-

... Николић

33

1

-

1

син Јаков

7

-

1

-

Вучко Илић

86

-

1

-

синови Јова

33

1

-

1

Иван

28

1

-

1

Марјан Павловић

40

-

-

-

синови Мата

21

1

-

1

Панта

13

-

1

-

Женски

202

наплаћено по
уредби

2

5

1

4

2

4

4

6
Не плаћа по
уредби

1

Женски
76.

6

1

Женски
75.

4

1

Женски
74.

5

1

Женски
73.

1

1

Женски
72.

4

1

Женски
71.

1

5

8

5

8

1

1

КОРЕНИ
77.

Здравко Станковић

73

1

-

-

1

син Симон

33

1

-

1

унуци Милан

8

-

1

-

1

Милош

4

-

1

-

1

Јевта

1

-

1

-

1

Женски
78.

Јова Ристић

43

1

-

1

синови Стева

14

-

1

-

1

Дмитар

12

-

1

-

1

Милош

4

-

1

-

1

Женски
79.

Марко Обрадовић

73

-

1

-

син Ђорђе

23

1

-

1

Тома Матић

33

1

-

1

синови Јефрем

10

-

1

-

1

Аврам

3

-

1

-

1

Женски
81.

Петар Јовановић

38

1

-

1

синови Марко

15

-

1

-

1

Трувун

13

-

1

-

1

Милија

11

-

1

-

1

Лука

8

-

1

-

1

Женски
82.

Павле Јовановић

28

1

-

1

синови Маноило

11

-

1

-

1

Тома

9

-

1

-

1

Женски
83.

Миљко Ђурић

33

1

-

1

син Јеремија

8

-

1

-

1

брат Никола

32

-

1

-

1

Женски
84.

Тодор Јовановић

23

1

-

1
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9

4

8

1

3

2

5

2

7

1

4

2

5

1

Женски
80.

4

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Женски
85.

3

Милосав Угриновић

63

-

1

синови Ђорђе

33

1

-

1

Антоније

25

-

1

-

Маноило

18

1

-

1

Јовица

16

-

1

пре 1 месец

Женски
86.

Стојан Петковић

38

1

-

1

синови Васа

13

-

1

-

1

Ђурђе

11

-

1

-

1

Женски
87.

Ђорђе Секиричић

73

-

1

-

1

Синови Станоје

28

1

-

1

-

Димитрије

16

-

1

-

1

Унук Јефрем

1

-

1

-

1

Женски
88.

89.

4

Илија Знитић

68

1

-

1

синови Обрад

28

1

-

1

Ђурђе

18

-

1

-

1

Василије

2

-

1

-

1

Женски

2

-

1

-

1

7

12

3

6
не плаћа по
уредби

2

6

3

6

1

2

Анђелија Јовановић
...
...
Женски

90.

Стојан Мусаћ

43

-

1

-

1

Женски
91.

... Станимировић

73

1

-

-

синови Милован

28

1

-

1

Степан

23

1

-

1

Коста

15

-

1

-

1

унуци Милан

10

-

1

-

1

Миленко

2

-

1

-

1
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КОРЕНИ
Женски
92.

Филип Славковић

38

1

-

1

синови Милован

15

-

1

-

1

Стојан

4

-

1

-

1

Женски
93.

Прокопије
Петровић

28

1

-

1

браћа Ђорђе

15

-

1

-

1

Лаза

10

-

1

-

1

Јова

5

-

1

-

1

Женски
94.

Миљко Јевтић

53

1

-

1

син Ђорђе

33

1

-

1

братанац Ђорђе

2

-

1

-

Мијаило Алексић

63

1

-

1

синови Обрад

28

1

-

1

Димитрије

21

-

1

-

1

Ђурђе

18

-

1

-

1

Раја

16

-

1

-

1

Милан

11

-

1

-

1

Женски
96.

Јован Мијаиловић

33

1

-

1

синови Васа

8

-

1

-

1

Алекса

5

-

1

-

1

Женски
97.

Петар Богдановић

43

1

-

1

синови Стеван

25

-

1

-

1

Јова

15

-

1

-

1

Благоје

11

-

1

-

1

Милоје

9

-

1

-

1

Васа

5

-

1

-

1

Женски
98.

Ђорђе Богдановић

33

1

-

1
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2

5

7

11

3

6

8

14

3

6

2

8

1

Женски
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Женски
99.

1

Миломир Јочић

23

1

-

¾

син Сава

1

-

1

-

сиротног стања
1

Женски
100.

Радосав
Милосављевић

43

1

-

1

синови Милосав

28

1

-

1

Ранђел

18

1

-

-

1

Никола

15

-

1

-

1

Миленко

9

-

1

-

1

унук Милен

1

-

1

-

1

Женски
101.

Јова Радивојевић

19

1

-

Андреја Петковић

33

1

-

1

син Милош

8

-

1

-

брат Мата

23

1

-

1

синовац Миленко

1

-

1

-

Јова Станимировић

43

1

-

1

синови Милосав

25

1

-

1

Илија

14

-

1

-

1

унуци Живко

6

-

1

-

1

Анта

2

-

1

-

1

Тодор
Станимировић

38

1

-

1

синови Лаза

21

-

1

-

1

Милутин

20

-

1

-

1

Моисило

13

-

1

-

1

Милош

1

-

1

-

1

Женски
105.

3

9

3

4

6

10

3

8

3

8

1

Женски
104.

3

1

Женски
103.

1

1

Женски
102.

2

Милосав Николић

73

1

-

-

посинак Ђорђе

38

1

-

1

206

-

не плаћа по
уредби

КОРЕНИ
унуци Павле

5

-

1

-

1

Јанићије

7

-

1

-

1

Женски
106.

Моисило Нешић

38

1

-

1

син Сава

11

-

1

-

Никола
Максимовић

33

1

-

1

син Милош

2

-

1

-

Стеван Максимовић

23

1

-

1

брат Алекса

19

-

1

-

Јаков Богдановић

53

1

-

1

синови Петар

19

-

1

-

1

Марјан

10

-

1

-

1

Женски
110.

Милован
Стојановић

35

1

-

¾

Синови Радивоје

9

-

1

-

1

Алекса

6

-

1

-

1

Спаса

2

-

1

-

1

Петар Стојановић

43

1

-

½

2

4

3

6

синови Павле

14

-

1

-

1

Паун

12

-

1

-

1

Ђорђе Јаковљевић

28

1

-

1

браћа Лука

19

-

1

-

1

Ђурђе

15

-

1

-

1

Милован Вулевић

78

-

1

-

син Јевта

33

1

-

1

унук Ђорђе

4

-

1

-
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Женске
113.

6

1

Женски
112.

4

сиротног стања

Женски
111.

7

1

Женски
109.

5

1

Женски
108.

8

1

Женски
107.

4

1

1

1

4

2

5
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Женски
114.

Глигорије
Јовановић

38

1

-

1

синови Јова

11

-

1

-

1

Радосав

4

-

1

-

1

Женски
115.

Јања Ивановић

28

1

-

1

син Сава

4

-

1

-

Ђорђе Ивановић

40

1

-

1

синови Алекса

16

-

1

-

1

Благоје

6

-

1

-

1

Марјан

4

-

1

-

1

Женски
117.

118.

Милета Ивановић

48

1

-

1

синови Јанићије

21

-

1

-

1

Сима

10

-

1

-

1

Јаков

4

-

1

-

1

Димитрије

1

-

1

-

1

Филип
Радисављевић

33

1

-

1

синови Јова

15

-

1

-

1

Пера

8

-

1

-

1

Милош

4

-

1

-

1

Женски
119.

Радисав
Милосављевић

73

1

-

-

син Мија

23

1

-

1

Радосав
Миладиновић

63

1

-

1

син Павле

31

1

-

1

унуци Алекса

15

-

1

-

1

Милојко

7

-

1

-

1

Женски
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2
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4
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Женски
120.

5

1

Женски
116.

2

4

6
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121.

Милутин Становић

53

1

-

1

синови Симон

28

1

-

1

Спасоје

24

-

1

-

1

Јован

21

-

1

-

1

Милоје

18

-

1

-

1

Лука

12

-

1

-

1

Тома

9

-

1

-

1

Живко

7

-

1

-

1

Крста

5

-

1

-

1

Женски
122.

Милосав Милетић

43

1

-

1

синови Алекса

20

-

1

-

1

Милан

13

-

1

-

1

Стојан

13

-

1

-

1

синовац Јова

17

-

1

-

1

Женски
123.

Радојче
Миловановић

38

1

-

1

синови Јаков

15

-

1

-

1

Станко

10

-

1

-

1

Илија

8

-

1

-

1

Женски
124.

Радосав Радочић

38

1

-

1

синови Дина

9

-

1

-

1

Коста

6

-

1

-

1

Стева

5

-

1

-

1

Женски
125.

Живан Обрадовић

24

1

-

1

син Јова

7

-

1

-

Милисав
Милошевић

33

1

-

1

синови Милен

10

-

1

-

1

Миленко

7

-

1

-

1
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4
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4

8

3
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Женски
126.
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Милош

3

-

1

-

1

Женски
127.

Мијаило
Милошевић

48

1

-

1

син Илија

27

1

-

1

Женски
128.

Милоје Милошевић

19

-

1

Радета Радуновић

63

1

-

1

син Павле

21

1

-

-

Петар Радовић

36

1

-

1

син Стеван

5

-

1

-

Милован Јовановић

33

1

-

Вељко
Миловановић

43

1

-

1

брат Живан

28

1

-

1

синовац Јанко

2

-

1

-

Андрија
Миловановић

23

1

-

1

синови Миленко

5

-

1

-

1

Јанко

5

-

1

-

1

Мијајло

2

-

1

-

1

Женски
134.

Милосав Лазић

58

1

-

-

4

6

3

5

3

4

6

9

2

6

синови Глигорије

25

1

-

1

Василије

19

1

-

1

не плаћа по
уредби

1

Женски
135.

3

1

Женски
133.

2

1

Женски
132.

6

1

Женски
131.

4

1

Женски
130.

7

1

женски
129.

4

4

Јова Здравковић

33

1

-

1

син Петар

5

-

1

-

1

синовац Глигорије

11

-

1

-

1
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Женски
136.

Милосав Тошић

39

1

-

1

синови Милан

13

-

1

-

1

Миленко

5

-

1

-

1

брат Мијаило

12

-

1

-

1

Женски

211

4

7

6

10

КОРЕНИ

Љиљана Јовановић
Јагодина

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ НАЧЕЛНИКА СРЕЗА ЛЕВАЧКОГ ПО СТРУЦИ
ПОЛИЦАЈНОЈ И ЕКОНОМНОЈ ЗА 1860. ГОДИНУ1
А) Обишавши по двапут у теченије 1860 год. цели поверени ми Срез, дошао сам у сваку
обштину и овда сабравши све житеље испитао сам и уверио се од овај, да је стање здравља у теченију
целе године у народу добро било, осим што је велики кашаљ на децу у месецу септембру, октобру и
новембру на више места дејствовао и млогу слабу децу смрти предао, а у обштини Течићкој и
Рековачкој у месецу октомвру било је болести, срдобоље но без рђави последица. А исто тако и у
домаћој марви било је здравље добро само што су овце од метиља а од части и од болести сасвим се
утрла, од богиња скапавало је до 260 брава јер по упуствију окр. лекара пелцовање и одвајање
богињави од здрави оваца иста је болест изчезла, а од метиља 1500 брава које сада једнако скапавају,
а на више места говеда и свиње од метиља страдају, но последња два рода гди гди од речене болести
страдају. Исто тако извести непропуштам да је у пернатој животињи као и прошле године нека
непозната болест дејствовала, од које су и то: ћурке и кокоши јако страдале.
Б) Уверио сам се да су кметови у целом срезу сачували жирородну гору од сече те ова није
прекомерно сечена и утамањивана, но при свему томе где је се по нешто мало сече догодило, онде су
горосече излеђени и са њима сам сходно постојећем закона прописно поступио.
В) Прегледао сам све како веће тако и мање путове споредне у срезу овоме, али у првом
полугодију нисам могао оправку путова наредити што је у оно време ... било, када је народ од домаћи
послова ослобођен, а ... због што је пољским радом народ обтерећен, а у другом полгодију је народ
овог среза градњом друма преко среза Темнићског и привлачењем дрва и прочег материјала за
Тополивницу и воинство Крагујевачко доста обтерећен био, но ... приликом наредио сам те је друм из
Таборишта до шуме Крагујевачког округа у дужини до 3 сата начинио и насут шљунком куда је се
потреба за шљунком указала, тако и пут од ... Крагујевачког окр. поред Мораве водећи до селишта
среза Темнићског у растојању 3 сата постојећи дао сам поправити, гди је нуждно било и шљунком
насути у колико је се могло, премда ово поправљање није учињено под надгледанијем инжињера и по
правилу но по досадањем начину,- тако исто дао сам направити пут водећи из Крагујевца кроз
Рековац на Течић и Вукмановац у Јагодину водећи и гди је нуждно било шљунком насути, тако и
ћуприје гди је нуждно било на свима означеним путовима дао сам утврдити, и тако је јесен
наступивша са снегом прекинула даљи корак о градњи путова, јер су ове године млогим
наводенијима свуда путови јако нарушени, тако да имам како се време укаже тако народ на радом
сеоски путова употребити, како би овако нарушене путове у првобитно стање довести могао.
Г) Ни једна обштина у срезу овоме није ни једног страног дошелца у сожителство своје
примила, нити је какови Аустријски бегунац уваћен зато ни списак од означени лица не подносим.
Д) Кметови обштина у срезу овоме тачно извршују дужности, само у обштини Превешкој,
Грабовачкој, Опарићкој и Пољанској житељи су показали да кметови не долазе свагда у судницу у
одређене дане, које сам ја на ... оправљат дужности за сада опоменуо, а ако се не буду поправили ја
ћу са њима по надлежности поступити. А народ се свуда кметовима и у обште законим налозима
повинује осим по ... или, који су презадужени и често људи за суђење дугове који у круг кметовског
суђења спадају ..., увидио и у време заседанија кметовског од куће зађу и тешко на позив долазе те
тиме доста посао кметова отежавају, а иначе у свему се поредак пожелателно показује.
Е) Ни у једној обштини подручног ми Среза не налазе се никакови бећари који би без службе
и у беспослици време проводио, но ипак сам свима кметовима заповедио да они ни једног бећара од 8
дана даље у обштини без службе не трпе.
31. декемвра 1860 год.
1

У Рековцу

АС, НОЈ, Ф I, р81/1861.
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Годишњи извештај Начелника среза темнићког
по струци полицајној за 1860. годину2
А. За I полгодије
1. У све двадесет и три општине повереног ми среза, народ је при тишини и миру био
повинући се нашим уредбама;
2. Све обштине дужност своју доста добро извршују;
3. Народ повереног ми среза за ово време здравља доброг био, осим што је грозница у
наивишем степену за наведено време владала;
4. Оне обштине које своје њиве имаду ниси их кукурузом засејале, већ под аренду дале;
5. Обштинске рачуне нисам прегледао па због тога не могу ни описати стање каса обштинске
но ћу кад прегледам обштинске рачуне о томе у своје време особено известије поднети;
6. О сечи горе приметио сам да се премда више дозволенијим путем, али преко ... за паре тако
да ће се ако и убудуће овако обштине млого гора затрети држим да би се на путу том стало, да се за
оне који дозволенијим путем гору под видом за домаћу потребу секу т.ј. посредством узетог
објавленија већа такса пропише да би се тиме од млогога тражења људи устручавали, јер људи
будући је јевтина такса за објавленија наваљују па излижне зграде граде или бар да се ограничавајућа
правила определе;
7. Стање путева и ћуприја добро је осим што су споредни путови у неким селима великим
наводненијем доста поремећени но ја сам издао наредбу да се такови поправе;
8. Поља су знатно разорела и по већој части кукурузом засејана била, виногради и родна дрва
умложена, а пчеловодство слабије постаје.
9. Бегунаца и дошљака није било нити се ко из повереног ми среза у другу државу одселио.
10. Кметови дужности своје у колико способности имају већа част добро извршују а доста ји и
немарљиви имаде а ја сам сваком приликом добре похваљивао, а оне који не одговарају дужностима
ни у онолико уколико разумевање благо и ... укоравао наводећи ји на боље испуњавање дужност
њиови који се овим начином управљају и на раду се повинују прилично, а добрим кметовима добро;
11. Бећара и скитничара није било;
12. Ни једна обштина није ништа од утрине заградила;
13. Свилоделаније прилично напредује;
14. Боца трава прилично утамањује но при свем том и пак сам за ... пооштрио;
15. Гробља су свуда била заграђена но сада млога заграђена била нису а капеле нису свуда
начињене и које су начињене нису довршене како треба ја сам издао налог да се капеле по пропису
оправе и гробља заграде;
16. Меане свуда постоје гди су пре постојале о овом се налази списај при Началству који сам
у известиу мом од 14. новембра 1859. год. поднео и у истом мненије своје изложио које да остану а
које да се затворе а добро би било да се ово час пре изврши јер је доказано да су од не мале штете за
људе;
17. Неколико фамилија црногорски налазе се у повереном ми срезу где су се станиле и где
уживајући нешто обштинске земље доста скучено живе и напослетку;
18. Изашавши питомци из земљоделске школе добро се владају и занимаду се
земљоделанијем и то доста по начину економ. топчидер. науки.
Б. За II полгодије
Приликом ове другог полгодија чињене визитације нашао сам на све оно што сам у првом
полгодију под членом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 приметио и за гробља која
нису заграђена и капеле подигнуте и довршене пооштрио сам налог. Народ је раном добро снабдевен
јер ове године добар берићет у кукурузу био.
3. јануара 1861.
у Варварину

