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ИСТОРИОГРАФИЈА /Historiography/

КОРЕНИ

Живојин Андрејић,

УДК: 321.17:929 Стефан Немања

Рача - Крагујевац

О (НЕ)ТАЧНОМ ПОРЕКЛУ ВЕЛИКОГ ЖУПАНА СТЕФАНА НЕМАЊЕ
Апстракт: Разматрањем података почев од старијих средњовековних извора, X–XIII века, до млађих,
од XV до XVII века, долази се до сасвим нових сазнања и чињеница о пореклу великог жупана Стефана Немање
него што су то она конструисана усиљено и критички необуздано у нашој средњовековној историји од стране
биолога и математичара Љубомира Ковачевића, почетком XX века, на почетку успостављања наше модерне
критицистичке школе од стране Илариона Руварца и Стојана Новаковића и оправданог коначног слома
романтичарске историографије. Овакво порекло Стефана Немање је без икаквог научног оправдања
прихваћено од стране бечког професора Константина Јиречека и потом безразложно и не аргументовано
неговано и чувано у српској историјској науци све до данас што производи читав низ недоумица и спречава
могућност разрешења многих „тешких питања“ у српској историји и историји уметности средњег века.

П

рворазредне изворе за сазнања о
животу
Стефана
Немање
представљају три његова Житија која су
написали: архиепископ Сава I, Стефан Немања II
Првовенчани и Доментијан. Повезивањем свих
чињеница које се ту на специфичан начин износе
и релевантних досадашњих сазнања историјске
науке долази се до целовите слике и хронологије
његовог живота, али ништа, или готово ништа,
не сазнајемо о његовом пореклу, пореклу његове
супруге Ане као и његовој рођеној браћи коју је,
индиректно сазнајемо, имао.
Стефан Првовенчани нас обавештава да
је „био велики метеж у овој страни српске
земље, и Диоклитије и Далмације и Травуније, и
да су родитељу његову браћа му завишћу
одузела земљу. А он изиђе из буна њихових у
место рођења својега, по имену Диоклитија”1.
Јасно се даје на знање да је Немањин отац био
владар и да су против њега браћа, подигла буну.
Значи да је Немањин отац имао бар двојицу
браће који су га свргли у Рашкој и зато се упутио
у Диоклитију - Дукљу, у место где је био рођен2,
а ту ће се родити и његов син Немања. Када је у
питању Немањин отац, у више радова смо
доказали да је реч о великом жупану Стефану
Вукану који је имао бар још једног брата поред
само једног познатог и знаног као Урош I3. Ови
1

2

3

Стефанови подаци се у потпуности слажу са
хронологијом и пореклом жупана Марка и
његовог старијег брата великог жупана Вукана4
који су живели у Дукљи на двору краља Бодина
пре него што су добили власт над Рашком, 1084.
године. Стефан Вукан и Урош I (Немања) су
рођени, 1080-1084. године, у Рибници пре
одласка њиховог оца Марка у Рашку.
Немањин отац, Стефан Вукан је због
непријатеља избегао у Дукљу код некога ко му је
морао бити пријатељ. У то време, 1111-1112.
године умро је дукљански краљ Владимир а на
власт је дошао Бодинов син Ђорђе. Међутим,
убрзо, 1114. године, по наредби византијског
цара Алексија Комнина за краља је постављен
Грубиша, а Ђорђе из Дукље бежи у Рашку са
Стефаном Вуканом. Тада је, по свему, у Рашку
избегао и принц Градихна. Градихна се у Рашкој
оженио ћерком Стефана Вукана, сестром
Немањином. Грубиша влада 8. година, до 1122.
Тада је Грубишу напао и убио Ђорђе са
Рашанима, по свему са Урошем I, Стефаном
Вуканом и принцом Градихном, а пришли су му

Љ. Јухас-Георгијевска, Стефан Првовенчани - Сабрани
списи, стр. 64.
Диоклитија, место рођења Немањиног оца је
несумљиво у близини Рибнице где ће бити рођен
Немања. Рибница је данашњи део Подгорице.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Пазар 2002,

4

9

стр. 37-82; Исти, Свети Сава, Рача 2004, стр. 5-55;
Исти, Прилог истраживању о великим жупанима
Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим
могућим потомцима, Митолошки зборник 13, Рача
2005, стр. 43-50.; Исти, Света српска лоза, Рача 2005;
Исти, Црква свете Богородице у Доњој Каменици, Рача
2007, стр. 27-38.; Исти, Ко је хумски кнез Мирослав и
када је настало његово јеванђеље, Митолошки зборник
18, Рача 2008, стр. 133-149;
Да су Вукан и Марко рођена браћа је давно
успостављена историјска претпоставка. Урош и Стефан
Вукан се засигурно помињу као синовци великог
жупана Вукана, односно синови његовог брата.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
и Драгихна и Драгило, браћа краља Грубише.
Међутим, неколико година касније неко је у
Расу утамничио великог жупана Уроша I и на
Драгилов савет краљ Ђорђе упада у Рашку са
војском и ослобађа Уроша, 1126-1127. године.
Дукљанин каже да је Ђорђе ослободио из
затвора Уроша а потом га вратио на власт и
упутио у Рас. У то време се Градихна повлачи
или враћа у Захумље5. Произилази да Урош није
био утамничен у Расу. Још је Срећковић
претпоставио да је Градихна свргао Уроша и на
рашки трон поставио свог таста Стефана
Вукана6. Постоји претпоставка да је Уроша
свргао Завида, син покојног великог жупана
Вукана I а све опет под недоказаном тврдњом да
је он отац Немањин7.
После 1127. године, Ђорђе хвата кнеза
Михајла, сина краља Владимира, потом и
Драгила, а Драгихна са својим синовима:
Првошом, Грубишом, Немањом и Сираком Страцимиром бежи у Драч. Убрзо је у Драч
стигао и Градихна. Уз помоћ Византије и
стратега Алексија Кондостефана припремљена је
војска и извршен напад на краља Ђорђа Бодина
који одмах наређује да убију Драгила и његовог
нећака Михајла и напада важну тврђаву Облик
коју је јуначки бранио Првослав, син Драгихнин.
На страну Градихне је стала и Рашка, а побунио
се и град Котор у који се склонио краљ.
Которани су предали Ђорђа који је окован и
одведен у Цариград8. На страну Градихне је стао
његов таст Стефан Вукан и његови синови.
Градихна је постао једини краљ, 1130. године, а
потом влада 11. година, до 1142. После његове
смрти његов син Радослав одлази код новог
византијског цара Манојла, 1143. године. Затим,
Дукљанин каже да су против Радослава устали
„неки злотвори који беху непријатељи од
давнина и одметнуше се од њега и доведу Десу,
Урошевог сина, и њему дадоше Зету и
Травунију“. Радослав и његови потомци
„непрестано настављаху да се туку и боре
против Урошевог сина и осталих...“9. Немања је
успео да протера Радослава и његову браћу 1161.
године.10 Дакле, ово је историјски миље Србије и

ситуација у којој је рођен и одрастао принц
Немања.11
***
Потом, о Немањи Св. Сава каже:
„Рођење му је било у Зети на Рибници, и онде је
примио
свето
крштење“12;
Стефан
(Првовенчани) тврди: „... роди и ово своје дете у
месту по имену Рибница... у храму том прими
(Немања) и латинско крштење“13, а Доментијан:
„од великих велики, од славних славан и од
доброга корена красан цвет... изиђе из бедара
оних који су господовали српском земљом. Међу
свом својом браћом по рођењу најмањи...“.14
Види се да је Немањин отац напустио Рашку у
време великих немира насталих после смрти
дукљанског краља Владимира и рашког великог
жупана Вукана, 1111-1112. године. Такође се
јасно даје на знање да је Немања пореклом од
оних владара који су некада, када су његови
дедови постављени на власт у Рашкој, били
господари Србије, а то су били краљ Михајло и
његов син Бодин, потомци Стефана Војислава,
оснивача тзв. династије Војислављевића.
Када је после српско-византијског рата,
1046. године, кнез Стефан Војислав заузео
Рашку она је постала удеона област његовог
сина Предимира. Предимир се том приликом
оженио Прехвалом а потом је њеног оца, свог
таста, оставио да и даље буде жупан Рашке.
Жупан Рашке је имао синове Плену и Радиграда.
Предимир поставља свог шурака Радиграда за
жупана Оногошта (Никшић) у Травунији.15
Орбини нас обавештава, иако је Предимира који
се оженио Прехвалом, ћерком рашког жупана,
преместио у прошлост и помешао са неким
другим, да је рашки жупан прогнан од стране
Византинаца и да је враћен од стране Предимира
у Рас. Предимир је са Прехвалом имао четири
сина.16 Према Дукљанину, Предимир и његов
брат Гојислав су убијени у побуни која је избила
у Захумљу и Травунији, а Предимир је сахрањен
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С. Мијушковић, Летопис попа Дукљанина, Титоград
1967, стр. 272-276.
П. Срећковић, Историја српског народа I, Београд
1884, стр. 418.
Т. Живковић, Портрети српских владара, Београд
2006, стр. 114.
С. Мијушковић, Летопис попа Дукљанина, стр. 276281.
Исто, стр. 281-282.
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, стр. 258.
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По свему судећи, после смрти краља Градихне, његова
супруга, Немањина сестра се вратила у Топлицу где се,
највероватније, замонашила а после смрти је ту и
сахрањена.
Љ. Г. Јухас, Стара српска књижевност - житија,
Београд 1987, стр. 35.
Д. Богдановић, Старе српске биографије, Београд
1968, стр. 67.
Л. Мирковић, Животи Св. Саве и Св. Симеона, Београд
1938, стр. 223.
E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, стр. 62.
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, стр. 283.

КОРЕНИ
у цркви Св. Петра у Расу.17 Имајући то у виду
може се тврдити да је Предимир владао
Захумљем и Травунијом. Побуну су изазвали
Мирослав и Страшимир синови хумског кнеза
Љутовита. Краљ Радослав и његов брат Михајло
су угушили побуну у крви. Међутим, Михајло се
завадио са братом Радославом и рашким
жупаном које порази и заузме престо.18 Рашки
жупан и краљ Радослав су били у блиској вези и
савезу тако да може бити да су били и у
родбинској вези. Радослав је имао поред осам
синова и четири кћери тако да се чини да је нека
од њих била удата за рашког жупана. Врло је
приметно да је рашки велики жупан Вукан
савезник краљу Кочапару, сину краља
Радослава, који је био ожењен ћерком босанског
бана (Стефана).19 У бици на реци Морачи Вукан
и Кочапар су потукли противкраља Доброслава
кога су заробили и засужњили у Рашкој, 1101.
године. Пошто је своју кћер удао за Владимира,
новог краља, Вукан је ослободио Доброслава јер
је био стриц његовог зета.20 За Кочапаровог
синовца,
краља
Градихну
(1121-1131.),
понављамо, била је удата кћер жупана Стефана
Вукана, сестра Стефана Немање.
У време српско-византијског рата 1072.
године и устанка Ђорђа Војтеха Бодин, син
краља Михајла, заузима источне земље.
Међутим, Византинци су поразили Бодина,
заробили и заточили у Антиохији одакле је
успео да се ослободи уз помоћ млетачких
трговаца. Бодин се оженио Норманком
Јаквинтом из Барија, 1081. године, а после очеве
смрти, 1082. године, ослобађа Босну и Рашку. У
Рашку је ушао његов брат Петрислав који
рашког жупана и његову породицу одводи у
Дукљу. Нешто касније, 1084. године, Бодин
поставља жупана Стефана за владара Босне, а у
Рашку упућује своје дворане Вукана и Марка.
Вукан и Марко му се заклеше „да ће они и
њихови синови бити истакнути приврженици
краља Бодина“.21 Из последњег навода се види
да су и Вукан и Марко имали синове. Међутим,
о Вукановим синовима нема трага у изворима.
Имајући све у виду, још је Ковачевић
претпоставио да је онај рашки жупан, кога је
Петрислав одвео са породицом у Дукљу, отац
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Вукана и Марка и предак Стефана Немање.22
Немањин отац је „избегао“ у дукљанску
Рибницу, тамо где је живео његов отац Марко и
где је и он рођен у време краља Бодина и где је
непознати рашки жупан одведен у време краља
Михајла.
Али, не сме се заборавити и онај
претходни жупан Рашке, таст кнеза Предимира.
Има се утисак да је Предимиров таст исти онај
који се као савезник краља Радослава завадио са
Михајлом који је успео да их победи и дошао на
власт, 1046. године. По свему судећи да је тада у
Рашку ушао Михајлов син Петрислав који ће тог
жупана са породицом одвести у Дукљу. Ако није
у питању Предимиров таст онда је тај рашки
жупан, који се сврстао против Михајла, био
Предимиров други шурак имајући у виду да је
Радиград постављен за жупана у Оногошту. Овај
други син рашког жупана се зове, како
Дукљанин каже, име Плена23 или Пигна. Дакле,
сасвим јасно произилази, да су жупани Вукан и
Марко
синови
рашког
жупана,
таста
Предимировог, или синови његовог шурака
Плене. Или још јасније, Вукан и Марко су
синови или унуци рашког жупана, таста кнеза
Предимира. Предимир је син српског владара
Стефана Војислава и нећаке цара Самуила.
Вукан и Марко би, заправо, били синови рашког
жупана и кћери српског краља Радослава чију је
владарску грану лозе потиснуо краљ Михајло и
његов син Бодин.
Ово нису једине родбинске везе српске
владарске куће рода Војислављевића и рашких
жупана. И Драгимир, отац Стефана Војислава
био је ожењен ћерком рашког жупана Љутомира
који је погинуо на реци Ибар, 960-962. године.24
Пре Љутомира, Дукљанин тврди да је кнез
22

23

С. Богдановић (Синиша), Родослов династије Беле Павлимира и Тјехомила, Летопис Матице српске, 156,
св. 4, Нови Сад 1888, стр. 44.
С. Мијушковић, Летопис попа Дукљанина, стр. 259.
Исто, стр. 270-271.
Исто, стр. 271.
E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, стр. 85.
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Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи,
Глас СКА LVIII, Београд 1900, стр. 60.
Други син рашког жупана има врло чудно име које се
објашњава ближе другим а и то нам није разумљиво. У
српскословенском језику реч „плена“ и „плјан“ значи
ланац, оков и плен (С. Петровић, Речник
црквенословенског језика, Ср. Карловци 1935, стр. 154155.). У Жичкој повељи се помиђе Пљен (Љ. ЈухасГеоргиевска, Стефан Првовенчани - Сабрани списи,
стр. 111.). Ова старословенска реч је основа за речи:
плјанају, плјанју, плјанение у значеђу: пленити,
одвести у ропство, заробљавати. (С. Петровић, Речник
црквенословенског језика, стр. 155.) У Вуковом
народном језику „пига“, односно „пигав“ означава
означава пегавог човека (В. Ст. Караџић, Српски
ријечник, Београд 1969, стр. 499.). Слободније
тумачење имена другог сина рашког жупана, који је
био одведен у ропство, било би Пегави.
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, стр. 281; E. Perčić,
Ljetopis popa Dukljanina, стр. 59.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Часлав поставио дринског жупана Техомила за
жупана Рашке.25 То је било после ослобађања
Србије од Бугара, 933. године.26 Према
Дукљанину Техомил је био син неког попа из
села Рабице и у борби против Угара се посебно
истакао а Часлав га награђује тако што га
поставља за жупана Дрине и при томе га жени са
ћерком рашког жупана. Када су Угари поразили
и убили Часлава, 943. године, Тихомил је
„наследио Рашку али се није усудио назвати
краљем или баном већ само великим
жупаном“.27 Те-хомилови потомци су наставили
да владају Рашком.28 То би значило да је рашки
жупан страдао са Чаславом и зато га наслеђује
његов зет. Овај рашки жупан је могао бити један
од она четири жупана са којима је Часлав
побегао из Бугарске и ослободио Србију.
Техомилов син је Љутомир а имао је и још
једног неименованог сина. Техомилова унука,
кћер Љутомирова, била је супруга кнеза
Драгимира и мајка Стефана Војислава.

повратак Немањиног оца са породицом у Рас
могао бити између 1114. и 1117. године.
Повратак његовог оца у престоно место Рас
могло би да значи само повратак на престо
Рашке.
Стефан Првовнчани, потом, тврди: „А
кад је одрастао до младићства (пунолетства) и
примио 14 честочаства својег, по имену
Топлицу, Ибар и Расину и зване Реке...“.32
Доментијан даје и допуну: „када 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...“.33 Дакле, у то време источну област
Рашке представљају Топлица, Ибар, Расина и
Реке. То значи да је Немања удеону област и
кнежевску титулу морао добити од свог оца
Стефана Вукана или стрица Уроша I, који су у то
време владали Србијом. Овакав обичај је био
нормалан уколико се има у виду да је и Растко
Немањић добио од оца на управу област са 14.
година али није том приликом ожењен. Ако би
смо прихватили тврдњу Доментијанову, да је
Немања примио удеону област и том приликом
био ожењен, онда је то било 1127-1130. године.34
Стојан Новаковић је добро наслутио да
су Немањин део и делови његове браће били
приближно једнаке величине при чему се држао
постојећег схватања да је имао тројицу старије
браће и да су то били Тихомир, Страцимир и
Мирослав иако је у то изражавао велику сумњу.
На основу тога је покушао да утврди величину
Немањиног дела земље - оточества35. У сваком
случају утврђене удеоне области овe четворице
браће, иако ни они нису сви рођена браћа, добро
су фундиране. Новаковић је дошао и до врло
важног закључка да је Рашка под управом
великог жупана Вукана, заправо, Немањина
„дедина“ и да је она била већа од Немањиног

***
Велики жупан Стефан Немања је био
најмлађи од браће, али се не каже јасно колико
их је било. Сматра се да је имао три старија
брата. Међутим, Доментијан нам алузивно, кроз
уводни део, кроз причу о Нојевим синовима даје
до знања да је Немања био трећи син. Немањин
отац има три сина: „... и раздели тројици синова
својих тако да сваки има свој део“.29 Данас је
опште прихваћено да се Немања родио, 1113.
године, у дукљанској Рибници.
Потом, Св. Сава тврди: „... и, кад је то
дете било изнесено овамо (у Рас), прими га
епископ цркве Св. Апостола и, дав молитву
младенцу, миром га помаза, па и друго крштење
прими“ 30; затим, Стефан Првовенчани: „А кад
се вратио отац у столно место, опет се удостоји
да прими друго крштење... усред српске земље, у
храму... апостола Петра и Павла...“.31 Пошто је
крштен у Дукљи, у цркви Св. Марије по
латинском обреду по повратку у Рас, Немања је
примио православно миропомазање. Тврди се
јасно да је у питању дете а то значи да је
25
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28
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Исто, стр. 56-57.
Т. Живковић, Портрети српских владара, Београд
2006, стр. 52.
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, стр. 280; *** Историја
Црне Горе, Титоград 1967, стр. 408.
E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, стр. 61.
Д. Богдановић, Старе српске биографије, стр. 63-66.
Љ. Г. Јухас, Стара српска књижевност, стр. 35.
Д. Богдановић, Старе српске биографије, стр. 67-68.
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Д. Богдановић, стр. 68.
Л. Мирковић, стр. 224.
Руварац је сматрао да је Немањина супруга Ана
„незнаног рода“ (И. Руварац, Вукан, најстарији син
Стефана Немање и Вукановићи, Годишњак Н. Чупића
X, Београд 1888, стр. 1.), а Панта Срећковић је
претпостављао да је Ана ћерка дукљанског краља
Ђорђа Бодина (П, Срећковић, Историја српског народа
II, Београд 1888, стр. 12.). У новије време постоји
претпоставка да је Ана била родом из Беле Цркве Топлице.
(М.
Чанак-Медић,
Ђ.
Бошковић,
АрхитектураНемањиног доба I, стр. 31.) У
Ћоровићевом летопису се каже да је Ана умрла у
Топлици, 21. јуна или 21. јула после 1200. године, а
касније су њене мошти пренешене у Студеницу.
С. Новаковић, Земљиште радње Немањине, стр. 181.

КОРЕНИ
„отачаства”36. Потом је Љуба Ковачевић запазио
да Немањин отац није био владар, са чим се не
можемо сложити, пошто „нема сумње да би га
Немања поменуо... а кад је поменуо само дедове
а оца није, то значи или да је Немања потомак
рашке династије по женској линији, што се не да
доказати, јер не знамо ко му је мати била, или да
на његова оца није дошао ред да влада...“. Осим
тога, било је јасно да је „Србија првобитна или
прва дедина Немањина..“. Али, и Ковачевићу је
било јасно, позивајући се на старе изворе, да је
„Немања
потомак
рашке
династије”37.
Произилази да је „дедовина“ била још већа и да
је у питању Србија краља Бодина као и то да
Немања и није директно наследио оца већ брата
из стричевске гране лозе.
Реља Новаковић је приметио да Немања
не спомиње неке области међу онима које је
„освојио“: Неретва, Захумље, Травунија,
Подгорје, Рашка, Ибар, Топлица и Расина и
сматра да је то зато што су били у саставу
државе којом су управљали његови претци а то
значи да је обновио своју дедовину на свим
територијама које су држали његови преци као
владари. Зато, сматра, Немања и није
родоначелник нове династије већ настављач
старе која је владала „оном истом српском
земљом о којој су нам оставили податке и
састављачи DAI и Дукљанин у више махова“.
Новаковић претпоставља да је Немањин отац
припадао „некој владајућој породици, јер се на
други начин није дедина могла ни добити... у
најмању руку, родоначелников син, а врло је
вероватно унук или чак праунук”38. Ми смо ове
одличне закључке Реље Новаковића уважили
али то до данас није учинила наша историјска
наука. Исто тако, Новаковић je приметио да
Савин помен две дедине подразумева две
области „једна Немањиног оца, а друга самог
Немање“ и претпоставио да дедина Немањиног
оца није захватала Зету, а та област није била ни
Немањина иако се он у њој и родио. Без одјека је
остао и закључак да је Немањин отац имао више
браће, а „то ће рећи да је Немањин деда имао
више синова, па би нам то могло помоћи у
трагању за Немањиним пореклом...”. Две
дедовине Немањине су „источна“ и „западна“
земља. Источна земља, у оквиру које је друга

дедовина Немањина, јесте, заправо, Рашка са
областима све до иза Јужне Мораве.
***
И српски родослови потврђују неке
тврдње Житија али и додатно осветљавају ове
догађаје: „(Немања) дође у цркву Светих
апостола Петра и Павла, која је усред Раса, и ту
прими свето крштење руком преосвештеног
епископа рашког Леонтија, у свом узрасту од 30.
година.“39 С. Мандић је сматрао да овај податак
из Родослова треба тумачити тако да је у Расу
Немања овенчан великожупанским венцом и
добио име Стефан.40 Р. Новаковић тумачи да се
Немања вратио тада у Рашку, да се тек тада
оженио, да је тада добио на управу део
очевенине у 30. години живота.41 М. Благојевић
сматра да је Немања као удеони кнез тек после
добијања Дубочице добио „царски сан“ и
владарско достојанство нашавши се у посебном
положају у односу на осталу браћу. Готово да се
изједначио са братом који је владао Рашком а
био је виши од кнезова Страцимира и
Мирослава.42 У још новије време, Благојевић
сматра да је Манојло Комнен почаствовао
царским - владарским достојанством Немању са
титулом кнеза и, заправио, уздигао у ранг
владара који је њему потчињен.43
И у Хиландарској повељи, из 1198.
године, помиње се свето крштење Немањино: „И
постави ме (Бог за) великог жупана нареченог у
светом крштењу Стефана Немању“.44 Ово би
било неко треће или четврто крштење
Немањино. Заправо, „крштење“ из Хиландарске
повеље
се
односи
на
овенчавање
великожупанским венцом када је коначно постао
врховни господар Србије и Рашке победивши
браћу после битке код Пантина.
Међутим, ако се речи из Житија
„Урастав пак до отрочине, примио 14-ог
часточаства својег речену Топлицу, Ибар и
39

40

41

36

37

38

42

Исто, стр. 182. Овим Новаковићевим закључцима мало
шта се могло додати до данас. (М. Благојевић, О
„Земљишту радђе Немањине“, Стефан Немања - Свети
Симеон Мироточиви, Београд 2000, стр. 65-74.)
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи,
Глас СКА LVIII, Београд 1900, стр. 22, 25, 31.
Р. Новаковић, Где се налазила Србија од VII до XII
века, Београд 1981, стр. 140-144, 146.
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Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи,
стр. 16-19.
С. Мандић, Велика господа све српске земље, Београд
1968, стр. 46.
Р. Новаковић, Где се налазила Србија од VII до XII
века, стр. 142.
М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, Зборник
радова Византолошког института 36, Београд 1997, стр.
59.
М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, Зборник
радова Византолошког института 41, Београд 2004, стр.
298.
А. Соловјев, Повеља Стефана Немање 1198-1199,
Прилози V, Београд 1925, стр. 282-283.
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Расину и такозване Реке“ схвате на други начин
онда Немања влада удеоном кнежевином
(Топлица, Расина, Ибар и Реке) са напуњених 14.
година, од 1127. година, а то би значило да је
убрзо и ожењен. То је време када је на власт
дошао његов стриц Урош I уз помоћ дукљанског
краља Ђорђа Бодина. Краљ Ђорђе је упао у
Рашку са војском 1126. да би ослободио Уроша I
кога су у тамницу бацили сродници. Срећковић
је претпостављао да је дукљански владар
Градихна, зет Стефана Немање, пре тога заузео
Рашку и утамничио Уроша а потом поставио на
власт свог таста Стефана Вукана.45 Али, 1127.
године, дукљански краљ Градихна је поразио и
заробио краља Ђорђа Бодина, а потом га упутио
у Цариград. У оба случаја се види да је отац
Стефана Немање био и, потом, поново постао
велики жупан Рашке и да је био савладар са
братом Урошом I. Имајући све ово у виду, као и
Јосифа Троношца који каже да је Стефан
Немања ишао код „фрушког краља“ и да му он
даде своју кћер за жену, произилази да је Панта
Срећковић имао добру антиципацију и
претпоставку да је тада Немања добио поменуте
жупе и био ожењен ћерком краља Ђорђа Бодина
по ступању у пунолетство, 1127-1130. године.
Шта више, може се претпоставити да се ћерка
краља Ђорђа звала Ана. Ђорђе је у исто време
развлашћен. Убрзо, 1131. године је Јелена, ћерка
великог жупана Урошева I, удата за угарског
краља Белу II. У овом браку са Аном Бодин
Немања је морао бити најмање 12. година и по
свему је са њом имао деце. Уколико је најстарији
Немањин син Вукан био из овог брака могао је
бити рођен око 1130. године, тако да произилази
да је умро у 78. години. У прилог претпоставци
да је Вукан унук краља Ђорђа Бодина иде и то
што је најстарији Вуканов син, унук великог
жупана Немање, добио име Ђорђе.
Немања добија своју област као принц
1127. и влада као удеони кнез, када је постао
пунолетан46. Када је напунио 30. година Немања
је поново „крштен“, 1143. године, односно
венчан новом супругом и при томе влада из
Топлице као удеони кнез, када је и Манојло I
постао византијски цар и када се завршила власт
српског великог жупана Уроша I.47 Ова два тако
важна догађаја се хронолошки подударају и
морају бити у вези са променама власти које су

наступиле у Србији као и са Немањиним
уздизањем.
***
Хронолошки следи податак који износи
Стефан Првовенчани: „... ожалошћаваше га
браћом његовом... у нападу браће његове... „.48
Долазимо до сазнања да су неки непријатељи
почели да на Немању хушкају његову браћу,
рођену или неку другу, тако да је дошло до
размирица које су прерасле и у отворен напад.
Ови сукоби су морали бити између 1130. и 1143.
године у време византијског цара Јована II
Комнина.
Потом Стефан описује врло важан
догађај: „Цар Манојло (Комнин)... приближив се
нишевској страни... посла по њ' да дође на
виђење... прими га с царском љубављу и пољуби
га... Одликова га царским достојанством... и
одвојив му од своје земље, даде му звану
Дубочицу, говорећи: - Теби буди и потомству
твојему по теби у векове...“.49 Доментијан је у
вези овог догађаја још опширнији: „Када је овај
Божји причастник (Немања) живео на истоку,
источни цар цариградски даде му део од источне
земље свога царства (Дубочицу) говорећи: 'Ово
нека је твоје и твојих чеда и њиховог порода'.“
То би значило да је Немања у то време већ имао
децу млађег узраста.
Немања је почаствован неком царском
титулом и уз то од цара добио у баштину и
област Дубочицу а то ће бити зато што је
ожењен Аном50, нећаком византијског цара
Манојла I Комнена, ћерком босанског бана
Бориса.51 Борис је за време боравка у Цариграду,
после 1127. године, у време рата Византије са
Угарском, као претендент на угарски престо,
ожењен са Арети Дука, рођаком цара Јована II
Комнина, која се потом ословљава краљицом.52
Арети Дука, ташта жупана Стефана Нeмање и
његовог брата од стрица, хумског кнеза
Мирослава, била је ћерка севастократора
Андроника (+1129.) и Ирине Дука, синовица
византијског цара Јована II Комнена, а сестра од
стрица цара Манојла Комнена. Арети Дука је
48
49
50

45

46

47

П. Срећковић, Историја српског народа I, стр. 418.
У средњем веку се пунолетство стицало за дечаке са
14, а за девојчице са 12. година старости. То је било и
време када се достизала полна зрелост и стицало право
на склапање брака.
Стефан Првовенчани, Сабрани списи, стр. 65.
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Д. Богдановић, стр. 68.
Исто
О пореклу Немањине жене Ане постоје различита
сведочанства и домишљања. (Ж. Андрејић, Тихомири,
Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, стр. 59-60.)
Исто, стр. 59-61; Исти, Свети Сава, 36-37; Исти, Рани
банови Босне, Гласник 5, Бања Лука 2007, стр. 116-119
В. Станковић, Манојло Комнен, Београд 2008, стр. 269.