2

поручник
Вуле Богдановић
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ИЗВЕШТАЈИ СРЕСКИХ НАЧЕЛНИКА ЗА 1860. ГОДИНУ
ПО СТРУЦИ ЕКОНОМНОЈ3
Извештај Начелника среза беличког
По струци економическои, овим годишњим известијем Началничеству у ниже следујећим:
1. рво Младородие је прошле године добро било;
а) једна ока посеане пшенице дала је од 10 до 12.
б) једна ока јечма 10 до 14 ока, кукуруза 40, овса 10 и крупника 12 ока.
в) Трава је врло добро родила, тако, да ће доста сена за исхрану стоке бити, а нешто ће и
претећи за другу зиму.
г) Шљиве су такође добро родиле.
д) Жир је прилично родио, и свиње су доста од њега урањене.
е) Виногради су слабо родили, али вина прилично било.
2. го Скотоводство је остало осим оваца напредовало, а овце су које од богиња, које пак од
болести метиља у доста знатном количеству полипсале.
3. ће Од отличног сад говеда, свиња и коња ништа приновљено није, - алији Правитељственој
на кобиле у овом срезу никако пуштани нису, па зато и немам ишта о овом предмету говорити.
4. то Обштинске њиве гди у овом срезу гди иј има, нису прошле године сејане, те да би о
плоду њиовом јавити мого.
5. то Обштински кошеви удобром се стању налазе, но кукуруз је сав из исти оскудном у рану
људима на основу 5-те тачке Уредбе о обштинским кошевима а сходно распису Началничества од 4.
јануара пр. год. издано, но одпочете, да се позаимљена рана натраг у кошеве поврати.
6. то У земљоводиу је прилично побољења за прошлу годину приметно.
7. мо Садња конопља умножава се, добро је прошле године родило, а лан се врло редко сеје.
8. мо Изишавши питомци из Земљоводске школе, прилично се владају и занимају се
земљоводијем доста по начелу Топчидерског заведенија, и на последку
9. то Дуван се у повереном ми срез слабо сеје, па зато и немам шта о њему говорити.
15. јануара 1861 год.
у Јагодини

Капетан
ср. Спаса Милосављвић

Извештај Начелника среза левачког4
Саобразно постојећим прописима одговарајући сочинивши ово известије по струци
економическој за целу 1860 год. које у покорности достављам Началничеству на употребленије
његово:
1. Плодородије ове године било је само у кукурузу, трави и гди гди шљивама, а у другим
родовима раане или иначе пиће људска са свим је неплодно било јер од стрвни жита многи и семе
уватили нису због тога, што је лето сасвим кишовито било и то баш у време када су стрвна жита
цветала па зато плодометнути нису могли и тако је било да је на многим местима као што следује
плод усева збирана и то:
а) једна ока усејане пшенице у мало равном месту или роси изложеном није могла ни пола оке
донети дакле од главног половина изгубљена, а који су њиве по узвишеном месту тако са води и роси
није изложено донела је једна ока .... 2.
б) једна ока јечма има .... 6.
в) једна ока усејаног крупника ...... 7.
г) једна ока усејаног овса ........ 8

3
4
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д) једна ока усејаног кукуруза ....... 60 до 80. ока плода, ... више места водоплав однео људима
берићет из оне њиве које су истом подложене биле, а нарочито обштине течићске и вукмановачке
који ма и поље изливу реке изложено ове године са свим берићет у време копања кукуруза излива
било и тако су ове две обштине после на ново по брда орале и кукурузе сејале, а има и 3 ћа част људи
који нису ван поља баштину имали, и ови су ове године са свим без берићета изложеним догађајем
остали, тако и у обштини медвеђској и в. дреновској излив потока зовемо Топооница је много људи
оштетила и без берићета ове године оставила, и овом због неуредного тока поменутог потока
учињено, и ако се чрез инџињера тако воде не урегулира најмање наводеније све већу штету
причињаваће, и тако ће овим неспоразумљеном од ове две обштине поједини људи велику штету
претрпити и упропастити се.
Траве добре су биле тако, да је једна коса земље до 10 и 12 пласта сена донела.
Шљиве по равним селима која су водокучне од прошлогодишњи наводенија у пола су из
корена посушене, а и које су остале ове године нису родиле, а иначе шљивици који су на оцедним
местима ове су године врло добро родили.
Жир ове године само у шуми Раиначке обштине родио и по гди што по низмима местима само
у толико коликој надлежним животињама врло мало у повољно свиња помоћи дао, а иначе планине
узвишене због снега који је 24. априла ове године планине покрио био и 24 саата држао никако жир
родио није.
Виногради врло мало родили су тако, да људи кои су имали до 10 мотика винограда три до 4
товара кљука више нису могли брати и то врло танког вина због тога што и ово од велике кише
сазрети није могло.
2. Скотоводство добро је било, али се приметно увиђа са људи у већем степену умањују
подизање стоке зато, што за ову довољно пијћа нема нити простора за држање; овце овога лета по
свима селима ометиљиле су се и јако скапавају, а доста су и од богиња поскапале, премда је окр.
лекар изодио и људе обучавао да богиње калеме и болестну стоку од здрави одвајају, на који и сам
мотрим и народ овако упућиван, но некакови људи не обрате своју обазривост раније и напосле
штете, и тако су млоги оштећени у овцама.
3. Од одличног соја стоке, као: говеди и коња није ни у једној општини набављани, осим у
свињама имају добре сорте, и ни једна обштина ове године нити поједини људи пастуве
Правитељствене на кобиле пуштали јису.
4. Од обштински њива само в. Дреновска обштина има три њиве но ове и од пре 3 године вода
прекрила тако да обштина само од туда са ови њива вајду има што шевар и трску продају и у касу
обштинску новце уноси, а волујачка општина своју бившу обштинску њиву пре 3 године поделила на
житеље и тако сада нигди чисте обштинске земље нема, како ? у овој точки потребни списак
сочинити и прикључити могао.
5. Обштински кошеви у подручном ми срезу постојећи налазе се у добром стању и гди сам
приметио да су у чему нарушени дао сам ове јесени оправити, и у добро стање довести, а рана
одвојена за 1855, 1856 и 1857. годину из истих кошева у марту и априлу месецу ове године по
одобрењу веће власти раздати у рани оскудним људима на зајам с ваидом 30/00 ока, само у кошу
обштине Пољанске, Белушићске, Медвеђске и в. Дреновске по нешто ране остало нераздато, и сада
по наредби веће власти учинио сам наредбу преко кметова који исту на зајам дату рану са ваидом
прописаном одвоје и о истом число списак воде, па због тога исто јошт ова раана прибрана није не
подносим овди списак колико раане готове у кошевима има, а када се ова искупила буде онда ћу
Началничеству јавити и сумарни списак поднети.
6. По баштама у земљоводију и то куда и ди плугом ору и земљу ђубре понољшано.
7. Сејање конопља добро се умложава, а сејање лана, народ са свим из обичаја изоставио због
тога, што од конепља веће хасне има.
8. Од питомаца изишавши из Економическе школе налази се и то: Милош Крстић из
Жупањевца, који сада у званију учитеља у окр- црноречком живи, а Матија Николић иначе Стојковић
из в. Дренове, Стеван Гелдић из Сиљевице и Јован Радичевић из Г. Сабанте налазе се код својих кућа
без икаквог заниманија своје струке или преобратенија рада у својим домаћим или обштинским
пословима.
9. Дувана турског сејање нигди упражњавано није зато, што се исто семе које је народу
раздато било утамањено.
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10. Свилоделије ове године због кишовитог пролећа мало е гди предузимано, а гди
настојавано мало је хасне било, што је ладно пролеће било, а пчеловодство ове године добро се
показало, и напоследку
11. Прилажен списак усејане ове јесени ране и списак нерадима и пијаница, по којима сам
пред житељством прве похвалио, а последње као не радне укорио, и на поправленије опоменуо,
шаљући Началничеству на употребленије његова. На последку јављам му и то, да и узрока тај што
људи више пшенице ове јесени усејали нису што су ове године са свим без пшенице били и семена
имали нису.
31. Декемвра 1860 год.
у Рековцу
Среза Левачког

Капетан
М. Аголић с.р.
Окр. Јагодинског

Списак
Лица која су понајвише ове јесени узорала и раане усејала, и у обштини као радни
ове 1860 године похваљена

Име обштине

број

Име и презиме

Белушићске
„
„
„
„
„
„
„
„
Волујачке
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Превешка
„
„
„
„
„
„
Грабовачка
„
„
„

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Јован Атанасковић
Трифун Јовановић
Милосав Станковић
Алекса Јовановић
Ђока Јовановић
Сима Моравкић
Милован Јовановић
Милош Петровић
Мијајло Стевановић
Панта Јовановић
Димитрије Влајковић
Илија Јаковљевић
Ристивоје Ђурић
Неша Миленковић
Вукосав Алексић
Радоје Маринковић
Филип Вукоичић
Јован Вукоичић
Коста Вукоичић
Милош Миловановић
Радован Антоновић
Максим Тимотијевић
Мијаило Миљковић
Илија Марковић
Мата Дмитровић
Милош Игњатовић
Павле Филиповић
Милутин Спасојевић
Игњат Павловић
Јова Филиповић
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Колико плугова
пшенице
јечма
4
3
2
3
2
5
2
2
2
2
3
2
2
3
3
1
2
2
2
4
3
2
3
3
3
3
2
1
1
1
-
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„
„
Раиначка
„
„
„
„
„
„
„
Риљачка
„
„
„

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Димитрије Ковачевић
Риста Радосављевић
Вукоман Гаић
Радомир Младеновић
Тома Маринковић
Мијаило Јаковљевић
Вулета Ковачевић
Радивоје Илић
Павле Миленковић
Рака Симоновић
Младен Стаменковић
Филип Стевановић
Сима Ђукић
Рача Јовановић

1
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
1
2
101.

Сума
Среза Левачког

-

Окр. Јагодинског

Списак
Нерадника и пијаница који су у 1860 години
укорени и на поправленије опоменути
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Филип Недељковић
Лазар Катанић
Симча Јовановић
Стеван Црњанац
Ћира Симеоновић
Моисило Остојић
Коста Нешић
Никола Костић
Василије Палирколић

Место одакле је
Крушевица
Медвеђе
Превешта
М. Сугубине
Планинице
Рековца
Рековца
Рековца
Ратковића

31. Декевра 1860. год.
у Рековцу

У суми
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечаније

Начелник среза левачког
капетан
М. Аголић

Годишњи извештај Начелника среза темнићког
по струци економическои5
Повинући се прописаним правилима подносим Началничеству настојеће известије по
струци економическои у следујећем.
1. Плодородије прошле године прилично било је:
а) једна ока посејане пшенице дала је рода од ½ до 2 оке,
б) једна ока јечма дала је рода 2, кукуруза 25, овса 2оке а крупник слабо се сеје,
5
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в) Трава је добро родила,
г) Шљиве су добро родиле,
д) Жир је доста прилично родио,
е) Виногради су доста слабо родили.
2. Скотоводство је назадно, по томе што се као што треба не чува;
3. Од отличног соја говеди, свиња и коња ништа није приновљено; од Топчидерског
соја бикова и нерастова ни у једној општини мога подручја нема, а будући алији
Правитељствени на кобиле у повереном ми срез нису пуштани, то се и стање стоке није
побољшало;
4. Све обштинске њиве дате су појединим лицима под аренду, па због тога о плоду
њиовом немам шта говорити;
5. Обштински кошеви у добром су стању, за прошле године т.ј. 1858, 1859. кукуруз
није прикупљан а прошлу 1860 год. по височајшем решенију покупљено је од имућни људи,
који су такови начин узели;
6. Земљоделије прилично напредује;
7. Сејање конопље умножава се, а лан на против, слабо се сеје;
8. Питомци изивши из Земљоделске школе, налазе се код куће, добро се владају и
занимају се земљоделијем, и то доста прилично по начину Економическо-Топчидерскои
науки, и на последку
9. Дуван баш није сејам, а крџак на против много се сеје.
5. јануара 1861. год.
у Варварину

Поручник
Вуле Богдановић

Среза Темнићског

Окружја Јагодинског

Списак
Прикупљенога кукуруза од имућни људи у повереном ми срезу
који су на зајам узели били
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименована
обштина
Варварин
Шанац
Орашје
Поточац
Коњуси
Тољевац
Селиште
Катун
Парцане
Својново
Залоговац
Обреж
Маскаре

Колич.
кукуруза
28.490
9.810
6.364
17.358
4.001
9.592
9.084
23.001
7.640
14.252
8.000
21.296 ½
8.482
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број
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименована
обштина
Рашевица
Падеж
Секурич
Бошњане
Бачина
Избеница
Јасика
Кукљин
Бела Вода
Шашиловац
Милутовац
Д. Крчин
Сума

Колич.
кукуруза
16.959
7.613 ½
10.000
9.085
20.000
6.986
7.000
20.000
10.000
3.000
18.000
5.380
296.014
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Нинослав Станојловић,
професор историје
Јагодина

ПИСМО КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА
ДР КАРЛУ БЕЛОНИЈУ ИЗ 1877. ГОДИНЕ

Апстракт: Рад је посвећен једном занимљивом историјском извору, везаном за крај вишегодишње
медицинске делатности др Карла Белонија (1812-1881), знаменитог српског цивилног и војног лекара. Овај
извор, заправо писмо, актуелног српског владара, кнеза (потоњег краља) Милана Обреновића представља мали
омаж целокупној каријери др Белонија.
Кључне речи: Кнез Милан Обреновић, писмо, др Карло Белони, српски санитет

П

о дефиницији, писмо је вид писмене
комуникације
међу
одсутним
лицима и служи за изношење мисли, жеља и
осећања, као и за преношење обавештења и
порука.
Писмо, као реч, може бити и радња и
обично писање, натпис, попис, запис, исправа,
посланица, али и акт, уговор, проглас, писмена
обавеза, потврда, сведоџба и све то у јавним
службеним пословима. Приватна преписка је,
такође, један од најдрагоценијих извора за
проучавање приватног, али и друштвеног
живота.
Постојала су и штампана упутства за
писање писама, која су била општа и службена,
али је приватна коренспонденција често имала
1
и слободнију форму .
Личност и дело др Карла Белонија,
једног од оснивача српског санитета, како
војног, тако и цивилног, до данас нису довољно
испитани и представљени научној и широј
јавности. До пре неколико година историчари
српске медицине нису знали чак ни годину
његовог рођења, односно смрти, па су се и у
релевантним и угледним публикацијама
(Енциклопедија Југославије, I, Загреб, 1980, стр.
555; Српски биографски речник, I, Нови Сад,
2006, стр. 484-485. и др.) појављивала различита
2
тумачења .
1

2

Речник књижевних термина, Београд, 1992, стр. 603;
Љ. Поповић, Писмо у званичним документима XIX
века, Писмо, зборник радова, Београд, 2001, стр. 279281.
Тачне датуме и године рођења и смрти др Карла
Белонија утврдио је потписник ових редова и
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Дугогодишњи предани санитетски рад у
Кнежевини Србији др Белони започео је као
војни лекар у Чачку (1836-1839), потом је био
окружни физикус у Јагодини (1839-1841), Чачку
(1841) и Београду (1841-1845), да би се поново
вратио у војску, поставши штабс-доктор
(главни лекар гарнизоне војске), напредујући
постепено до санитетског потпуковника,
начелника војног санитета и главног лекара
прве класе (1845-1877).
Као начелник војног санитета (18591877) др Белони је, низом активности, поставио
основе војно-санитетске службе Кнежевине
Србије. Израдио је основна правила о деловању
и организацији војног санитета и приредио прву
српску војну фармакопеју. Један је од оснивача
3
Српског лекарског друштва 1872. године .
У години, у којој се навршава 135
година од смрти родоначелника српске војне
медицине и пионира српског цивилног

3

предочио их научној јавности у: Н. Станојловић, Др
Карло Белони (1812-1881) и његов рад у Чачку,
Зборник радова Народног музеја, XXXI, Чачак, 2001,
стр. 41-52; Исти, Санитетски потпуковник др Карло
Белони (1812-1881), прилог биографији, Браничевски
гласник, 9, Пожаревац, 2014, стр. 81-84.
В. Михаиловић, Из историје санитета у обновљеној
Србији од 1804. до 1860, Београд, 1951, стр. 439; В.
Ђорђевић, Историја српског Војног Санитета, I,
Београд, 1879, стр. 370-371; В. Станојевић, Ликови и
дела истакнутих лекара у Србији пре оснивања СЛД,
Споменица Српског лекарског друштва 1872-1972,
Београд, 1972, стр. 34-36; Исти, Историја српског
војног санитета, Београд, 1925, стр. 847; Н.
Станојловић, Санитетски потпуковник др Карло
Белони (1812-1881), прилог биографији, Браничевски
гласник, 9, Пожаревац, 2014, стр. 81-84.
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санитета, др Карла Белонија (Левица, Словачка,
16. октобар 1812 - Београд, 8. фебруар 1881),
прилика је да се, и овим малим прилогом
његовој биографији, подсетимо на овог
многозаслужног Словака у српској служби, који
је добар део своје успешне лекарске каријере
провео и у Јагодини.

Кад се узме у обзир с каквом се
тешкоћом има да бори сваки почетак једне
сасвим нове струке у земљи, може се рећи, да
највећи део заслуге за то, што је наш војни
санитет у српском-турском рату преко сваког
очекивања вршио своју тешку дужност,
припада Вами г. подпуковниче.
Зато Вам у знак моје владалачке
признателности дарујем Таковски крст о
врату7.

4

Писмо кнеза Милана М. Обреновића ,
које следи, спада у категорију тзв. отворених
писама и упућено је 11. марта 1877. године др
Карлу Белонију, тадашњем санитетском
потпуковнику и главном војном лекару прве
класе на расположењу.

11. марта 1877. год.
У Београду

Поменуто писмо гласи :

Ваш благонаклони
М. М. Обреновић8

Драги подпуковниче К. Белони,
Приликом иступања Вашег из активне
службе, сматрам за пријатну владалачку
дужност, да вам нарочито искажем
задовољство са Вашом ревносном, савестном и
корисном службом, којом сте послужили
Књаза и Отаџбину пуних четрдесет година.
Ви сте г. подпуковниче дошли у Србију
када је њен санитет, а нарочито војни, био у
својим првим зачетцима. Пошто сте неколико
година успешно послужили као окружни лекар
у Чачку5 и Јагодини6 и као варошки физик у
Београду, Ви сте постали штапс-доктор
војске, у ком сте положају неуморним радом
старали се за чување војничкога здравља, за
организацију и усавршавање војних болница, за
организацију санитетских трупа и њихово
обучавање, за снабдевање војске нужним
хирушким инструментима и приборима, и
најзад сте, као санитетски референт
Министарства војног, управљали целом војном
санитетском струком на моје потпуно
задовољство.

4

5

6

Милан М. Обреновић (1854-1901), кнез (1872-1882) и
краљ Србије (1882-1889)
Н. Станојловић, Др Карло Белони (1812-1881) и његов
рад у Чачку, Зборник радова Народног музеја, XXXI,
Чачак, 2001, стр. 41-52.
Д. Јовановић- Д. Танић- Д. Дедић, Рад др Карла
Белонија - првог физикуса округа јагодинског 18391841, Јагодина, 1995, стр. 9. и даље; Од Карла
Белонија до Јосифа Панчића1839-1847. Прилози за
историју здравства у Јагодинском округу, приредили
Д. Танић - Д. Јовановић, Јагодина, 2005, стр. 27-40,
63-89.

7

8
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Санитетски потпуковник Карло Белони је, указом
Кнеза Милана М. Обреновића од 12. фебруара 1877.
године, добио Таковски крст на прсима (петог
степена) за заслуге у рату 1876. године. В. Српске
новине, бр. 51, Београд, 5. март 1877, стр. 201;
Таковски крст о врату (трећег степена) за уређење
војно-санитетске струке добио је 11. марта 1877.
године. В. Војни архив Београд, П. 14, К. 8, Ф. 1, бр.
351.
Српске новине, бр. 58, Београд ,14. март 1877, стр. 229.
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Вера Величковић
Јагодина

ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ
ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА1
Част ми је учтиво поднети Вам, Господине Министре, извештај о стању народних
школа у срезовима: деспотовачком, параћинском и ресавском округа моравског у школској
1902-3. години.
I О школским зградама и учитељским становима
а) Школске зграде од тврдог су материјала и у добром стању у овим местима: у
Деспотовцу, у Исакову (учитељски станови рђави), Великом Поповићу (учитељски стан
влажан), у Медвеђи (срез деспотовачки); у Параћину зграда за мушку школу, у Доњем
Видову, у Сењском Руднику (срез параћински); у Свиланцу, у Витежеву (учитељски стан
влажан), у Дубљу, у Грабовцу и у Гложанима (рез ресавски).
У осталим местима школске зграде могу привремено послужити још за коју годину,
докле општине не буду у могућности да приступе подизању нових школских зграда.
У овој школској години комисиски је извршен избор места за нове школе у
Сикирици, Крушару, Бошњану (срез параћински), у Седлару и Војсци (срез ресавски).
Грађевински одељак израдио је планове за школе: у Војсци, Седлару, Сикирици и
Бошњану.
У Војсци спремљен је материјал (камен, цигла, креч, песак). У Седлару и у
Сикирици овога лета израђује се цигла за школе.
б) У току ове школске године није у овом школском округу подигнута ни једна нова
Извештај о школска зграда.
в) Као заслужне људе мофу сада да именовати ове: г. Аврама Симића, општинског
благајника, из Сикирице (срез параћински) који се је највише заузимао, те је у току ове
школске године наплаћен дуговани школски прирез из ранијих година у суми од 3000
динара. У том послу има заслуга и г. Лазар Стојановић, учитељ, који је подесним
понашањем и заузимљивошћу у општини доста допринео, да се људи сложе и пораде да се
у Сикирици ускоро може приступити подизању нове школске зграде. За школу
војиштанску (срез ресавски) искрено се заузима председник г. Спира Катић. За подизање
школеу Ношњану (срез параћински) највише се заузима г. Радисав Павловић, економ из
Бошњана. Он је за подизање нве школе као свој добровољни прилог поклонио 600 динара у
сребру и у исто време заузимао се те је за школу добровољним прилозима прикупљено
1800 динара.

1

АС, МПс, Ф 46, р-67/1903.
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Име школе

Град Ћуприја

Годишњ
и буџети

II О издржавању и снабдевању школа школским потребама
стању школских каса
од 1. јануара до 15. јуна 1903. године

динара
6336,66

Колико је
унето у
касу

Колико је
издато

Колика је
готовина

динара
динара
динара
3197,76
3197,75
Деспотовачки срез
456,40
493,45
392,38
478,20
180
180
529.41
529,41
100
100
231,02
230,30
0,72
1004,51
442,80
561,21
204
250
4
495,50
495,50
398
398
269,45
269,45
-

динара
-

Колико
дугују
општине
школама
динара
-

31,15
370
374
130
130
347
60
177,50

1378,40
848
538,48
1471,19
580
2496,50
1527,57
807,31
510
1205
1098,30

Колико
дугује
школа

Деспотовац
Вел. Поповић
Бељајка
Глоговац
Грабовица
Двориште
Дубока
Јеловац
Исаково
Медвеђа
Плажане
Свега у
деспотовачком
срезу

1565,35
2487,60
886
812,60
780
1292
2532,60
1266,41
1330
1603
1462

осн. шк. Параћин
грађ. шк. Параћин
Батинац
Бигреница
Буљане
Бусиловац
Доње Видово
Доња Мутница
Дреновац
Крушар
Плана
Сење
Сикирица
Свега у
праћинском срезу

4840
560
1920
3950,76
940
858
2816,90
3376,45
1829
2597,85
1793,83
3170
1909

осн. шк. у
Свилајнцу
грађ. шк. у
Свилајнцу
Бобова
Витежево
Војска
Гложане

6700

Ресавски срез
3395
3247,90
147,10

299,45

3305

1082,60

332,30

332,30

-

110

110

2180
1610
1160
1246

230
372,20
337,50
503,95

349,85
276,05
337,50
415,30

96,15
88,65

119,85
70
80,50
-

885
383,31
194,50
325,25

16017,56

30561,79

4260,17

3817,11

565,93

Параћински срез
2016,65
1983,40
33,25
244,70
244,70
306,50
306,50
404,85
396
8,85
220
213,50
6,50
210
206,20
3,80
1060,58
1039,10
21,48
2217,67
594,15
1623,52
550,05
548,45
1,60
372,90
370,40
2,50
383,20
383,05
0,15
175,07
467,90
3652,97
868,43
2784,54
11815,14

7621,78
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4486,14

1619,55
127,80
1081,78
38
134,05
333
80,52
82
200
110,10
292,83
2480,08

12460,75
2823,35
315,30
884,45
2820,35
720
464,51
2075,57
2807,65
504,45
2224,95
851,61
4520
1804,07
22816,26
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Грабовац
Дубље
Дубница
Седларе
Тропоње
Црквенац
Свега у ресавском
срезу
Свега у сва три
среза

830
2611
1007
2020
2106
3470
26022,60

390
575
250
547,16
312
7245,11

370
568
250
502,50
292,20
6941,60

20
109,55
44,66
19,80
525,91

40
962,95
95
416,45
537
2731,20

440
2036
207
1027,30
614,25
3158
12685,60

72601,95

23320,42

18380,49

5577,98

6820,83

47962,61

Из поменутих прилога види се, да је наплаћивање школског приреза било најјаче у
другом полугођу 1902. године и да је најслабија наплата била у првом полугођу 1903.
године. Школе су у првом полугођу 1903. године издржаване нешто готовином, која је
пренета из 1902. године а нешто и кредитирањем. Надам се, да ће од сада полицијске,
пореске и општинске власти марљивије вршити наплату школског приреза.
Честе промене часништва у општинама доста су сметале председницима и
благајницима у старању за ревносно издржавање школа.

III Васпитна настава (школски рад)
А. Основне школе
а) Прилажем акт од 7. јула бр. 553, у коме излажем извештај о прекиду рада у
појединим школама. Прекидање школског рада због болести знатно је сметало
наставницима у постизавању успеха.
Извештај
О прекиду рада у школској 1902-3 години
Р.бр.

Име школе

1.

Град Ћуприја

2.

Велики Поповић

3.
4.
5.

Глоговац
Исаково
Медвеђа

6.

Параћин

Кад је школа прекидала рад
Од 12-22. децембра 1902. год. све
основне школе
III и IV раз. Жен. осн. школе
Деспотовачки срез
Од 22. јануара до 8. фебруара 1903.
год.
Од 23-29. новембра 1902. год.
Од 8-22. фебруара
Од 10-25. децембра 1902. год.
Параћински срез
Жен. Осн. Школа од 15. августа до
15. септембра 1902. год.
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Због чега
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Школа није имала дрва
Због малих богиња
Због малих богиња
Због оправке школске
зграде
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7.
8.

Бигреница
Доња Мутница

9.

Дреновац

10.

Сење

Ре с а в с к и

Сва осн. Школа од 23. септембра до
4. октобра 1902. год.
Од 30. октобра до 15. новембра
1902. год. и од 2-10, јануара
Од 23. септембра до 4. октобра
1902. г. и од 2-10. јануара
грађанска школа
Од 18-29. јануара 1903. год.
Од 18-30. новембра 1902. год.
Од 22-25. октобра и од 1-15.
новембра 1902. год.
Од 14-24. новембра 1902. год. и то I
и II раз. мушке школе

Због малих богиња
Због малих богиња и
шарлаха
Због малих богиња и
шарлаха
Због малих богиња
Због великог кашља
Због болести
наставника
Због малих богиња

сре з

11.

Свилајнац

12.
13.

Бобова
Витежево

14.

Гложане

15.

Грабовац

16.
17.
18.
19.

Дубље
Дубница
Тропоње
Црквенац

Од 16. децембра 1902. до 20.
јануара 1903. год. и то сва осн.
школа
Од 13-22. фебруара 1903. год.
Од 11-26. децембра 1902. год.
Од 16. јануара до 3. фебруара 1903.
год.
Од 14. фебруара до 1. марта 1903.
год.
Од 13-29. марта 1903. год.
Од 2-12. децембра 1902. год.
Од 12-21. децембра 1902. год.
Од 2-19. јануара 1903. год.

Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња
Због малих богиња

Списак
наставника који су радили у продужним школама
у школској 1902-3. години
Р. бр.
1.
2.

Име и презиме

3.
4.
5.
6.

Петар Милосављевић
Стеван Младеновић
Деспотовачки срез
Катарина Ристић
Мијајло Ристић
Боривоје Ђорђевић
Павле Николић

7.

Светолик Брзаковић

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Милан Миловановић
Милан Степановић
Милан Михајловић
Костантин Миловановић
Лазар Стојановић
Драгутин Гајић

Место
Град Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја

Оцена успеха

Бељајка
Глоговац
Дубока
Исаково
Параћински срез

Врло добар
Добар
Врло добар
Врло добар

Батинац
Врло добар
Доња Мутница
Крушар
Плана
Сење
Сикирица
Бигреница
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Врло добар
Врло добар

Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
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14.
15.

Милева Гајић
Јелена Голубовић

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Војислав Пантелић
Светозар Митровић
Жарко Зечевић
Љубица Зечевић
Радосав Ђорђевић
Трајко Петровић
Новак Тоскић
Јеремија Маринковић
Јелисавета Маринковић
Светозар Михајловић

Бигреница
Бигреница
Ресавски срез
Бобова
Витежево
Војска
Војска
Гложане
Дубље
Дубље
Тропоње
Тропоње
Црквенац

Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Врло добар
Одличан

Статистика
наставника и ђака продужних школа
у школској 1902-3. години
Р.
бр
.

Име школе

Број
разреда у
школи

1.

Град Ћуприја

I

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Бељајка
I
Глоговац
I и II
Дубока
I
Исаково
I и II
Свега у деспотовачком срезу
Батинац
I
Д. Мутница
I и II
Крушар
I и II
Плана
I
Сење
I и II
Сикирица
I и II
Жен. шк. у
I
Бигреници
Свега у параћинском срезу
Бобова
I
Виежево
I и II
Војска
I
Гложане
I и II
Дубље
I и II
Тропоње
I и II
Црквенац
I и II
Свега у ресавском срезу
Свега у округу школском

Број наставника
м
ж
2
Деспотовачки срез
1
1
1
1
4
Параћински срез
1
1
1
1
1
1
1
2
7
2
Ресавски срез
1
1
1
1
1
2
1
1
1
8
2
21
4
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Број ђака
м
ж
15
6
31
18
13
68

9

9

28
30
30
30
118

13

38
30
44
26
36
52
37

13

303

28
24
13
10
21
19
115
32
18
22
27
29
17
29
174
372

Број радних
дана у
школ.
години
30

2
1

3
25

35
25
30
29
30
35
37
211
662
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Извештај
О раду наставника народних школа на културном пољу

Р. б.

Место

1

Град Ћуприја

2.
3.
4.

Деспотовац
Грабовица
Двориште

5.
6.
7.

Дубока
Јеловац
Медвеђа

8.
9.
10.
11.

Параћин
Бигреница
Доња Мутница
Сикирица

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Свилајнац
Гложане
Грабовац
Дубље
Дубница
Седларе
Тропоње
Црквенац

Културне установе
Друштва за
Земљорадничке
чување
народног
задруге
здравља
има
Деспотовачки срез
има
има
има
има
има
има
има
Праћински срез
има
има
има
има
има
Ресавски срез
има
има
има
има
има
има
има
има
има
има
има
има
има

Име наставника који
се истиче
Петар Милосављевић
Милан Стоичевић
Велимир
Димитријевић
Боривоје Ђорђевић
Илија Чаушевић
Никола Маџаревић
Сви наставници
Драгутин Гајић
Милан Миловановић
Лазар Стојановић
Сви наставници
Радосав Ђорђевић
Милева Ђорђевић
Сви наставници
Љубомир Пантелић
Сава Марковић
Јеремија Маринковић
Светозар Михајловић

Извештај
о стању ђачких и школских фондова
на крају 1902-3. школске године
фондови
ђачки
школски
динара
динара
1.
Град Ћуприја
12000
Деспотовачки срез
2.
Велики Поповић
450
3.
Глоговац
63,10
Свега у деспотовачком срезу
513,10
Параћински срез
4.
Параћин
3207
5.
Доња Мутница
1432,50
6.
Крушар
2840
7.
Сикирица
3000
Свега у параћин. срезу
3207
7272,50

Р. бр.