КОРЕНИ
удата за Бориса, по свему, после очеве смрти,
1130. године. Немања се оженио царском
сестром од стрица Аном Арпад Дука и том
приликом добио област Дубочица у баштину
„теби и семену твоме после тебе у векове“, а то
је могло бити после 1143. године, али, свакако,
пре 1149-1150. године. Ана, старија ћерка
Бориса и Арети Дука је, највероватније, рођена
1131. године.53 Пунолетна је постала 1143.
године и исте године се указала згодна
политичка прилика за брак са Немањом који је
тада имао пуне 30. године. Сматра се да је,
позивајући се на тврдње његовог сина,
архиепископа Саву, Ана била прва и једина
Немањина супруга. Имајући у виду да је Немања
у време пунолетства, 1127. године, добио на
управу своју удеону област: Топлицу, Расину,
Ибар и Реке, мало је вероватно да тада није
ступио у брак, односно да је у брак ступио тек у,
за то време, дубоко одмаклим годинама, 1143,
када је имао преко 30. година.
Дефинитивно треба одбацити као
нетачне тврдње Св. Саве54 и Теодосија55 да је
Ана једина Немањина супруга: „... (Ане), Богом
дане првог венца... не би учесника другог
брака...“ и „... узе, по закону, себи по имену
Ану... Родише им се синови и кћери...“. Доста
уопштено, али слично, тврди и Доментијан56:
„Када је благоверни и благочастиви... самодржавни господин Стефан, великославни и
велеродни и превелики жупан Немања
самодржавно царевао свом Српском и
Поморском земљом, и Диоклитијом и
Далмацијом и Травунијом, са ... супругом...
Аном... родише синове и кћери.“ Према
Доментијану произилази да је Немања са Аном
изродио синове и кћери тек када је постао
самодр-жаван, а то је могло бити тек после 1143.
године.
53

54

55
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У другој половини 1146. године,
одржано је у Цариграду венчање цара Манојла
Комнена са Бертом-Ирином од Сулцбаха,
свастиком немачког владара Конрада III, у време
припреме новог Крсташког рата. Немања је
почаствован неком нижом царском титулом и,
као што је то Византија увек захтевала у таквим
ситуацијама, царски зет са „царским чином“
требало је једног дана да дође на престо српских
великих жупана. У овој женидби је битну улогу
играо Немањин отац, сматрамо Стефан Вукан,
који је у то време морао бити велики жупан. Ако
не пре, до уручења царског звања дошло је тек
1149. године када се цар Манојло нашао у Нишу
припремајући се за рат са Угарском и Србијом.57
Примање царског сана у том тренутку од
византијског цара неизоставно значи да се
Немања ставио на његову страну у рату који је
следио. По логици ствари произилази и да је
Немања II (Првовенчани) рођен између 11431147. године. Тако, отпадају претпоставке да су
сва Немањина деца рођена, као Растко - монах
Сава, у Расу. Они су рођени у Топлици, далеко
пре доласка Немање на трон рашких великих
жупана. Вукан и Вука би били из првог
Немањиног брака.
До данас је остало непознато који царски
сан-чин је Немања добио од цара Манојла
Комнина приликом женидбе. Јиречек је
претпоставио да би та титула могла бити
„дворска титула протоспатора или тако нешто“,
а она је у XIV веку била у рангу на 35. месту. У
XII веку ова титула је била нешто више на
лествици.58 Стефан Првовенчани каже за свог
оца да је био „јуноша“ коме се цар Манојло
Комнин дивио у време сусрета иако је Немања
био у одмаклим годинама. Српскословенска реч
„јуност“ значи младост и раскош, али има и
значење момак - слуга.59 Јасно је да Немања и у
време првог сусрета са Манојлом није млад. То
значи да је Првовенчани уместо грчке употребио
једну српскословенску реч у значењу слугајуноша. Заправо, сваки поданик владара, нижи
или виши, у пренесеном значењу јесте слуга.
Личност са ниском титулом слуге била је особа
која је обављала послове чиновника на двору.
Зато је реалније мислити да је Немања добио
титулу доместика која се изједначава са титулом
слуге. Ово дворско звање је познато у Србији и

У прилог томе, да смо у праву говори и експертиза
скелета монахиње Анастасије из Студенице која је
показала да је умрла када је имала „до 70. година“ а то
било је пре 1199. године (Д. Поповић, Средњовековни
надгробни споменици у Студеници, Студеница у
византијској уметности око 1200. године, Београд 1988,
стр. 493-494; Исти, Српски владарски гроб у средњем
веку, Београд 1992, стр. 31-34.). Дакле, ако је
Анастасија умрла у 69. години нешто пре 1199. године
то значи да је била рођена 1130. године. Али, ако је
умрла у 68. години, што ће бити најтачније, рођена је
1131. године а то значи да је била млађа од Немање 18.
година. То исто значи да је била пунолетна 1143.
године и да је тада и могла ступити у легалан брак.
Сава Немањић, Живот Стефана Немање, Београд
1980, стр. 54.
Д. Богдановић, стр. 90.
Л. Мирковић, стр. 27.
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Постоји мишљење да је први сусрет Манојла и Немање
био тек 1158. или 1159. године. (С. Пириватрић, Прилог
хронологији почетка Немањине власти, ЗРВИ XXIXXXX, Београд 1991, стр. 129.)
К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978, стр. 148.
С. Петковић, Речник црквенословенског језика, стр. 320.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
односи се на заповедника војске.60 Дакле,
Немања је добио титулу војног команданта.

Очигледно је да су на неком великом државном
сабору, највероватније у Расу, а може бити и у
Нишу, на сабору који је сазвао Манојло Комнен,
1155. године, тражили да се одузме или умањи
Немањина власт. Тумачећи индиректно смисао
ових Доментијанових тврдњи долази се до
сазнања да ни овога пута нису успели и да је још
више порасло Немањино самопоуздање а то се
види и из онога што следи у сва три Житија.
Сава: „Сам пак сазда манастире: прво у
Топлици светог оца Николе. И други онде Св.
Богородице у Топлици. Потом опет сазида
манастир Светог Ђорђа у Расу“.64 Стефан
Немања II тврди скоро исто, али уз још пар
важних информација: „... поче журно зидати у
отачаству својем, у Топлици, храм Пресвете
Богородице... са... подружјем својим, по имену
Аном. И предаде јој храм Пресвете, да се стара о
њему...“.65 Доментијан је, по обичају, нешто
прецизнији и шири у излагању: „И живећи на
истоку у своме делу, поче зидати манастир у име
пресвете Богородице... би свршен манастир
пресвете
Богородице...“66.
Дакле,
после
неуспелих напада, убрзо после 1155. године,
Немања схвата да може и више и журно почиње
са својом супругом Аном изградњу манастира
Св. Богородице на ушћу Косанице у Топлицу.
Изградња ове цркве и манастира је прошла у
миру иако је изазвала позорност његове браће.
Међутим, нова Немањина одлука, акција
и нов градитељски чин изазива против мере:“док
је зидао храм светог чудотворца и брзог у бедама
помоћника Николе, опет браћа његова... дођоше
да ожалосте Светог, говорећи: -Шта радиш то, не
договорив се о томе с нама...“ (Стефан
Првовенчани).67 О свему овоме нас убедљивије
обавештава Доментијан: „И док се још на истоку
бавио... и опет у томе своме делу поче зидати
други манастир... великог архијереја Николе... и
брзом помоћу брзога помоћника (Николе) и
топлом љубављу преподобнога (Симеона
Немање) (мисли се само њега, а неће бити само
њега, прим. Ж. А.) би сазидана црква и пред
црквом кула која се подизала у небесну висину.
А старија браћа његова чувши (ово) убојаше се
безумни од страха. Браћа његова сабравши се
дођоше тамо (у Рас, а пре ће бити у Ниш), да
озлобе светога... савећавши савет да разоре дело
преподобнога, говорећи: 'Зашто чиниш такве
(ствари)... То ниси савећао са нама, и чиниш
више од нас (јер имаш права само колико и ми удеони кнезови, прим Ж. А.)... И досадивши му

***
Доментијан, потом, резимира претходно
речено кроз симболику и алузије да би затим
почео ново поглавље о Немањином животу.
Јасно каже61 за ове догађаје: „Ради тога Господ
постави овога преподобног оца нашег (Симеона)
прво на исток, и показа га светлијег од сунца, да
светли... све своје отачаство...“. На овај начин
потврђује да влада својом удеоном - источном
кнежевином којом је некада на тај начин владао
његов отац, а то би значило да његов отац није
био жив. Потом, констатује да Господ
„просветиће га божанством му благодаћу, и
разагнаће мрачну таму браће своје и разориће
безаконе њихове савете... Пошто његова старија
браћа савећаше зли савет, злом ревношћу
тражили су да озлобе преподобног...“62
Немањина браћа су се састала на неком важном
скупу са намером да саветују Немањи промену
политике према њима и цару Манојлу, али у
томе нису успели. То је морало бити 1149.
године, пре битке на Тари, 1150. Тај напад је
могао бити само онај у оквиру напада Уроша II
на суседне византијске територије које
савремени
хроничари
нису
именовали.
Византијски цар је брзо реаговао и Урош II се
повукао у брда а Рас је разорен. Манојло је
крајем лета 1150. године окупио код Ниша
велику војску у непосредном суседству
Немањине земље. Имајући све у виду долазимо
до тога да је Немања био лојалан цару Манојлу у
рату који је покренут.
Пошто Немањини непријатељи нису
одустајали, Доментијан63 после тога каже: „...
законопреступници устадоше на мене (Немању),
и сабор моћних тражаше душу моју...“
60
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Титулу слуге и великог слуге поседовали су Драгослав,
Бранко (Младеновић), Дабижив Чихорић, Прибац
(Хребељановић) и Јован Оливер. Прибац је био прво
логотет, а затим слуга и најзад велики слуга. Јован
Оливер је био велики војвода, велики слуга, велики
челник, севастократор и на крају деспот. Звање великог
слуге се изједначава са византијском титулом велики
доместик која се по Псеудо-Кодину налазила на
седмом месту. (К. Јиречек, Ј. Радоњић, Историја Срба
II, Београд 1978, стр. 23.; Р. Михаљчић, Велики слуга, у:
Лексикон српског средњег века, Београд 2002, стр. 74.)
У Византији, X-XII века, доместик и велики доместик
је врховни заповедник војске (Г. Острогорски,
Историја Византије, Београд 1993, стр. 347.).
Л. Мирковић, стр. 225.
Исто
Исто, стр. 226.

64
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67
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Љ. Г. Јухас, стр. 24.
Д. Богдановић, стр. 69.
Л. Мирковић, стр. 226.
Д. Богдановић, стр. 69.

КОРЕНИ
злобом својом, но Господ беше са праведником
и не даде им да га озлобе... и тако гневом
дишући на праведника, будући безделни,
вратише се својој кући.“68 Чини се да, грађењем
још једне цркве, по свему епископалне, на
узвишењу изнад ушћа Бањске реке у Топлицу, а
вероватно, поред старог утврђења (Марин град)
и новог утврђења, са великом и високом кулом,
Немања превазилази оквире удеоне власти са
јасном претензијом на врховну власт. Браћа су се
поново састала у Расу и, пошто је Немања остао
упоран, кренули су да сруше његово дело. Не
толико цркву Св. Николе, колико ново утврђење
уз њу у Топлици. Напали су га али нису успели
ни овога пута. Немањини противници су се
вратили својим „кућама“. У даљем тексту
Доментијан потврђује овакав развој догађаја69:
„... и тако је он (Симеон Немања) пребивао у
благодарењу Бога и у светим молитвама је добро
успевао према светом (Николи), а за злобу своје
браће није марио“. Има се утисак да Немања
одолева захваљујући својој моћи, прећутној
помоћи српског великог жупана и интересима
византијског цара.
Али, овај неуспех није обесхрабрио
његове противнике „... јер се договорише с
најстаријим од браће његове који је тада владао
овом српском земљом (великим жупаном), и
дозвавши... ухватише га, и оковаше му руке и
ноге, и вргоше га у пећину камениту... (и)
мољаше се светом... Ђорђу...“.70 И о овоме је
Доментијан исцрпнији: „И док је још живео на
истоку, а браћа његова разгоревши се безумљем
својим... савећаше зли савет, говорећи:
Савежимо праведника, јер нам је незгодан, и
уништимо са земље његову успомену, јер није у
јединству са нама. И савећавши са најстаријим
братом својим, који је тада владао српском
земљом, сазвавши неки велики савет, тако да се
није могао од њих уклонити... ухватише га и
свезаше га, и положише му на руке и ноге
железне окове, и са њим ухватише и свезаше
његове изабране слуге... би праведник поведен
на смрт... бацише у камену пећину... а овај
преподобни... би одведен од источне земље у
љуту тамницу... на западу... би бачен у тамницу
од камена... свезаних руку и ногу...“.71
У нашој науци се сматра да је нешто пре
1166. године, 1158. или 1162. до 1168. године,72
жупан Немања подигао две цркве у „отачаству
68
69
70
71
72

својем, у Топлици, храм пресвете Богородице, на
ушћу реке по имену Косалнице“ и цркву Светог
Николе на ушћу реке Бањске у Топлицу.73 Као
што се види из појашњене хронологије
Немањиних биографа успостављена хронологија
наших историчара није у реду. Васић је једини
сматрао да је цркву Св. Богородице градио
између 1158. и 1160.74 Ми сматрамо да је Св.
Богородицу саградио, односно шире обновио,
већ 1156. године, чак може бити и много пре,
око 1146. године75, а потом Св. Николу са
утврђењем у периоду између 1158. и 1162.
године. Браћа су га напала безуспешно, 1163-64.
године, а потом је донета лукава одлука и сазван
Сабор. Остаје да се разјасни када и где је био
Сабор на који је Немања неизоставно морао
доћи и где је утамничен са својим изабраним
„слугама“.
Приметно је да се у Житијама никако не
помиње Немањин отац (Стефан Вукан) што је
случај и овом приликом. Исто тако се не помињу
ни Немањина старија браћа. Међу изабраним
слугама кнеза Стефана Немање су тада морали
бити и његови синови, Вукан и Немања II
(Првовенчани). Вукан је био у 34. (рођен око
1132.) или 20. години (рођен 1146.), био у браку
са неком рођаком папе Иноћентија III и имао
деце: Ђорђа (рођен око 1150.) који је тада имао
17. година, Стефана (Немању) (14. године),
Владина (око 10. година), Ефросину (око 5.
73
74

75

Л. Мирковић, стр. 226-227.
Исто, стр. 228.
Д. Богдановић, стр. 70.
Л. Мирковић, стр. 228-230.
М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба I, стр.
15, 39.
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Стефан Првовенчани, Сабрани списи, стр. 66.
Милоје Васић је сматрао да је Св. Богородица
подигнута одмах после Немањиног сусрета са
Манојлом Комненом, а то би значило између 1143. и
1150. године. Он наводи стилске и хронолошке
аналогије за елиптично кубе Св. Богородице у
Топлици. То је погребна капела Јована Комнена у
Цариграду која је сазидана 1136. године. (М. Васић,
Жича и Лазарица, Београд 1928, стр. 14, 16.) Бројније
аналогије у Цариграду и Кијеву, за начин и стил
зидања Немањиних цркава у Топлици, М. Чанак-Медић
успешно налази са црквама у XI и првој половини XII
века. (М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба
I, стр. 27.)
Свакако треба веровати више Првовенчаном да је прво
„саграђена“ Св. Богородица јер је он, за разлику од Св.
Саве, био у узрасту када је могао гледати очеве градње
у престоној Топлици. Савина недоследност у вези са
редоследом градњи Немањиних цркава као да има неки
разлог. Претпостављамо да је то зато што он једначи
Св. Богородицу у Топлици и Св. Богородицу у Расу
коју је Немања градио са другом супругом и у коју се
као монахиња запутила Савина мајка Ана. Појава ових
недоследности се може тумачити на следећи начин:
Немања је обновио Св. Богородицу у Топлици и у ову
цркву је као монахиња упућена његова прва супруга,
око 1143-46. године, а Св. Богородица у Расу је грађена
после 1190. године и у њу се упутила као монахиња
Немањина друга супруга, мајка Св. Саве.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
година) и Растка (око годину дана старости).76
Слободни смо да тврдимо и да су Вуканова деца:
Ђорђе, Стефан, Владин, Еуфросина и Растко
рођени негде у Немањиној источној земљи, ако
не и у самој Топлици (Беле Цркве). А Немања II
Првовенчани се у то време, 1166. године, са око
16. година, већ био пунолетан и можда већ
ожењен. Сматра се да је Сабор на коме је
засужњен Стефан Немања био у Расу, 1166.
године. По Доментијановим речима се види да
Сабор није био у Расу већ негде у источној
земљи па је после хапшења доведен у западни
део Рашке где је утамничен. Сабор је, може се
прихватити, био 1166. године, али у Топлици,
или негде између, где је Немања и ухваћен а
потом је одведен и утамничен у Расу.
У нашој науци се сматра да је Немања
цркву Св. Николе у Топлици градио у време
власти његове рођене браће, великог жупана
Тихомира, кнеза Страцимира и жупана
Мирослава, па је овај његов потез оцењен као
угрожавање њихове власти и они су га
утамничили. Због оваквог односа жупана
Тихомира према Немањи, али не само због тога,
сматрамо да они нису били рођена браћа. Ми
смо доказивали да су Немањина рођена браћа
велики жупани Примислав и Белуш. Дакле, Св.
Богородицу је Стефан Немања градио у неко за
њега
политички
повољније
време,
највероватније, за време власти његове рођене
браће, великих жупана Примислава и Белуша,
које је са власти сменио, такође, византијски цар
Манојло I Комнен.77
Рођену брћу, велике жупане Примислава
и Белуша помиње једном само Кинам78 али не
каже ништа о њиховом пореклу. После
свргавања жупана Десе цар Манојло Комнен је
на власт у Рашкој поставио Примислава а када се
и он побунио после пар година смењен је и на
власт је доведен Белуш. Цар Манојло је из
сажаљења према његовој судбини „одвео да
неби могао и даље досађивати, и обдари“ давши
му део земље, веома плодном и богатом за
испашу стоке (вероватно у Хуму или Захумљу).
Кратко време иза тога и Белуш остави владарске
ознаке и оде у Угарску „те тамо, дуго још
поживевши, и умре“. Примислав, Белуш и н. н.
сестра, супруга дукљанског краља Градихне,
76
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старији су од Немањине. Да се претоставити да
је Примислав рођен око 1007, Белуш око 1109. и
сестра, око 1111. године. Да се претпоставити да
су Примислав и Белуш имали потомке, могуће је
и врло бројне.79
***
Следеће што кажу Стефан и Доментијан
доводи нас до догађаја који претходе освајању
врховне власти Србије од стране Стефана
Немање: „... мољаше се светом ... Ђорђу... и
испуни све што је просио у њега (Немања)... И
разагна и расеја тада овај Свети непријатеље
своје по земљама иноплеменим... „80, „... сам
Господ крепком руком и високом мишицом
изведе га из камене пећине... И Господ... расточи
непријатеље оца на-шега по туђим странама...“.81
Пошто се Немања ослободио тамнице „уз помоћ
Св. Ђорђа“ протерао је браћу од стрица и рођаке.
Чудесна помоћ Св. Ђорђа је очигледно нека
конкретна војна помоћ и нека конкретна личност
која се овако, уобичајено, метафорично
представља. Метафорично описивање догађаја и
чуда је у функцији стварања иконе Св. Симеона
Немање и обично иза Св. Ђорђа стоји нека
исторична личност, чак, истоветног имена82.
Истоветно име историјске личности и свеца је,
несумњиво, у вези са могућим рођењем на дан
79
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Очигледно, у породици Немањина колена ово је први
принц по имену Растко. Вуканов син Растко се
замонашио под именом Теодосије.
Ж. Андрејић, Прилог истраживању о великим
жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о
њиховим могућим потомцима, стр. 43-48.
М. Атлагић, Б. Милутиновић, Извори за историју Срба
до XV век, К. Митровица-Рача 2002, стр. 110, 118.
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Имајући у виду порекло Мрњавчевића из Хума и
њихово успињање до титуле деспота у време цара
Душана и краљевске круне у време цара Уроша изнели
смо претпоставку да су они пореклом од великог
жупана
Примислива.
(Ж.
Андрејић,
Прилог
истраживању о великим жупанима Примиславу и
Белушу и претпоставка о њиховим могућим
потомцима, стр. 49.) Осим тога, непознати извор
Јосифа Троношаца тврди да је Стефан Немања
разделио Захумље синовима своје браће „од којих су се
касније родили кнежеви, силни Алтоман и поремећени
Николај“. (Јосиф Троношац, Троношки родослов,
Шабац 2008 , стр. 26.) Ово би значило да су
Војиновићи били пореклом од Примислава или
Белуша.
Д. Богдановић, стр. 71.
Л. Мирковић, стр. 234.
Имајући у виду печат краља Константина Бодина, на
чијем реверсу се налази попрсје Св. Ђорђа (Jean-Claude
Cheynet, La place de la Serbie dans la diplomatie
Byzantine a la fin du XIe siecle, Зборник радова ВИЗ,
XLV, Београд 2008, стр. 90.), као и његовог сина Ђорђа
са истим светитељом (И. Јурукова, В. Пенчев,
Балгарски средновековни печати и монети, Софија
1990, стр. 47), може се претпоставити да је ово њихов
заштитник. Уколико је Немањин најстарији син Вукан
рођен у браку са ћерком краља Ђорђа Бодина постаје
разумљиво зашто је Вуканов најстарији син добио име
Ђорђе и да је и он поштовао Св. Ђорђа.

КОРЕНИ
тог светог или крштеним именом. Зато сматрамо
да је Немању ослободио Ђорђе, најстарији син
Вуканов83, који је са војском дошао из очеве и
своје удеоне области.
Из захвалности према Св. Ђорђу Немања
поче зидати манастир Св. Ђорђа посред Рашке у
престоном Расу: „... разумевши велику Божију
помоћ и... светог Георгија... са великим успехом
поче зидати манастир светога... Георгија...“ 84;
„...мољаше се светом... и испуни све што је
просио у њега... поче хитно... зидати храм
светог... Ђорђа... и сврши га...“.85 Пошто је
Немања изагнао противнике завладао је читавом
Рашком и престоним Расом где је изградњом
цркве захвалнице Св. Ђорђу изразио још један
чин намере да постане, овога пута, велики жупан
и владар читаве земље. По свему судећи, што се
види из каснијег текста код Доментијана: „врати
се на свој престо“, Немања је већ 1167. године
крштен - овенчан за великог жупана: „И постави
ме великог жупана нареченог у светом
крштењу“.
Међутим, „И мисли своје недостојни
остварише... у грчком царству... најмивши...
пођоше на светог и уђоше у оточаство његово,
на месту по имену Пантин. ...А када је био близу
града по имену Звечана, на којем беше сазидана
црквица светог... Ђорђа... сутрадан одмах
стекоше се на битку снажну и силну... победи
непријатеље своје... један од зако-нопреступне
браће његове сврши, утопив се у води...“86,
„...они зломислени разасути појединци, део
њихов сабравши се у царству грчке земље,
надајући се добити помоћ од грчког царства,
журили су да закољу светога и да разоре његову
свету успомену... сабраше множину народа:
Грке, Фруге, Турке и многу силу других
народа... уђоше у земљу светога до места званог
Пантина. ... И пошто се тако приближио ка граду
званом Звечану, у коме беше црква великога
мученика Георгија, изабра неколико од
свештеника, и посла их да се помоле... Георгије,
дође јашући у војничком облику... и послан сам
од Господа Бога на помоћ твоме господину... А
свети отац наш (Симеон)... постави у убојни ред
своје војнике... спреми се за борбу... и тако
сиђоше на ту битку силну и крепку... и помоћу
светога (Георгија) победи своје непријатеље...
река звана Ситница, самог тога начелника злобе
и војводу тим народима који је од

законопреступника браћи начинио овај рат...
удави непријатеља... и већи део њих потопи
река. А они који су од њих остали... сами међу
собом учинише борбу... враћаху се својој кући...
„.87
До одлучне битке је дошло код Пантина,
1168. године. Немања је однео победу и, као што
је опште познато, постао врховни владар Рашке
и читаве Србије. Међутим, из текста Житија
видимо да су Немањини непријатељи ушли у
дубину његове земље, до Пантина, а то би
значило да су Косово и Метохија припадали
„источној земљи“. Очигледно, поново је (Св.)
Ђорђе дошао у помоћ свом стрицу. Битка је
вођена на Косову пољу у доњем току реке
Ситнице, која је била гробница многих
Немањиних непријатеља као и бившег великог
жупана Тихомира, сина великог жупана Уроша
II, стричевића Немањиног. Изгледа да је тада
страдао и Тихомиров син Стефан Првослав.88 И
Радојковић је претпоставио да је овом приликом
погинуо жупан Првослав кога он једначи са
великим жупаном Примиславом.89 Постоји
тврдња да се утопио и жупан Завида, син
великог жупана Десе. Срећковић је претпоставио
да је погинуо и Владимир, син дукљанског кнеза
Радослава, унук краља Градихне90. Два
најстарија сина жупана Десе, Константин Страцимир и Мирослав, стричевићи Стефана
Немање, преживели су, после битке се покајали
и били лојални до краја живота.
***
После битке на Тари, 1150. године,
победоносни византијски цар је неприкосновено
одлучивао и доводио на власт српске велике
жупане. Пошто су му они захвалност узвраћали
невером, упорно тежећи да се осамостале,
Манојло Комнен их је стално смењивао уз помоћ
силе. Тако су се смењивали следећи велики
жупани: Урош I (1112/15-1143.), Стефан Вукан
(1143-46.), Урош II у два наврата (1146-55), Деса
у два наврата (1160-65.), Примислав (пре 1162.),
87

88
83

84
85
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И. Руварац, Вукан, најстарији син Стефана Немање и
Вукановићи, Годишњица Н. Чупића X, Београд 1888,
стр. 1-9; Ж. Андрејић, Света српска лоза, стр. 63.
Исто, 235.
Д. Богдановић, 71.
Исто, стр. 72.
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Л. Мирковић, стр. 235-238. Када су у питању Турци реч
је о Печењезима и Куманима. О Печењезима и
Куманима на Балкану вид у: Ж. Андрејић, Кумани на
Балкану и њихова асимилација у средњем веку,
Развитак 233-234, Зајечар 2009, стр. 128-139.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, стр. 63.
Б. Радојковић, Расматрања о деоном владању и деоним
кнежевинама, Историјски записи XVII, св. 2, Титоград
1960, стр. 229.
П. Срећковић, Историја српског народа I, стр. 433.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Белуш (1162.) и Тихомир 1165-66. године. У
овом низу великих жупана је врло важно уочити
ко је коме какав род и који је редослед њихових
промена на престолу Рашке. Стефан Вукан је
заједно са својим синовима и синовцима у савезу
са Угарском а против Византије. У време битке
на Тари је, после двобоја са визан-тијским царом
Манојлом заробљен, а на власт је постављен
његов други синовац Урош II. Касније су се
Срби побунили и на власт довели Урошевог
рођеног брата Десу, најмлађег сина Уроша I.
Манојло поново креће и свргава Десу и на власт
опет поставља Уроша II. Пошто се и овај поново
показао недовољно поузданим наново је на власт
поставио Десу. Због тајног савеза са Угарском,
где велику улогу у томе игра његов брат
Белош91, Деса је морао да дође у Ниш где је
утамничен и одведен у Цариград. Манојло се
зато окренуо поузданијим члановима владарске
куће које до тада није користио: Примиславу и
Белушу. Они су рођена браћа, али из извора не
видимо које је њихово порекло. Пошто је и
Примислав подизао устанак против цара овај и
њега збаци и доведе на власт његовог брата
Белуша. Цар позове Десу, који управљаше
Дендром, и постави поново на власт. Али пошто
се и Деса показао неверним Манојло га је
сменио и одвео у Цариград. Манојло се у то
време у једној повељи зове «српски цар», а на
власт поставља Тихомира, 1165. године.
Из свега се јасно види да је византијски
цар водио политику манипулације са бројним
члановима владарске куће из две стричевске
гране, грана великих жупана Стефана Вукана и
Уроша I. Тако је било и када је Немања освојио
централну власт у Србији и постао велики
жупан. Политика цара Манојла Комнина се
променила према њему у складу са дотадашњим
ставом Византије да не допусти самодржавност
било ког српског великог жупана. Али,
променила се и Немањина политика. Када је
Немања изагнао своје рођаке они су примљени у
Византијском царству и омогућено им је да
прикупе најамничку војску. После повратка из
91

Угарске цар Манојло је 1168. године отишао у
Филипи јер је до њега „допрео глас да је српски
владар постао преко мере дрзак... притешњује
своје саплеменике и мачем уништава свој род,
шта више, не знајући себи мере, стара се да
заузме Хрватску и присвојио себи власт над
Котором... цар посла с војском Теодора
Падијата“. Међутим, тврди се, Немања је одмах
напао и победио код Пантина.
На крају овог дела разматрања којим смо
кроз „читање“ Житија успоставили одређене
релације, хронологије и дошли до неких нових
сазнања, морамо се вратити на толико познате
тврдње и хронологије Немањиног живота и
владавине које је на крају Житија Св. Симеона
изнео архиепископ Сава I: „И мину много
времена владања његова - 37 година... И кад се
наврши 37 година његова владања... сакупив
благородну децу своју и све изабране бољаре
своје, мале и велике... изабра племенитога и
другог сина Стефана Немању (Првовенчаног)...
говорећи: „Овога имајте уместо мене!... И њега
посађујем на престо у држави... И пошто га сам
венча и изврсно благослови... предаде им, да
међу њима царује, другога сина својега, Стефана
Немању...“.92 На самом крају Житија Сава каже:
„Од рођења му 46-те године, прими пак... владу.
И пробави опет на влади 37. година, а тада пак
прими анђеоски лик (замонаши се) и поживе у
том лику 3. године и цео његов живот би 86.
година. Представи се блажени отац и ктитор...
године 6708. месеца фебруара у 13-и дан...“.93
Дакле, Немања је у 46. години живота (1159-60.
године) почео да влада следећих 37. година (до
Лазарове суботе, 25. марта 1195.94), сишао са
престола и уступио га у чину крунисања, које је
обављено у епископалној цркви Св. Апостола у
Расу, на Цвети, 26. марта 1195. године, средњем
сину Немањи II, заправо, прворођеном из другог
брака а потом се замонашио са супругом Аном.
Цео његов живот је трајао 86. година (умро 13.
02. 1199.) произилази да је Стефан Немања
постао велики жупан 1159-60. године што се не
слаже са већ успостављеном хронологијом
његовог владања у нашој науци као и са нашом
хронологијом. Савин податак може бити и тачан
ако се има у виду могућност, а то ће бити
највероватније, да је Стефан Немања владао

Белош је народно име, али би могло бити да се угарски
велики палатин, син великог жупана Немање Уроша I,
звао Бело - Бела са титуаларним именом Урош.
Имајући у виду да се Белаур, брат видинског деспота и
бугарског цара Михајла III Шишмана заправо звао Бела
Урош (*** Енциклопедија Блгарија 1, Софија 1978, стр.
241; И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, Софија
1985, стр. 134-136; Ж. Андрејић, Црква свете
Богородице у Доњој Каменици, Рача 2007, стр. 52.),
реално је претпоставити да је име Белош кованица од
скраћеница његовог крштеног и титуалрног имена:
Бело(Уро)ш. Исти случај би био и у вези имена другог
Немањиног брата Белуша: Бел(а)У(ро)ш.
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Љ. Г. Јухас, стр. 24-27.
Исто, стр. 35.
Још увек се воде полемике о години монашења
Стефана Немање. Пошто је 25. март опште познат као
датум његовог монашења сматрамо да је то било 25.
марта 1195. године с обзиром да је у питању Лазарова
субота, дан уочи Цвети. Сутрдан, на Цвети, прогласио
је и овенчао Стефана Немању II Првовенчаног за
великог жупана.

КОРЕНИ
родом,100 а то би значило да је била нижег рода
што не може бити на основу онога што се зна о
њој.
Ми смо у више радова одбацили ову и
друге хипотезе доказујући да је Ана кћи
босанског бана Бориса, а да је друга банова кћи
била удата за хумског кнеза Мирослава. Бан
Борис је био ожењен византијском принцезом,
сестром из бочне гране цара Манојла I Комнена
(Арети Дука). Као претендент који се борио за
круну Угарске бан Борис је, као син угарског
краља Коломана из другог брака са Бретиславом
- Брениславом Мономах, добио на управу Босну
уз сагласност угарског краља Беле II. Са Белом II
је у савезу био српски велики жупан Урош I чија
је ћерка Јелена била удата за Белу. Против њих
су били византијски цар и његов експонент,
противкраљ Борис. С тим у складу, и Немања и
његов отац су се сврстали против Угара. На
основу тога, али и на основу многобројних
других чињеница доказали смо да хумски кнез
Мирослав није био рођени брат великог жупана
Немање.
Прихватили смо становиште В. Јагића101,
С.
Новаковића103,
Д.
И.
Руварца102,
104
Анастасијевића ,
Ф.
Шишића105,
Љ.
Стојановића106, Н. Радојчића107, Л. Мирковића108,

самостално источном земљом, оном којом је
владао и његов деда Марко, као и отац Стефан
Вукан, као велики жупани, односно да је своје
противнике изагнао из земље 1159-60. године, а
не 1166-68. Хиландарски летопис је изгледа
најтачније одредио када је Немања постао
самодржац као велики жупан. Било је то 24.
године владе цара Манојла Комнена95, у лето
1166. године96. Архиепископ Сава I јасно
разликује време Немањине врховне власти над
читавом државом Србијом на коју је имао право
преко дедова. Уколико се укључи и време од
1127. године, када је постао удеони кнез,
произилази да је Немања владао читавих 68.
година.
***
После изградње цркве Св. Богородице,
на ушћу Косанице у Топлицу жупан Немања је
саградио и цркву Св. Николе. Може се
претпоставити да је престоно место Топлица
добило ново име Беле Цркве по овим црквама.
Данас је сасвим јасно да је Немања подигао
цркву Св. Николе на левој обали Топлице, изнад
ушћа Бањске реке, на темељима рановизантијске
базилике из VI века, а средњовековна некропола
настала око ове цркве уништила је касноантичке
гробове из IV и V века.97 Црква Св. Богородице
је
подигнута
на
подручју
старијег
рановизантијског насеља и раносредњовековне
некрополе настале од X до XII века.98
Када се Немања замонашио, 1195.
године, то исто је учинила и његова супруга Ана
добивши монашко име Анастасија. Она се
упутила у „њен“ манастир Св. Богородице. Једни
сматрају да је она подигла своју цркву Св.
Богородице у Расу, на месту данашње АлтунАлем џамије у Новом Пазару, други да је у
питању Св. Богородица у Студеници, а трећи да
је реч о цркви Св. Богородице у Топлици.99
Прихватајући претпоставку да је Ана после
монашења отишла у Топлицу, тамо где је
Немања имао прву самосталну власт, поједини
аутори сматрају да је то зато што је била одатле
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стр. 184, 190.
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власти, стр. 131.
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Зборник Архитектонског факултета III, св. 7, Београд
1957, стр. 3.
М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура
Немањиног доба I, стр. 39.
Ж. Андрејић, Престоно место Рас, Рача 2001, стр. 24.
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стр. 257.
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великога жупана српског, Годишњица Н. Чупића X,
Београд 1888, стр. 68.
С.
Новаковић,
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радње
Немањине,
Годишњица Н. Чупића I, Београд 1907, стр. 236, 238;
Исти, Неколика тежа питања српске историје,
Годишњица Н. Чупића XXXI, Београд 1912, стр. 16.
Д. Анастасијевић, Отац Немањин, Београд 1914, стр.
28.
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд – Загреб
1928, стр. 92.
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи,
стр.14–17.
Радојичић је сматрао да је неуспела студија Љ.
Ковачевића Неколика питања о Стефану Немањи и
закључује да „Српски историци, заморени хипотезама,
примили су Ковачевићеву мисао о Завиди као оцу
Стефана Немање, ма да она очевидно није била сасвим
без замерке“. Најважнији Радојчићев разлог против
јесте тврдња Стефана Првовенчаног да је Мирослав,
син Завидин, његов стриц. (Н. Радојчић, О
Немањићима, Прилози Летопису Матице српске, књ. I,
св. 1, Нови Сад, јануар–фебруар 1928, стр. 6.)
Л. Мирковић, Старе српске биографије XV и XVII века,
Београд 1939, стр. 56.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Р. Новаковића109, С. Мандића110 и М. Грковић111
да Завида, отац кнеза Мирослава, не може бити
отац великог жупана Стефана Немање и потом у
потпуности одбацили такве тврдње Љ.
Ковачевића112, К. Јиречека113, В. Ћоровића114, Ђ.
Сп. Радојичића115, као и Ј. Калић116, С.
Ћирковића117 и Т. Живковића118 и кроз више
радова доказали да је у питању Стефан Вукан119,
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119

као што су то већ тврдили П. Срећковић120, Ђ.
Вукичевић121,
С.
Станојевић122
и
В.
123
Радојковић . На тај начин долазимо до тога да
је Немања по више линија потомак српске
династије Војислављевића и да је по тој основи,
не само Рашка, већ и читава Србија његова
дедовина. Заправо, краљ (и цар) Константин
Бодин је дедовски ујак и (пран)деда Стефана
Немање.
Произилази да је Стефана Немање, син
великог жупана Стефана Вукана и да су његова,
наводно, рођена браћа Тихомир, Страцимир –
Константин и Мирослав, заправо, његови
братићи — стричевићи. Тихомир је син жупана
Уроша II а Константин и Мирослав су синови
жупана Десе. Стефан Немања је имао два, а не
три, рођена брата. То су велики жупани
Примислав и Белуш што је доказивано у нашим
претходним радовима.124 У новије време су Ј.
Калић125 и М. Благојевић126, окрећући се ка давно
обореним претпоставкама Пантелије Срећковића
и неких романтичарских историка127, доказивали
да су велики жупани Урош II и Примислав једна
личност и да је исти случај и са великим
жупаном Белушом и Белошем, угарским
палатином. У ранијим радовима Ј. Калић је
овако нешто, такође, негирала али је променила
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КОРЕНИ
став.128 У намери да не изазову одмах подозрење,
ни једног тренутка се не позивају на П.
Срећковића. Нема сумње да су и Ј. Калић и М.
Благојевић направили исту грешку као, у науци,
врло проскрибовани Срећковић.
Према томе, доказали смо и да Завида
никако није отац Стефана Немање већ брат из
стричевске линије како су то, своједобно,
тврдили И. Руварац и С. Новаковић. Дакле,
Немањина рођена браћа нису велики жупан
Тихомир, кнез Страцимир и жупан Ми-рослав.
Уз солидну аргументацију закључили смо да су
рођена браћа Стефана Немање, који су владали
пре њега и Тихомира, велики жупани Примислав
и Белуш.129 Такође смо доказали да је нетачна,
давно оборена тврдња П. Срећковића130, коју у
најновије време безразложно подржавају Јованка
Калић131, Милош Благојевић132 и Тибор
Живковић133, да су жупани Урош II и Примислав
исте личности, као и то да се иза српског великог
жупана Белуша крије угарски бан Белош и
обратно.134 Јасно произилизи да је Немања као
удеони господар могао слободно градити цркву
Св. Богородице у свом топличком престоном
месту само у време свог оца, Стефана Вукана,
1143-1150. године или своје рођене браће
Примислава и Белуша 1160-1164. године. У то
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време је имао много бољи положај. Може се,
чак, претпоставити, ако је Св. Богородица у
Топлици грађена 1143-1155. године, да је у
градњи учествовао и Стефан Вукан, отац
Немањин,135 иако се не помиње у Житијима.
Отац великог жупана Примислава, Белуша и
Стефана Немање био је Стефан Вукан, велики
жупан Рашке, који се на престолу смењивао са
својим братом Урошом I.136 У нашој науци је већ
давно доказано да је Немања имао и сестру која
је била удата за дукљанског краља Градихну.
Велики жупани Урош I Немања и Стефан Вукан
били су синови жупана Марка, а синовци
великог жупана Вукана.
***
Тибор Живковић сматра да је велики
жупан Вукан I владао некадашњим катапанатом
Рас имајући у виду да је вршио нападе ка
југоистоку, а да је Марко владао северним
областима Рашке, простором Мачве, Дрине и
Семберије. При томе мисли да су области према
истоку и Нишу биле под византијском управом.
Имајући у виду да је титуаларно име Марковог
сина Урош угарског порекла он претпоставља да
је Марко био ожењен неком Угарком. Ово тим
више, јер византијски извори никако не помињу
Марка. Живковић неког Марка налази у
угарским изворима с почетка XII века. У две
повеље краља Коломана, из 1111. године, као
сведок потписан је жупан Марко.137 У повељи
угарског краља Стефана II (1124.) поново се
јавља жупан Марко. Увиђајући да је ова
хипотеза
слабо
поткрепљена
Живковић
констатује да угарски жупан Марко (Marcus)
може бити било који угарски жупан који нема
везе са Марком, братом жупана Вукана.
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радикално-позитивистичког критицизма; урушавање
индоктринарног
система
са
појавом
нооворомантичара – слика слабости српсих
националних институција и потреба стварања нове
српске историјске школе, Митолошки зборник 14, Рача
2005, стр. 210-213.
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Постоје многе тврдђе да је жупан Стефан Вукан у
битци на Тари, 1150. године, имао двобој са
византијским царом Манојлом Комненом у коме је
поражен, детронизован и замонашен. (Ж. Андрејић,
Свети Сава, стр. 17.) О некој јако значајној личности,
врло значајном монаху, која саветује Саву и Немању у
вези изградње Хиландара као српског манастира на
Атосу, ми смо претпоставили да је у питању неки од
Немањине стричевске браће, бивших жупана. (Исто,
стр. 86-87.) Сада би смо додали да може бити у питању
и његов отац Стефан Вукан или старији брат
Примислав.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, стр. 37-77.
Т. Живковић, Јердна хипотеза о пореклу великог
жупана Уроша I, Историјски часопис LII, Београд
2005, стр. 9-21.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Имајући све то у виду, као и то да се не
помиње никакав Михајлов и Бодинов рат против
Угарске и, поготову, освајања изнад Западне
Мораве, а помињу освајања Вукана (и Марка)
према Нишу, Софији, Косову и Скопљу
мишљења смо да је Марко, 1082. године, добио
део Рашке западно од Ибра: Копаоник, Расину,
Топлицу, Реке и Дубочицу и том приликом
успоставио престоно место у Топлици и обновио
стару византијску базилику, а на брегу изнад
ушћа Косанице у Топлицу обновио утврђење
које је упамћено до данас као „Марина кула“.
Сматра се да су ова црква и град „Марина кула“
срушени у VII-VIII веку у време насељавања
Словена.138 Постоји могућност да је Марко
владао и северно од Западне Мораве, областима:
Рудник, Гружа -Борач, Лепеница, Левач и
Лугомир, оним областима које ће велики жупан
Стефан
Немања
приликом
ослобађања
помињати као своју очевину и дедовину.
Привремена проширења Маркове власти су
могла бити источно од Јужне Мораве, према
Софији и Видину. Вукан је владао западним
делом Рашке, а привремено се ширио на југ и
југоисток, ка Скопљу и Драчу. Биле су то све оне
области којима је некада завладао краљ Бодин
138

прогласивши се царем, а које је и Стефан
немања тежио и добрим делом укључио у своју
државу.
Из ових разлога, области које је Немања
прво добио на управу: Топлица, Ибар, Расина и
Реке су његове баштинске земље и само део
основне баштина његовог оца Стефана Вукана и
деде Марка. У овој чињеници треба тражити и
разлог због чега су све ове жупе у оквиру
организације Српске аутокефалне цркве чиниле
простор Топличке епископије. Други део Рашке,
на Западу од Ибра била је баштина Марковог
брата Вукана, а потом, пошто овај није имао
мушког потомства, другог, старијег Марковог
сина (Немање) Уроша I и његових потомака.
Најзад, ми смо доказивали да су права на
српске земље источно и југоисточно од реке
Ибар (односно Јужне Мораве), као и северно од
Западне Мораве, створена у време краља и цара
Константина Бодина Петра III (унук по женским
линијама цара Самуила) у време када их је
одузео, не од Бугарске, већ од Византије.
Бугарска је изгубила сва права, кроз готово 200.
година губитка самосталности и нестанка
аутохтоне владарске лозе. Као држава је нестала
крајем X века и од стране Византије распарчана
на три теме: Перистрион, Македонију и
Бугарску. Њена владарска династија се угасила.
За време тог великог периода Србија је постојала
и опстајала, као самостална или вазална држава
са својом владарском лозом.139 Бугарска је
васксрла, али тек 1186. године, од стране бугарокумано-српске династије Асена, али без
територија западно од Струмице, Средца и Старе
Планине. Србија цара Бодина обновљена је под
великим жупаном Стефаном Немањом источно
од линије Велика Морава - Јужна Морава.

Б. Милетић, Манастир Св. Николе, Куршумлија 2002,
стр. 7. У горњем граду су откривени остаци још једне
цркве, а на падинама брда и око „Латинске цркве“, крај
обале Косанице, бројни стамбени објекти. Марина кула
се везује по легенди за Мару Бранковић, жену султана
Мурата II. Имајући у виду да је султан Мехмед II
вратио султанису Мару оцу и при томе дао деспоту
области Топлицу и Дубочицу, којима је владао и нешто
пре 1428. године, Дероко је, уважавајући легенду,
помишљао да је она овде боравила после повратка из
Једрена, 1451. године. (А. Дероко, Средњовековни
градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд
1950, стр. 122, 128.) Са овим се слаже и Андрејевић
који сматра да је Мара била господарица ових области
до 1457. године када је напустила Србију у коју се
више није вратила и да је град у Топлици могла
градити само 1451-53. године. (Б. Андрејевић, Марина
кула код Куршумлије, Саопштења IX, Београд 1970,
стр. 149-152.) Међутим, невероватно је да Мара може
да се бави градњом тврђаве, а није извесно ни да је
овде живела. Мехмед је дао Топлицу и Дубочицу,
одредио где ће султаниса боравити и да његов двор
плаћа њено издржавање. Не каже се где ће боравити а
то значи да је у питању Бела Црква у Топлици. По
свему ће бити да је народно памћење поистоветило
неку старију легенду са легендом о султанији Мари и
да јој се, као што је то пракса показала, не може
веровати. Пре ће бити да је у питању нека знатна
Марија, на пример, супруга Стефана Вукана или
Марка. Пре ће бити да се Немањина мајка звала
Марија. Марија може бити и супруга деспота Иваниша
који је у време цара Душана владао и Топлицом (Ж.
Андрејић, Манастир Велуће, Рача 2002, стр. 164-165.).

***
О прецима Немањића не говори ни једно
од најранијих Житија, која су писали синови
великог жупана Стефана Немање, архиепископ
Сава I и краљ Стефан Првовенчани, или, један
века касније, монаси Доментијан и Теодосије.
Летопис попа Дукљанина се врло мало бави
Немањом, а ни мало његовим претцима. Први
наш стари извор који се бави пореклом
Немањиним је Житије деспота Стефана писан
од стране Константина Филозофа, око 1433.
године, а по наруџбини деспота Ђурђа. Али ни
један податак Кон-стантина Филозофа не
постоји у Житијима првих Немањића тако да се
одмах поставља питање где их је он пронашао,
139
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Исто, стр. 18-19.