Име школе
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Где се налази новац
У заводу
Код приватних лица
Код приватних лица
У заводу
У заводу
У заводу
У заводу
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Ресавски срез
5218,90
778,80
152,90
320
342,95
6813,55
22533,65

8.
осн. шк. Свилајнац
9.
грађ. шк. Свилајнац
10.
Војска
11.
Грабовац
12.
Дубље
Свега у ресавском срезу
Укупно у целом округу

У заводу
У заводу
У заводу
Код приватних лица
У заводу

5000
5000
12272,50

Р.б.

Грађанска
школа

Број
наставн.

Статистика
наставника и ученика у грађанских школа
у 1902-3. школској години

м

3
4
7

14
31
45

1.
У Параћину
2.
У Свилајнцу
Укупно обе школе

I
ж

Број ђака на крају школске године
У разредима
Свега
II
III
м
ж
м
ж
м
ж
9
12
21

8
8

7
10
17

30
53
8

83

8

Статистика
наставника и ученика основних школа у срезовима:
деспотовачком, параћинском и ресавском за 1902-3. школску годину

Школски
срезови
Град Ћуприја
Деспотовачки
срез
Параћински
срез
Ресавски срез
Укупно у
школском
округу

Број
школа
м
ж
1
1

Број
наставника
м
ж
3
4

I разреду
м
ж
63
39

Број ученика по школама у
II разреду
III разреду IV разреду
м
ж
м
ж
м
ж
61
41
42
30
43
25

11

1

11

6
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27

192

16

143

23

161

38

13

3

15

12

336

122

290

75

246

44

216

50

11

1

14

10

330

105

230

95

219

71

200

42

36

6

43

32

951

293

773
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650

168

620

155

б) Наставно градиво обрађивано је редом по програму. О томе раду у школама је
вођен дневник. Не могу рећи, да је у свим школама дневник рада правилно вођен. Има
доста наставника, који дневник школског рада тако невешто и нерадо попуњавају, да се из
тога не види права садржина и план учитељевог рада у школи. Знатан је број наставника
вођење дневника о школском раду сматрао сматрао као један административни намет. Кад
сам дошао у овој школски округ, нашао сам да сви наставници немају подједнаких
образаца за вођење дневника.
в) Распоред предмета на часове раније је израђен за поједине школе. Вршећи
ревизију у току ове школске године контролисао сам, да се не скраћује време рада и број
недељних часова да буде правилно по плану распоређен. Скренута је пажња и на то, да
часови из тежих предмета (рачун, српски језик) буду пре подне. Вештине су већином
обрађиване по подне.
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г) У овој години школе су снабдевене метарским мерама, картом Краљевине Србије
и руском рачунаљком. У неким школама наставници су чинили покушаје, да заснивају
збирке за очигледност у настави свих предмета, по упутствима која су добијали на
учитељским већима од стране управе школског музеја у Београду.
д) Употреба наставних средстава није била правилна у свим школама. Има доста
аставника који у том погледу нису грешили зато што езнају, како треба у настави
употребљавати средства за очигледност, већ су већином грешили зато, што су навикли да
успех у настави постизавају преоптерећивањем дечјег механичког памћења. Како приликом
вршења ревизије у појединим школама, тако и на учитељским већима, утицао сам на
наставнике, да се сва средства правилно употребљавају.
е) У мају и јуну ове године извршио сам последњи преглед у свим одељењима у
подручју ми. Тада сам у сваком одељењу испитао све ученике и ученице.
На завршетку школске годие 34 наставника добили су за успех у школском раду
оцену одличан, 43 наставника-ца оцену врло добар и 5 наставника оцену добар. Према томе
излази даје просечан успех 4,35. Разуме се да је и то више релативна оцена наставничког
труда, јер сам при оцењивању морао узети у обзир и узроке који су наставницима сметали
у постизавању успеха. У најкраћим потезима могу ово рећи о успеху из појединих
предмета:
1) Из науке хришћанске готово у свима школама постигнутје успех у томе што су
ђаци упознати са својом вером у обиму програма.- Главни задатак у настави науке
хриђнске буђење религиско-моралних осећања постигнут је у одељењима у којима су
радили редни и спремни наставници.
2) Из српског језика скренута је пажња, да се обрађују сви делови: вежбања у
посматрању, мишљењу и говору, читање, писање, декламовање, граматика и упознавање
ђака у IV разреду словенском азбуком. Вршећи ревизију скретао сам пажњу наставницима,
да из тог предмета у првом реду обраде шчитавањем речи из буквара, логичко исправља
грешке у дечијем говору. У томе су постигли успех сви вреднији и спремнији наставници.
И у писању ђаци су ове године довољни вежбани.
3) Наставници су се уопште узев у довољј мери трудили, да обраде и рачун по
програму. У том траду запазио сам, да има доста наставника, млађих разреда који опет ради
тога, да себи олакшају посао, брзо прелазе на чисте бројеве без довољне очигледности, која
увек треба да претходи предавању чистих бројева. Има наставника који у старијим
разредима мало ежбају ђаке усменом рачунању. Исто тако има наставника који пазе увек
ина то, да су задаци из рачуна увек природни и практични. Има доста наставника који
нерадо и површно обрађију геометриске облике по програму. Ои који су тај предмет
предавали без средстава нису могли постићи најбољи успех.
4) Земљопис је у овој школској години у многим школама био предмет, у коме су
деца многа непозната имена учила на памет без довољно разумевања. У току школске
године наилазио сам на такве наставнике, који предају земљопис по сливовима строго по
уџбенику, па ипак и они сами незнају шта је слив. Поред неколицине таквих, има и доста
спремних наставника, који су и у том предмету постигли успехе, трудећи се, да и у
предавању земљописа правилно примене сва наставна средства.
5) Историја је предавана у многим школама строго по уџбенику. Наставници су се
трудили да пређу све наставно градиво по програму. Прекидање школског рада због
болести омело је многе наставнике, те нису стигли, да пређено градиво из историје утврде.
Стога је причање у ђачким одговорима често испрекидано нелогично и недовољно
пластично. Вредни и спремни наставници трудили су се, да предавајући омладини
прошлост српског народа буде у ученика и ученица патриотска и национална осећања.
6) Успех из основа природних наука и јестаственице зависи од тога у колико је
наставник успео, да наставу ослободи вербализма и уколико је успео да природу изучава у
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природи показивањем објеката из школске збирке. Поред вредних и спремних наставника у
подручју ми, има и таквих наставника који и тај предмет предају, причајући ђацима по
уџбенику.
То исто вреди и за успехе у предавањима пољопривредних поука. А кад се узме у
обзир да у овом школском округу нема ни једне школе, која има градину по плану, онда је
јасно да наставници сеоских школа нису могли из тог предмета постићи праве успехе.
7) У предавању певања запазио сам да су наставници боље обрађивали световне
песме. Црквене песме нису довољно обрађене по програму и због тога, што у овом
школском округу мало има цркава у селима, те ђаци тих школа ретко походе цркве, које су
већином у варошима и досза удаљене.
8) Вреднији и спремнији наставници у довољној мери мери скретали пажњу, да децу
упуте у игрању, у гимнастици и цртању у обиму програма. Успех из ових предмета је у
толико постигнут, колико е дотични наставник сам спреман и вољан, да негује вешђтине у
својој школи.
9) Ручни рад је предаван само у женским школама по програму. У мушким школама
ручни рад није предаван. Тај је предмет у мушким школама толико занемарен, да се може
рећи да у ствари и не постоји. Чудно је да су тај предмет напустили чак и они наставници,
који су свршили виши курс и тај предмет предавали на учитељским курсевима као
наставници.
10) Поуке за домаћице предаване су у женским школама и то је све рађено без
очигледности, већ само причањем у учионици.
Колико сам могао у току једне школске године поред осталих дужности, утицао сам
и на учитељство и у томе, да настава буде васпитна и да се из наставе уклањају грешке.
Инструктивни надзор вршио сам усмено у ревизији приликом прегледања појединих школа
и на учитељским већима.
Б) Грађанске школе
а) Грађанска школа у Свилајнцу није имала прекида у школском раду. Грађанска
школа у Параћину прекидала је рад због малих богиња.
б) У обема грађанским школама наставници су се старали да поступно обраде по
програму све предмете које су предавали. Пошто у овим школама исти наставници раде
више година, то су успели да све наставно градиво сврше до краја априла, а у мају и јуну
имали су времена да се оно што је у настави пређено понови и утврди. Само је г. Јован
Илић у томе чинио изузетак. Он је поред свих утицаја, како од стране надзорника, тако и од
стране својих колега, остао сталан у својим погледима на школски рад, а је на крају
школске године, поред уредног вршења дужности, ипак показао недовољан успех у настави
српског и немачког језика у сва три разреда.
в) У овим школама рађено је по распореду предмета на наставнике и на часове, који
је од Министарства одобрен у почетку ове школске године.
г) Обе школе наследиле су књижнице и збирке очигледних средстава од пређашњих
нижих гимназија, које су у тим местима постојале до 1898. године. Приликом прегледа тих
школа уверио сам се, да су се наставници марљиво старали, да у школском раду правилно
употребе сва наставна средства, која се у књижници и кабинету налазе.
д) У свилајначкој грађанској школи трајао је испит 15 сахати. Успео сам да све ђаке
испитам и да се уверим о успеху постигнутом у свима наставним предметима. Могу
искрено рећи, да је у тој школи у свима предметима постигнут одличан успех и да су се сви
наставници најсавесније трудили, да испуне задаћу. У истој мери постигнут је успех у
погледу поретка и непосредног васпитања. Види се да су наставници, са својим
управитељем сложно и озбиљно прегли на посао, да школи уздигну углед у месту и
околини.
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У Параћинској грађанској школи годишњи испит извршио сам за 8 часова.
Наставници те школе г.г. Драгутин Топлица и Ђорђе Јовановић, марљиво су се трудили, да
постигну успехе из предмета које су они предавали. Трећи наставник г. Јован Илић, својим
неподесним понашањем према ученицима као и неумесношћу у извођењу школског рада у
довољној мери показао је, да је неподесан за наставника грађанске школе. Наставници ових
школа, којима сам забележио одличне оцене, у пуној мери постигли су успехе.
В) Продужне, вечерње, недељне и приватне васпитне школе
а) У продужним школама обрађивани су ови предмети: српски језик, рачун, певање,
поуке из пољопривреде и науке хришћанске. У бобовској вечерњој школи учили су
младићи писање и читање и вежбани у говору. У бигреничкој девојачкој школи рађено је у
главном све оно што се прелази у приправном разреду, певање и женски ручни рад.
б) У овим школама рађено је недељом и четвртком. У Дубоци и Доњ. Мутници
рађено је и уторком.
в) У априлу, мају и јуну ове године извршио сам годишњи испит у свима
продужним школама. Тада сам испитао све ученике и ученице. Сви се наставници жале, да
ђаци у опште узев неуредно долазе у школу и да родитељи нерадо набављају ђацима
школске потребе. То је главни узрок, што је успех у тим школама веома релативан. С
обзиром на потребу, да се писменост шири и утврђује, мишљења сам да ипак и такве школе
треба да постоје. Наставницима ових школа забележио сам оцене успеха с об зиром на
њихову спрему и количину уложеног труда у том послу.
IV Васпитање у ужем смислу
а) Наставници су се дружили са својим ђацима, приређивали су родитељске састанке
у местима где постоје земљорадничке задруге и дружине. Друштва за чување народног
здравља. Наставници су утицали на чланове, да се поправљају васпитне прилике ђака у
домовима њихових родитеља.- Те мере допринеле су, да су у овој школској години ретке
жалбе родитељске против наставника.
б) Вршећи прву ревизију у овом округу, препоручио сам наставницима, да бележе
особине ђака. На крају шкоплске године нашао сам, да велики број наставника у сеоским
школама нерадо врши ту дужност. Сви се правдају тим, што су оптерећени вођењем
дневника школског рада, бројем разреда и администрацијом. Нашао сам и то, да сви
наставници нису ни довољно спремни нити вични за тај посао, па га и због тога врше
нерадо.
V Васпитна дисциплина
Здрави ђаци основне школе у опште узев, уредно и на време су походили школу у
дане, када је лепо време. У зимње доба, када су дани кратки, а време рђаво, ђаци су
долазили тек у девет часова пре подне. По подне опет због рђавог времена и краткоће дана
наставници су морали у 3 часа да пуштају оне ђаке који су из других села. Наставници су
радили по распореду.
Наставници се уопште узев марљиво брину о својим ученицима, за све време, докле
се учиници баве у школи. Исто тако наставници су се, у опште узев, трудили, да правилно
изврше своје дужности ван учионице кад ђаци ручају, вечеравају и ноћивају у школи; кад
ђаци одлазе кући; клад ђаци су ђаци на улици. У школама је у довољној мери скретана
пажња, да у целој школској згради и дворишту буде чистоћа, да су ђаци ошишани,
умивени, да им је чисто тело и одело. Наставници су по могућству утицали и на ђаке и на
родитеље, да се здравствене прилике наших ђака у кући поправљају. Ради тога су
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наставници приређивали родитељске састанке, утицали да се оснивају земљорадничке
задруге и месне дружине Друштва за чување народног здравља.
VI Наставници
а) Мило ми је што могу и у годишњем извештају нотирати да су међусобни односи
учитеља у току школске године били исправни.
б) У овој школској години скретао сам пажњу наставницима, да се марљивије
старају о набављању препоручених листова и књига за школске и ђачке књижнице.
Набавке су вршене у појединим школама у колико је било могућности да се и на то учине
издаци по буџету и према стању дотичне школсе касе.
У градским школама приређивана су месна учитељска већа. На тим већима
претресана су питања о уређењу дотичних школа.
в) Многи су наставници и ван школе суделовали на културном раду у месту и
околини.
VII О месном и окружном школском одбору
а) Месни одбори у округу у опште узев трудили су се да испуне своје дужности по
закону о народним школама.
б) У овој школској години биле су седнице окружног школског одбора 8, 9 и 10.
децембра 1902. године. Тада је састављен окружни школски буџет и одобрени су буџети
појединих школа.
в) Честе променеокружних начелника у 1903. години сметале су, те није држан
други састанак окружног школског одбора ради прегледа школских рачуна за 1902. годину.
VIII Школска имања и школски фондови
а) У листама појединих наставника означио сам величину школских дворишта и
градина у квадратним метрима. Других имања нема.
IX. Наредбе Министра просвете у току школске године
Све наредбе које сте уоутики, трудио сам се да буду извршене и у главном све су
извршене.
У многим школама нису извршене све наредбе о набављању препоручених књига и
листова за школске и ђачке књижнице. Томе је узрок сиротиња и неуредност општинских
власти.
X. Предлози школског надзорника који су основани на иускуству учитеља
и надзорника
Предлоге о народном школовању и просвећивању раније сам изложио у
тромесечним и годишњим извештајима.- За тим у књигама „Прилози народним школама“ и
„Мисли о уређењу народних школа у Србији. У овој години изложио сам предлоге у
другом тромесечном извештају и усмено на конференцији школских надзорника.
Јосиф Стојановић, школски надзорник
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Н

аше оскудно сазнање о једној
веома важној теми, као што је
историја школства, нарочито на просторима
Поморавља, Ресаве и Левча, тј. територији
некадашњег Јагодинског округа, горе
насловљеном књигом већ на прво листање
исте, добија мноштво нових детаља, којим
се уоквирује повесница како локалне, тако
и српске просвете.
Горе наведена студија мр Добривоја
Јовановића (Јагодина, 1952), архивског
саветника и аутора многих монографија,
чланака и прилога, пре свега из домена
локалне историографије, логичан
је
наставак вредне књиге Основне школе у
Јагодинском округу до 1850. године,
објављене 2010. године, у издању овдашњег
Историјског архива и из пера истог аутора.
Методолошки
гледано,
ово
најновије дело мр Јовановића, по наобразби
политиколога, а по вокацији историографа,
посвећено
историји
јагодинске
(и
поморавске) просвете у другој половини
XIX века, спада у жанр документарне
синтетичке монографије. Иако овакве
књиге због своје документарне форме, која
подразумева
сажимање
хронолошких,
проблемских и статистичких података,
ауторима не остављају пуно простора за
креативност, мр Јовановић је успео да сатка
занимљиво штиво, користећи (пре свега)
необјављену архивску грађу (похрањену у
Архиву Србије и Историјском архиву
Јагодине, углавном), као и релевантну (на
жалост, не тако бројну) литературу, на
задату тему.
Књига има преко 400 страница,
подељена је на десетак (насловљених)
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поглавља
и
обогаћена
бројним
фотографијама,
као
и
факсимилима
докумената. Написана је веома прегледно,
тако да и читалац лаик може одмах на
почетку да брзо ухвати нит приче, која га
везује до краја. Иза свега тога стоји управо
аутор, талентовани и етаблирани историк,
познат
у
српским
историографским
круговима као вредан и приљежан
истраживач.
Све
почиње
поглављем
Територијално одређење (7-12. стр), где се
педантно износе све административне (и
статистичке)
промене
на
простору
Јагодинског округа, до његовог укидања
1890. године. Наставља се опширним
поглављем, кратко насловљеним Учитељи
(13-126. стр), где се по школским годинама
поименце наводе имена неколико десетина
учитеља и учитељица. Посебна вредност
овог дела књиге су подаци о школској
спреми (где опажамо да су у првом периоду
учитељи
били,
углавном,
свршени
богослови), уговори са општинама и сл. Као
својеврстан прилог ту је истакнуто и
Устројеније основни школа у Књажеству
Србији из 1857. године, са нагласком на
чланове, који се односе на избор и
постављење учитеља.
Аутор износи врло прецизне податке
и о другим законима (из 1863. и 1882.
године), који се односе на основне школе,
са освртом (статистичким и персоналним)
на Јагодински округ и сва три његова среза
(белички, левачки и темнићки). Следи
учитељска заклетва из 1882. године, као и
бројне табеле, као врло транспарентан вид
информација о стању школства у нашем
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Ова поучна књига наставља се кроз
поглавља Недељне и продужне школе с.
(299-303. стр.), где сазнајемо, између
осталог, и о почецима образовања одраслих
у нас, Књиге (304-311. стр.), врло
опширним и аргументованим казивањем о
уџбеницима и наставним средствима, која
су тадашњи српски основци користили (уз
илустрације појединих ), Опремљеност
школа (312-346. стр.), све базирано на
извештајима
просветних
инспектора,
Изградња школе у Јагодини (348-383. стр.),
документарна повест изградње прве
наменске школске зграде у граду на Белици
и завршава се последњим одељком
Наставни планови и програми (384-419.
стр.), који садржи вредне податке о
напорима школских власти да усагласе
српску просвету са актуелним просветним
приликама у Европи друге половине
претпрошлог века.
На крају ове узорне монографије дат
је попис грађе и литературе, коју је аутор
користио, као и топографски регистар (420425. стр.).
Примерна студија о основном
школству у Јагодини и околини у другој
половини XIX века, аутора мр Добривоја
Јовановића, у потпуности је одговорила
уложеном истраживачком ангажману овог
угледног
јагодинског
историографа,
односно, представља значајан прилог
историји јагодинске и српске просвете.

окружењу. Ту су и неизбежни проблеми око
исплата учитељских плата (углавном
прикупљаних општинским прирезом), као и
жалбе на рад учитеља, од стране родитеља,
управитеља или школских надзорника, са
мноштвом занимљивих примера (нпр.
случај учитеља Светозара Савића из 1871.
године). Кратак осврт на учитељске зборове
завршава ово поглавље.
Треће поглавље Ученици (127-238.
стр) почиње опсежним списковима ученика
по бројним школама (по разредима
подељених),
као
и
следствена
проблематика, која неминовно проистиче из
постављене теме. Ту је пар хиљада имена
тадашњих ђака, а будућих српских
инжињера, професора, лекара, правника и
др.
Ново поглавље Школска Мрежа
(239-266. стр.) пружа увид у школску
распрострањеност, кроз податке о броју,
стању и изградњи школских здања, са свом
могућом документацијом, која прати ову
делатност тадашњих просветних власти.
Следећа два поглавља Женска основна
школа у Јагодини и Финансирање школа
(267-277. и 278-298. стр.) од великог су
значаја, не само за овдашњу просветну
повесницу, јер доносе много корисних (и до
сада непознатих) чињеница о овим темама.
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Нинослав Станојловић,
професор историје
Јагодина

In memoriam-

ЈЕРЕМИЈА Д. МИТРОВИЋ

(1910–2011)

Д

уговеки Јеремија Д. Митровић,
историчар,
средњошколски
професор,
универзитетски
предавач,
библиограф, виши библиотекар и плодоносни
аутор више сериозних историографских
монографија, студија, чланака и прилога, рођен
је 15. августа 1910. године у селу Брзану, у
земљорадничкој породици, од мајке Лепосаве и
оца Драгутина.
Основну школу завршио је у родном
селу, а како је био болешљив, а одличан ђак,
родитељи су одлучили да га даље школују, иако
он то није желео, јер је волео живот на селу и
уживао чувајући овце. (Ово је нарочито
нагласио аутору ових редова, у разговору
вођеном 1993. године). Школовање је наставио
у крагујевачкој гимназији, где је свих осам
разреда завршио са највишим оценама, због
чега је био ослобођен матурског испита. Желео
је да потом упише Војну академију, али је био
одбијен због лошег здравственог стања, па се
размишљао између студија математике или
агрономије, да би се у последњем тренутку
определио да студира историју. Октобра 1930.
године уписао је студије историје на
Филозофском факултету у Београду, где је под
А имао општу историју, под Б националну
историју, а под Ц југословенску књижевност.
Дипломирао је јуна 1934. године, са оценом 10
из писменог и 8 из усменог испита.
Још за време студија, као изузетно
вредан, приљежан и одговоран студент био је
запажен од стране његових професора Станоја
Станојевића и Владимира Ћоровића, који су га
ангажовали као асистента-волонтера, а касније
и библиотекара на семинару за историју.
Почетком тридесетих година прошлог века, као
студент почиње да објављује своје прве научне
радове, који нису измакли пажњи тадашње
стручне јавности, тако да је за књигу Крагујевац
до 1839. године, објављену 1933. године у
Београду, добио Светосавску награду из фонда
Луке Ћеловића. Претходне 1932. године, по
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препоруци професора Владимира Ћоровића,
ангажован је од стране угледног београдског
адвоката и великог поштоваоца завичајног
Темнића (и Поморавља, Ресаве и Левча,
уопште) др Драгића М. Јоксимовића, уредника
новопокренутог Темнићког зборника, да за исти
напише
неколико
стручних
радова.
Испоставило се да су његови текстови
комплетно испунили први број поменутог
зборника, касније често цитираног у делима
поморавских историка. Поменућемо их и овом
приликом: Јагодински округ до 1822. године,
Ћупријски округ до 1833. године и Бој на
Иванковцу.
Уз чињеницу да је на четвртој години
студија почео да волонтира на Семинару за
византологију, код професора Филарета
Гранића и Георгија Острогорског, следи и
податак да су га, на почетку студија,
финансирали родитељи, да би већ на другој
години, сам себе издржавао тако што је
припремао ђаке, давајући им часове из разних
предмета, а новац је зарађивао и од хонорара за
своје радове, па чак и од вишка средстава
семинара за историју, који су му професори
уплаћивали. На последњој години студија
постао је питомац Фонда краља Александра,
тако да је добијајући месечно 1000 динара
благодејанија, решио све своје финасијске
проблеме.
Након дипломирања неколико месеци
био је без посла, да би прво постао суплент
гимназије у Руми, а почетком 1935. године,
премештен је у Трећу београдску гимназију,
истовремено вршећу дужност асистентаволонтера и дневничара на Филозофском
факултету у Београду. Када је 1937. године
отворена Седма београдска гимназија, добио је
запослење у њој и ту је положио и професорски
испит. Од октобра 1940. године ради на
Филозофском факултету у Београду, као
асистент на византологији. Ову дужност обавља
и ратне 1941. године, до новембра, када је
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Највише се бавио проблемима српске
политичке и културне историје, историјом
српско-хрватских односа и улогама појединих
личности. Његова библиографија броји око 240
јединица. Написао је десетак књига, од којих
треба поменути следеће : Историја Југославије
I-II (1939, 1940), Добровољци у ратовима 19121918 (1971), Баточина и околина у прошлости
(1976), Грађа за историју и библиографију
српске периодике до 1920. године (1984),
Народносна свест у Срба (1989), Србофобија и
њени извори (1991), Српство Дубровника
(1992), Историја Срба (1994) и Великохрватска
помама (1995). Био је сарадник многих научних
и стручних часописа и то: Југословенски
историјски часопис, Српски књижевни гласник,
Гласник југословенског професорског друштва,
Прилози за књижевност, језик, историју и
фолклор, Годишњица Николе Чупића, Зборник о
Србима у Хрватској, Историјски гласник,
Споменик
САНУ,
Историјски
часопис,
Ковчежић, Зборник за историју Матице
српске, Зборник Историјског музеја Србије,
Весник Војног музеја, Балканика, Библиотекар,
Гласник Етнографског музеја итд. Оставио је
успомене у рукопису, под називом Мој живот,
написане 1975. године
Као прави представник београдске
историографске школе био је веома поуздан у
својим радовима, уз опаску меродавнијих
колега да је имао изузетног смисла и за анализу
и за синтезу, односно да су сви његови текстови
просто одисали новим чињеницама. Својим
делом задужио је српску историографију.
Умро је 29. октобра 2011. године у
Београду, у дубокој старости.

удаљен са наставе, као наводни присталица
комунистичког покрета. Доказавши супротно,
враћен је на посао марта 1942. године и као
асистент Филарета Гранића дочекао је крај рата
и нове недаће. Наиме, нове партизанске власти
означили су његовог оца Драгутина као
народног непријатеља, и он је стрељан у ноћи
између 3. и 4. децембра 1944. године, на левој
страни пута Крагујевац–Јагодина, код Старе
пиваре.
Убиство оца одразило се и на његову
даљу судбину, јер је означен као син народног
непријатеља, чиме су му били затворене
могућности
за
бављење
науком
и
универзитетска каријера. Али, то није било све,
јер је током 1945. године, више месеци провео у
затвору, под сумњом да је као асистент за време
окупације прогањао студенте – комунисте. Из
затвора је пуштен као невин, али је изгубио
посао. Три године није успео да нађе нови
посао, а током лета 1948. године, лежао је три
месеца у затвору, јер је причао вицеве против
Стаљина.
Ново запослење добио је 1951. године у
Библиографском институту, да би две године
касније прешао у Народну библиотеку Србије,
где је дочекао пензију 1. фебруара 1970. године.
Док је службовао у Библиографском институту,
прикупљао је грађу за биографије професора
Лицеја, Велике школе и Универзитета у
Београду (до 1948. године), а у Народној
библиотеци Србије био је и секретар комисије
за израду ретроспективне библиографије
српских књига, све до 1960. године, када је
библиотека преузела тај посао као редовно
задужење.
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Мр Дејан Танић
Историјски архив Јагодина

СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ“ У ЈАГОДИНИ

П

итање реткости појединих књига,
часописа и новина веома је
сложено, занимљиво и значајно, не само за
историју књиге, већ и за потпуно сагледавање
свих процеса српске политичке и културне
историје у најширем смислу. Пошто је српска
књига, у највећој мери, делила историјску
судбину српског народа и државе, чести
случајеви драстичне проређености многих
издања постали су, на жалост, готово нормална
ствар. Само у XX веку, било је небројено много
случајева масовног уништавања српских књига,
током Првог и Другог светског рата, али и за
време последњих ратова (на пример, пљачкање
и уништење библиотека владичанских дворова
у Загребу и Пакрацу 1991, пљачкање и
спаљивање ризнице и библиотеке Православне
црквене општине у Дубровнику 1991,
систематско
пљачкање
и
уништавање
приватних библиотека у Републици Српској
Крајини, за време и после „Олује“ 1995,
спаљивање
неколико
милиона
књига,
штампаних на српском језику, на Косову и
Метохији 1999-2000. итд). Српске књиге
штампане у избеглиштву (Крф, Бизерта, Солун)
током Првог светског рата, ретке су већ и због
тога што је веома мали број тих драгоцених
издања ушао у земљу.
Српска штампана књига има своју дугу
и богату историју, почев од краја XV века, када
је Ђурађ Црнојевић основао прву српску
штампарију на Цетињу (1494-1495). Током XVI
и XVII века, српске књиге су настајале и у
штампаријама (углавном манастирским) у
Горажду, Грачаници, Милешеви, Београду,
Скадру и Венецији (др Дејан Медаковић,
Графика српских штампаних књига XV-XVII
века, Београд, 1958; Лазар Плавшић, Српске
штампарије од краја XV до половине XIX века,
Београд, 1959). Почетак развоја српског
грађанства у Хабсбуршкој Монархији (XVIII
век) и Кнежевини Србији (прва половина XIX
века), довео је до знатно веће потражње за
књигом, али до појаве организоване издавачке
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делатности код Срба дошло је тек у другој
половини XIX века (Матица српска у Новом
Саду, Глигорије Возаровић у Београду, Српска
Краљевска Академија, Српска књижевна
задруга итд). У периоду пре настанка
организованог издаваштва (XVIII и прва
половина XIX века), тиражи српских (углавном
приватних) издања, кретали су се од 300 до
1000 примерака, што само по себи дефинише
све књиге, настале у поменутом периоду, као
старе и ретке. Посебно је важно нагласити да
српска издања из XVIII века не спадају увек у
највеће и најскупље антикварске раритете. Неке
од најређих књига налазе се међу издањима из
XIX века (на пример: П. П. Његош, Пустињак
цетињски, Цетиње, 1833; П. П. Његош, Лиек
јарости Турске, Цетиње, 1851; Ђуро Даничић,
Србска синтакса - Део први, Београд, 1858. и
др). Интересантно је напоменути да мање
познате и ситније књиге, често имају већу
антикварску драгоценост од много познатијих
издања XIX века, због тога што су биле мање
чуване и власници им нису поклањали велику
пажњу. Међутим, многа издања која су била
штампана знатно касније такође се третирају
као ретка, пре свега због веома малог броја
издатих или сачуваних примерака – на пример,
неке едиције у издању Геце Кона, штампане 20тих и 30-тих година XX века, или неке књиге
настале током Другог светског рата. Мерило
вредности свих књига које се третирају као
старе и ретке, сем реткости и очуваности
примерака,
представља
и
оригиналност
појединих издања – оригинални повези у кожи,
платну или полуплатну, очуваност оригинала
корица, обрезивања итд.
Што се тиче старе и ретке периодике
(часописи и листови), посебну вредност имају
они часописи у којима су (у XIX веку, а затим,
за време и између два светска рата)
објављивани чланци о тадашњим актуелним
темама, или књижевна дела у наставцима, која
су изазивала посебно интересовање. Код
часописа који су дуго излазили, посебну
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вредност имају они бројеви, штампани у
периоду када је уређивачка политика била
најбоља. За антикварску вредност периодике,
поред старости и реткости, пресудно су битни
једнообразни повези. Очување старе и ретке
периодике има немерљив значај за боље
упознавање историјског развоја комплетног
друштвеног живота код Срба.

До ових публикација Архив је дошао
захваљујући многобројним појединцима и
неким институцијама (нпр. Српска православна
црква), који су поклањали или продавали старе
и ретке књиге и периодику нашој установи.
Преко њих смо дошли не само до српских
књига, већ и до многих занимљивих страних
издања научне литературе и белетристике из
XIX и прве половине XX века. Пошто су путеви
старе и ретке српске књиге били увек чудни, и
често трагични, концентрација прилично
великог броја таквих издања у нашем граду
представља прави куриозитет.

На крају, треба нагласити да овај
каталог, као и стална поставка изложених
старих и ретких књига библиотеке Историјског
архива Јагодине, представља стручној и широј
јавности само део немалог броја старих и
ретких публикација, које поседује књижни
фонд архивске библиотеке. Наш изложбени
простор је, ипак, исувише мали да прикаже све
старе и ретке публикације које се чувају у
Архиву и које би јавност била заинтересована
да види. Многе од изложених књига, поред
антикварске, имају још увек велику и
конкретну, употребну вредност, нарочито за
истраживаче,
као
историјски
извори,
приручници и литература, посебно значајни за
упознавање националне и европске историје,
књижевности, просвете, науке итд. Веома је
битно и интересантно напоменути да једна,
релативно млада, установа попут Историјског
архива Јагодине (основана 1951. године)
поседује прилично велики број старих и ретких
издања свих врста (књиге, часописи, листови).