КОРЕНИ
или је то он измислио и конструисао за потребе
српског двора. Потом следе наши стари
родослови и летописи који, више или мање,
понављају тврдње Константина Филозофа.
Слично њима, о Немањином пореклу, тврди и
Мавро Орбин.
У Општем листу се тврди да је
пореклом од Ликинијевих синова био неки
манихејски (павликански)140 поп који је живео у
IX веку (у време кнеза Мутимира и његових
потомака, као и Петра Гојниковића), а према
Орбину овај поп је православан и звао се Стефан
(Могао би то бити Стефан, најмлађи син кнеза
Мутимира, рођен око 845–850. године. Брат од
стрица кнеза Петра Гојниковића, такође, рођеног
око 845–50. године. Стефан је од Михајла
Вишевића добио на управу неку област у
Захумљу.). Поп Стефан је имао сина Љубомира
који се оженио својом сестро од стрица, према
манихејском
закону
(стричеви
Стефана
Властимировића су Строимир, отац кнеза
Клонимира и деда кнеза Часлава, и Гојник, отац
поменутог кнеза Петра). Љубомир има сина
Белу, а од њега унука Бела Уроша. Орбин не
помиње Белу и каже да је Љубомиров син Урош
(I) који је касније био заробљен (у време окршаја
краља Ђорђа Бодина са Драгињом) и кога је
Ђорђе касније ослободио (дакле, реч је о
великом жупану Урошу I). Јосиф Троношац се
позива на неку „књигу“ у којој се тврди да беше
„неки свети човек... по имену Попо или Сано,
манихејац, у селу Лука у захумљу, у лето од
рођења Христовог 800... овај Попо подели земљу
са својом браћом“. Затим сазнајемо да је један
његов брат био владар и да се звао Бан. Заправо,
Попов брат је упамћен по владарској титули бан
– жупан.141 Летописци из IX века прелазе
директно у прву половину XII века, а то би
значило да Урош није Љубомиров син већ
потомак. Од Уроша се роди Деса, који има
синове Мирослава, Константина и Немању. Од
Десиног сина Немање остадоше два сина:
140
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Тихомил (владао само годину дана) и Симеон
(влада после брата, умро у педесетој години).
Сасвим јасно произилази да су, као што јесу,
Бела Урош (II) и Деса синови жупана Уроша I.
Мавро Орбин, Стефана, бана Босне,
назива краљем који је после краћег времена
умро, а наследио га је син Вукмир. Жупана
Вукмира је наследио његов млађи брат
Крешимир, 1113. године. Орбин очигледно не
мисли да је жупан Крешимир хрватски краљ
Крешимир II, или неки од његових наследника,
јер зна да је хрватски краљ умро без мушких
потомака. Крешимир II је имао само једну кћер
која је била удата за угарског краља. Из тих
разлога су се угарски краљеви после
Крешимирове
смрти
почели
називати
„господарима Хрватске, па и Босне... Али
Хрвати и Босанци, не хотећи их признати за
господаре, изабрали су између себе своје владаре
и банове. Понекад је Босном владао само један
владар, а понекад је власт била подељена на
много владара... Некад се такође дешавало да се
Босна удруживала с Рашким Краљевством, и с
Хрватском и с облашћу Хума. У то време били
су бан Твртко, Кулин бан, бан Борић и многи
други.“142 Али, потсетимо се Диканжове тврдње
да је бан Вукмир поново освојио Босну, а то би
значило да је он био прогнан. Орбини каже да је
Вукмира наследио млађи брат Крешимир, а
Диканж да је потом дошла у Босну наредба за
Крешимирову смрт. После Крешимирове смрти,
можемо прихватити Диканжа, Бодин је поставио
на власт свог бана Стефана. Дакле, Орбини и
Диканж износе различите податке. Диканж пре
бана Стефана, кога поставља Бодин, наводи још
једног Стефана, потом Вукмира и Крешимира
тако да је то супротно од онога што тврди
Орбини, а поготову да Вукмир и Крешимир нису
синови бана Стефана кога доводи на власт краљ
Бодин. Чак, Диканж каже да је Твртко,
вероватно син Вукмиров, или Крешимиров,
прогнао из Босне Бодиновог експонента
Стефана. Орбинијево приповедање је течније и
повезаније тако да је он у овом случају био боље
обавештен. Бан Стефан, кога је поставио српски
краљ Бодин, претходи Вукмиру и Крешимиру.
У време постављања Стефана на власт у
Босни краљ Бодин је у Рашкој поставио за
жупане браћу, Вукана и Марка. За жупане,
савладаре Рашке, Вукана и Марка је, своједобно,
Љубомир Ковачевић тврдио да су синови
Петрислављеви143, а унуци краља Михајла. Са
овом његовом тврдњом се слагао и Фердо

О постојању павликанске невере сведочи и натпис са
зида цркве у Истоку: „... и мија Стефана рекомаго ва
паваликијскиие невјар...“ из 1142. године када је
Немања био краљ, односно велики жупан. (М. С.
Милојевић, Путовање дела праве старе Србије,
Београд 1872, стр. 164.) Овим текстом и његовом
хроно-логијом као и чудном титулом „краљ свих
српских и поморских земаља“, којом је ословљен
велики жупан Стефан Немања, бавио се Реља
Новаковић и на основу свега пребрзо закључио да се
Стефан Немања 1142. године оженио и постао велики
жупан. (Р. Новаковић, Један прилог хронологији
Немањина живота, Историјски гласник 2, Београд
1969, стр. 63–65.)
Јосиф Троношац, Троношки летопис, стр. 21.
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М. Орбини, Краљевство Словена, стр. 136–137.
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи,
Глас СКА 58, Београд 1900, стр. 58–60.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Шишић144. Ми смо доказивали и доказали да су
жупани Вукан и Марко потомци рашког жупана
Тихомила из времена кнеза Часлава и да су
Вукан и Марко били у родбинској вези са
српско–дукљанском краљевском кућом. Наиме,
Марко је био ожењен сестром или ћерком краља
Бодина.145 Што се тиче браће краља Бодина,
Дукљанин тврди да су сви изгинули146, а да су
једино Владимир и Петрислав имали синове.
Петрислав је имао сина Бодина, а Владимир сина
Владимира.147
Уколико
се
прихвати
претпоставка Љ. Ковачевићева, да су Вукан и
Марко синови Петрислава онда произилази да су
они имали и брата Бодина, који је био имењак
свога стрица, краља Бодина. На основу тумачења
Житија Стефана Немање ми смо дошли до
претпоставке да је Немањин деда жупан Марко
имао заиста поред брата Вукана још једног
брата. Дошли смо до закључка и да је Марков
син, Стефан Вукан, отац великог жупана
Стефана Немање, био велики жупан Рашке148. У
сваком случају, на основу свега изнетог у
ранијим радовима остајемо при томе да су Вукан
и Марко потомци рашког жупана Тихомира –
Техомила. На основу ових релација долазимо до
претпоставке да је Бодин, син Петрислављев,
овенчан за великог жупана Босне и добио
титуларно име Стефан. Из ових разлога стари
хисторици мешају унука и деду. Тако унука
називају краљем Босне, а он је заправо био
жупан – бан, познат само као Стефан. Дакле, у
време краља Бодина Босна је у саставу Србије, а
њоме влада Стефан Бодин, синовац краља
Константина Бодина.
Ако критички повежемо све ове детаље,
које износе Дукљанин и Орбин, донекле и
Диканж, можемо доћи до закључка да је
Петрислав имао сина Бодина који је од стране
краља Бодина, свог стрица, овенчан жупанским
венцем и постављен да влада Босном са
титуларним именом Стефан. Стефан (Бодин) је
имао синове Вукмира и Крешимира чији
144
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наследници владају Босном. Бан Стефан је
дошао у проблематичну ситуацију после смрти
краља Бодина и пада Хрватске под Угарску
власт, 1102. године, а његов положај се још више
искомпликовао после смрти краља Владимира и
рашког жупана Вукана, 1113. године, када су
избили велики немири. Уколико имамо у виду да
су Вукан, Марко и Стефан Бодин постали
овенчани жупани Рашке и Босне око 1082–85.
године, да је босански жупан Стефан Бодин
учествовао у опсади Дубровника 1092–1093.
године, да је српски краљ Константин Бодин
умро 1099. године, онда можемо закључити да је
босан-ски бан Стефан, као Бодинов унук владао
и после његове смрти.
***
Податке о потомцима Стефана Немање
налазимо и код Константина Филозофа, у XV
веку. Он нам доноси и податак да је српски краљ
Стефан Првовенчани имао четири сина:
Радослава (краљ, 1228–1233.), Владислава (краљ,
1233–1243.), Стефана (краљ, 1243–1276.) и
Предислава (Сава II, архиепископ, 1263–1270.).
За Стефана каже да је имао и име Урош које је
добио по прадеди који се, такође, звао Урош.
Може се сматрати да је овај податак у складу са
претходним о Немањином пореклу од Беле
Уроша. Дакле, отац Стефана Немање се такође
звао Урош. Имајући то у виду неки историчари
су сматрали да је отац Стефана Немање велики
жупан Урош II који је имао крштено име
Завида.149 Мандић је претпоставио да се овај
податак може односити на Немањиног деду,
прадеду или још старијег претка Белу Уроша,
наводно, сина Ликинија Србина.150 Постало је
јасно да су имена Стефан и Урош титуларна. Сви
српски владари су приликом крунисања, без
обзира на титулу, добијали име Стефан151 а неки
су, по свој прилици, у блиској вези са угарском
владарском кућом, добијали и титуларно име
Урош152. Има индиција да су титуларна имена
Стефан и Урош у каснијем периоду постала

Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд–Загреб
1928, стр. 85.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Пазар 2002,
стр. 37–82. Панта Срећковић је своједобно изнео
тврдњу да је жупан Марко био ожењен Марчом
(Marciuicii) ћерком краља Бодина. (П. Срећковић,
Историја српског народа I, Београд 1884, стр. 412, 414,
404.)
* * * Ljetopis popa Dukljanina, Bar 1999, стр.84.
Исто, стр. 83.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупа-на Стефана
Немање, стр. 37–82.
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С. Мандић, Велика господа све српске земље, стр. 26–
31; Исти, Царски чин Стефана Немање, Београд 1990,
стр. 92–100.
Исти, Царски чин Стефана Немање, стр. 93.
М. Ћоровић–Љубинковић, Одраз култа светог
Стефана у српској средњовековној уметности,
Старинар 12, Веоград 1961, стр. 45; С. Мандић,
Венцоносци, У: Чрте и резе, Београд 1981, стр. 7–32; С.
Марјановић–Душанић, Владарско име и титула у
државоправној традицији Немањића, У: Владарска
идеологија Немањића, Београд 1997, стр. 42–59.
Исто; С. Мандић, Урош, У: Велика господа све српске
земље, Београд 1986, стр. 5–33.

КОРЕНИ
угарска и српска лична имена. У најновије време
су се појавила тумачења да титуларно и лично
име Урош није угарског већ далматско–
романског порекла153. Настало је рефлектовањем
титуларног староугарског „урум“, у значењу
„мој Господ, мој господин, мој господар“, у
старосрпски
и
старохрватски.
Почетак
повезивања за владарску титулу на српском
простору везан је за жупана Уроша I преласком
именице у апелатив услед његове „русе косе“.
Лично име Урош није потврђено на угарском већ
само на српском етничком простору.154
Имајући у виду да се поједине личности
из српских владарских лоза појављују и са
крштеним именима: Вукан, Примислав, Белуш,
Деса, Завида, Мирослав, Страцимир, Тихомир,
Белош,
Владислав,
Радослав,
Милутин,
Драгутин, Душан, Лазар, Ђорђе... дошли смо до
закључка да су све личности које су познате
само по титуларним именима имале крштено
име Немања јер се оно подразумевало: жупан
Урош I, жупан Урош II, краљ Стефан
Првовенчани, краљ Стефан Урош I, цар Урош,
деспот Стефан.155 С друге стране личности које
се помињу само са крштеним именом Немања
нису били владари по било ком основу. Имајући
у виду да је отац Стефана Немање жупан Стефан
Вукан произилази по Константину Филозофу да
је и он имао титуларно име Урош. Постоји
претпоставка да је Стефан Вукан био ожењен
неком угарском принцезом па тако произилази
да је могао имати и ово титуларно име. Дакле,
потпуно именовање оца Стефана Немање гласи
Стефан Вукан Урош.
За великог рашког жупана Вукана (1084–
1112.) у нашој науци се тврди да није имао
мушке деце већ само кћер која је била удата за
дукљанског краља Владимира II (после 1001–око
1112.), сина Владимира, унука краља Михајла
(пре 1077–после 1081.). Из тих разлога су га на
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власт у Рашкој наследили синовци Урош I и
Стефан Вукан и њихови потомци. Вукан је,
највероватније, био ожењен ћерком жупана
Стефана156 Бодина кога је на власт у Босни
поставио краљ Бодин Михајлов, 1084. године.
Међутим, када је краљ Бодин за жупане Рашке
поставио Вукана и Марка заклели су му се „да ће
они и њихови синови бити истакнути
приврженици“157. Још је Љ. Ковачевић
претпоставио да је жупан Вукан имао сина а
потом нетачно тврдио да је то Завида, наводно,
отац Стефана Немање, а ту нетачност је у новије
време као тачну подржао снажно Т. Живковић уз
низ нових хипотеза које су такође неодрживе.158
Дакле, Вукан је имао бар два сина, ако не и
више, али се они у српским и грчким изворима
не помињу.159
Остао је скоро не примећен податак из
Трокових, угарских изворника који помињу
српске великаше Уроша, Вукана и Павла који су
ослепљени од стране угарског краља Коломана
када је то учинио и свом брату, противкраљу
Алмошу и његовом сину Бели II, 1109. године.160
Осим тога, на почетку власти угарског краља
Стефан II, 1116. године, у Угарској се помиње
палатин Јован син Урошев.161 Мађарски
историчар Сентклери тврди да су Срби из
Угарске, Баната и Бачке, били на страни
Алмоша. Одмах би се на основу сличности
имена помислило: може бити да су ослепљени
српски великаши (вероватно жупани Срема,
Бачке и Баната) Урош и Вукан синови жупана
Марка, познати као жупани Урош I и Стефан
Вукан. Иако великаши Урош и Вукан имају иста
имена као Маркови синови Урош и Стефан
Вукан не мора да значи да су у питању исте
личности. Тако нешто су показала наша
истраживања у вези са истоветним именима али
156

Ж. Вељковић, Српско име Урош из далматског врела,
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74,
св. 1–4, Београд 2009, стр. 63–93.
Вељковић порекло имена топонима на Урсу и Урса
налази у панонскороманском и дачкороманском Ursus
– медвед. Сматра да је именица Урош доспела у
старомађарски тек у периоду од око 1112. до око 1146.
године. Сматра да је име Урош можда конотативно
титули „велики жупан, краљ, цар“ а тврди да је,
свакако, конотативно изразу „русе косе“, да је
антропонимни апелатив +урош „русе косе“, потом,
маскулини оритоним у дубровачком урош у значењу
„(светли) мужјак жуње“, или апелативи „светле масти“
– „пас светле масти“.
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави,
Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана
Немање, стр. 39–40.
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Ж. Андрејић, Размишљање о раним бановима Босне и
неке претпоставке о њиховом пореклу и покушај
успостављања родослова, Гласник 5, Бања Лука 2007,
стр. 113. Панта Срећковић је први изнео претпоставку
да је жупан Вукан био ожењен ћерком босанског бана
Стефана. (П. Срећковић, Историја српског народа I,
Београд 1884, стр. 412, 414, 404.
E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, Bar 1999, стр. 85.
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи,
Глас СКА 58, 190, стр. 61–62; Т. Живковић, Портрети
српских владара, стр. 119.
Ж. Андрејић, Средњовековна Топлица, баштина
жупана марка и његових потомака, великих жупана
Стефана Вукана и Стефана Немање, стр. 27–28.
J. De Thwrocz, Chronica Hungarorum, Schwandtner, I,
118, 125. Из: Ј. Радонић, Србија и Угарска у средњем
веку, Војводина I, Нови Сад 1930, стр. 130.
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд–Загреб
1928, стр. 100.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
различитих личности српских жупана и њихових
синова. Своје синовце, „рођаке и изабране
жупане“ Уроша и Стефана Вукана, а не своје
синове „најдраже и најмилије“, са још двадесет
других, рашки жупан Вукан је морао да упути
као таоце у Цариград, 1094. године.162 Жупан
Вукан је и дванест година касније, 1106. године,
био принуђен да шаље таоце у Византију.163 Из
каснијих примера, из 1150. и 1155. године, види
се да су српски жупани Урош II и Деса давали
„за таоце оно што им је најдраже“ и
„најмилије“164 и да су то морали бити њихови
синови и синовци. Сви ови таоци су, сматра се,
враћени у Рашку пре смрти жупана Вукана,
1112. године. На престолу Рашке су се, 1112–
1146. године, измењивали Стефан Вукан и Урош
I и о неком њиховом евентуалном слепилу нема
вести. Најпре ће бити да су жупани Урош, Вукан
и Павле синови великог жупана Вукана из брака
са ћерком босанског жупана Стефана. Уколико
се Вукан оженио 1082–84. године они су могли
бити рођени између 1083. и 1088. године тако да
су у време ослепљивања 1109. године имали од
20 до 25. година. Када је умро жупан Вукан они
са овако великим хендикепом нису могли бити
узети у обзир за долазак на власт у Рашкој, али и
због велике кризе и династичких сукоба који су
захватили Дукљу и Рашку. Сасвим је извесно да
су као евентуални престолонаследници били
скривани са малолетним Белом II у манастиру
Демеш на Дунаву, недалеко од Ваца а касније,
недалеко од Печуја, у бенедиктинској опатији у
Печвараду, све до 1130. године.
Наиме, Алмош је пет пута покушавао да
се домогне престола уз помоћ завере. После
ослепљења Алмош је побегао у Византију,
променио име у Константин и добио један град у
Македонији од цара Јована II Комнина који је
био ожењен његовом сестром од стрица,
Пирошком–Приском. После смрти краља
Коломана, 1116. године, на престо је дошао
његов петнаестогодишњи син Стефан II. У време
угарско–византијског рата, 1127–1129. године,
умро је Алмош. У овом рату је дошло до побуне
Срба на челу са жупаном Урошем I кога је
подржао Стефан II а против Византије. Мађари
су покушали да ухвате цара Јована II Комнина
али је дошло до издаје од стране неке жене
Кристијане која је ухваћена и спаљена по
наређењу Стефана II. Кристијана и њено
понашање говори да она може бити у некој вези
162
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са ослепљеним Алмошем или са неким од
ослепљених српских великаша. Помишљамо да
је била са неким од њих у брачној вези. Пошто
није имао деце Стефан II је пронашао слепог
Белу II, сместио у двор у Толни и оженио
Јеленом, ћерком рашког жупана Уроша I. После
Стефанове смрти на власт је дошао Бела II и чим
је ступио на престо одржан је сабор у Араду на
коме је његова жена Јелена Српкиња наредила
да се открију и казне сви учесници Белиног
ослепљивања, 1109. године.165 Том приликом је
убијено шесдесетосам виновника краљеве
трагедије и његовог оца Алмоша али се губи из
вида да су на тај начин освећени и ослепљени
српски великаши Урош, Вукан и Павле.
Ангажовање краљице Јелене у овој истрази и
кажњавању је врло индикативно и наводи на
закључак да су српски жупани Урош, Вукан и
Павле не само савезници њеног супруга Беле и
његовог оца Алмоша већ и њеног оца Уроша I,
заправо њеног деде жупана Марка али и у то
време, 1109. године, у Рашкој владајућег
стричевског деде, великог жупана Вукана.
Али о сукобима или савезу са Угарима
жупана Вукана нема података. Његова војна сила
је била усмерена према Византији, источно и
југоисточно од граница Србије. Међутим,
постоје неке индиције да је са Угарима чврсто
сарађивао његов брат, жупан Марко. Живковић
сматра да је жупана Марка држао северне
области Рашке и да је веома рано ступио у
родбинске везе са неком угледном угарском
породицом. Имајући у виду појаву извесног
жупана (comes) Марка у угарским изворима,
1111, 1113. и 1124. године, у повељама краља
Коломана, Живковић сматра да је у питању
рашки жупан Марко и да је он постао значајна
личност на двору и у близини краља. Живковић
види разлоге за такве везе жупана Марка са
Угарима због потпуне доминације жупана
Вукана166 који је његове синове послао као таоце
у Византију. То би значило да Марко није био у
добрим од-носима са Вуканом и да је из тих
разлога био у добрим односима са Коломаном те
да није подржавао против краља Алмоша. Да би
се обезбедио од ратоборног и моћног рашког
жупана Вукана угарски краљ је успео да га
присили да своје синове пошаље у Угарску. Али,
жупан Вукан је из тих разлога могао подржавати
165

*** Византијски извори за историју народа Југославије
III, Београд 1966, стр. 388–389.
Исто, стр. 390.
*** Византијски извори IV, Београд 1971, стр. 197,
192.
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П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара,
Београд 2002, стр. 46–50. Шишић је сматрао да је до
ослепљивања дошло 1115. године, непосредно пред
смрт краља Коломана. (Ф. Шишић, Летопис попа
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КОРЕНИ
Алмоша иако је то морао бити сложен однос.
Наиме, жупан Вукан је и често противник
Византије. Резултат оваквих размишљања иде у
прилог да ослепљени великаши Урош и Вукан (и
Павле) никако нису синови жупана Марка, већ
жупана Вукана.
Када се ситуација променила после
великог метежа, 1112–1116. године, после смрти
жупана Вукана и краља Коломана, на власт у
Рашкој су дошли синови жупана Марка, прво
Стефан Вукан а затим Урош I. Неспособни
синови жупана Вукана I нису могли играти
никакву улогу тако да су остали у Угарској. И
односи између Србије и Угарске су се у
потпуности поправили да би ускоро било
склопљено велико савезништво.
Врло је интересантно да се одмах по
смрти краља Коломана, 1116. године, у Угарској
појављује Јован, син Урошев који се ословљава
палатином167 а то је једна од највећих титула на
угарском двору. По свему судећи да је то син
једног од тројице ослепљених српских великаша,
савезника слепог Алмоша и његовог слепог
сина, краља Беле II. Од 1130. године, од удаје
Јелене, ћерке рашког великог жупана Уроша I, за
угарског краља Белу II главна личност на двору
је палатин Белош, најстарији син Уроша I, брат
краљице Јелене. Пада, такође, у очи да се у то
време, 1131. године, помиње и неки судија
Урош168. И у боју угарске војске против Немаца
на Лајти, 1146. године, коју је предводио
палатин Белош, истакао се извесни жупан
Урош169. За овог Уроша се претпоставља да је у
питању српски жупан Урош II. Ову
претпоставку је Шишић одбацивао170 и по свему
ће бити да је у праву. Најпре ће бити да је у
питању син платина и бана Белоша који је био
жупан у јужним или југоисточним деловима
Угарске где су живели Срби. Пошто се касније
не помињу мушки потомци бана Белоша најпре
ће бити да је жупан Урош његов син и да је том
приликом у битци страдао. Палатин Белош, по
свему, био је ожењен неком знатном Угарком и
осим жупана Уроша имао је кћер која је била
удата за кијевског кнеза Владимира Мономаха.
На основу истраживања у вези са архиепископом
Арсенијем I Сремцом дошли смо до закључка да
је Белошев син, дакле, жупан Урош био ожењен
Вуком, најстаријом ћерком жупана Стефана
Немање, са којом је имао сина Андрију,
монашког Арсеније, будућег другог српског
167
168
169
170

архиепископа кога је за свог наследника одредио
његов ујак Св. Сава.171
У једној угарској исправи, 1156. године,
помиње се и извесни Вукан172. По свему судећи,
то неће бити Стефан Вукан, отац Стефана
Немање, али може бити да је реч о Вукану,
најстаријем сину Стефана Немање. Стефан
Немања је тада имао 43. године, био је од 1143–
1146. године у другом браку са Аном, ћерком
босанског бана Бориса, а његовом сину Вукану,
рођеном 1131. године, у првом браку са ћерком
краља Ђорђа Бодина, било је тада већ 25.
година.173

***
И о пореклу Немањине жене Ане, мајке
Св. Саве, у монаштву Анастазије, постоје бројне
недоумице. Стефан Немања је био ожењен
ћерком босанског бана по Орбинију174. Рајић је
тврдио према Летопису Ђорђа Бранковића да је
Немањина супруга Ана кћи босанског бана
Стефана Борића (1154–1163)175 Глушац наводи
ово мишљење и претпоставку да је Ана сестра
бана Борића. Троношки летопис бележи да је
његова жена била кћи француског краља,
односно да је Немања морао побећи од браће,
отишао је преко мора, примио га је француски
краљ и због часног држања и мудрости дао му
кћер за жену. Потом је једно време живео на
двору свога таста где су му рођена два сина
Стефан и Вукан176 Пурковић наводи неодређено
да је Ана „рода фрушкога“.177 У нашим
родословима и Ана супруга Беле Уроша је кћи
француског краља. Руварац сматра да је
Немањина супруга „незнана рода“.178 Срећковић
сматра да је она ћерка дукљанског краља
Ђорђа.179 Многи истраживачи тврде да је она
171
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други брак (владао 1095–1114.).185 Уствари,
Борис је син Коломана и Еуфемије, ћерке
Владимира II Мономаха, великог кијевског
кнеза. Еуфимијина братаница Еуфросина је била
удата за угарског краља Гезу II, а за братанца
Владимира била је кћи угарског бана и српског
жупана Белоша.186 С тога има много реалности у
Доментијановим речима да је Ана „велика
кнегиња“. Коломан је супругу (која је била
обудовела) одагнао и вратио у Кијев због тога
што се „срамотним злочином оскрвнула“ (turpi
crimine contaminatum). У Кијеву је родила сина
Бориса који је ту одрастао и добио титулу „кнез
Галички“, а она се замонашила као Јефимија.187
Борис је као младић упућен у Цариград код цара
Јована Комнена који ће га оженити неком својом
рођаком 1131. године. Борис се као претендент
на мађарски престо сукобио са Белом II коме су
помагали Чеси и Срби. После угарско–
византијског рата, на основу мира из 1154.
године Геза II му даје Босну и Далмацију и
титулу бана. Босна се од тада назива и „русаг“
што несумљиво говори о Борисовом руском
пореклу. Већ у следећем рату гине подмукло
убијен по Гезином налогу.188 Ана је удата за
Немању, око 1143. године, када се са оцем
вратио у Рас и када је добио удеону област. Тада
је имао 30. година. Према томе, Вукан,
најстарији њихов син, могао је бити рођен око
1132. године (умро 1209. у 78. години), Стефан
Немања II око 1145. (умро 1228. у 83 години) и
Растко 1175. (умро 1236. у 61 години).
Немања се по томе оженио доста касно, а
Ана је од њега знатно млађа. Ана „мора бити, у
најмањој претпоставци, бар 12–14 година
млађа... а ако се узму друге комбинације, још и
више“. Теодосије је указао на то да је Ана,
родивши Немањи синове и кћери, престала
рађати и да јој муж због тога приговара (ако је
Стефан Немања II Првовенчани рођен око 1145.
онда је Растка родила после паузе од 30. година).
То подразумева да је била млада и у могућности
да још рађа. Теодосије вели „... јер је Бог
закључа... због чега ју је вређао и корео муж...
Господ... послуша њихова мољења... у рођењу
буде чудесно дете, јер то није било само дело
људске природе... дадоше га да се учи светим
књигама... и велможе њихове са њима говораху

византијског порекла, што не мора да значи да
она није била из лозе француско–норманских
Анжуанаца јужне Италије. Мандић сматра да се
Немања оженио рођаком Манојла Комнена
после склапања мировног уговора 1155. године
када је одликован „царским саном“ и добио
област
Дубочицу180.
Карановић
наводи
Доментијана који каже за мајку Светог Саве да
је била „велика кнегиња Ана, кћер цариградског
императора Романа“.181 Јустин Поповић тврди да
је „Ана кћи грчког цара Романа IV“ (1068–
1071.). Види се да Роман нема никакве
хронолошке везе са Немањом. Свети Сава каже
да Немања осим „жене своје (Ане), Богом дане
првога венца... не би учесника другог брака“.182
Изнета је и претпоставка да је Ана из Топлице
где је Немања имао прву своју самосталну
власт.183
Мора се још једном напоменути да је
Немањин брат Мирослав био ожењен сестром
босанског бана Кулина, односно ћерком бана
Борића. Због тога многи сматрају да долази до
грешке у вези тога да је Борић таст Немањин.
Босански бан Кулин је због нечега признавао
Немању за врховног господара. Осим тога, за
бана Кулина се каже да је Немањин сродник, а
мисли се да је то због тога што је Немањин брат
ожењен Кулиновом сестром. Бан Кулин је на
власт у Босни дошао после смрти бана Борића па
може бити да је он његов син Коломан (Кулман–
Кулин). У угарским родословима стоји да је
Борис имао сина Коломана (Кулмана) и две н. н.
кћери које су биле старије.184 Произилази да је
једна његова кћер Ана удата за Немању, а друга
н. н. за његовог брата Мирослава. Постоји
могућност да је Мирослав најстарији Десин син,
а брат од стрица Немањин, оженио другу
Борисову кћер. На овај начин се елиминише ова
не баш свакидашња ситуација да рођена браћа
ожене рођене сестре.
Борис је по легенди био син Бретиславе
или Брениславе, Брене, или монашког Ефимије,
ћерке руског великог кнеза Светопулка и
мађарског краља Коломана коме је ово био
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КОРЕНИ
да ће он бити најбољи међу браћом својом...”.189
Поменута је хронолошка ситуација са најмлађим
сином Растком кога је Немања добио у 62.
години живота као и још млађом кћери која се
1217. године удала за епирског деспота и
потоњег цара Манојла Анђела.190
Питање ове кћери Ћоровић је сматрао
много тежим. Ако је била рођена пре Растка
неку годину онда је у време удаје имала најмање
45 година. Могла се удати као девојка или
удовица, али Ћоровић сматра да је невероватно
да Манојло запроси тако стару девојку, а
понајмање распуштеницу или удовицу. Ако је
рођена после Растка неку годину, онда је Стефан
Немања тада морао имати најмање 65 година. И
под тим условом она је у време удаје имала око
40. година.191 Најпре ће бити да је у време удаје
имала највише 20 година, а то значи да она није
кћи Стефана Немање. Тај Немања може бити
само син жупана Десе, господар Дендре.
Помињана је у нашој науци и могућност да је
Ана друга, чак и трећа,192 жена Стефана Немање
и поред изричите напомене Св. Саве: „првог
венца ... не би учесника другога брака“. Немања
је постао за оно време пунолетан и дорастао за
женидбу већ 1127. године.
И о претцима Немањине супруге Ане
наши извори ћуте. Дедуктивним и индуктивним
путем дошли смо до сазнања да је Ана кћи
угарског против краља и босанског бана Бориса.
Робује се и тврдњи архиепископа Саве I да је
његова мајка Ана (Дука Арпад) прва и једина
супруга Стефана Немање. Заправо, Ана мајка
краља Стефана Немање Првовенчаног и првог
архиепископа и патријарха Саве је друга
Немањина супруга.