Установљење сталне поставке старих и
ретких издања, које чува архивска библиотека,
представља један од значајнијих културних
догађаја у нашем граду. Надамо се да ће ова
поставка, у извесној мери, обогатити културни
живот Јагодине и још више развити љубав
према књизи, односно, подстаћи развој свести о
неопходности чувања свега онога што
представља сведочанство нашег историјског и
цивилизацијског развоја.
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1. РАЈИЋ, Јован
ПРИБАВЛЕНІЕ (III) – содержащее Важная писменная Доказателства
къ изясненїю исторіи славенскихъ народовъ, Виенна 1795.
Ово је посебан додатак (Прибавленїе) знаменитом Рајићевом делу:
''Исторїя разныхъ славенскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ, и
Сербовъ ...'', који га допуњава од стр. 271, до стр. 446, и који је штампан
као посебна књига. 175 стр. 21 цм. Писано на рускословенском језику.
Меки повез.
2. Руководство къ Домостроителству за Мужескїй и Женскїй Полъ
Издање Угарског Краљевског Универзитета, Будим 1809.
Стр. 196. 21 цм. Са немачког језика, на словено – српски, превео – Григорије Миковић. Меки повез.
3. КАРАЏИЋ, Вук Стефановић
Српске народне пјесме. Књига трећа.
У Липисци (Лајпцигу), у штампарији Брејшкофа и Ершла 1823.
Л. 3 + стр. 399 + л. 4. 20 цм. Писано на српском народном језику.
Тврди повез.
4. МИЛУТИНОВИЋ – САРАЈЛИЈА, Сима
Исторія Сербіе – одъ почетка 1813е до конца 1815те године
У Лајпцигу, у штампарији Берн. Таухница Јуниора 1837.
Стр. 510. 21 цм. Писано на словено-српском језику. Тврди повез.
5. Слава Россій – или Исторія Государства Русскаго
Издање Димитрија Трегубова. Москва, у штампарији Н. Степанова 1845.
Стр. 108. 16 цм. Писано на руском језику. Тврди повез.
6. БРАНКОВИЋ, Константин
Основно мудрословіе
У Београду, при Књажеско-Српској књигопечатњи 1848.
Стр. 115. 20 цм. Писано на словено-српском језику. Тврди повез.
7. ДАНИЧИЋ, Ђуро
Србска синтакса – Део први
У Београду, у Државној штампарији 1858.
Стр. 222. 20 цм. Писано на српском језику. Тврди повез.
8. ФЕСЛЕР, И. А.
Марко – Аврелије. Цар Римски (прва свезка)
У Београду, у штампарији Николе Стефановића, 1863.
Стр. 168. 18 цм. Са немачког језика, на српски, превео – Димитрије Матић. Тврди
повез.
9. Проста рачуница
Издали: Матеја Гавриловић и Љубомир Танасијевић
У Београду, у штампарији Николе Стефановића, 1866.
Стр. 102. 16 цм. На српском језику. Меки повез.
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10. ПЕТРОВИЋ-ЊЕГОШ, Петар II
Горскій Віенацъ
У Београду, у штампарији Николе Стефановића 1867.
Стр. 116. 20 цм. Писано на народном српском језику, али са словено-српским словима
и знацима. Тврди повез.
11. Октώихъ – сиръчь Осмогласникъ
Издање Руског Светог Синода. У Москви, у Синодалној Типографији
Стр. 35 цм. Писано руском редакцијом старословенског језика (црквенословенски).
Тврди повез.
12. ЗДРАВКОВИЋ, Светозар
Српски покрет у Јужној Угарској (1848)
Београд. Штампарија Николе Стефановића 1870.
Стр. 160. 20 цм. Писано на српском језику. Меки повез.
13. VOCEL, J. E., ERBEN K. I., PERWOLF J.
Slovenska poviest – Historisko – statističko – etnografičke rasprave
У Загребу 1870. Стр. 190. 20 цм. Преведено са чешког језика на хрватски језик. Меки
повез.
14. МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ.
Историја педагогије
У Београду, у Државној штампарији 1871.
Стр. 568. 20 цм. Писано на српском језику. Тврди повез.
15. ДАНИЧИЋ, Ђуро
Основе српскога или хрватскога језика
У Београду. Издање и штампа Државне штампарије 1876.
Стр. 464. 20 цм. Писано на српском језику. Меки повез.
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Никола А. Црнобрња

ТРИ МОНОГРАФИЈЕ О УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ
ЉУБОДРАГА ЈАНКОВИЋА ЈАЛЕТА

У

издању издавачке куће Радионица
душе из Београда појавиле су се три
изузетне монографије, посвећене стваралаштву
ликовног уметника Љубодрага Јанковића
Јалета. Најпре, 2007. године, аутора Милана
Комненића, монографија посвећена сликарском
опусу, са студијским текстом Освојена ведрина
или славопој трагичним снагама живота.
Затим, 2011. године друга, аутора Драгана
Јовановића Данилова, са текстом Цртачке и
сликарске метаморфозе Љубодрага Јанковића
Јалета, и недавно, 2013. године, трећа, аутора
Гордане Поповић Васић Љубодраг Јанковић
Јале – Скулптуре, са основним текстом Пут ка
светлости Љубодрага Јанковића Јалета. По
концепту, монографије су истоветне. Поред
синтетичких студијских написа о уметности
Љубодрага Јанковића (слика, цртеж и графика,
скулптура), које упоредно прати превод на
енглески Тимоти Бајфорда, монографије
обухватају низ релевантних прилога из живота
и
стваралаштва
уметника
(биографија,
библиографија), као и велик број одабраних
репродукција.
Саме по себи, као издавачки подухват,
објављене монографије представљају вредан
допринос културном животу Србије.
Љубодраг Јанковић Јале у ликовном
животу Србије присутан је више од шест
деценија. Иза себе је оставио, до сада, преко
4000 слика, на хиљаде цртежа и на стотине
примерака скулптура! И толики број изложби,
самосталних и колективних, до наших дана. Реч
је о уметнику посвећеном свом послу – сликару,
графичару, вајару. Пре свега, мајстору свога
посла, и надасве вредном раднику. У сваком
његовом раду, од цртежа малог формата до
метарских сликарских платана исијава умеће
професионалног достигнућа, као и преданост и
радост којом своја дела чини. Чинећи их, он
тихује, то сви његови радови говоре. Кроз све
године свога стваралаштва у великој мери Јале
је остао исти. У погледу тематике, обликовања
људског тела, палете која је постајала светлија,
одржавања мере и реда у композицији, у
тишини и лепоти представе коју пласира, чини
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се, увек и у свему блиске, мери линије златног
пресека.
Тај
склад,
та
хармонија,
препознатљива код Јалета, не стиче се и не
осваја програмски, кроз лекције. Она се понесе
рођењем, развија и учвршћује у окружењу из
најранијег животног доба какво је Јале имао у
патријархалном грађанском дому у Јагодини.
Ненарушена породична хармонија и уређење
куће коју су красили устаљени садржаји
традиционалних естетских вредности: прострти
пиротски ћилими, изаткане завесе, исхеклани
столњаци, мирис дуња са врхова собних
ормана, миомирис разнобојног цвећа из
баштенских леја... обогатили су његов
унутрашњи свет. Иако слика сасвим нешто
друго, на Јалетовим сликама опажа се посебно
та атмосфера. Атмосфера реда и мира. Нека се
ове личне импресије од стране читаоца приме
као приступ кратком уводу написа о
публикованим
монографијама
посвећеним
уметнику Љубодрагу Јанковићу Јалету.

Милан Комненић, Љубодраг Јанковић Јале,
Београд, 2007.

Монографија је штампана на 270
страница великог формата, на српском и
упоредним преводом на енглески језик.
Заступљен је велики број фотографија разних
уметникових дела, које прате студију Милана
Комненића и остале текстуалне прилоге. Уз
књигу је приложен један примерак цд-рома са
500 изванредних снимака слика Љубодрага
Јанковића Јалета. Овако приређена издања
уобичајено називамо луксузним, што у погледу
опремљености и квалитету штампе она то и
јесу. Али, и много више од тога, монографија
привлачи
и
привлачиће
пажњу
заинтересованих, и посебно истраживача
ликовних вредности, јер као документ
осветљава аутентично стваралаштво у времену
и ликовној плими у којој је настало и развијало
се. Колико о томе говори надахнути и
аналитички текст аутора студије, посвећене
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сликарском делу, исто су тако битни и сви
остали прилози у монографији.

озарења, Од фантастике до метафизике,
Призивање првобитних благости, Жене
Исполинке–Див жене, Барокно расцветавање
тела, Једрине монументалних форми, Екстазе
и заумна тајанства и Ка спиритуалној
светлости)
говоре
о
истанчаном
и
вишеструком приступу виђења уметности
једнога ствараоца. Акрибијом и одликама
периода кроз која је уметник стасавао, из
наведених поднаслова да се приметити да се М.
Комненић понајвише бави светом слике.
„Сликар не транспонује оно што га окружава,
него исказује оно што га испуњава”, каже на
једном месту аутор студије. Богата ликовна
култура аутора годи читаоцу и низ
реминисценција, које се односе на ликовни
живот и дешавања на нашем простору друге
половине прошлога века. Као илустрацију
високе
вредности
Комненићевог
текста
навешћемо неколико његових опажања и оцена,
не вредносних, за које каже да их је „исказивати
о Јалетовим сликама–можда залудан посао”,
мислећи свакако на сувишност, и додаје да „не
упада у такву замку”. Ево једног суда за који ће
свако, ко добро и дуго времена познаје Јалета,
рећи: да, истина, то је Јале! „Већ на први поглед
запажа се извесна благородност у личности
Љубодрага Јанковића Јалета. Он је, пре свега,
једна контемплативна нарав; а затим, њега
краси вредноћа поткрепљена топлином.
Марљивост му доноси вредност. Без сумње
надарен и учен, он је пресваходно савестан
радник. Никада није ни помислио да чека неко
волшебно надахнуће. Читавог живота сматрао
је обавезом да сваког дана ради поштено,
непрекидно и без одустајања. Такав приступ
уметничком стварању, једнако етички и
естетички, постао је лични завет. Дакле, имамо
посла са честитошћу раденика који, по
старински и домаћински, послује приљежно и
савесно. За жаљење је што та врлина бива ретка
у нашем менталитету, која кипи од
самоуверености без покрића, јер се узда у дар
без труда. Јале, дакако, има дар, али се од
почетка више уздао у рад.” То се опажа на
његовим сликама. Наредни Комненићев суд
суптилно
прати
кретање
уметника:
„Импресивни су домети које Јале постиже у
колориту са веома широким распоном валера,
тонова и нијанси. Магичан у лазурности, он је
при том мајстор цртежа. Цртачка мајсторија,
осведочена веома рано, каткад је водила ка
цртежу као самосталној дисциплини, односно
делу. У више наврата, са ретком осећајношћу,
Јале је неговао цртеж и бакропис. Његов
графизам, истовремено строг и разигран,
временом је бивао дискретнији и уступао

Студија М. Комненића тече до 146.
странице. Превасходно кроз сликарски опус
исчитава се уметност великог дела, на шта ћемо
се касније и осврнути. Следе прилози написа
књижевника и ликовних критичара о делу
уметника Љ. Јанковића у распону од 1965. до
2005. године (стр. 150–190) (Ж. Павловић, Д.
Михајловић, С. Вуковић, Б. Тимотијевић, В.
Розић, С. Бошњак, С. Петковић, Г. Васиљевић,
Б. Рајчевић, Б. Кукић, М. Радовић, Ђ.
Кадијевић, С. Петровић, З. Павловић, Д.
Јовановић Данилов, С. Словинић, И. Сујић).
Странице 194–232. обухватају одломке књиге
Милоша Јевтића Облици Љ. Јанковића –
Јалета. Ови одломци представљају сажети
животопис уметника, које је он казивао у
разговору са нашим познатим новинаром,
знаним по бројним интервјуима са личностима
из јавног и културног живота. Ова казивања,
језгровита и тачна, верна су слика, између
осталог, и духовног живота уметника Јалета.
Његове речи, његова сећања и опажања
непосредна и уверљива, али и документарна за
разумевање сржи и естетике лепог и тихог у
његовом сликарству. На страни 236. дата је
кратка, такорећи официјелна биографија Јалета,
да би потом уследио, закључно са 270-ом
страницом, попис самосталних и групних
изложби на којима је излагао своје радове у
земљи и иностранству. Ту је и попис награда,
институција у којима се његова дела налазе,
предговори и имена аутора каталога који су
пратили изложбе, интервјуи и изјаве, филмови
снимљени о уметнику, телевизијски записи и
интервјуи, енциклопедије, лексикони и књиге
где је и шта је речено о уметнику Јалету, и, на
крају, опсежна библиографија свих написа и
критичких приказа о његовом уметничком делу,
почев од 1957. године („Политика” од 9. маја
1957) до 2002. године („Књижевни Магазин”,
број 7, јануар 2002). Набројаним прилозима
додајмо више стотина фотографија и слајдова
уметникових радова, почев од аутопортрета
(уље на картону) из 1945, па све до 2007.
године. Ето прилике и добро трасираног пута за
историчара уметности, ако се једнога дана
упути стазама критичког сагледавања дела
Љубодрага Јанковића Јалета. Захваљујући
концепту ове монографије, пут му је олакшан.
Студија
Милана
Комненића
о
уметничком делу Љубодрага Јанковића Јалета
Освојена ведрина или славопој трагичним
снагама живота, са већим бројем поднаслова
(Мистична просветљивања, Сањарења и
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превласт колориту. Међутим, за тачност и склад
својих композиција Јале умногоме има да
захвали цртачком мајсторству. „Низ је сличних
опажања
о
Јалетовом
сликарству
М.
Комненића. Он код њега констатује и
наративно, и фантастично, и надреално, открива
„пасторалне
симфоније”,
„антропоморфни
пејсаж”, али ни у једном тренутку не ставља га
ни у један кош. Јале је изнад свега – свој.
Комненић га управо приказује таквог, али лепо,
убедљиво и тачно.

више пута исказује дивљење уметниковом дару
и савршенству његовог цртежа. „Све је у
цртежу… Цртеж је сурова ликовна истина, а
цртање посвећивање тајнама света.” Даље,
примећује, да данас у свету постоји опсежна
литература о феномену цртежа у виду студија,
прегледа, приручника или монографија, и да су
аутори углавном заокупљени цртежом из угла
историчности. Они се не дотичу метафизичке
природе цртежа – светог записа душе, дакле,
цртежа као духовног ентитета – невидлијиво у
видљивом. Данилов опсервира ту појаву.
Задивљујућа
је
серија
портрета
породице, насталих крајем седамдесетих
година, где линијом и осенчењем слика душу
портретисаних. Изнад свега, у цртежу
Љубодрага Јанковића Јалета стоји дар. А дар, да
кроз материјално исказује духовно, Драган
Јовановић Данилов препознаје у световима
Јалетових цртежа и на основу тога гради текст
који прати ову изузетну монографију.

Драган Јовановић Данилов, Љубодраг
Јанковић Јале – Цртежи, Београд, 2011.

Монографија је посвећена цртежу Љ.
Јанковића Јалета, дисциплини која га је водила
и оставила у сфери ликовних уметности. По
формату,
опремљености
и
концепту
монографија је истоветна претходној. Српски
текст, такође, упоредо прати енглески. Основне
студијске текстове чине два есеја Драгана
Јовановића Данилова: Цртачке и сликарске
метаморфозе Љубодрага Јанковића Јалета
(стр. 8–88) и Весник новог митотворства (172–
209). Јалетове речи о цртежу и значају цртежа
као ликовне дисциплине, данас све више
занемариваној, обухватају посебно поглавље
(стр. 103–167). Библиографија из претходне
монографије допуњена је јединицама које су
настале у времену од 2005–2010. године. Књига
је обогаћена великим бројем фотографија
цртежа, изведених у разним цртачким
техникама (оловка, туш, пастел).

Гордана Поповић Васић, Љубодраг Јанковић
Јале – Скулптуре, Београд, 2013.

Монографијом Гордане Поповић Васић
комплетира се увид у грандиозно ликовно
стваралаштво Љубодрага Јанковића Јалета.
Ретко чије дело са наших простора је тако
детаљно приказано као дело нашег уметника у
овим монографијама. Поред студиозних
опажања, изнетим у ауторским текстовима, све
три монографије обухватају велики број, како
смо констатовали, релевантних података о
уметнику, као и на стотине снимака у колору у
свакој од књига. У овом контексту није на
одмет рећи да се исто тако бројна дела Љ.
Јанковића Јалета налазе у бројним музејским и
приватним збиркама у земљи иностранству.

Своју надареност Јале је врло рано
испољио оловком у цртежу и, својим вештим
прстима, у глини код суседа лончара у
Јагодини. Од тада, па надаље, за њега буквално
важи Нулла диес сине линеа. „За мене је цртеж
не само ефикасан начин испитивања идеје, већ
и метод да се до идеје дође. Зато негујем све
врсте цртежа, нарочито волим скицу, као
могућност брзог варирања”, рекао је једном
приликом Јале. Усуђујем се да приметим да су,
уосталом, његове слике слике његових цртежа.
На известан начин то говоре аутори обе
монографије. И један и други при анализи
обухватају обе ове ликовне дисциплине. Цртеж,
као облик и нарација, душа је слике; он је у
језгру Јалетове слике, приметиће Данилов.

Аутор монографије Гордана Поповић
Васић на стотинак страница под насловом Пут
ка светлости Љубодрага Јанковића Јалета
прати животни и стваралачки ход уметника од
првих радова насталих педесетих година
прошлог века, па све до наших дана. Схватајући
међузависност ликовних дисциплина у којима
се Јанковић исказује (цртеж, слика, скулптура,
графика) Г. П. Васић наглашава идентичност
људских фигура, које Јале слика и ваја.
Појединим
временским
раздобљима
скулпторских дела, како их она опредељује,
увек претходи поглед на уметникову сликарску
преокупацију и продукцију, из које произилази

Импресивни су есеји Д. Ј. Данилова.
Релативно сажети обухватају све аспекте
огромног Јалетовог цртачког опуса. Данилов
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и само скулпторско дело. Реч је о људском
телу, где их њихове обле форме и стаменост
чине монументалним.

Поред основног текста ове монографије,
запажен је есеј Драгана Јовановића Данилова
Јалетова планета скулптура (стр. 236–241), где
кроз анализу ансамбла уметниковог дела даје
својства мање више свих његових радова.
Цитирамо: „Његова планета скулптура открива
нам неограничене могућности метаморфоза у
свету фигуративних облика. Ови радови нам
највише доносе тамо где се фигурално
преображава
у
асоцијативно.
Импонује
инвентивност Јалетовог осећаја за пластику,
тактилне вредности и спиритуалност облине, а
потом језгровите лирске замисли, опозиције
маса,
аналитичке
финесе,
смелост
упрошћавања, систематичка присебност и
племенитост у облицима. А смисао за
психолошку анализу, нерв духа финесе и
осећања за пластично оживљују и отопљавају
материјал”.

Љубодраг Јанковић Јале је одрастао у
родитељском дому у Јагодини, у непосредној
близини грнчарских радњи, којих је у оно време
било знатно више, на сваком месту, … „а мирис
глине и њена податност која је чак детету
омогућавала стварање целих фигура”. Свој дар
дечак Јале управо показује у обликовању глине.
Аутор монографије види подстицај на
даровитог дечака у раскошном окружењу, била
је то … „природа, која је у невеликом месту
попут Јагодине оног доба, била на дохват руке и
стално присутна. Ненадмашно богатство
облика, осећај простора и осветљености
природних форми изазваће код младог
Јанковића потребу за пластичним обликовањем.
Осећај сигурности који му је пружала
патријархална породица, у којој су родитељи
представљали не само ауторитет, већ и заштиту,
а браћа поверење и узор, и која је имала јасна
мерила за живот у коме су се рад и пристојност
подразумевали, створила су од Љубодрага
Јанковића Јалета стабилну, упорну и пре свега
радну личност”. А то се осведочава у
Јанковићевом делу.

О Љубодрагу Јанковићу Јалету, као
ликовном ствараоцу, написан је велики број
осврта и оцена. Његово дело је високо
вредновано и значајно у културном животу
наших простора. Био би чист губитак да се
његови радови не саберу на једном месту, у
једној трајној галерији, збирци или музеју.
Јагодина, као завичај нашег уметника,
понајвише има право на тај чин.
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МИРЈАНА ТОДОРОВИЋ: „ЗБИРКА ЕСНАФСКИХ ПИСАМА И ДИПЛОМА У
ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ У ЈАГОДИНИ“, ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЈАГОДИНА,
ЈАГОДИНА 2016. ГОДИНЕ, СТР. 82

В

редну и веома атрактивну музејску
грађу представљају разне врсте
диплома. Оне су се почеле прикупљати у првим
годинама постојања Завичајног музеја у
Јагодини. Прикупљале су се у оквиру
активности Историјског одељења. Одељење је
од прве половине 70-их година 20. века развило
своју делатност у оквиру дугорочног пројекта
„Прикупљање грађе о политичкој, привредној и
друштвеној историји Средњег Поморавља“.
Једна од тема у оквиру пројекта била је и
„Стари занати и занатлије“. У прикупљању
грађе су учествовали и радници других
одељења. Сакупљале су се и дипломе везане за
занате (калфенска писма, еснафска писма,
мајсторска писма, мајсторска сведочанства),
али и оне везане за рад разних друштава,
хуманитарних организација и других удружења
(Друштво Св. Сава, Српско пољопривредно
друштво, Коло српских сестара, Друштво
„Кнегиња Зорка“ и др.). Биле су излагане у
оквиру јубиларних изложби и сталних поставки
(„Занати старе Јагодине“ (1994); „Пет десетлећа
посвећености“ (2004)). Налазиле су се у оквиру
две
збирке: збирке диплома и збирке
архивалија (распоређене по одсецима и
темама).
Мирјана Тодоровић, кустос-педагог,
преузела је 2006. године на обраду део диплома
из збирке диплома. Временом је формирана
збирка еснафских писама и диплома. Оне су
постале значајни експонати на тематским
изложбама („Еснафска писма“ (2007); „Све, све
али занат“ (2009); „Занат је златан“ (2015)). Као
плод дугогодишњег рада на прикупљању и
обради ове врсте грађе у априлу 2016. године у
издању Завичајног музеја у Јагодини изашла је
из штампе књига „Збирка еснафских писама и
диплома“. Аутор публикације је већ поменута
Мирјана
Тодоровић,
по
образовању
историчарка уметности. По својој садржини
публикација је каталог збирке и прва је књига
такве врсте у богатој издавачкој продукцији
Завичајног музеја.

249

Дело чини шест целина: Увод, Summary
(закључак на енглеском), Еснафска писма,
Дипломе, Каталог, Библиографија. Уводни део
садржи опште податке о Завичајном музеју,
богатим фондовима установе, о процесу
набавке грађе за збирку еснафских писама и
диплома. Објашњено је значење речи занат и
дат је општи приказ историјског развоја
занатства. Писано је о удружењима занатлија, о
њиховој обуци (од шегрта преко калфе до
мајстора). Побројани су и законски прописи
који су регулисали рад занатлија (Уредба о
еснафима (1847), Закон о радњама (1910)).
Потом је писано о развоју занатства,
удружењима занатлија и установама које су се
бавиле образовањем занатлија у Јагодини. При
крају ове целине написан је и циљ публикације.
Књигом се желело очувати сећање на доба када
је Јагодина била један од развијенијих
занатских центара у Србији током 19. и прве
половине 20. века, а занатлије се сврставале у
водећи друштвени слој у процесу стварања
тадашњег грађанског друштва у Србији.
Написано је да збирка садржи 52 мајсторска и
калфенска сведочанства и 29 диплома, које су
додељене појединим истакнутим члановима
разних друштава за њихов хуманитарни,
културни, образовни и финансијски допринос
(утемељивачи, приложници). Наведена грађа
обухвата период од 1861. до 1949. године.
Поменути број диплома је био до припреме
публикације за штампу и њихов број се у
међувремену увећао, јер прикупљање грађе је
непрекидан процес.
После уводног дела следи закључак на
енглеском. Сматра се да је требало да ова
целина буде на крају публикације, с обзиром да
је у њој сумирано све оно што је написано у
основном тексту књиге.
Потом следи поглавље Еснафска писма.
Пише се о развоју занатства, почецима
индустријске производње у Србији и Јагодини
(фабрика стакла у селу Мишевићу код Јагодине
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(1846); Пивара (1852)), која је довела до
нестанка занатске производње. Аутор онда
пише
о
карактеристикама
(штампарске,
ликовне, прописани формулари) еснафских
писама која се налазе у збирци.

Завршна
целина
публикације
је
Библиографија. У њој је наведена литература
која је коришћена у писању књиге. Она сведочи
о веома озбиљном приступу приликом писања
публикације.

У поглављу Дипломе аутор пише о
историји развоја разних друштава и удружења
која су, пре свега, имала хуманитарни карактер,
а која су својим истакнутим члановима
додељивала дипломе. Даје се објашњење
значење речи диплома. Скреће се пажња на
изглед диплома у разним временским
раздобљима (до краја 19. века преовлађују
антички елементи, који постепено бивају
замењени националним симболима).

Књигу је дизајном украсио Ђорђе
Филиповић, а фотографије у њој дело су
Милосава Брајковића. Превод на енглески језик
урадио је Срђан Теофиловић. Поменуто је да је
издавач публикације Завичајни музеј у
Јагодини, док ју је штампао City Press из
Јагодине.
Публикација нема садржај. Нису
довољно јасне поједине фотографије. Поред
снимка плакете Српског пољопривредног
друштва није дата легенда. Написано је
погрешно да је црногорска принцеза Зорка била
удата за Петра Мркоњића. Удата је била за
Петра Карађорђевића, који је име и презиме
Петар Мркоњић користио у босанском устанку
1875-1876. године, у којем је учествовао као
добровољац. Вероватно је омашком двапут
наведена напомена 39 и два различита поглавља
означена су бројем 5.

У петој целини, под називом Каталог,
дати су исцрпни описи и објашњења разних
врста елемената на дипломама. Износе се и
подаци о уметницима који су радили поједине
предлошке дипломе, међу којима су били и
истакнути сликари, попут Уроша Предића и
Ђоке Миловановића. У напоменама су дати и
подаци о појединим хуманитарним друштвима.
Текст прате колорне фотографије диплома. У
засебним деловима овог поглавља Еснафска,
мајсторска и калфенска писма и Дипломе,
захвалнице, повеље дате су фотографије оних
диплома којих има више истих у збирци, с тим
што је једна диплома дата у главном тексту, а
остале у засебном делу. У главном одељку дата
је
фотографија
плакете
Српског
пољопривредног друштва, а у делу са
фотографијама диплома налазе се и снимци
Цркве Св. Саве у селу Сиоковцу код Јагодине и
плоча на њој.

Текст књиге написан је разумљивим
језиком и држи пажњу. И поред напред
наведених недостатака, ова публикација
представља веома корисно дело којим се
значајно обогаћује библиографија о овој,
ликовно, веома атрактивној музејској грађи.
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НИНОСЛАВ СТАНОЈЛОВИЋ:
„НУШИЋ И ЈАГОДИНА“, ФЕСТИВАЛ „ДАНИ КОМЕДИЈЕ“,
„ПАПИРКОМЕРЦ“, ЈАГОДИНА 2012. ГОДИНЕ, СТР. 86

Ј

агодина има богату и динамичну
историју позоришта. У њу је уткано и
дело Бранислава Нушића, истакнутог српског
комедиографа. О везама Јагодине и Бранислава
Нушића говори монографија Нушић и Јагодина
коју је написао професор историје Нинослав
Станојловић. Ово је, иначе, прва самостална
публикација овог врсног историчара и великог
зналца прошлости Јагодине.
Аутор је књигу посветио мајци Милици,
која је преминула почетком 2012. године.
Након садржаја следи Пролог који је
посвећен Браниславу Нушићу, „генију смеха“,
који је позоришној публици подарио лик
Јованче Мицића, који је Јагодину прославио и
прочуо.
Публикација је подељена у седам
поглавља. У првој глави О старој Јагодини и
њеним синовима авантуристичког духа дат је
историјски приказ Јагодине у другој половини
19. века и на почетку 20. века. Овај део књиге
завршава се набрајањем имена четворице
Јагодинаца чији је вишегодишњи боравак у
Америци седамдесетих година деветнаестог
века остао доста дуго у сећањима старијих
Јагодинаца. Ради се о: Спиридону - Спири Ј.
Константиновићу, са надимком Шурак, Ђорђу
Ј. Матићу, који је називан Ђока Гарда Шпекулант, Михаилу А. Рашковићу, званог
Ћорава – му - страна и Милану Д. Раденковићу,
који је прозван Американац.
У другом поглављу, под насловом
Алкибијадес Г. Нуша алијас Бранислав Ђ.
Нушић - цртице за биографију, веома исцрпно
је дато порекло Нушићеве породице, уз његову
краћу биографију.
Треће поглавље названо је Каплар Нуша
у Јагодини или зашто ђаво никада није хтео да
буде војник. Приказани су војнички дани
Бранислава Нушића, које је као подофицир
провео у јединици којом је командовао мајор
Радомир Путник, касније први српски официр
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са чином војводе. Ова војна јединица
(петнаести пук) била је смештена у Јагодини у
време примирја у српско-бугарском рату
1885/86. г. Детаљно су приказани Нушићеви
одласци у кафану „Дарданели“, где је чуо приче
о авантурама четири поменута Јагодинца, чије
ће догодовштине бити основа за настанак
комедије Пут око света. Дат је кратак, али
детаљан приказ породице власника поменуте
кафане, Јованче Симића.
Четврта глава има наслов Милан Д.
Раденковић - прототип Јованче Мицића,
односно како су јагодински пустолови
откривали Америку. У овом делу књиге дата је
веома детаљна генеалогија породице Милана Д.
Раденковића, као и његов живот. Милан
Раденковић је личност која је послужила
Нушићу да изгради лик Јованче Мицића. По
мајци, био је унук најистакнутијег Јагодинца
19. века, Стефана - Стевче Михаиловића.
Главом петом Историјско у чудноватим
доживљајима Јованче Мицића на путу око
света, започиње део књиге у којем се говори о
позоришном путу комедије Пут око света и
главног лика овог комада, Јованче Мицића.
Приказан је историјат настанка комада, као и
његово приказивање на позоришним сценама у
периоду 1911-1940. године и његов одјек у
јавности. При крају поглавља пише се о
личностима из Јагодине које су послужиле
Нушићу да створи још неколико ликова у
комедији (Антоније Шохај (апотекар Земличка),
Михаило
-Мика
Арамбашић
(Мика
Телеграфиста), професор Емило Цветић
(Професор)).
Шесто поглавље Све (или бар све)
Јованче–персонализована
повесница
лика
светског путника из Јагодине представља мали
биографски лексикон. У њему су побројани
глумци (њих четрдесет осам) који су тумачили
лик Јованче Мицића, почевши од легендарног
Чиче Илије Станојевића до Милорада Мандића
Манде. Уз сваког глумца дати су шири или
краћи биографски подаци.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Седмим поглављем Кратко о Нушићу
на јагодинским сценама, од дилетантских
позоришта до „Дана комедије“ дат је
историјски приказ играња Нушићевих комада
на позоришним сценама Јагодине (Светозарева)
у периоду 1914-2011. године. Дат је кратак
осврт о извођењу Нушићевих комада на
фестивалу „Дани комедије“.

У завршном делу књиге Уместо
закључка аутор указује на значај комедије „Пут
око света“ и њеног главног јунака, Јованче
Мицића.
На задњој страни корице, што је мало
неуобичајено, дата је рецензија Живорада
Ђорђевића под насловом Потрага за правим
идентитетом. Бираним и похвалним речима
писао је о књизи и истраживачком раду
Нинослава Станојловића.

Након завршног поглавља следи краћа
Белешка о аутору, у којој је указано на богати
стваралачки опус овог вредног истраживача
прошлости Јагодине.

Књига је обогаћена многобројним
илустрацијама
(фотографије,
разгледнице,
документи,
плакати),
што
доприноси
упечатљивости публикације. Насловна корица
је веома лепо урађена, што је заслуга Слободана
Штетића. Монографију је издао Фестивал
„Дани
комедије“.
На
фином
папиру
публикацију је штампао „Папиркомерц“ из
Јагодине.

Потом следи део књиге под називом
Напомене. За свако поглавље дате су напомене
из којих се виде бројни извори и литература
који су послужили за настанак овог вредног
дела. У њима се налазе и појашњења главног
текста и види се истраживачки труд који је
уложен да се дође до појединих података.
Сматра се, можда је то субјективно, да је у
напомени за седму главу требало поменути да
се Љубомир Убавкић - Пендула 2008. године,
приликом отварања изложбе „Бранислав Нушић
у Јагодини“ коју су приредили стручњаци
Завичајног музеја, а која је била део пратећег
програма 37. фестивала „Дани комедије“,
појављује као Јованча Мицић, говорећи
одломак из Нушићеве веома популарне
комедије. Издвојеност напомена од текста може
засметати професионалним историчарима, али,
можда таква структура текста књигу чини
ближом широј читалачкој публици.

Књига представља драгоцено дело о
историји позоришног живота у Јагодини и
Србији. Она је публиковањем постала
незаобилазна библиографска јединица у
проучавању Нушићевог дела и прошлости
Јагодине.
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IN MEMORIAM/

СЕЋАЊЕ
ЗОРАН МАРКОВИЋ
(1949-2013)
Зоран Марковић је рођен у Ћићевцу 3. 06. 1949.
године. Гимназију је завршио у Параћину а Филозофски
факултет – Група за историју, у Београду 1973. године.
Од 1976. до 1978. године радио је у Завичајном музеју у
Јагодини, а у Историјски архив Јагодине прешао је 1. 11.
1978. године. Дужност директора Архива обављао је од
1979. до 2000. и од 2004. до 2008. године. Као аутор,
коаутор и приређивач, објавио је 14 књига стручне и
научне литературе. Поље његовог интересовања,
научног и стручног рада било је веома широко – од
политичке, друштвене, привредне, преко културне и
просветне све до спортске историје. Као директор
Историјског архива Јагодине био је веома успешан и оставио неизбрисив траг у
архивистичкој и историографској струци, не само на нашем завичајном подручју, већ и шире.
Као изузетан архивистички стручњак био је познат широм бивше Југославије. Међу колегама
је био омиљен и изузетно цењен. На жалост, није успео да уради све оно што је искрено
желео и могао на плану даљег унапређивања струке, јер је трагично настрадао у
саобраћајној несрећи у октобру 2013. године. Ово је још једно подсећање на Зорана и на све
оно чиме нас је задужио и на чему смо му и као људи и као архивисти неизмерно захвални.