Филозофа, око 1433. године, а по наруџбини
деспота Ђурђа. Али ни један податак
Константина Филозофа не постоји у Житијима
првих Немањића тако да се одмах поставља
питање где их је он пронашао, или је то он
измислио и конструисао за потребе српског
двора. Потом следе наши стари родослови и
летописи који, више или мање, понављају
тврдње Константина Филозофа. Слично њима, о
Немањином пореклу, тврди и Мавро Орбин.
Први део тврдње Константина Филозофа
о пореклу Немањином од римског цара
Лицинија–Ликина Србина и сестре цара
Константина Великог је давно одбачен као
несувисли фалсификат иако се Филозоф сматра
поузданим животописцем и историчарем. По
свему судећи, Филозоф се угледао на
византијског
цара
писца,
Константина
Порфирогенита Македонца који је исти начин
описао лажно порекло своје династије. И други
део Немањине генеалогије је погрешан јер је реч
о делу родослова жупана Уроша II. До грешке је
дошло због повезивања Стефана Немање и
Немање, унука Уроша II или у другом случају са
Немањом, сином жупана Десе.
Чини се да је извесни Бела Урош, кога
помиње Филозоф и родослови и летописи, неки
даљи предак Стефана Немање. Предак Беле
Уроша и Стефана Немање је, нема сумње, рашки
жупан Техомил кога је на власт поставио кнез
Часлав, после 933. године. Исто тако се може
претпоставити да је даљи предак рашког жупана
Техомила, заиста, могао бити неки Ликиније –
Ликије (преузето из грчког), односно Вукан, који
је живео непосредно пред покрштавање Срба у
IX веку, тако да би му ово било народно име.
Уколико прихватимо податак Мавра Орбина да
је далеки Немањин предак Стефан који је живео
у Захумљу онда би то могао бити трећи син
кнеза Мутимира познат само са хришћанским
именом Стефан. Ово би, чак, могло бити и
његово титуларно име.
У сваком случају, Немањин деда,
топлички жупан Марко, женидбом се ородио са
српским краљем и царом Константином
Бодином Петром III. Одговор на питање ко је
отац великог жупана Стефана Немање је пребрзо
дат од стране Љ. Ковачевића и К. Јиречека и с
тога је потпуно погрешан. Због одсуства било
какве реалније идеје овај измишљени отац
Немањин је тврдогало и ирационално брањен у
нашој историјској науци све до данас. Најзад,
треба одбацити било какву могућност да је
Немањин отац извесни Завида. Отац Немањин је
млађи Марков син Стефан Вукан, а његова права

Резиме
О претцима Немањића не говори ни
једно од најранијих Житија, која су писали
синови великог жупана Стефана Немање,
архиепископ Сава I и краљ Стефан Првовенчани,
или, један века касније, монасаи Доментијан и
Теодосије. Летопис попа Дукљанина се врло
мало бави Немањом, а ни мало његовим
претцима. Први наш стари извор који се бави
пореклом Немањиним је Житије деспота
Стефана пидан од стране Константина
189

Љ. Јухас–Георгијевска, Стара српска књижевност, стр.
90–91.
190
В. Ћоровић, Питање хронологије у делима Св. Саве, стр.
3–20.
191
Исто, стр. 11–13.
192
Исто, стр. 10.
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рођена браћа су, по свему, велики жупани
Примислав и Белуш.
И о претцима Немањине супруге Ане
наши извори ћуте. Дедуктивним и индуктивним
путем дошли смо до сазнања да је Ана кћи
угарског против краља и босанског бана Бориса.
Робује се и тврдњи архиепископа Саве I да је
његова мајка Ана (Дука Арпад) прва и једина
супруга Стефана Немање. Заправо Ана је друга
Немањина супруга.
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ONCE MORE ABOUT THE (UN)TRUE ANCESTRY OF GRAND PRINCE
STEFAN NEMANJA
Of the ancestors of the family Nemanjic speaks none of the earliest Biographies (ZITIJA) that were
written by the sons of Grand Prince Stefan Nemanja, archbishop Sava and king Stefan the First–Crowned,
or, a century later, by monks Domentianus and Theodosius. The Chronicle of the Priest of Duklja deals very
little with Nemanja, and not at all with his ancestors. Our first old source which traces the lineage of
Nemanja is the Biography of Despot Stefan Lazarevic, written by Constanitin the Philosopher, about 1433, at
the order of despot Djuradj. But none of the data of Constantin the Philosopher do not exist in the
Biographies of the first members of the family Nemanjic so that the question is posed immediately where he
found them, or he forged and constructed them for the needs of the Serbian Court. Our old genealogies and
chronicles which, more or less, repeat the allegation of Constantin the Philosopher, come subsequently.
Similarly, Mavro Orbin also claims the same about the ancestry of Nemanja.
The first part of the allegation of Constantin the Philosopher that Nemanja descends from the Roman
emperor Licinia – Likin the Serb and the sister of emperor Constantin the Great was rejected long ago as a
meaningless forgery although the Philosopher is considered to be a reliable biographer and historian. For all
we know, the Philosopher emulated the Byzantine emperor–writer, Constantin Porfirogenit the Macedonian,
who, in the same way, described the untrue origin of his dynasty. Also the second part of Nemanja’s
genealogy is incorrect because it is about the part of the genealogy of Grand Prince Uros the Second. The
error was made because Stefan Nemanja and Nemanja, the grandson of Uros the Second, were linked or in
the second case Stefan Nemanja and Nemanja, the son of Grand Prince Desa.
It seems that certain Bela Uros who is mentioned by the Philospher and in the genealogies and
chronicles is a distant ancestor of Stefan Nemanja. The ancestor of Bela Uros and Stefan Nemanja, no doubt,
is the Grand Prince of Rascia Tehomil who came to power with the support of Prince Caslav, after 933. It
can also be supposed that a distant ancestor of Grand Prince of Rascia, Tehomil, could really be some
Likinije – Likije, who lived actually before the conversion of the Serbs to Christianity in the 9th century so
that Likije could be his popular name. If we accept the data of Mavro Orbin that a distant ancestor of
Nemanja is Stefan who lived in Zahumlje, then this Stefan could be the third son of Prince Mutimir, known
only after his name Stefan. This could be even his titular name.
Anyway, Nemanja’s grandfather, Prince of Toplica Marko became related to the Serbian King and
emperor Constantin Bodin Peter the Third by marriage. The answer to the question who the father of Grand
Prince Stefan Nemanja is was given too quickly by Lj. Kovacevic and K. Jirecek and that is why it is
absolutely wrong. Because of the lack of any more essential concept this made–up father of Nemanja has
been defended persistently and irrationally in our historical science. Finally, any possibility that Nemanja’s
father is a certain Zavida should be rejected. The father of Nemanja is a younger son of Marko, Stefan
Vukan, and his real natural brothers are, by all appearance, Grand Princes Primislav and Belus.
Our sources are also mute about the ancestors of Nemanja’s spouse Ana. By deductive and inductive
method we came to know that Ana is the daughter of Bosnian Ban Boris, the Hungarian anti–king. The
historical science is also under the influence of the allegation of archbishop Sava the First that his mother
Ana (Duka Arpad) is the first and only spouse of Stefan Nemanja. Actually, Ana is the second spouse of
Nemanja.
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СЕДАМ ГЕНЕРАЦИЈА ЈАГОДИНСКЕ ЗВОНОЛИВАЧКЕ
ПОРОДИЦЕ ПОПОВИЋ
Апстракт: На основу архивске грађе, оригиналног материјала снимљеног аудиовизуелном техником,
исказа Јеврема С. Поповића, власника Прве српске ливнице звона и специјалних легура „Јеврем А. Поповић”
Београд, слика и докумената из породице Поповић, рад омогућава упознавање са традициjом звоноливачког
заната негованом у породици Поповић током седам генерација. Више од 100 година живот и рад породице
Поповић везан је за Јагодину. Године 1832. Јеврем А. Поповић основао је Прву српску ливницу звона у Јагодини
да би је 1883. године регистровао под називом Прва српска фабрика казана, ливница звона и гвожђа „Јеврем А.
Поповић”- Јагодина. После смрти Јеврема А. Поповића 1924. године, ливницу преузима старији син Живојин,
који је захваљујући студијама технике и конструкције у Белгији и специјализацијама у Француској и Енглеској
усавршио процес производње и заједно са братом Станиславом ливницу оспособио за производњу
квалитетних ливова и делова за бројна индустријска постројења. Ливница у Јагодини имала је велики
привредни значај, посебно за Поморавље, све до завршетка Другог светског рата. У првим послератним
годинама ливница је пресељена у Београд. Након смрти Станислава 1984. године, његов син Јеврем С. Поповић,
данашњи власник преузео је вођење радионице. Наследник Јеврема С. Поповића, рођен 1974. године већ током
школовања овладао је знањем и вештином ливења звона. Две године провео је на специјализацији у Канади тако
да је као седма генерација Поповића, наставио породичну традицију.
Кључне речи: Звоноливачка породица Поповић; Прва српска ливница звона „Јеврем А. Поповић”Јагодина; Ливница звона и специјалних легура „Јеврем А. Поповић”- Београд

П

рва српска ливница звона и
специјалних легура „Јеврем А.
Поповић”, основана је давне 1832. године у
Јагодини. Порекло породице Поповић везује се
за Црну Гору, односно за село Петницу у
близини Шавника, на падинама Дурмитора.
Увреме рођења Јеврема Поповића 1772. године,
село је имало 36 писмених попова, што је тада
био велики број. Из тако образоване средине
потиче и Јеврем Поповић, најстарији запамћени
предак ове чувене звоноливачке породице.
Након завршетка основне школе, уз помоћ и по
препоруци тадашњег митрополита цетињског
Петра I Петровића, Јеврем Поповић са
навршених 17 година одлази у Вићенцу да би
учио звоноливачки занат. У породици је
сачувано звоно које је Јеврем тада излио. По
добијању статуса мајстора, Јеврем одлази у
Француску да би усавршио занат у ливници
топова у Дижону. Ту је боравио од 1802. до
1805. године. Након тога одлази у Сремску
Митровицу и ради у звоноливници Томаса
Ричинија. Током 1806. године, у аустриској
ливници у Сремској Митровици изливао је
топове за Карађорђеве устанике, а један од њих

Двориште Прве српске ливнице звона
„Јеврем А. Поповић” у Јагодини, почетком XIX века

сачуван је и налази се на Опленцу. Јеврем
Поповић 1808. године стиже у Београд и
започиње звоноливачки и тополивачки рад у
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Почетком 1904. године радионица је
добила име Ливница бакра, гура, месинга и
звона „Јеврем А. Поповић”, са обртним
капиталом од 2000 динара и капацитетом од
10.000 kg годишње. Ливница је тада
запошљавала 10 сталних мајстора (ливаца и
бравара) и више помоћника. Јеврем А. Поповић
био је старешина казанџиско-дунђерског еснафа
у Јагодини, што показује његово писмо

новоформираној топозвоноливници у Доњем
граду на Калемегдану. Ту је излио своје прво
звоно. Након краћег времена, ова ливница је
пренета у Крагујевац.
После Првог српског устанка, Јеврем и
његов син Аврам морали су да напусте земљу.
Када је Милош Обреновић од Турака добио
дозволу за употребу звона у црквама, враћају се
у земљу, уз обећање дато кнезу да ће изливати
само звона, а не и топове. Прве три деценије XIX
века Јеврем и Аврам били су путујући
звоноливци. Свуда по Србији, када су то
прилике дозвољавале, изливали су звона свих
типова и величина. Године 1832. породица
Поповић се настанила у Јагодини, где је Јеврем
основао Прву српску ливницу звона, али су
звона изливали и на лицу места, у малим селима,
технологијом „пламених пећи”.
По сазнањима Јеврема С. Поповића,
данашњег власника ливнице, Јеврем је умро или
је био убијен у босанскохерцеговачком устанку.
Аврам је имао два сина: Јеврема и Станислава.
Умро је у Јагодини. Јеврем А. Поповић имао је

Радници испред казанџиско-ливачке радње
„Јеврем А. Поповић ”- Јагодина

Министру народне привреде из 1902.
године, у коме се, у име свог еснафа, жали на
„нека лица која иду по селима и саборима, те
торбаре продајући нови бакар, звона, прстење и
од белог плеха израђено посуђе”.Даље, тражи да
власти забране ову нелегалну продају и
торбарење и да се таква лица строго казне.
После Јевремове смрти, ливницу је 1924.
године преузео старији син Живојин. Крајем
исте године Живојин одлази на студије технике
и конструкције у Белгију. У његовом одсуству,

Породица Поповић у Јагодини

троје деце: кћер Зорку и синове Живојина и
Станислава. Зорка је рођена 1893. године, а
након ње било је још троје деце која су умирала
одмах по рођењу. Потом је, 1902. године, рођен
Живојин, назван тако јер је тада престало
умирање деце у породици Поповић. Станислав
се родио 1910. године. Јеврем А. Поповић је
1893.
године
регистровао
у
Јагодини
звоноливачку радњу под називом Прва српска
фабрика казана, ливница звона и гвожђа „Јеврем
А. Поповић”- Јагодина.

Радници у дворишту казанџиско-ливачке радње
„Јеврем А. Поповић” - Јагодина
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од 1924. до 1927. године, ливницу води закупац
Драгомир Петровић. Пошто Драгомир није имао
стручно и пословно искуство, предузеће је
почело да назадује. Након завршене гимназије и
положеног мајсторског испита, 1928. године
фирму је преузео млађи брат, Станислав
Поповић који је, заједно са Живојином, настојао
да од ливнице начини модерну фабрику.
Живојин је из Белгије слао конструкције нових
производа, алат и машине. Почели су да израђују
звона тежа од 50 kg захваљујући пећи „ПИЈА”,
коју је Живојин конструисао и израдио за време
свог боравка у Јагодини 1928. године. Из Белгије
је Живојин донео и таблице за моделовање
звона, док је шаблоне сам пројектовао.
Израда казанџиског производа у дворишту казанџисколивачке радње „Јеврем А.
Поповић ”- Јагодина

за аутомобиле. Ливница „Јеврема А. Поповић”
имала је до Другог светског рата 50-60 стално
запослених радника и исто толико сезонских.
Запошљавала је стручна лица разних профила:
ливце, браваре, машинбраваре, коваче, столаре,
металостругаре „дрејере”, који су били
распоређени у машинском, ливачком и
казанџијском одељењу. Године 1932. инж.
Живојин Поповић одлази на специјализацију у
иностранство. Најпре борави у Паризу, у
фабрици авионских мотора у Гном Рону, а
затим, 1935. године, одлази у Лондон, у фабрику
Ролс Ројса, на специјализацију за кокилни лив
фосфорне бронзе В8 и В12. Живојин и
Станислав заједно су водили фабрику у
Јагодини. Из године у годину ширили су
делокруг
пословања
и
модернизовали
производњу.
Ливница
је
располагала
најсавременијим машинама на електрични погон
и годишње је производила око 10 вагона готове
робе.
Живојин није имао деце, Станислав је
имао синове Живојина и Јеврема, као и кћерке
Љиљану и Радославу. Године 1938. Живојин
Поповић је био у дипломатској служби у
Француској, у функцији војног аташеа, а за
време Другог светског рата био је са РАФ-ом у
Египту. У његовој јединици налазили су се и
наши пилоти. За време рата Ливница „Поповић”
се налазила на две локације. Погон у Хомољима
радио је за краљевску војску у отаџбини, а погон
на Црном врху за партизане је производио
пушке типа „шмајсер”, уз одређене дораде. По
причи Јеврема С. Поповића, у Јагодини је за
време рата углавном било мирно. Живојин
Поповић био је демобилисан 1944. године, а за
своју активност у РАФ-у примио је захвалницу.

Власници казанџиско-ливачке радње
„Јеврем А. Поповић”- Јагодина са радницима
приказују изливена звона

Ливница у Јагодини потпуно је
модернизована и проширена до 1932. године.
Фирма је поседовала више одељења и каптовану
пећ за ливење гвожђа, висине од 7 m и пречника
до 1 m. До Другог светског рата ливница у
Јагодини имала је велики привредни значај,
посебно у Поморављу, јер су у њој израђивани
квалитетни ливови и делови за индустриска
постројења. У ливници у Јагодини израђивани су
и делови за авионске моторе за фабрику у
Раковици, затим делови за машине за сечење
хартије за штампарију у Параћину, делови за
турбине и за машинска постројења за борски и
сењски рудник. Ливница у Јагодини израђивала
је делове за фабрику шећера у Ћуприји, делове
за фабрику штофова Владе Теокаревића у
Параћину, за електричну централу „Јелица А.
Д.” у Јагодини, за фабрику саламе „Клефиш”, за
Јагодинску пивару и делове за млин „Браћа
Младеновић” у Јагодини. Ливница је била
позната и по изради делова за пољопривредне
машине, посебно за вршалице. Ливница израђује
делове за бензинске моторе, као и разне делове
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Године 1946. у Ливницу звона „Јеврем А.
Поповић” у Јагодини уведена је принудна
управа, на челу са Станком Петровићем. Годину
дана касније Станислав и Живојин су од државе
купили конфисковане машине и опрему, а
понуђено им је и земљиште у индустриској зони
Београда, на месту где се пре рата налазила
фабрика авиона, у Француској 69, како би
сазидали нову радионицу. Ту је подигнута
радионица, а магацини и машинска радионица
смештени су у Француској 50, где се некада

Наследник Јеврема С. Поповића, син
Станислав, рођен је 1974. године. Још током
школовања овладао је знањем и вештином
ливења звона. Две године провео је у Канади, на
специјализацији за ливење обојених метала, тако
да је, као седма генерација Поповића, наставио
породичну традицију.
Ливница звона и специјалних легура
„Поповић” лије црквена звона по старој
технологији, а израђују се и многи други
производи од обојених метала, по моделу или по
цртежу, затим скулптуре, бисте, полилеји за
цркве, лимене надгробне плоче, украсни детаљи
за ограде, као и резервни делови за машине.
Ливница је специјализована за кокилни лив
фосфорне бронзе В8 и В12, по технологији Ројс
Ројса.
Највеће звоно изливено у звоноливници
„Поповић” тежило је 5000 kg. Излио га је Јеврем
А. Поповић и било је постављено на звонику
цркве у Уљми, у Банату. Нажалост,однели су га
Аустријанци у Првом светском рату. Највеће
звоно које је одлио његов син Станислав Ј.
Поповић тежило је 2600 kg и једно је од четири
звона која је 1970. Године излио за
новоподигнути звоник Пећке Патријашије.
Највеће звоно трећег Јеврема Поповића било је
за звоник цркве у Српском Крстуру (1600 kg), a
трећег Станислава Поповића, тешко је 800 kg и
постављено је на звоник манастира Рукумија код
Костолца.
Звона која су Поповићи изливали налазе
се на знаменитим манастирима (Грачаница,
Жича, Острог, Хиландар) и бројним црквама у
земљи и широм света, до Аустралије, Канаде и
Аљаске. По причи Јеврема С. Поповића, највећи
„малер” их је задесио када су конкурисали за
ливење звона за Светосавски храм у Београду,
јер је баш тада у ливници неочекивано избио
пожар (предпоставља се да је био подметнут) па
су звона изливена у Аустрији.
Јеврем С. Поповић, данашњи власник
ливнице, наводи да је последњих година
ливница успешно радила, израђујући око 20
звона годишње, тако да је од 2003. до
2006.године,
по
документацији
ливнице
изливено и постављено 77 звона, и то све до
недавно, тј. до 1. септембра 2007. године, када је
породична традиција сурово прекинута. Тог
дана, за само неколико сати, багерима је
уништена Ливница звона и специјалних легура
„Поповић”- Београд, у Француској улици 50, и
то због изградње луксузног стамбено-пословног
комплекса
„Галерија
апартмани”.
Испод
рушевина су се нашла немачка звона из XVIII
века, стара италијанска, чешка и наша звона,

Изливено звоно постављено испред Ливнице звона и
специјалних легура у Београду

налазила фабрика хемиских производа и сапуна
господина Милановића. У првим послератним
годинама, због уништене индустрије и привреде,
држава је од њих тражила да излију прототип
бош-пумпе (пумпе за уље) од специјалних
легура, за нови југословенски тенк. Комплетна
документација била је означена као војна тајна.
Ливница је тада радила за потребе војске и
привреде. Године 1961. одлучено је да се на
месту ливнице изради аутокућа „Компресор”.
Ливница је пресељена преко пута, у Француску
50, где је уз незнатно проширење, наставила са
радом. У тешким условима после рата, у
ливници су звона изливана углавном за
католичке цркве. Након смрти Станислава 1984.
године, његов син Јеврем С. Поповић, данашњи
власник, преузео је вођење радионице.
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затим више стотина шаблона и историски
вредних предмета припремљених за музејску
поставку, као и нова звона која су чекала купце,
па чак и вредна документација и драгоцени
стари печат ливнице. Утоку једног дана
уништена је сва имовина Јеврема С. Поповић и
1
његових предака.
И поред суровог краја дуге традиције
ове звоноливачке радионице, у породици
Поповић још увек постоји нада да ће се рад
ливнице поновно обновити на новој локацији и
да ће ливница наставити са производњом звона.
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У Историском архиву Београда, у вези
Ливнице „Поповић” налази се и пријава боравка
Поповић Станислава, у Хиландарској улици бр.
2
38/1, од 17. септембра 1941. године.
У Адресару приватних занатских радњи,
објављеном у Занатском календару 1950. године,
помињу се следећи ливци: Вилетић Новак, Панте
Срећковића бр.25; Јеремић Миодраг, Краља
Владимира бр. 73; Поповић В. Момчило,
Милана Ракића бр. 107;
Поповић Ј. Станислав, Француска бр. 69;
Ристић К. Драгољуб, Франше д’ Епереа бр. 116;
3
Роксандић С. Драгутин, Фабрисова бр. 4.
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По исказу Јеврема С. Поповића, власника Прве српске
ливнице звона и специјалних легура „Јеврем А.
Поповић”- Београд.
ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу
Београдском, од 1935. до 1943. године, Књига
мајсторских испита 1935-1943, кутија 98.
Аноним, Адресар приватних занатских радњи на
територији Н. Р. Србије, Занатски календар, Београд
1950.
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Summary

SEVEN GENERATIONS OF BELLSMELTERS
FAMILY OF POPOVIĆ IN JAGODINA
This work has been dedicated to one of the greatest and the most significant important
manufacturing and industrial families in the area of the Center of the Region of Middle Pomoravlje.
According to available archives documentes and recordes in all of the archives records we could to found
that the first factory, or, the first time of the working factory was in 1832.
After that, the all the of processes of manufacturing of bellsmelters in Jagodina has been developing
during the first part of the 20th century, especially in the 30-ties, and the manufacturing has been
developing, since the end of Second World War. After the end of the Second World War, the bellsmelters
factory has been removed in Belgrade, but during the all of temptations over of the period of the First and
the Second World War it was one of the most important manufacturing objects in Jagodina.
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др Иван Стојковић

УДК: 615.85:78

Дом Здравља Јагодина

МУЗИКА КАО ПРОМИСАО, ПОТРЕБА И ЛЕК
(осврт на примену музике у пракси и науци)
Апстракт: Музика прати развој људског друштва, што потврђује њена примена у свакодневном
животу, од праисторије до данас.У почетку она је пратилац магијских ритуала, рођења, прослава, смрти,
тако да и њени рани проучаваоци (Питагора, Платон…) примећују њен позитиван учинак на здравље човека.
Постојање обимног опуса народног стваралаштва на читавој земаљској кугли, па и на нашим просторима,
показује да музика није само пратилац, већ и неопходни ослонац за развој цивилизације. Ипак, били су потребни
векови да музика постепено добије своје место, прво у граничним подручјима медицине, а тек затим постане
призната као научна метода примењивана од стране посебно обучених терапеута.
Кључне речи: Музика, лечење, пацијент, музикотерапија, научна метода, обичаји, Морава

В

кроз надоградњу и стално преношење, с колена
на колено, настају прелепи опуси лирских и
епских песама. Неоспорно је да овакво
стваралаштво није настало само разоноде ради,
већ је имало терапеутску улогу, била она свесно
или несвесно уткана у току стварања.
Наш поморавски регион, тагође обилује
текстовима и мелодијама, које су примењиване у
свакодневним животним приликама, а које су
животима
мештана
стварали
угодно
расположење и предуслов за боље здравље. На
далеко је позната, на пример, песма „Ој Мораво,
Мораво“. Нема на свету песме о реци, која би
била више опевана него што је ова река. Она се
користила, а користи се и данас, у различитим
приликама. Јагодина скоро да има своју химну
„Јагодино граде…“ познату у инетпретацији
бројних уметника. Ова песма пуна је
родољубивости, локалног патриотизма и
елегичности. Сјајна песма ресавског краја је
„Маро Ресавкињо“, испунена с пуно нежности и
ентузијазма. Левач такође обилује својим
локалним песмама. Све ово показује да је и
народ поморавског краја, као и свуда у свету,
користио (а и користи) мелодију као лек за своје
душевно расположење, било да одагна тугу или
одржи радост.
О потреби и корисности примене
мелодија у народу залагао се и наш велики
народни учитељ Васа Пелагић (1833–1899).
Увидевши потребу људи кроз векове, да
старају и примењују музику у свакодневном
животу, за музику као помоћно стредство у
лечењу, интрес показују и медицински

езаност човека за музику датира са
самог почетка цивилизације, те је
она од памтивека човеков ослонац за
свакодневно битисање. Данас сматрамо да је
цртеж филогенетски старији од говора, што би
истовремено значило да је музика још старија.
Ако у обзир узмемо да је први дечији плач једна
врста музике, без обзира да ли представља знак
патње за изгубљеном сигурношћу, објаву свету
да је нова душа стигла на ову раван или само
лакши начин да се дође до довољно кисеоника.
Свака уметност, без обзира да ли је магијски
ритуал, средство комуникације, или покушај
личног исказивања, у основи представља
човекову потребу да ствара, да докучи или да у
себи само на трен осети велику тајну стварања,
примарне креације, Бога као творца свега и
свачега.
Утканост музике у културе народа од
некада до данас је више него очигледна. Овај
утицај није мимоишао ни наше крајеве, што се
јасно може видети у обимном опусу народног
стваралаштва сачуваног од заборава. Рано
народно стваралаштво везивало је музику,
најчешће уз гусле, за догађаје из свакодневног
живота, и њиме оплемењивало исте. Рођење,
моба, весеље, светковина, па и смрт, били су
увек
пропраћени
музиком
адекватно
припремљеном управо за ту намену. Још
очигледнији пример јесте циклус песама настао
у време окупације наших крајева. Потлаченом и
поробњеном народу потребна је вера, нада,
љубав и храброст да преживи и опстане. Како се
све то не може добити из спољашњег света, он
све ове вредности проналази у себи, те временом
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стучнјаци, постављајући ову методу у н а у ч н е
оквире. Стога овде износимо примере т а к в о г
научног рада лекара с почетка деветнаестог и
двадесетод века, који су указивали на корисност
ове појаве.
Др Иван Крститељ (Гиовани Батиста)
Бетини био је лекар болнице у Задру, а касније
постао здравствени саветник у Трсту. На
Падовском универзитету 1838. године брани је
докторску дисертацију о утицају музике у
свакодневном животу као и њену примену у
лечењу болесних. Дисертација је писана на
латинском језику под насловом: „De musices
influixu (in animali oekonomija ejusque) in morbi
usu...“
Он сматра да је природа извор лековитих
супстанци, које могу бити основ за одржање
здравља здравих и лечење болесних. Примена
лековитих супстанци, мора бити прилагођена
афинитету појединца, његовом сензибилитету и
потребама, те је он лакше прихвата и примењује,
а тиме су и ефекти примењеног срeдства далеко
већи. У угодна средства (како их Бетини назива )
спада и музика, уз објашњење да примена
музике у лечењу има своје корене у самим
зачецима људског рода. Својим радом жели да
подсети на ову потиснуту и готово заборављену
методу. Човек није случајно створен, па тако,
сваки његов орган или чуло има свију функцију.
Слух је у опсегу фреквенци које може
регистровати, готово савршено чуло-верује
Бетини, преко сложеног система спољашњег и
унутрашњег ува преноси вибрације, а потом
путем нервног система преноси импулсе који
утичу на емотивну страну личности. Та почетна
вибрација молекула ваздуха постаје оно што
узбуђује и радује људску душу. Људско уво,
дакле, с једне стране, омогућава комуникацију,
али с друге стране, пружа и могућност уживања
у лепоти музике.
Музика као и све нама познате вибрације
носи у себи енергију, а та енергија је у
могућности да допре не само до наших свесних,
већ према њеним ефектима и на несвесни део
наше личности. У могућности је да утиче на
наше негативне садржаје, да их оплемени и
учини подношљивим за свакодневно битисање.
Бетини примерима из праксе, показује да
музика може отклонити љутњу, бес, агресију и
дати нови правац оплемењењу људске душе.
Један такав пример је пацијенткиња француског
лекара Бурдуа-а, која је и поред комплетно
примењене терапије и даље имала не само исте
тегобе, већ и погоршање основне болести.
Бурдуа је поред основне терапије увео музику

(виртуоза на виолини), и болесница је у кратком
року била у потпуности излечена.
Ефекта
музике
интензивније
доживљавају осетљивије особе, као и музички
образоване особе. Често понављана музика пак–
према Бетинију–може изнервирати сваког
слушаоца, посебно ако се ради о осетљивим
особама и неуравнотеженим личностима. Управо
зато Бетини предлаже примену музике само од
стране лекара оспособљених за ову вештину. Он
сам разликује две врсте музике које се
примењују у лечењу: она која оживљава и она
која депримира дух. Сходно болести лекар
одабира музику коју ће применити, али мора
водити рачуна о три главна елемента:
1) узрок болести и најбољи приступ у
њеном лечењу
2) способност пацијента да прихвати и
схвати музику
3) одабир најпогоднијег начина употребе
музике, као и одабир најпогодније музичке
форме
Код душевних болесника, којима је
потребан мир и тишина, не треба одмах
примењивати музику у терапијске сврхе, јер она
може бити контрапродуктивна. Нервне болести
код којих пацијент улази, или се стално налази у
стањима јаке узнемирености и физичке
агитованости, пожељно је користити музику.
Правилно одабрана музика од стране искусног
терапеута, постепено отклања напетост и
узнемиреност пацијента, што га и физички
супримира.
Бетини сматра да у примени музике не
важи правило да се болест лечи супротним
леком (contrariis morbos pulsavi). Пацијентима
који су изгубљени у жалосним психичким
лутањима, наменио је музику мистичног
карактера, као што су: Хајднови и Паисиелови
ораторијуми, Норма (почетни део опере у коме
свештеник казује молитве према звезданом
небу). Особама које су доживеле велике несреће,
препоручује теме сличне Ромеу и Јулији или
Отелу. Ове композиције у пацијенту подстичу
самилост према пониженим, повређеним и
љубављу неиспуњеним људима, што у души
пацијента ствара темељ за позитивну реакцију.
У закључку своје дисертације др Бетини
препоручује музику не само за лечење болести
већ и очување здравља здравих и побољшање
општег психофизичког здравља. Најзначајније
упозорење односи се на правилну употрeбу
музике, прилагођене сваком пацијенту понаособ.
Примена музике у терапијске сврхе од
тог доба па надаље, кретала се од
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Музикална
психотерапија
П.
Ј.
Станковића састоји се из комбинације
ритмичког дисања, утицаја плаве светлости и
посебно одабраних мелодија. Дубоко ритмично
дисање, омогућава бољу размену гасова, масира
абдоминалне органе, стимулише дијафрагму и
доприноси активирању животне енергије. Плава
светлост архаично представља божанску боју
или боју неба у коме најчешће тражимо одговоре
за сва питања и проблеме. Додатним деловањем
одговарајуће мелодије, остварује се дубоко
опуштање. У овом стању лакше је препознати
потиснуте комплексе, заробљене афекте,
претрпљене психичке трауме и нерешене
конфликтне ситуације. Тај терет, који временом
психу неуротичне особе све више притиска и
омогућава складиштење нових негативних
садржаја, на овај начин се разграђује и
поништава, а блокирана животна енергија
ослобађа и преузима своју праву улогу.

омаловажавања до повремене несистематичне
примене. Тек век касније и то управо на нашим
просторима др Петар Ј. Станковић, први музику
уводи у систем лечења, и указује на
музикотерапију као научну методу за очување
здравља и лечење болести. У књизи „
Божанствена медицина „Станковић указује на
музику, а осим ње, на љубав и посматрање
природе, као на духовну храну. Све оне
правилно примењене, могу створити ведро
расположење, радост, осећај блаженства. Како
каже, музика је ван домашаја разума и
интелигенције, и могуће је готово свакој особи
одредити основни тон, који делује у правцу
успостављања психичке хармоније. Станковић је
са великим успехом музикотерапију примењивао
у Психијатријској болници у Ковину од 1949.1952. године, и то у активном (свирање
пацијента и терапеута) и пасивном облику
(слушање муизке).
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Dr Ivan Stojković
The House of Health, Jagodina
Summary

MUSIC AS A PROVIDENCE, NEEDS AND MEDICINE
Ever since the ancient days, music follows the development of the civilization and helps shaping it.
Magic rituals, celebration of the birth, many different manifestations and even funerals could not been
imagined without music, specialized for those occasions. Even the ancient populations had noticed that
music had great influence on human behavior. It took centuries until undeniable value of music was
recognized by the modern medicine and until it became scientific method, applied by experienced music
therapists.
Recognition of the music’s importance in keeping human health and healing was seriously
contributed by the scientists from this geographic area.
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Кристина Јоргић

УДК: 94(497.11 Јагодина)"18" ; 93/94:929 Каниц Ф.

Филозофски факултет, Нови Сад
Одсек за историју

СЛИКА ИЗГУБЉЕНОГ ВРЕМЕНА–ЈАГОДИНА У ПУТОПИСУ
ФЕЛИКСА КАНИЦА
Апстракт: Немачки путописац, Феликс Каниц, боравио је у Србији 1860. године. Том приликом
посетио је значајније српске градове, међу којима се налазила и Јагодина. За собом је оставио опис Јагодине и
Јагодинаца, обраћајући посебну пажњу на привредно-друштвене околности града и начин живота његових
становника..
Кључне речи: Јагодина, Каниц, путопис, 19.век

Б

byzantinische Monumente"3. Током истраживања
немачки путописац уживао је стручну подршку
истакнутих српских научника 19. века, пре свега
Јанка Шафарика и Јована Гавриловића.
Током друге половине 19. века, тачније
од 1859. године, долазио је Феликс Каниц у
Србију и по неколико пута. За нас је
најзначајнији боравак 1860.године, током којег
је посетио и описао изглед значајнијих српских
градова тог доба–Београда, Крагујевца, Јагодине,
Крушевца... Током боравка 1860.године Каниц је
стигао у Јагодину из Крагујевца након једног и
по сата вожње возом.4
Немачкој читалачкој публици Каниц на
почетку свог излагања представља кратак
преглед историјског развитка овог поморавског
града, наглашавајући његову богату историјску
прошлост. Назив Јагодина или Јагодна, како су
мештани називали свој град, изведен је од речи
јагода.5 Иако путописца подсећа на ,,неку
америчку колонију, насталу преко ноћи'', сасвим
је извесно да је модеран град настао на античким
остацима.6 Као доказ постојања Јагодине у време
средњовековне српске државе Каниц наводи
хрисовуљу
деспота
Стефана
Лазаревића
манастиру Хиландару, датирану 20.јуна 1441.г.7

елешке многобројних путника који су
током
векова
пролазили
кроз
балканске земље спадају међу прворазредне
изворе за упознавање наше прошлости.
Путописи,
као
књижевно-уметничко
представљање доживљеног на одређеном
простору, пружају драгоцене податке и о нашим
земљама,
пределима,
обичајима...
Значај
бележака путника-намерника се састоји и у
чињеници да оне некада успевају да надоместе
недостатак домаћих извора у појединим
епохама.
Путописац Феликс Каниц (нем. Felix
Philipp Emanuel Kanitz) био је аустроугарски
археолог, етнолог и илустратор. Након свршених
студија уметности на Универзитету у Бечу бавио
се музиком и сликарством. Од 1858.г. путовао је
по југоисточној Европи, а међу земљама које је
посетио нашла се и тек обновљена Кнежевина
Србија.1 Већ на свом првом вишемесечном
путовању по Србији наговестио је правце свог
интересовања. Пре капиталног дела ,,Србија,
земља и становништво од римског доба до краја
XIX века'', Каниц је објавио два дела мањег
обима која се односе на наше просторе: "Die
römischen Funde in Serbien"2 и "Serbiens

3

1

2

4

О Феликсу Каницу (1829-1904), почасном члану
Српске краљевске академије, на српском језику нема
адекватне литературе. Погледати: О.Зиројевић, Феликс
Каниц –сведок турско-османлијске цивилизације у
Србији, Гласник Друштва конзерватора Србије,
Београд 1996, 195-198.
Дело Римски налази у Србији објављено је први пут у
Бечу, 1892.године.

5
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Византијски споменици по Србији штампани су у Бечу,
1862.године.
Ф. Каниц, Србија, земља и становништво од римског
доба до краја XIX века, Друга књига, Београд 19894,
608.
Ф. Каниц, наведено дело, 608.
Са античком прошлошћу Јагодине Каниц се сусрео у
бечком Ратном архиву.
Повеља на коју се аутор позива датирана је
6919.године., тако да је Каниц направио грешку у

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
И у турско доба ова варош је представљала
битну саобраћајну тачку, иако је њен развој
стагнирао. На основу путописа Дерншвама
(1553) и Швајгера (1577) са којима нас Каниц у
основним цртама упознаје, лако се стиче утисак
да је Јагодина била уређено место у којој су била
четири караван-сераја8 и две џамије са
мермерним чесмама.
Помињући путопис Стефана Герлаха,
ученог немачког теолога, аутор наводи да је
један турски бег у непосредну близину Јагодине
населио многе Угре са њиховим породицама, те
да је у неколико села било заступљено и
католичко становништво.9
Као ни многи градови наших простора,
Јагодина није била поштеђена великих разарања
током многобројних ратова који су вођени током
XVII и XVIII века. Један од њих је аустријскотурски, познатији као Велики рат (1683-1699).
Каниц помиње славни поход Емануела Баварског
и принца Лудвига Баденског 1689.године, који је
са 24000 људи у близини Јагодине нанео тежак
пораз султановој армији. Вештим маневрима
Турци су били одбијени са Мораве и гоњени све
до Ниша.10 Следећи велики рат у коме је
Поморавље било поново ратно поприште
одиграо се од 1737. до 1739.године. Маршал
Зекендорф је из Јагодине упутио објаву рата
Турској царевини. ,,За марш од Београда до
Јагодине требало је једанаест дана; много
времена чак и кад се узму у обзир тадашњи
лоши путеви и велика јулска жега.''11
У српској војној историји значајно место
заузима капетан Коча Анђелковић. Каниц штуро
описује аустријско-турски рат (1788-1791), али
јасно напомиње да је најистакнутији вођ рата
био на изглед обичан трговац стоком из села
Пањевца, северно од Јагодине.12 Ипак, Јагодинци

8
9

10

11
12

нису успели да одахну ни након склапања
Свиштовског мира, 4.августа 1791.године.
Према писању Феликса Каница, ,,мало је градова
у Србији који су после тога обест још
безобзирнијих јаничара и дахија јаче осетили од
Јагодине''.13 Стога не чуди одушевљење
Јагодинаца када су пред својим градом угледали
устаничку војску. Иако је Мехмед-ага Фочић
претио да ће град сравнити са земљом, после
низа ратних неуспеха 1804.године турски
гарнизон био је приморан да напусти Јагодину.14
Као један од најзначајних догађаја из
историје града овог периода, путописац истиче
ратну 1809.годину. Ове године ломила се ратна
срећа; султанова војска продирала је десном
обалом Мораве, те су Јагодинци били принуђени
да запале своју варош и отпор пруже на брду
Липару.15
Нажалост,
велика
жеља
за
ослобођењем од тешког турског јарма и пружени
отпор нису уродили плодом. Први српски
устанак је угушен 1813.године, а међу онима
које је стигла турска одмазда био је и велики
број становника Поморавља, пре свега из
области око Белице.16
Међутим, Српска револуција убрзо
добија нови обрт. На Цвети 1815. године сасвим
спонтано је избио Други српски устанак, чија ће
ратна дејства трајати свега неколико месеци.
Једна од првих великих победа устаника била је
победа на Љубићу, коју Каниц доводи у блиску
везу са акцијама Јагодинаца. Наиме, према
путопису, храброст и пожртвовање које су
показали и поднели Срби код Белице, осоколили
су њихове сународнике на другом фронту у
одсудном тренутку. Каниц нам доноси сасвим
занимљив и необичан догађај: чим је вест о
победи код Белице стигла до Љубића, кнегиња
Љубица је узвикнула: ,,Видите ли шта су
Јагодинци урадили? А ви? Припашите кецеље и
пустите нас жене да пођемо у бој!''17 Епилог је
добро
познат–победе
на
бојном
пољу
резуртирале су миром са Марашли Али-пашом.

превођењу византијског рачунања времена. Повеља се
према савременом календару датира у 1411.годину.
Погледати: F.Miklosich, Monumenta Serbica spectantia
historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858, 569.
Најчешће се радило о већим зградама без намештаја у
којима су путници одседали.
Стефан Герлах је у другој половини 16.века боравио на
просторима данашње Србије, те је за собом оставио
капитално дело: Stephan Gerlachs, Des Aeltern TageBuch..., Frankfurth 1674.
Фелдмаршал Лудвиг Баденски је са војском од око
24000 људи стигао у Јагодину 20.августа и убрзо
турској војсци пресекао одступницу ка Нишу.
Р.Л.Веселиновић, Срби у Великом рату (1683-1699), у:
Историја српског народа, III-1, Београд 1994, 511.
Ф. Каниц, наведено дело, 610.
Детаљније о Кочи Анђелковићу и аустријско-турском
рату (1788-1791): В.Ћоровић, Историја Срба, Ниш
2004, 507.
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Ф. Каниц, наведено дело, 610.
И сам Карађорђе је учествовао у борбама око Јагодине
крајем јула 1804.године. Р.Љушић, Ужице некад и сад
– Рат за ослобођење (1804-1807), Електронско издање
,,Мултисофт'', Ужице 1997.
Када су турске снаге прешле Мораву средином
септембра 1809.године са око 6000 војника, устаници
су се повукли на положаје испред Јагодине. При
одступању, Карађорђе је наредио да се Јагодина
запали, како храна и наоружање не би пали у руке
непријатељу. Грађа из Земунских архива за историју
Првог српског устанка, књ. II, 1809, Београд 1961,
бр.199, стр.320.
Ф. Каниц, наведено дело, 611.
Исто.
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овог дела Србије - биле су то фабрика стакла23 и
пивара24. Са њиховим радом путописац није
упознат; зна само да пивара послује много боље
од фабрике стакла, која је рад обуставила
1852.године, а након 20 година почела поново да
ради у оквиру предузећа ,,Лацко Јанковић и син''.
У фабрици су радили Мађари, Словаци, осам
немачких Чеха и Срби. Укупан број радника се
кретао од 60 до 70. Физички састављена од
неколико мањих зграда, фабрика је била чувена
по производњи најбоље врсте кварца. Чеси су
били задужени за израду и украшавање фине
робе: разних посуда, чинија, лампи које би
касније
немачки
сликари
украшавали
иницијалима, орнаментима, грбовима, итд.
Уколико нису били рађени по поруџбини,
најскупљи производи ( посуде за стакло, бокали,
различите врсте чаша…) би били испоручени
београдском стоваришту, а онда пласирани даље
на тржиште.25
Након кратког описа рада јагодинских
фабрика, Каниц усмерава пажњу ка архитектури
града описујући најистакнутија здања. Његово
око прво је привукао најбољи сведок
вишевековне турске владавине – џамија са дивно
оксидисаним
наизменичним
квадерима
и
редовима опека, изванредних пропорција.26
Захваљујући свом богато профилисаном улазу и
укусној декорацији, ова богомоља, према речима
самог аутора, засенила је и далеко познатију
Батал-џамију у Београду.27 Ипак, након одласка
Турака из Јагодине, џамија је била препуштена
зубу времена. Минаре је било скоро разнесено
када су Турци уложили приговор на
непоштовање склопљеног уговора са кнезом
Милошем.28
Каниц
се
искрено
чудио
довитљивости српског кнеза: када је чуо да је
султанов изасланик кренуо у Јагодину да
провери стање на терену, кнез је наредио да се

Након концизног прегледа ратних
операција које су се дешавале у самом граду или
његовој непосредној околини, Каниц читаоцу
представља развој града током XIX века и живот
у њему. У укупном кретању историје Србије
јагодински крај је учествовао у политичком,
друштвеном, привредном и културном животу
тек обновљене државе. Пут од Јагодине ка
Смедереву реконструисан је пре изградње
железнице18, већ 1860.године. Уколико би се
кренуло паробродом из Београда ка Смедереву,
до Јагодине би се стизало за један дан.19 Ипак,
путописац са приметним тоном туге описује
изглед самог града 1860.године. ,,По његовим
запуштеним улицама, ниским кућама и
неугледним трговинским и занатским радњама,
тешко би се │…│ могло погодити да је то
седиште среза и административни центар
округа са 67 општина.''20 Ипак, Каниц нам
представља и ону ведрију, животнију страну
Јагодине, која је била сасвим другачија током
пијачних дана. Тада се шаролик свет окупљао у
вароши, најчешће се крећући преко моста на
Белици. Трговало се луком, воћем, овчијим
месом,
хлебом,
стакленим
предметима,
катраном, боцама за ракију... Аутор не скрива
своје изненађење великим избором храстових
трупаца који су се нудили Јагодинцима;
продавани су по цени од три динара, али је и тај
износ купцима био веома висок.21
Као најскупљи производи у јагодинским
дућанима наводе се књиге22 (најчешће читанке) и
лекови. И поред тога што су апотеке постојале у
само
пет
градова-Крагујевцу,
Шапцу,
Смедереву, Пожаревцу и Јагодини-рад у њима
био је тешко исплатив. Са друге стране,
Јагодинци су у свом граду имали и две фабрике
које су допринеле бржем привредном развоју

23
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19
20
21
22

Прва железница у Србији, Београд-Ниш, отворена је за
саобраћај 4.септембра 1884.године, иако су планови о
изградњи
исте
постојали
доста
раније.
С.М.Велимировић, Први план за изградњу железница у
Србији, Историјски гласник, 4 (1965), 85-91.
Ф. Каниц, наведено дело, 611.
Исто.
Исто.
Тешко је утврдити колико је износила цена просечних
књига у Србији у другој половини XIX века. Просветне
прилике биле су више него неповољне – на територији
Краљевине Србије 1884.године живело је 1.901.736
становника, од којих је проценат неписмених чинио
90,76% укупне популације. Ф.Ј.Кустер, Главни
демографски подаци о Краљевини Србији, Београд
1928, 17-18.
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Фабрику стакла основао је Аврам Петронијевић (17911852). Са радом је отпочела 1846.године и радила је све
до смрти свог основача, 1852.године.
Јагодинску пивару је основао Немац Вандерер
1852.године, али ју је убрзо откупио Јован
Косовљанин, трговац стоком. О развоју фабрике
погледати: Ж.Спасић, Јагодинска пивара 1852-1982:
пут дуг 130 година, Светозарево 1982.
Ф. Каниц, наведено дело, 617.
Каниц верује да се управо овој џамији дивио још барон
фон Братислав 1591.године.
Описујући Београд, Каниц велику пажњу посвећује
детаљном описивању Батал-џамије, ,,као неоспорно
најлепшој турској грађевини у Српском вилајету.'' Ф.
Каниц, наведено дело, 73.
Према уговору, џамије се нису смеле употребљавати ни
у какве не-исламске сврхе, а њихово пропадање
требало је благовремено спречавати.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Тек 1885.године израђен је план о
регулацији неколико улица и Белице, затим план
о изградњи нове гимназије и болнице.31 Ипак,
према мишљењу путописца, најлепша кућа у
Јагодини
припада
Стевчи
Михаиловићу,
високом политичару који је пао у немилост због
сукоба са кнезом Михаилом 1861.године.32
Његова кућа је коштала 6000 дуката и као таква
се истицала не само у Јагодини, већ и целом
округу. Исте године када је црква Св.арханђела
Гаврила добила свој звоник (1872), општина је
откупила ову кућу и у њу сместила учитељску
школу.33
Каниц просветно стање у округу оцењује
као лоше. Као релевантне навео је податке из
1874.године који су представњени у табели34:

минаре обнови у што краћем временском
периоду. Тако је турски изасланик био
надмурен.
Како је време одмицало, све је више
јачала жеља Јагодинаца за велелепном градском
црквом, која је, према путопису, била у
изградњи већ 1897.године. Цркву у српсковизантијском стилу посвећену Св.Петру и
Павлу, са пет купола и одвојеним звоником,
пројектовао је архитекта Душан Живановић.29
Изградња храма коштала је 190000 динара.30
И поред свих добрих утисака, путописац
не може да не примети лоше стање јагодинских
гостионица 1860.године. Тада је у граду било
само бедних, прљавих механа.

Назив среза

Број

Број

Број

Број
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манастира

Број писмених /

Д.Живановић био је архитекта Министарства
грађевина и искрени заговорник обнове византијског
стила у српској архитектури. Поред јагодинске саборне
цркве, пројектовао је Цркву Св.Ђорђа у Крушевцу,
Саборни храм Св.Тројице у Бања Луци, зграду
данашњег Министарства финансија итд.
Ф. Каниц, наведено дело, 612.
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Исто, 614-615.
Кнез Михаило је пензионисао Стефана Стевчу
Михаиловића после једног вербалног сукоба на
Преображенској скупштини, 1861.године. Погледати:
Мемоари Стефана-Стевче Михаиловића у два дела од
1813.до 1842. и од 1858. до 1867.г. Приређивач
Ж.Живановић, СКА, Зборник за историју, језик и
књижевност српског народа, одељење 1, споменици на
српском језику, књ.18, Београд 1928.
Ф.Каниц, наведено дело, 612-615.
Каниц је податке навео према Ј.Мишковић, Кратки
опис Јагодинског округа, Гласник, св.64, Београд 1885.