ДРАГАНА СТАНКОВИЋ
(1958-2014)
Драгана Станковић (рођ. Станимировић), рођена је у Јагодини
1958. године. Завршила је Економски факултет у Београду. Као познати
и искусни економски стручњак, са доказаним успесима у свом раду,
запослила се у Историјском архиву Јагодине, новембра 2013. године.
На нашу велику жалост, кратко је била са нама, само до почетка
пролећа 2014. године, када је преминула. Искрено смо јој захвални на
сарадњи и значајном доприносу раду Архива, у економскофинансијској сфери, у овом периоду. Сви је памтимо као одлучну,
храбру и способну особу, увек спремну да помогне, како саветима, тако
и великим и несебичним залагањем.
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ЉИЉАНА ЛЕКИЋ
(1930-2015)
Љиљана Лекић је рођена у Београду 1930. године. Била је
запослена у Историјском архиву Јагодине од 01.08.1962. до
31.05.1988. године. Ако се узме у обзир период њеног рада у
Архиву, дуг 26 година, као и хронологија развоја наше установе,
може се слободно рећи да је наша Љиља Лекић била једна од
особа која је стварала Историјски архив Јагодине. Њен допринос
раду и уобличавању Архива као установе, био је огроман. За оно
што је данас Историјски архив Јагодине, у великој мери можемо
захвалити Љиљи. Ово је још једно сећање на њу и њен допринос
стварању и развоју наше установе.
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КОРЕНИ

мр Дејан Танић
Историјски архив Јагодине

ЛЕТОПИС 2012-2016

У

последњих
пет
година
Историјски архив Јагодине
наставио је са успешним радом у оквиру
свих основних делатности, али и на
побољшању услова рада и осавремењавању
начина рада и неопходних средстава и
опреме. Значајно је увећан обим посла,
самим тим и резултати рада били су
процентуално бољи. Посебно видљив помак
у проширењу обима посла настао је у
домену рада Службе за заштиту архивске
грађе и регистратурског материјала ван
Архива (у даљем тексту: Спољна служба).
У надлежности Спољне службе
Историјског архива Јагодине тренутно се
налази 910 регистратура, са више од 40.000
дужних метара регистратурског материјала.
У поређењу са 2011. годином, то је
повећање од 196 новоевидентираних
регистратура,
или
повећање
броја
регистратура за чак 27,5%. У периоду од
2012. до 2016. године извршено је 827
обилазака регистратура (са комплетним
записницима) што значи да је био
преконтролисан готово комплетан корпус
(укупно 910) свих регистратура под
јурисдикцијом Спољне службе Архива, на
територији Поморавског управног округа.
Поред наведеног, радници Спољне
службе
Поменуто велико повећање броја
новоевидентираних регистратура, настало
је услед настанка и регистровања нових
предузећа (приватних) из области привреде
и услуга. По новој евиденцији основна
структура (делатност, природа послова,
статус) регистратура изгледа овако:
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Просветне установе – 56
Установе у култури – 20
Здравство – 5
Социјално осигурање,
власти и судство – 41

органи

Привреда - 98
Банке и осигуравајући заводи – 5
Цркве и верске установе – 105
Разна друштва, организације и
удружења – 118
Приватна предузећа - 370
Што се тиче преузимања архивске
грађе и регистратурског материјала, што
такође спада у домен рада Спољне
службе,због акутног недостатка простора у
депоима Историјског архива, у периоду
2012-2016 није могла бити преузета
значајнија количина архивске грађе и
регистратурског материјала, тако да је
количина укупног поменутог материјала
(изражено у дужним метрима), увећана је за
40 дужних метара (путем преузимања дела
документације СО Параћин). Од ранијих
6767 дужних метара архивске грађе и
регистратурског материјала, данас се у
депоима Архива чува количина од 6807
дужних метара. Као и у претходном
периоду, за рад Спољне службе били су
задужени Слађан Јевремовић и Саша
Здравковић.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ

Поред повећања обима посла у
домену рада Спољне службе, у протеклих
пет година значајно је порастао и свеукупан
број захтева грађана заинтересованих за све
врсте услуга архива. За разлику од
претходног десетогодишњег периода (20012011), када се број захтева у просеку кретао
од 260 до 580, у току једне године (са
изузетком 2010. године, када је број захтева
износио 902), током последњих пет година,
просечан број захтева по години, надмашио
је цифру од 1000. Тако је, на пример, 2014.
године евидентирано 1364 захтева, током
2015 – 1257 захтева, а у 2016. години,
нешто преко 1000.
Према
структури
корисничког
интересовања,
највећи
број
захтева
достављен је Служби за заштиту
архивске грађе у Архиву (у даљем тексту:
Служба депоа). Треба истаћи да радници
Службе депоа већ више од једне деценије
раде у изузетно тешким условима
(вероватно најтежим у Србији!) у
девастираним просторијама депоа (зграда
''Старе Учитељске школе''). Због нерешеног
имовинско-правног статуса (зграда се
налази
у
власништву
Педагошког
факултета)
и
хроничног
недостатка
средстава за капиталне инвестиције, зграда
је постепено (деценијама) пропадала. На
жалост, данас може да се користи тек нешто
више од 60% првобитног простора депоа,
који је износио 900 квадратних метара и
био, својевремено, један од највећих
простора за смештај архивске грађе у
Србији.
И поред поменутих, изразито лоших
услова за рад, Служба депоа је у периоду
2012-2016, остварила изузетан радни
учинак, решавањем много већег броја
захтева, него у периоду 2001-2011.
Просечан годишњи број захтева које је
Служба депоа решила у периоду 2012-2016,
креће се између 820 и 870, за разлику од
периода 2001-2011, када је тај просек био
значајно мањи–577. У току читавог периода
2012-2016, Служба депоа примила је и
обрадила укупно 4338 захтева корисника
услуга Архива. За рад у Служби депоа

ангажовани су Животије Матић, Небојша
Веселиновић и Оливер Ђорђевић.
Посебно комплексну
структуру
послова у Архиву обавља Служба
сређивања и обраде архивске грађе (у
даљем тексту: Служба сређивања). Она је и
структурално најсложенија, јер поред
основног Одељења за сређивање и обраду
архивске грађе у њеном саставу се налазе и
Одељење за коришћење, истраживање и
публиковање архивске грађе и културно –
просветну
делатност,
Центар
за
информације и Архивска библиотека.
У оквиру своје основне делатности,
Служба
сређивања
радила
је
на
регистратурској и архивистичкој обради 47
фондова, што чини готово 10% свих
фондова (449) које тренутно
чува
Историјски архив Јагодине. Структура
обрађиваних фондова била је врло
разнолика и обухватала је како архивску
грађу од изузетног значаја (старијег
датума), преко архивске грађе из периода
Другог светског рата или непосредно после
рата, све до општинских документација
новијег датума (80-тих година 20 века).
Када је у питању грађа од изузетног значаја,
треба нагласити да је реч о фондовима
Начелство окружја Јагодинског 1839-1889
(задужени
за
обраду-мр
Добривоје
Јовановић и мр Дејан Танић) и Матичне
књиге
1837-1904
(задужена–Ивана
Златковић). Посебно значајан и обиман
посао урађен је на пољу пописа топонима
из свих матичних књига (233)–око 9000
топонимских података, који су преведени и
у електронски облик. Урађен је и основни
попис матичних књига са свим основним
елементима– врста књиге, место уписивања
података, граничне године, димензије, број
листова и кратак опис.
Географски и тематски, структура
обрађиваних фондова обухватала је читаву
територију Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча,
односно,
читаво
подручје
Поморавског управног округа.
У оквиру послова Службе сређивања
обавља се и рад Архивске библиотеке
(задужени–мр Дејан Танић и Ивана
Златковић). У периоду 2012-2016 број
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библиотечких јединица увећан је за 227,
тако да архивска библиотека данас садржи
3296 књига, 701 часопис и 1392 листа,
односно, укупно 5389 библиотечких
јединица.
Просторије архивске библиотеке и
читаонице посећивали су многи корисници
разних
узраста
и
професионалних
оријентација, уосталом као и у претходном
(десетогодишњем)
периоду
2001-2011
(ђаци,
студенти,
последипломци,
наставници, истраживачи, књижевници,
разни други заинтересовани корисници). У
последњем петогодишњем периоду, услуге
Архивске библиотеке и читаонице, на разне
начине – кроз истраживање, учење, посете,
присуства
предавањима
и
слично,
користило је 899 лица са простора читаве
Србије.
Поред основне делатности, Служба
сређивања обављала је и многе послове у
вези са научно-истраживачком, културнопросветном и издавачком делатношћу. У
току поступка научног истраживања, као
саставног сегмента свеукупне сарадње са
другим институцијама (о чему ће бити више
речи касније), Служба сређивања успела је
да обогати укупан број архивских фондова
за још два, потпуно дигитализована фонда
из периода Другог светског рата. Иначе, то
су, за сада, једини потпуно дигитализовани
фондови у Архиву. Реч је о фонду Црвена
армија у Југославији 1944-45 (наредбе
Врховног штаба Црвене армије СССР-а
трупама на Балкану и извештаји о ратним
дејствима на југословенском ратишту), као
и о фонду Немачки тенкови на Балкану
1941
(извештаји
команди
оклопних
јединица Вермахта у време Априлског
рата).
Као финални резултат научноистраживачког рада стручњака Службе
сређивања, у периоду 2012-2016, Архив је
објавио пет значајних публикација (четири
збирке историјских извора и један каталог
изложбе). Вишегодишње истраживање мр
Добривоја Јовановића, архивског саветника,
на пољу историје просвете, као значајног
сегмента друштвене историје, резултовало
је објављивањем збирке историјских

извора, под насловом Основне школе у
Јагодинском округу 1851-1890, Јагодина
2014.
Исте године, објављена је збирка
историјских
извора
Национализација
имовине у моравском округу (Срезу
Светозарево) 1946-1962, коју су приредили
Милорад Јовановић, Горан Алексић и нада
Стојановић. Поред наведених збирки
историјских извора, крајем 2014. године,
објављен је и каталог Политички плакат у
Моравском округу у време Краљевине
Југославије, који је пратио истоимену
изложбу. Аутори каталога били су мр
Добривоје Јовановић, Драгослав Дедић и
Милорад Јовановић.
Поменути истраживачки рад мр
Добривоја
Јовановића
на
детаљном
проучавању историје просвете у овом делу
централне Србије резултатски је исказан у
две обимне документарне монографије –
Основне школе у беличком, левачком и
темнићком срезу 1891-1918 и Основне
школе у беличком срезу 1918-1941. Поред
ових издања, мр Добривоје Јовановић,
заједно са Светланом Мишковић, припрема
још три значајне збирке историјских извора,
које ће бити објављене наредне године. Реч
је о изворима (државним пописима) од
кључног значаја за проучавање историје
Средњег поморавља, Ресаве и Левча у 19.
веку. У питању су : Попис становништва
и имовине у срезу беличком 1863. године,
Попис становништва и имовине у срезу
левачком
1863.
године
и
Попис
становништва у срезу темнићком 1863.
године.
За крај 2016. године предвиђено је и
објављивање јубиларног броја часописа за
историографију и архивистику–Корени.
Објављивањем Корена Х биће заокружен
веома успешан период што се тиче
издавачке делатности Архива. Као и у
претходном периоду технички уредници
већине архивских издања били су Бобан
Поповић и Оливер Ђорђевић
Веома
озбиљни
научноистраживачки и стручни пројекти рађени су
уз подршку републичких министарстава и у
сарадњи
са
другим
значајним
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институцијама. Један од таквих пројеката,
под насловом Евидентирање архивске
грађе
цркава
и
манастира
дела
Шумадијске и Браничевске епархије 17962015, реализован је у периоду мартсептембар 2015. године. Овај значајни
пројекат је урађен у сарадњи са Архивом
Српске православне цркве, уз подршку
Министарства културе Републике Србије.
Аутори овог пројекта били су Милорад
Јовановић и Јелена Раичевић-Бошковић.
Поред овог пројекта од националног
значаја, још крајем 2014. покренут је и
један пројекат од међународног значаја, у
коме Историјски архив Јагодине има
посредно учешће – Меморијали Црвене
армије СССР-а на тлу бивше Југославије,
о коме је обавештена и амбасада Руске
Федерације у Србији. Значај поменутог
пројекта огледа се у томе што ће у овој
документарној монографији бити по први
пут обједињени и комплетирани сви
спискови погинулих војника совјетске
Црвене армије у Југославији за време
Другог светског рата. У оквиру рада на
овом пројекту дошло је и до набавке већ
поменута два нова, потпуно дигитализована
фонда (Црвена армија у Југославији 194445 и Немачки тенкови на Балкану 1941).
Поред овог, у току је и реализација
још једног међународног пројекта (у
сарадњи
са
амбасадом
Републике
Белорусије),
уз
посредно
учешће
Историјског архива Јагодине, који је, може
се рећи јединствен у свету. Реч је о изради
историјске синтезе Историја Белорусије,
што би представљало прву свеобухватну
написану историју ове земље у свету (ван
граница бившег СССР-а). Један од носилаца
горепоменута два пројекта је мр Дејан
Танић.
У
склопу
својих
научноистраживачких, културно-просветних и
пропагандних
делатности,
Историјски
архив Јагодине остварио је у периоду 20122016, изузетно успешну сарадњу (кроз
заједничке
пројекте
или
културно
просветне и пропагандне наступе) са
многим институцијама и установама у
Јагодини али и на простору читавог

Средњег Поморавља, Ресаве и Левча.
Посебно успешну сарадњу, у свим
облицима, Архив је остварио са Завичајним
музејем у Јагодини, Народном библиотеком
''Радислав Никчевић'' у Јагодини, Центром
за културу у Јагодини, Књижевним клубом
''Ђура Јакшић'', Српском Омладинском
Културном Организацијом и Савезом
удружења бораца.
Веома успешна била је и сарадња
Архива са медијима (штампаним и
електронским), тако да је у периоду 20122016 на локалним телевизијама и у
листовима објављено чак 128 разних
прилога о раду Историјског архива
Јагодине. Посебно плодотворна, успешна и
директна сарадња, на свим пољима,
остварена је са локалним самоуправама на
подручју Поморавског управног округа а
нарочито са Управом града Јагодине.
На стручном плану, Историјски
архив Јагодине наставио је са веома
плодотворном
сарадњом
са
другим
архивима, нарочито са Архивом Србије, као
матичном кућом, али и са свим осталим
регионалним архивима, нарочито са
архивима који сачињавају Регионалну
архивску подружницу. Поред Историјског
архјива Јагодине, поменуту подружницу
сачињава још шест архива – Архив
Шумадије – Крагујевац, Историјски архив
''Рас'' – Нови Пазар, Историјски архив
Краљева, Историјски архив Крушевца,
Историјски архив Чачка и Историјски
архив Ужица. Од тренутка обнављања
рада, 2006. године, Регионална архивска
подружница је одржала 43 састанка. На
овим
састанцима
и
саветовањима
разматрана су сва горућа питања везана за
све аспекте стручног рада, проблеме са
којима се на терену сусрећу архиви,
осавремењавање начина рада и статусни
положај архива. Историјски архив Јагодине
био је више пута домаћин оваквих скупова
а последњи пут 18. 05. 2015. године. Том
састанку председавала је Вера СтојановићСтевановић.
Негде средином овог петогодишњег
периода 2012-2016, дошло је и до смене на
челу Историјског архива Јагодине. Од друге
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половине априла 2014. године, дужност
директора Архива обавља Светлана
Мишковић, архивиста, уместо мр Дејана
Танића, који је ту дужност обављао од
фебруара 2008. године.
Са новим руководством дошло је и
до приметног снажења напора да се Архив
модернизује у сваком погледу, у чему су у
периоду од 2014. до 2016. године,
остварени веома добри резултати. Поред
набавке нове опреме и средстава за рад–
нових
рачунара
и
других
облика
електронске опреме, нове, модерне и
активне рачунарске мреже, клима-уређаја за
потребе Службе депоа, нове опреме за
телекомуникацију и друго, приметно су
побољшани услови за обављање рада и
функционисање Архива у техничком
смислу. Појачана је сигурност објеката које
користи Архив, набављене су нове,
модерне, полице и ормари за смештај књига
и архивске грађе, урађени су сви технички
радови на ефикасном појачању основне
заштите објеката Архива.

У смислу суштинске модернизације
и неопходног укључивања у коришћење
нових технологија, посебно је значајан
пројекат скенирања матичних књига (фонд
Матичне књиге 1837-1904) које до сада
нису биле микрофилмоване. Поменути
пројекат остварен је крајем 2016. године.
Ово је још један доказ да Историјски архив
Јагодине наставља да држи корак са
временом и да успешно одговара на све
изазове које намећу савремени начини рада
у архивима и установама у култури уопште,
у другој декади XXI века.
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