КОРЕНИ
Као један од већих проблема града
Каниц наводи недостатак довољно писмених
подофицира. Према његовим речима, на
јагодинским улицама тешко је било срести војна
лица. Стога нимало не чуди чињеница да су
странци
обављали
дужности
које
су
подразумевале високо образовање: један Пољак
је радио као окружни лекар, један Рус као
градски лекар, ветеринар је био Немац, а
апотекар Чех.35
Можда најинтересантнији део сваког
путописа представљају делови који се односе на
живот људи у одређеним пределима. Немачки
путописац такође није остао нем пред
Јагодинцима, њиховим навикама и обичајима.
Иако о истима пише кратко и језгровито, описи
које Каниц за собом оставља више су него
драгоцени јер употпуњавају слику живота
обичног човека овог краја у другој половини
XIX века. Прво што аутор запажа, јесте љубав
Јагодинаца према путовањима. Чак седморица су
била у Америци, а по повратку су донели
,,нешто од јенкијевског предузимачког духа''.36
Ипак, није то био једини утицај Запада;
трговачка омладина забављала се у казину, у
главној улици, где су често одржавана и бројна
предавања.37
Пољопривредом се бавило све мање
људи, док је трговина стоком била општеприсутна. Осми август и тринаести октобар били
су посебни пазарни дани током којих се тешко
пролазило улицама. У граду су се неговала и
нека традиционална занимања, тако да је било
доста кафеџија, ножара, мутавџија, опанчара,
грнчара... Са друге стране, Јагодинци нису били
вешти у прављењу финог намештаја и столарије,
те су те послове обављали Чеси или Мађари.
Било је и оних који су живели у непосредној
близини града, Ђурђевом брду, те су се бавили
узгајањем винове лозе и били познати по
одличном црном и белом вину.38
Каниц своју причу о Јагодини завршава
описивањем омиљеног излетишта Јагодинаца,
манастира Јошанице. Окружена живописним
буковим и храстовим луговима и истоименом
реком, Јошаница спада у ред манастира који
својом лепотом маме посетиоце. Ни немачки
путописац пред њом није остао равносушан;
његов опис обилује исцрпним информацијама о
35
36

37
38

самом манастиру, мноштву описних придева
којима читаоцу покушава да дочара његову
лепоту. ,,У средини дворишта, у сенци огромног
ораховог дрвећа, светлуцају позлаћени крстови
на куполама црквице Св.Николе; на левој страни
се диже троспратни црвен звоник, а целину
завршава на западној страни једноспратна
зграда, која својим отвореним степеницама и
балконом подсећа на тиролске дрвене куће.'' 39
Каниц доноси предање о изградњи јошаничке
цркве. Наиме, црква је саграђена за потребе
венчања кнеза Лазара и кнегиње Милице у
другој половини XIV века.40 Током свог
постојања доживела је два велика пустошења:
једно током Првог српског устанка, а друго
1813.године, када су Турци на дан Велике
Госпојине (15/28.августа) извршили напад на
народ у цркви. Том приликом је делимично
изгорела. Међутим, конак је убрзо обновљен и у
њему су лета 1815.године примљени изасланици
Марашли Али-паше. Манастир је од кнеза
Милоша добио два звона, а треће захваљујући
прилозима побожних људи из околине. Од
новијих поправки у манастиру, Каниц помиње
радове игумана Арсенија 1835.године, који је
проширио конак ,,једном лепом доградњом на
предњем делу'',41 док је настојатељ Теофан
1879.године обавио остале мање поправке.
Очи немачког путописца запазиле су да
је од старих фресака сачувана само једна у
главној куполи, док је, ,,противно свакој
традицији, постављен нов иконостас, који је
1864. радио сликар Илија Димитријевић из Новог
Сада.''42 Посебну пажњу аутора привукао је,
поред поплочаног пода, два свећњака од кованог
гвожђа, чешких полијелеја и дрваног олтарског
стола, гроб војвода Милоја Тодоровића и Илије
Јаковљевића. Гроб И.Јаковљевића, некадашњег
свештеника у Драгоцвету, Каниц опусује на
39
40

41
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Ф.Каниц, наведено дело, 616.
Као добар пример, Каниц наводи трговца текстилом,
Таушановића, који са стечених пола милиона динара
важи за најбогатијег човека у граду. Ф.Каниц, наведено
дело, 616.
Исто.
Исто.
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Исто, 617-618.
У четвртом издању Путописа из 1989.године као
напомена у тексту стоји да је манастир Јошаница
основан крајем XIV века, али да ктитор није познат.
Погледати: Д.Дачић, Манастир Јошаница, Богословље,
XXX, св.1-2, Београд 1971, 133-171.
Ф. Каниц, наведено дело, 618.
Будући да је Јошаница саграђена у српсковизантијском стилу, нимало не чуди Каницова
негативна примедба на постављени иконостас. Илија
Димитријевић био је барокни сликар, те су барокни
иконостаси били главна карактеристика храмова који
су грађени на просторима некадашње Хабзбуршке
монархије. Погледати: Д.Медаковић, Барок код Срба,
Београд 1988; М.Тимотијевић, Традиција и барок –
тумачење традиције у реформама барокне пикторалне
поетике, Зборник Матице српске за ликовне
уметности, бр. 34-35, Нови Сад 2003, 201-222.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
следећи начин: ,,Веома леп мермерни споменик
на његовом гробу, украшен стубићима и
позлаћеном гранчицом винове лозе, подсећа на
римске узоре, а поред тога на њему је и
фотографски портрет попа, урамљен испод
позлаћене жалосне врбе.''43 Путписац није могао
да сакрије зачуђеност због пристиглих новина у
њему далека српска брда.
Да ли из разговора са калуђером
Викентијем или на неки други начин, Каниц је
закључио да Јошаница спада у ред богатијих
српских манастира, у чијој парохији живи око
2000 људи. У свом поседу има 14 хектара
ораница и ливада, 765 хектара шуме и 7 хектара
воћњака и винограда, који леже на осунчаним
висовима Лозовика.44 У прилог добром
материјалном стању манастира, Каниц наводи да
Јошаница годишње оствари вишак од око 3000
динара, те ,,данас располаже готовином од
12000 динара.''45
Последња занимљивост коју путописац
везује за Јагодинце односи се на обичаје
виноградара. Наиме, Каниц запажа да у Јагодини
влада обичај да се виноградари на дан
Св.Трифуна (1/14.фебруар) у виноградима
заклињу да у ново вино неће доливати воде.
Ипак, путописцу је остало непознато зашто је
баш Св.Трифун изабран за заштитиника српских
винограда46, будући да архимандрит манастира,
Јоаникије, на то питање није имао одговор. Оно
што је ипак успео да сазна јесте да су у
јагодинском округу најчешће крсне славе
Св.Никола, Св.Јован, Ђурђевдан и Св.Архангел
Михаило.47
Жеља за упознавањем нових предела
одвела је немачког путописца ка следећем граду
-Крушевцу. Тиме је његово путовање кроз
Србију, од Београда до Крушевца, било
окончано.

43
44
45
46

47

*
Феликс Каниц, као човек који потиче са
немачког поднебља које се често у бити
разликовало од балканско-српског (сагледано са
најширег друштвено-политичког аспекта), у
свом путопису приказао је просторе који су
остали снажно утиснути у његово памћење.
Литерарни моменат у његовом перу је ишчезао;
уступио је место личном познавању прилика и
многобројним документованим тврдњама.
Као аутор, Каниц је проткао кроз своје
дело два елемента: фактографске чињенице и
личне утиске. При томе је битно истаћи да је
дело
лишено
личне
мотивације
за
(не)улепшавањем одређених догађаја и личности
–Каниц о свему пише трезвено и најчешће
потпуно тачно. Уколико у путопис уграђује
податке које је добио од другог лица, а да
притом није успео да их провери, аутор ће увек
именовати свој извор. Са друге стране, путопис
даје одличну слику српског града, у овом случају
Јагодине, током друге половине XIX века–
периоду који се често одређује и као почетак
модерног доба. Других сличних-пре свега
страних-извора о Јагодини нема, те је важност
овог дела утолико већа. Начин живота и обичаји
Јагодинаца виђени очима једног Немца остаће
заувек сведок једног давно прошлог времена.

Ф. Каниц, наведено дело, 618-619.
Ф. Каниц, наведено дело, 619.
Исто.
О култу Св.Трифуна код Срба погледати: И.Радост,
Свети Валентин вс. Свети Трифун или два у једном,
Гласник Етнографског института САНУ, вол.55, бр.1,
Београд 2007, 92-94
Потврду ових података Каниц је пронашао у:
Ј.Мишковић, Кратки опис Јагодинског округа,
Гласник, св.64, Београд 1885.
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AN PICTURE OF A LOST TIME – JAGODINA IN THE TRAVEL
BOOK OF FELIX KANITZ
The famous european and german explorer and writer Felix Kanitz has been in Serbia during the 60ties of the 19th century. In his significant travel book, called – Serbia – he analitically described all of the
important facts of geographical, traffical, political, social, cultural, ethnic and demographical development
(or – history), of Serbia.
This paper is dedicated to part of mentioned work of Felix Kanitz, related to Jagodina and local area.
Certainly, it must be the most important work of that kind, about the Serbia (and describing of its
caracteristics) in 19th century, at least by the some of foreign authors.
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КОРЕНИ

Ненад Петровић

УДК: 355.133.1(497.11)"1866"(093.2)

Институт за стратегијска истраживања, Београд

ДИСЦИПЛИНСКО КАЖЊАВАЊЕ НАРОДНИХ ВОЈНИКА ОКРУГА
ЈАГОДИНСКОГ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ ДОКУМЕНТА ИЗ 1866. ГОДИНЕ

Н

Књаз Михаило Обреновић је током своје
друге владавине (1860–1868) законски утемељио
народну војску доневши 17. августа 1861. године
2
у Крагујевцу Устројеније народне војске.
Првим и другим чланом овог закона наређено је
да народна војска служи за две темељне намене:
за одбрану земље као и за одржање права
књажества. Она се састојала од свих Срба
узраста између 20 и 50 година живота, осим
свештених лица и оних који због неспособносту
буду ослобођени служења. Чинили су је исти
родови као и стајаћу војску: пешадија, коњица,
артиљерија и пионирске (инжињеријске)
јединице (члан 10). Варош Београд са срезом
Врачарским као и срез Крагујевац давали су
само артиљерце (члан 11). Пешадија се
образовала по општинским четама («роте») које
су на среском нивоу формирале батаљоне а ови
по окрузима пукове (члан 12). Тако је за
седамнаест
административних
округа
образовано исто толико пукова пешадије. Округ
Јагодински потпадао је под «Главну средоточну
команду» са седиштем у Крагујевцу где су
спадали окрузи: Београд, Јагодина, Крагујевац,
Смедерево и Рудник (члан 17). Особеност овог
вида војске била је у томе што војници нису
служили редовни рок одн. нису боравили у
касарни већ су повремено позивани на учење
(обуку) и то нерадним и празничним данима
(члан 32). Овакав систем одговарао је тадашњем
социјалном саставу Србије која је била претежно
пољопривредна земља са очуваним сеоским
задругама које би трпеле да је већи број
мушкараца одсуствовао од куће и пољских
радова. Војни рок у стајаћој војсци износио је
испрва чак три године да би од 1875. био снижен

ајдубље корене народне војске
можемо открити у оној уској
самоуправи стеченој након Аустро–Отоманског
рата 1788–1791. и Свиштовског мира када је
1796. године управник Београдског пашалука
Хаџи Мустафа–паша одредио колико која нахија
треба да даје војске за одбрану од султанових
одметника–јаничара.
Одело
им
беше
свакидашње–народно а храну су ови «војници»
сами себи обезбеђивали. Основу устаничке силе
у оба устанка 1804. и 1815. године чиниле су
управо
овакве формације. Стајаћа војска
настала је 1825. године након Ђакове буне, када
је поучен овим искуством књаз Милош
регрутовао 1.147 младића у дванаест чета. Ови
«уписни пандури» првенствено су имали да
штите самога кнеза одн. његову власт од
унутрашњих изазова. Они су представљали
језгро потоње стајаће војске која је стално
обитавала у касарнама. Међутим, још дуго, до
пред конац деветнаестог столећа у Србији која
се стварала као држава отимањем испод
суверенитета Порте, основицу оружане снаге
чинио је модерним термином назван «наоружани
народ» одн. народна војска. Са неминовним
јачењем државног апарата овај вид војске
постајао је сувишан и опасан по владајуће
структуре па је укинут доношењем новог
закона о војсци јануара 1883. године. Овај
правни акт предвидео је одузимање оружја од
обвезника народне војске, што је и довело до
Тимочке буне. Покушај обнављања народне
војске
под радикалским кабинетима након
абдикације краља 1 Милана Обреновића 1889.
године није успео.
1

Овде наводимо само неке радове из којих се може
пратити развој народне војске: Славица Б. Ратковић–
Костић, Европеизација Српске војске 1878–1903.,
Београд 2007, 13–34, 52–61, 93–113, 157–168, 239–246;
Живота Ђорђевић, Српска народна војска. Студија о
уређењу народне војске Србије 1861–1864, Београд
1984; Мило Ђурђевац, «Народна војска у Србији 1861–
1883», Војноисторијски гласник, 4, Београд 1959, 7893; Сава Грујић, Војна организација Србије, Крагујевац
1874, 62–68.
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Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији, 30,
Београд 1877, 439–450. /Ово је био један од оних
закона донетих под владом Михаила Обреновића
којима се «заобилазио» важећи Устав из 1838. године
(Хатишериф) јер њиме није било предвиђено да
аутомна кнежевина Србија држи војску већ само
полицију. Сходно томе, до Михаилове владавине
постојало је Министарство унутрашњих послова али
не и војске. /

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
3

на две године. Из овога се уочава да је далеко
повољније и популарније било служити у
народној војсци. Због њене специфичности она
се сама снабдевала. Сваки народни војник био је
дужан да се одене, чак да се и наоружа о
сопственом трошку! Они који су одабрани за
коњицу морали су да доведу на егзерцир своје
коње, да их одржавају у јахаћем стању и хране о
свом трошку чак и кад су на обуци! (чл. 22 и 43
). Било је прописано да народни војници када су
на вежбању добијају дневну порцију по особи:
4
5
једну оку хлеба, 50 драма пасуља, сира,
сланине или сува меса, док је за коње било
предвиђено три оке зоби и пет ока сена (чл. 42).
Храну за људство обезбеђивале су општине из
посебног приреза који су плаћали они који не
учествују у војничкој служби. Храну за коње
обезбеђивали су како смо већ навели сами
коњаници одн. њихове куће (чл. 43). Коначно, о
дисциплини одн. «запту» само је кратко речено
да ће се донети посебан закон (чл. 46).
Један каснији пропис даје више података
о «продовољству» народних војника из чега
закључујемо да исхрана баш и није била
издашна. Сходно Правилима о храни и спреми
војника, коња и коморе Народне војске у ратно
6
доба постојао је резервни оброк који је сваки
народни војник морао од куће да понесе за три
дана осим двопека који је добијао на зборишту.
Овај оброк се састојао од: пексимита (двопека)
од 100 драма (320 грама); пастрме или сланине
или сира 100 драма; соли 10 драма (32 грама);
лука (10 драма) и паприке 5 драма ( 16 грама).
Обични оброк се добијао од државе на самој
војној вежби и састојао се од: хлеба 300 драма (
960 грама ); пасуља или сочива или грашка 50
драма (160 грама) или кромпира 60 драма ( 192
грама);меса пресног 100 драма или пастрме или
сланине 50 драма или сира 100 драма; ракије 50
драма (1,6 dl) или препеченице 20 драма (0,64
dl) или вина 100 драма ( 3,2 dl ) као и дувана 3
драма (9,6 грама ). Увећани оброк издавао се
када су војници изложени већим напорима и
«штрапацима» а процена тога лежала је на
3

4

5

6

самим официрима. Овај оброк састојао се од
исте количине хлеба, зрнастог поврћа и
кромпира као и обичан али је садржао меса у
количини од 150 драма (480 грама) у
алтернативи са или пастрмом 75 драма (240
грама) или сланином 100 драма а такође су и
порције ракије односно препеченице биле
увећане на 75 и 30 драма.
Један део војника куповао је себи пушку
7
а други је добијао од власти. Овај први већи
контингент пушака добијен је на поклон из
Русије и тајно превезен преко Румуније у зиму
1862–1863. године уз дипломатско противљење
8
Британије и Турске. Овако стечена «навика» да
мушкарци–војни обвезници поседују оружје у
својим кућама па да са њим по позиву долазе на
зборишта за вежбање, на маневре или полазе у
рат довела је до стварања посебне свести код
народа да он на то има право. Ова концепција
«наоружаног народа» превладавала је све до
Српско–Бугарског рата 1885. године када већ
није постојала народна војска. Последњи ратови
у којима је основица ратних напора Србије
лежала на народној војсци били су током
Источне кризе 1876–1878. године. Српски
државни врх са краљем Миланом видео је
великих мука док је угушио устанак 1883. који је
избио у неким крајевима под снажним утицајима
радикалске пропаганде која је у одузимању
7

За податке о дужини служења в. Закон о устројству
војске од 20. марта 1864., Зборник закона и уредаба, 17,
Београд 1865, стр. 65–110 (члан 5); Измене Закона о
устројству војске од 1. фебруара 1875, Зборник закона
и уредаба, 27, Београд 1875, стр. 7.
Ока, турска мера за тежину: 1,250–1,280 kg. Ока се
дели на 400 драма. / Милан Вујаклија, Лексикон
страних речи и израза, Београд 1937. /
Драм, персијска и турска мера за тежину: 3,2 gr. / М.
Вујаклија, Лексикон / Овде се мислило да војник добија
по 50 драма ( око 160 грама ) пасуља и сира плус још
толико сланине или сувог меса.
Зборник, закона и уредаба, 29, Београд 1877, 85 – 105.
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Тако је највишом одлуком од 25. фебруара 1863.
године овлашћено Министарство војно (створено 5.
маја 1862. године ) да може из војног арсенала свако
оружје са прибором и муницијом изузимајући топове
продавати народним војницима, ново по набавним
ценама које је влада платила а старо према процени
једне техничке комисије. (Зборник закона и уредаба,
18, Београд 1865, 178) Доцније, исте године, решењем
књаза од 29. новембра овлашћено је Министарство
војно да бесплатно подели наоружање и муницију
народним војницима: пешацима и пионирима пушке,
артиљерцима тесаке а коњаницима сабље. (Зборник
закона и уредаба, 16, Београд 1864, 111–112 ) Законом
од 28. априла 1865. године допуњена су наведена
решења тако да су и војници стајаће војске као и сви
српски грађани могли куповати пушке од
Министарства војног уколико министар буде сигуран
да га неће износити ван Србије. (Зборник закона и
уредаба, 18, 125) Такође се ово оружје, свеједно
купљено или добијено, није могло судским путем
пленити изменом чл. 262 Закона о судском поступку.
(Зборник закона и уредаба, 16, 4 ) / Треба имати у виду
да се све ово дешава након верско-етничких сукоба
Срба са Турцима у београдској вароши и
бомбардовања са Калемегдана 1862. године и кризе
која је потом наступила све до исељења како
муслиманских цивила тако и турских гарнизона из
шест тврђава 1867. године. /
Ж. Ђорђевић, н. д., 84–91. / Из Русије је тада пренето
око 30.000 пушака. /

КОРЕНИ
оружја од обвезника народне војске и његовом
повлачењу у магацине видела крњење изворног
народног суверенитета. Сходно таквом начину
размишљања народ је суверен уколико је
наоружан а када је разоружан онда је власт
отуђена од њега и постаје сила изнад друштва
која се не може обуздати.
Први Закон/ Уредба о војничкој
9
дисциплини донет је 31. октобра 1862. године.
Први Војено судски законик такође је донет под
владом књаза Михаила Обреновића, 28. априла
10
Овим је Михаило продужио
1864. године.
настојања на кодификацији кривичног права
започета при крају друге владе књаза Милоша
који је 29. марта 1860. године обнародовао први
Криминални
(казнителни)
законик
за
11
Књажество Србију.
Што се тиче војног кривичног законика
приметно је да су њиме биле прописане
ригорозне казне за дела која почине официри,
подофицири, редови и цивили на служби у
војсци како у ратном тако и у мирнодопском
стању.
Међу документима Архива Србије,
пронашли смо један интересантан за прошлост
јагодинског краја који на особен начин пружа
податке о друштвеном животу онога доба. Ради
се о списку: Казнителни протокол Народни
војника округа Јагодинског за 1866. год.
12
Коњаника и пешака. На неколико листова дат
је попис од четрнаест различитих
имена
народних војника који су кажњени због мањих,
дисциплинских прекршаја. Редом су наведени:
Коста Јоић, Коста Наумовић, Димитрије
Аврамов, Димитрије Магдић, Димитрије Димић,
Мика Мајурац, Аврам Миленковић, Велимир
Веселинов, Петар Цветковић, Јован Стојковић,
Милан Здравковић, Миленко Трифуновић,
13
Теодосије Ђорђевић и Милош Симић.
9

10
11
12
13

Димитрија Димића на списку налазимо
два пута: под редним бројевима пет и петнаест.
Поменути Димић је био командир коњичког
ескадрона. Осим њега само је још један
кажњеник имао чин и то Миленко Трифуновић
подофицирски чин водника. Већина војника–
њих десет били су редови коњице а четворица
пешадинци.
У рубрици «каквог је имања» налазимо
занимања: трговац, шпекулант, «простак» (одн.
сиромашан сељак, беземљаш? –Н. П.), те
коначно земљоделац.
У списку нису свуда прецизно наведене
казне већ само опис деликта, понегде детаљно.
Казне је изрицао командујући потпоручник
Коста Јовановић. Као чешћи разлог кажњавања
налазимо «што није на учењу био» одн.
неприсуствовање обуци. Међутим, Димитрије
Магдић, у народној војсци коњаник а у
грађанству бакалин из Јагодине, 6. марта 1866.
године скривио је «због тога што се команд.
упоран на учењу показао и што је пушећи
цигару на опомену више пута команд. није хтео
угасити и што сабљом за цело време учења није
радио».
Димитриje Димић из Јагодине, коњички
командант, први пут бива кажњен 8. маја «због
тога што се пред фронтом (стројем –Н. П.) са
Миком Мајурцем свађао и што је спрам официра
био неучтив. »Добио је да за казну врши« од
вечерње до јутрење молитве». Мајурац је такође
кажњен али нешто строжије «са 24. сата ареста».
Међутим, Аврам Миленковић, простак, је 8.
маја: «Кажњен је зато што се са својим другом
свађао када је учење батаљона било са 10. батина
од стране Г. Под. Коман. Косте Јовановића.» (И
следећи на списку, Велимир Веселинов, такође
простак, под истим датумом је кажњен за исто
дело на исту казну па претпостављамо да су се
ова двојица препирала док је трајала батаљонска
обука.)
Петар Цветковић, земљоделац на служби
у коњици скривио је «што је без питања отишао
кући из логора и што на учењу није дошао кад су
сви војници изашли.» Добио је једнодневни
арест са обавезним молитвама. Међутим,
Теодосије Ђорђевић, такође земљоделац,
пешадинац, кажњен је «због непристојности у
фронту и на опомену официра одговарао је ( одн.

Архив
Србије
(АС),
Државни
савет
(ДС),
микрофилмована грађа, ролна 315, 1862, бр. 498,
листови 29–49. Након овога дисциплину су третирале
уредбе од 15. јуна 1875. и 3. марта 1896. године.
Зборник закона и уредаба, 17, 140 -227. /Овај је закон
важио једнако за војнике стајаће као и народне војске. /
Драган Николић, Кривични законик Кнежевине Србије,
Ниш 1991. / текст закона на стр. 195–282/
Архив Србије, Министарство војно, 1866, несређена
грађа.
Према првом попису Народне војске обављеном 1861–
1862. године, округ Јагодински дао је 12.350 војника од
укупног броја становника који је износио 57.561. Из
саме вароши Јагодина уписано је 932 војника од чега
највише–198 у најмлађем животном добу између 20 до
25 година. /Архив Србије, Министарство унутрашњих
дела–полицијско одељење, 1863, фасцикла XXI, редни

број 1 (навод према Ж. Ђорђевић, н. д., 53, 191–193)/
Тај први попис и регрутација довели су до посебно
изражених трзавица у Јагодини, где се окружни
начелник супротстављао војним делегатима одређеним
у регрутну комисију. / Ж. Ђорђевић, н. д., 32–36; 42– 49
/
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расправљао се–Н. П.) кажњен је са 24.
гр.
14
(гроша–Н. П.) чарш. (чаршијских–Н. П. )»
Већ
наведени
Димитрије
Димић,
опоменут је 27. маја. Овога пута, овај јагодински
трговац, добио је укор од окружног официра
зато «што је коње у фронту са сабљом тукао и
што заповести точно не извршава».
Коначно, убедљиво најспецифичнији
деликт који је повукао веома строгу казну
извршио је Милош Симић, земљоделац,
пешадинац, када је за време вежбања «ушао је у
туђу башту где је опоганио но на опомену газде
није хтео изићи из исте, изазивао газду да се
туче с њим и тако га счепао за прси у меани и
памуклијашу раздерао.» Кажњен је са 15
удараца пред стројем војника!!!
Како општи Кривични законик из 1860.
тако и Закон о војничкој дисциплини из 1862. те
коначно и Војни кривични закон из 1864. године
познају као врсту казне «бој» односно батинање.
У Кривичном законику је прецизирано да се
нико не може осудити на више од педесет
удараца нити на мање од десет. Осуђени на ову
телесну казну добијаће ударце преко дебелог
меса штапом ако има 18 или више година а
уколико је малолетан или је женског пола онда
прутом. Лица са навршеном педесетом годином
не осуђују се на батине. «На бој се може осудити
само скитница, слуга, шегрт, надничар,
крадљивац, пустаија, било мушко или женско, а
и други коме би фамилија нужду трпила, кад би
се осудио на затвор, а не би се налазило са чега
не би (у)путно било да се бије.» Ипак, изричито

14

је било забрањено
извршење казне батинања
15
на јавном месту.
У Закону о војничкој дисциплини у
параграфу 42 одређено је било да «бој не сме
прећи 30 удараца.» Даље се прецизирало да се
овом казном може казнити само онај који је
више пута грешио и кажњаван био мањим
казнама па се «непоправим показује» или је
деликт16тако велик да је само батинање сразмерна
казна.
У
Војном
кривичном
законику
параграфом 82 био је одређен распон казне
батинања између 30 и 50 удараца! Наредним, 83.
параграфом било је прецизирано да ће се при
одмеравању ове казне пазити на владање
оптуженог, да ли је намерно згрешио, каква му је
кривица те да ли би се другачијим
17
кажњавањем могла постићи поправка.
Као што смо показали, редов Симић
обзиром да је добио петнаест удараца и то јавно,
пред осталим народним војницима, свакако да је
кажњен дисциплински јер за кривична дела је по
војном законику најнижа казна била тридесет
удараца! Такође, закључујемо из ове праксе да у
војсци не само што је доња граница ове телесне
казне била виша од цивилне већ и да се могла
извршавати
јавно
што
је
изузетно
понижавајуће морало деловати на кажњеног а
посебно «васпитно» на оне који су томе морали
присуствовати. У случајевима Миленковића и
Веселинова који су добили по десет удараца
батином није назначено да је извршење било
пред «фронтом» што значи да су ова два народна
војника кажњена без присуства «публике».
Х

У Србији онога доба постојао је двовалутни систем све
до 1876. године када је уведен јединствени сребрни
динар. До тада се обрачунавало у тзв. пореским или
чаршијским грошевима. Чаршијским се обављала
свакодневна трговина и уопште размена док су порески
служили за државне обрачуне, плате из буџета и
намиривање пореза. Порески грош је вредео више: за
50 пореских се добијало 120 чаршијских ( одн. по
курсу од 1: 2,4.) / Речник српскохрватског књижевног
и народног језика, књ. 3, Београд 1965, 689–690 ( грош
). /Примерице, да бисмо показали висину ове казне
узимамо табеларни преглед плата у Стајаћој војци за
1864. годину. Највиши чин у тадашњој Српској војци,
пуковник, имао је годишњу основну плату (бездодатака
за служење у артиљерији, штабу или коњици) од 13.200
гроша пореских. Пешадијски редови су добијали
најнижу плату од свега 120 пореских гроша за целу
годину. (Табеларни преглед у оквиру Закона о
устројству војске од 20. марта 1864, Зборник закона и
уредаба, 17, стр. 91 ) Из свега произилази да је казна од
24 чаршијска гроша износила тачно 10 пореских
грошева што је била једномесечна «плата»
пешадијског редова у стајаћој војсци!!!

Х

Х

Овакве маргиналије из живота ма колико
изгледале баналне и свакидашње пружају ипак
податке о животу и наравима ондашњих (да ли
само ондашњих ?) људи. Када би документарна
заоставштина била исцрпнија, када бисмо могли
упоређивати овакве податке о казнама и из
других округа, свакако бисмо могли статистички
показати много тога. Овако, ови фрагментарни
подаци као какве крхотине бацају светло на
другу половину деветнаестог века у Србији, која
је непрестано била у милитаристичком грчу, у
наоружавању,
борбама
унутрашњим
и
15
16
17
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В. параграф 32 код Д. Николића, н. д., стр. 203.
АС, ДС, 1862, ролна 315, бр. 498, лист 40.
Војено судски законик, Зборник закона и уредаба, 17,
стр. 169.

КОРЕНИ
спољашњим. Војска је имала великог утицаја на
друштво, на њу се много полагало. Читаво
друштво се спремало за одлучне бојеве против
сизеренске силе. У том огледалу посматрано
подаци из овог документа показују да сељак,
који је најчешће и био обвезник народне војске,
али и варошани нису баш радо одлазили у
војнике (супротно увреженој популарној
представи), да дисциплина често није била на
завидној висини нити је то могла бити међу
ондашњом
претежно
неписменом
и
непросвећеном масом, док са друге стране
видимо и настојања државе да укроти ту масу ма
по цену бруталног телесног кажњавања и
глобљења.
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Summary

THE DISCIPLINE PUNISHING OF RECRUITS FROM DISTRICT OF JAGODINA
ACCORDING TO ONE DOCUMENT IN 1866
The system of punishing certainly was one of the columnes of basic discipline in all armies all over
the world, through the history. But this work treated not only the system of punishing in Serbian National
Army in second half of 19th century, but also some other elements of composition, structure and system of
Serbian National Army.
The example of discipline punishing expressed some interesting details about life, moods, discipline
and characters of recruits in Serbia, during the second half of 19th century.

58

КОРЕНИ

Маријана Јовелић, кустос
Војни музеј, Београд

УДК: 355.14:391(497.11)"1870/1896" ; 069.51:355(497.11)

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ КЕПИЈА, КАПЕ ФРАНЦУСКОГ КРОЈА, ИЗ
ЗБИРКИ ВОЈНОГ МУЗЕЈА
Апстракт: Импозантан део збирке Војног музеја представља збирка капа, а међу њима су готово
највреднији помена тзв. кепији, одн. капе француског кроја. Ова капа приказује особеност српске униформе
која чврст ослонац налази у страним обрасцима и моделима, чувајући елементе српске традиције и
идентитета. Овај рад је скромни покушај да се покаже примена ове капе у функцији тенденција српских
војних власти да кроз евентуалан процес радикализације у униформи и њеном ношењу од стране свих рангова
војске, постигне унутрашња компактност у кључним моментима егзистенције српске државе. У овом раду се
најпре осврћемо на другу половину 19. века. Постоје два периода развића кепија. Први траје од 1870. године до
1882. године. Друга фаза развоја смешта се у период од 1882. године до 1896. године, када кепи у Србији
ишчезава из употребе.
Кључне речи: кепи, монограм, одступања, снабдевање, прописи

У

припада другој фази развоја, налази краљев
монограм.3
Од укупно 18 комада, 17 капа немају
краљев монограм, а међу њима, ову важну
инсигнију немају ни капе познатог пуковника
Лешјанина и коњичког потпуковника Стојка
Павловића.4 У албуму фотографија официра
стајаће војске, који је поднет као поклон кнезу
Милану Обреновићу 1872. године, међу
многобројним фотографијама дата је потпуна
слика униформе свих родова оружја, и
појединих делова војног одела у детаљима. Међу
њима су и капе. Тако се откривају многе
индивидуалне особености власника и бројне
специфичности. 5
Године 1888, први пут је донет устав без
спољних ограничавања. Устав је народу пружио
демократска права, установио парламентарну
владавину и био један од напреднијих устава у
Европи.6 Капе су нарочит пример разноврсних и
неретких промена у униформи српске војске у
19. веку. О томе сведочи и појава кепија. Ова
капа је једноставног облика и означила је
нестанак незграпних чакова и капа од коже и
метала. Ово је запажено у европским војскама до

збирци униформи Војног музеја
постоји 18 комада кепија, који
представљају онај мали део оригиналних
примерака униформе у Србији тога времена.
Извесну потешкоћу у проучавању кепија
представља мањак целовитих студија о овом
оглављу. При дефинисању порекла и употреба
ове колекције капа, ослањамо се готово
искључиво на типолошка својства поменутих
оглавља. Немогуће је с прецизношћу говорити о
доспећу капе у наше фондове и хронолошком
датирању примерака. Највећи део ове збирке,
тачније 15 комада, пристигао је из Народног
позоришта, а остатак је доспео у музејску збирку
захваљујући поклонима и откупу од приватних
лица. Знатан број капа је набављен у периоду од
1935-1941 године 1. Све те капе су из другог
периода развоја кепија, те се смештају у време
после 1882. године. Ова капа је први пут у
Србији формацијски установљена 1870. године.
Израђена
је
према
француском
узору.
Најкарактеристичнијe деловe на овој капи
представљају осмоелиптични крст на темену
капе и тробојна српска рипсана розета испод
које се, у првој етапи развитка оглавља, налазила
овална
метална
кокарда
са
краљевим
монограмом. 2 У другој фази запажен је метални
владарев монограм на борту, тј. ободу капе.
Интересантно је да се само на једној од
поменутих капа које баштини Војни музеј, а која

3
4
5

1

2
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
средине 19. века.7 У спољнополитичком погледу,
нарочито 90-тих година 20. века, у одевном
смислу, Србија се све интензивније окретала
руским царским узорима. Цар Александар III је
1881. године увео тзв. националну униформу и
посебан мундир, копоран, који ће овладати
српском униформом 1896. године заједно са
оглављем коришћеним у парадне сврхе, тзв.
калпаком. Као део службено-свакодневне
униформе користила се шапка. Кепи је
дефинитивно истиснут 1896. године, као и блуза
М.1882, која је одражавала нови државни статус
Краљевине Србије и Милана Обреновића, и са
својим инсигнијама наликовала пруском узору.
Пруска је била пример уједињења, који је са
тачке гледишта ондашњих власти, могао добро
послужити као узор Србији у напорима такве
врсте.
Када је реч о капи као показатељу
друштвено-политичког контекста и инклинација
владара,
вредна
помена
је
драгоцена
фотографија коју баштини Библиотека Града
Београда, објављена у значајном делу г. Бапца и
проф. Васића 8. Она представља коњичког
капетана
Лазара
Ђокића
и
гардијског
потпоручника
Петра
Нушића,
краљевог
ордонанс официра. Фотографија је начињена у
Неготину 1884. године. Првопоменути официр је
већ тада носио шапку, капу руског модела која је
званично установљена у Србији тек 1886.
године. Гардијски нижи официр носио је кепи,
типичан за ордонанс официре. Познато је да је
Гарда била елитна јединица. Уз то, реч је о
важној функцији ордонанса. Ипак, један од
нижих официра на фотографији носио је шапку,
што би могло да побуди претпоставку да је
окренутост Царској Русији могла да потисне,
барем унеколико, егзистенцију капе француског
кроја.
Након неуспешног и злосрећног српскобугарског рата 1885-86. године, владар је
потиснуо униформу М.1882, заменивши је мање
упадљивом и једноставнијом. Намеравао је да
одузимањем спољњег сјаја војном оделу, казни
официрски кор који је очигледно показао вишак
неоправданог самопоуздања.9 Године 1900, краљ
Александар Обреновић поново је увео

декоративну и бљештаву униформу за
официрски кор 10, не би ли га привукао себи.
Осврнимо се поново на изглед самог
кепија. На њему се налазила розета у виду
рипсане српске краљевске тробојне ознаке и
перјаница као парадни елемент. Да је могло бити
одступања од правила говори и чињеница да су
посебним Решењем, кепији за време српскотурског рата избачени из употребе и смештани у
магацине, док је шајкача прославила српског
војника и официра.11 Рецимо и то, да је редов
још 1870. године приликом увођења шајкаче,
носио и кепи, додуше мање декоративан у
односу на официрски, као део парадне униформе
12
, што представља одређену радикализацију
униформе. И у другој фази развоја, кепи су
носили официри и за свакодневну употребу и за
параде, с тим што је официрски парадни кепи
био снабдевен и перјаницом. Чак су и војници и
подофицири носили кепи, истина скромније
украшен, само у свечаним околностима, и са
перјаницом од коњске длаке.13 Истини за вољу,
то није преседан, будући да је 1847. године шлем
са шиљком, тзв. пиклхаубе био ношен од стране
свих хијерархијских рангова почев од војничког.
Почетак важних измена у одевању
дешава се у мају 1881. године, а почетком 1882.
године, уведен је и „гуњић“, блуза од плаве чоје,
која је истиснула дотад присутну мрко-браон
боју. Претпоставља се да је мрка боја замењена и
зато што је подсећала на аустро-угарске одевне
обрасце. Красила је граничаре и аустро-угарску
артиљерију, а плава боја сматрана је „народном“.
14
Ипак, не заборавимо да је генералски чин
одскакао од уобичајених боја официрских
кепија, тако да је 1873 године донет Пропис по
којем наилазимо на угаситоцрвене кепије.15
Збирка Војног музеја садржи неколико
фотографија које недвосмислено указују на
кокарде без монограма. На фотографији под
инв.бр Р-7055, приказани су официри првог
пешадијског пука, пешадијске бригаде, за
успомену команданту бригаде поптпуковнику
Кости Бучевићу из 1875. године. Такође,
фотографија под инв.бр. Р-7033, приказује
официре Неготинског гарнизона из 1879. године
10
11
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КОРЕНИ
са генералом Милојком Лешјанином, а на
фотографији
војници
носе
кепије
без
карактеристичног
владарског
монограма.
Фотографија под инв.бр. Р-7025, приказује
војнике артиљерце са кепијима без владарског
монограма, а односи се на 1888. годину.
Својеврсну пикантерију представља фотографија
под инв.бр. Р-7702, која приказује генерала
Косту Протића са парадним кепијем без
монограма. Кад је у питању присуство ознака на
капама, требало би , као поткрепљење, истаћи и
документ који се односи на рачунску 1879.
годину. Тада је Министарство извршило велике
набавке материјала. Овде се детаљно наводи чак
и набавка дугмади, као и бројних војних
инсигнија, кокарди, перјаница и сл. Евидентно је
да недостаје помен ознаке за капе. Даље,
непосредно уочи рата донет је Пропис за
походну одећу целокупне војске, 5. јуна 1876.
године. Он је обухватио првенствено промену у
униформи старешина који су на капама носили
ознаке чина и положаја. Шајкаче и њени типови
у зависности од рода и ранга старешине,
подробно су описане. Чак и на шајкашкој капи
се не помиње присуство кокарде, те самим тим и
краљевог монограма.16 Наиме, по Пропису за
одело војске из 1870. године, уводи се шајкашка
капа, а сви рангови и стајаће и народне војске су
је носили без кокарде. Чини се да је Пропис и не
установљава. Типичан пример произвољности
која је владала војном капом је фотографија
Архива Царичић, а дело је Анастаса Јовановића.
Ова фотографија приказује пешадијског мајора
Димитрија Караџића који, иако виши официр,
нема никакве испуске у виду гајтана на ободу
капе 17, док пуковник Бучевић Коста на
фотографији у власништву Војног музеја под
инв.бр. Р-525, има на шајкашкој капи два златна
ширита.
Фотографија из 1888. године на којој су
приказани официри 7. пука, показује неку врсту
равноправности француског кепија и руске
шапке. Такође, исту ствар сугерише фотографија
из 1888. године, која приказује питомце 19. класе
Војне академије са старешином, а у власништву
је Историјског музеја Србије. Обе поменуте
фотографије су дело браће Де Жонг.18
Што се снабдевања униформом тиче, још
средином 19. века се у Србији створио слој
посредника, тзв.лифераната, али и домаћих

трговаца и занатлија, којима су војне набавке
биле атрактиван вид потоњег економског
напретка. Њихов циљ је био да овладају
тржиштем и пруже отпор увозу аустро-угарске
индустријске робе која је, тада, била довољна за
потребе становништва и војске у Србији.
Мотивисана војним набавкама, полако се рађала
и домаћа индустрија која ће од 70-тих година 19.
века, умногоме бити запажена.19 На крају
19.века, појављује се Официрска задруга која је
бринула о снабдевању униформом. У највећем
броју случајева разноликост форми одела био је
последица удовљавања испоручилаца официрске
опреме жељама муштерија.20 По М. Милићевићу,
уврежио се обичај да на војној одећи нижи
официри немају сиве поставе, него црвене, по
угледу на више старешине.21 Упадљива је
чињеница да је на овакво понашање официра
постојао велики број пријава, али да се та пракса
ипак одржала, штавише, тај обичај се одомаћио.
Претпоставимо да је власт толерисала овакве
испаде, јер су се дешавали током бурних 70-тих
година 19. века, те је, можда, намерном
радикализацијом одела, пружала осећај исте
хијерархијске припадности нижих и виших
официра. Ипак, све ово је само у домену
претпоставки. Лични фактор и проблеми везани
за набавку одиграли су најзначајнију улогу у
постојању шаролике палете униформи, па тако и
војне капе.
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Кепи пешадијског потпоручника из 1886. године,
Власништво Војног музеја инв. бр. 7486
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Marijana Jovelić, custodian
The Military Museum, Belgrade
Summary

CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF „KEPI“, THE CAP OF A FRENCH
CUT, IN THE COLLECTION OF THE MILITARY MUSEUM
The collection of caps represents a great part of the Military museum department and, within it, there
are caps of a French cut, the so-called "kepi". They are important because they represent the small, but
precious part of the original pieces of the uniform in Serbia in 19th century. It seems that this headdress,
introduced in the Serbian army in 1870, had some particularities which could be explained by the social and
political circumstances. From the 2nd half of the 19th century, particularly, Serbia was marked by faster
capitalistic development and by the penetration of the foreign capital, together with the increase of the
central state appliance and army forces. It is noticeable that among the 18 headgears, in property of the
Military museum, one of them has a king's monogram. All caps are from the period after 1882.
From 1886, as a part of the official garment, "shapka" made its appearance and "kepi" was slowly
expulsed, representing the parade cap. It could be presumed that the central power tolerated significant
deviations from the garment rules, because those deviations occurred during the 2nd half of the 19th century.
Maybe, the deliberate garment radicalization gave the sense of belonging to the same hierarchy belonging
between the lower and higher officers. Nevertheless, all these things are in the domain of presumptions.
Personal factor and problems connected with the purchase, played the most important role in the existence of
a diverse uniform palette, and thus of the military cap.
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Нинослав Станојловић, проф.

УДК: 012 Цветић Е. ; 378:929 Цветић Е.

Jaгодина

ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ РАДОВА ЕМИЛА Ј. ЦВЕТИЋА

Л

ичност и дело професора Емила Ј.
Цветића (Београд, 1876–Београд,
1930)1, зачетника научног и методолошког
приступа
проучавању
богате
прошлости
Јагодине и животописа знаменитих Јагодинаца,
нису обрађени у мери у којој, овај вредни и
предани културни и просветни прегалац,
заслужује. Иако је у граду на Белици, живео и
радио непуних 12 година (1903-1915), задужио је
Јагодину, не само својом успелом професорском
службом, пре свега у гласовитој Мушкој
учитељској школи јагодинској, него и првим
истраживачким радовима на тему прошлости
овог
града,
заснованим
искључиво
на
оригиналној историјској грађи, сећањима старих
Јагодинаца и релевантном литературом.
1

Емило Ј. Цветић (1876-1930), рођен је у Београду, од
мајке Вере и оца Јосифа, среског начелника. По
потреби очеве службе, породица Цветић стално се
селила по Србији, тако да је Емило основну школу
учио у Богатићу и Шапцу, а гимназију у Шапцу,
Пожаревцу, Неготину и Зајечару, где је матурирао.
Потом је је на Филозофском факултету Велике школе у
Београду,
на
одсеку
историјско-географском,
дипломирао 1899. године, са првом генерацијом
студената гласовитог јована Цвијића, који му је био и
остао узор до краја живота. Као суплент и професор
службовао је, до 1903. године, у гимназијама у
Крагујевцу, Чачку, Нишу и Врању. У јагодинској
Мушкој учитељској школи радио је од 1903. до 1915.
године, истовремено хонорарно предавајући и у
овдашњој гимназији, Занатско-трговачкој школи ( где
је био и управник) и Приватној женској гимазији.
После преласка Албаније, као обвезник чиновничког
реда, обрео се у Солуну, где је у тамошњој српској
гимназији радио до 1918.године.По доласку у
ослобођену земљу кратко је предавао у Првој
београдској гимназији, да би , од 1919 до 1924, године
радио у Етнографском музеју у Београду.Када је
отворена Виша педагошка школа, постављен је за
професора географије у истој. На тој дужности је
изненада преминуо 1930. године. Осим што се бавио
научним радом, био је активан у многим удружењима,
нарочито у Српском географском друштву, чији је
један од оснивача био. Није се женио, тако да су, после
смрти његове сестре Олге Цветић, наставнице у
пензији, његови посмртни остаци, 1957. године, из
гробнице породице Цветић, на београдском Новом
гробљу, прекопани.

Нажалост, Јагодина и Јагодинци нису се
достојно одужили овом знаменитом Србину,
чешког порекла, изузимајући штампање репринт
издања његове познате студије Стара Јагодина
(прво издање 1905; друго издање 1988).
Иницијативе потписника ових редова да једна
јагодинска улица понесе Цветићево име,
односно да се установи награда Емило Ј.
Цветић, која би се додељивала за допринос
развоју локалне историографије, нису уродиле
плодом2.
Прилика је, да се, поводом осам деценија
од Цветићеве смрти, подсетимо на његов
немерљив допринос оснивању и развоју
2

65

Опширнију биографију Емила Ј. Цвеитћа, радну и
животну, потписних редова припрема за наредни број
Корена, а у поводу 135 година од његовог рођења.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
јагодинске историографије. Објављивање грађе
за библиографију његових радова овом
пригодом, сматрамо скромним прилогом биобиблиографији овог значајног проучаваоца старе
Јагодине3.
У наставку следи попис објављених
радова Емила Ј. Цветића, које смо, до сада,
успели пронаћи педантним истраживањима у
Народној библиотеци Србије, Универзитетској
библиотеци у Београду, као и у библиотекама
Одељења за етнологију Филозофског факултета
у Београду и Педагошког факултета у Јагодини.

7. Споменици старе Јагодине. Јагодина.
Штампарија Ђорђевића и Гилића,1908, стр. 30
са сликама (Одштампано из Извештаја Мушке
јагодинске учитељске школе за 1905-6-7. год.)
8. Јагодина од XVI до XVIII века,
Српски Књижевни Гласник, књ. XXII, св. 12,
Београд 1909, стр. 919-926
9. Прилог историји наших првих
основних школа, Наша школа, год.III, св. 8,
Јагодина 1909, стр. 144-148

1. Стара Јагодина. Пети,шести и седми
годишњи извештај Српске Краљевске Мушке
учитељске школе, 1902-03, 1903 и 1904-1905,
Јагодина 1905, стр. 3-37

10. Новопазарски санџак .Јагодина.
(издање Мале научне библиотеке4). Штампарија
Ђорђевића и Гилића. 1909, стр. 32 + 1
географска карта

2.
Стара
Јагодина.
Географскоисторијска
расправа.
(Одштампано
из
Извештаја Мушке јагодинске учитељске школе,
штампаног 1905 год ). Јагодина. Штампано у
Штампарији Ђорђевића и Гилића. 1905. стр. 37 +
II
Литература (I – II стр.)

Научна библиотека, 2.
11. Прилози за историју наших
основних школа. Јагодинска основна школа
до 1850. г. , Учитељ , књ. XXIX, Београд 19091910, стр. 184-196

3. Неколико статистичких података о
насељима у Јагодинском окружју 1836-1839,
Дело, књ. 42, св. 2 , Београд, Фебруар 1907, стр.
238-244

12. Споменици Јагодине. Извештај
Српске Краљевске Мушке учитељске школе,
Јагодина 1909-1910, стр. 3-43

4.
Споменици
старе
Јагодине,
Извештај Српске Краљевске Мушке учитељске
школе, 1905-07, Јагодина 1907, стр. 3-30

13. Јагодинска основна школа до 1850.
г. Допуњено издање. Београд.
Нова штампарија Давидовић ,1910, стр.
40

5. Српско-руски бојеви код Соко-Бање
и Варварина, Дело, књ. 44, св. 3 , Београд,
Септембар 1907, стр. 429-430

14. Споменици Јагодине. I. Јагодина , (
издање аутора ), Уметничка
Штампарија Гутенберг М. Стефановића,
1910, стр. 43 са сликама

6. Константин Немања у Јагодини ,
Српски Књижевни Гласник, књ. XVIII, св. 9,
Београд 1907, стр. 676-679

3

(Садржај: 1. Аврам Петронијевић. 2.
Стевча Михаиловић. 3. Атанасије Ивановић. 4.
Јагодинска основна школа )

Добар део писане заоставштине Емила Ј. Цветића,
пронашао је и откупио др Федор Никић, за време
окупације 1942. године, у једној антикварници у
београдској Балканској улици. Касније је исту предао,
делом и продао, Архиву САНУ, где се води као
Историјска збирка, бр. 14475/1-14 и чува у две регистар
кутије. Овом приликом нисмо пописали Цветићеве
необјављене рукописе.

4
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Са окружним јагодинским ветеринаром Данилом
Јанковићем (1873-1915) Емило Ј. Цветић је покренуо
1909. године, Малу научну библиотеку, у Јагодини. Од
16 планираних књига, до 1912. године изашло је свега
6.

КОРЕНИ
Posebni otisak iz Narodne starine

15 Амундзен на Јужном полу, Венац,
књ. III, св. 10, Београд 1912, стр.
589-591

25. Географија наше Краљевине за
ученике IV разреда основне школе. Уз ову
књигу иде Атлас са картама свих области у
бојама. Београд, Издање Књижаре Време , 1925,
стр. 93 + 8 л. са географским картама
Географија за народне, грађанске и
учитељске школе. А) Народне школе, III (наслов
на корицама) : Географија наше Краљевине по
областима за IV разред

16. Ђура Јакшић у Јагодини, Српски
Књижевни Гласник, књ. XXVIII, св. 7, Београд
1912, стр. 522-528
17. Новопазарски Санџак. (са једном
картом). Друго издање. Јагодина,
(издање Мале научне библиотеке), Нова
штампарија Адама Глигоријевића и сина, 1912,
стр. 32+ 1 географска карта

26. Географија у нашој гимназији, (s.l.
, s.a.), стр. 10

Мала научна библиотека,3

27. Јован Курсула.Неколико нових
података биографских, Венац, књ. X, Св. 4-5,
Београд 1925, стр. 338-342

18. Споменици Јагодине. II. Ниш
(издање аутора).Уметничка
Штампарија
Гутенберг
М.П.
Стефановића, 1914, стр. 43 са сликама

28. Стефан–Стевча Михаиловић
Гласник Етнографског музеја у
Београду, I , Београд 1926, стр. 1-10

(Садржај : 1. Михаило Илић. 2. Светозар
Марковић. 3. Ђура Јакшић )

29. Из историје старе Јагодине,
географско-историјска расправа, (СИЗ за
културу СО Светозарево и Педагошка академија
у Светозареву ),
Штампарија ГИД Нови пут Светозарево,
Светозарево 1988, стр. 405

19. Сарајлија у Јагодини 1834. год.,
Венац, књ. VI, св. 4, Београд 1921,
Стр. 224-226
20. Витез Деспота Стевана. Приповетка
из српске прошлости, Београд.
Издање Свесловенске књижарнице М.Ј.
Стефановића и Друга, 1921, стр.145 +2
Скалицки : Поговор ( 1-2 стр. )

Уместо закључка
У поводу осамдесетогодишњице од
смрти, у ширим круговима, неправедно
заборављеног професора Емила Ј. Цветића
(1876-1930), историчара, географа, етнографа,
зачетника научног приступа проучавању
прошлости Јагодине, потрудили смо се да, овим
скромним, горенасловљеним прилогом, укажемо
на живот и рад овог културног и просветног
прегаоца старе Јагодине. Грађа за библиографију

21. Из старих добрих времена, Венац,
књ. VII, св. 3, Београд 1922, стр.
140-143
22. Прерани покојници. Данило
Јанковић, Венац, књ. VIII, св. 6, Београд
1923, стр. 413-414

5

23. Љубав према домовини , Венац, књ.
IX , св. 5-6, Београд 1924, стр.
431-434
24. Vrenčevići, U
Tipografija d.d. ), 1924, str. 9

Zagrebu,

,

(Tisak
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Осим у набројаним часописима, по наводима самог
Цветића, из Службеног листа за 1914. годину,
објављивао је радове и у Просветном гласнику,
Наставнику, Гласнику Српског географског друштва,
Босанској вили и у зборнику радова Преглед географске
литературе о Балканском полуострву, али до истих
нисмо могли доћи. Такође је објавио радове у
зборницима са Првог, Другог и Трећег конгреса
словенских географа и етнографа у Прагу, Варшави и
Београду (1924. 1927 и 1929.) али су нам и они били
недоступни.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
радова проф. Цветића указује на значајног
ствараоца, са ових наших простора, без чијих
студија и чланака, савременим историографима,
који се баве историјом Јагодине, било би
незамисливо
свако
даље
истраживање.
Племенита намера потписника ових редова да се
издају репринт издања свих Цветићевих дела,
везаних за прошлост старе Јагодине, уз пригодну
биографију и комлетну библиографију, којим
поводом се исти два пута, званично, обраћао
Управном одбору и колегијуму Завичајног
музеја у Јагодини, није уродила плодом. Свим
следбеницима
Цветићевог
дела,
правим
поштоваоцима и зналцима богате јагодинске
историје, остаје нада да ће, у блиској
будућности, неправда према овом знаменитом
Србину, бити исправљена.
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Prof. Ninoslav Stanojlović
Jagodina
Summary

MATERIALS FOR BIBLIOGRAPHY OF EMILO J. CVETIĆ
There is no doubt that Emilo J. Cvetic was one of the most significant historians and explorers of all
past times of Jagodina. The work is dedicated to bibliography of Emilo J. Cvetic, excatelly, to materials for
all important historical works (bibliography of mentioned author).
Like a cultural, historian and educational worker and enthusiast, Emilo J Cvetic wrote a great
number of significant works, not only about local history of Jagodina and region of Pomoravlje, but also
about some questions of world history or actual moments in the time (Amundsen on the South Pole). The
most important part of his work certainly were his books and studies about history of Jagodina.
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КОРЕНИ

Др Милета Марковић, Јагодина

УДК: 94(=163.41)(6-17)"1915" ; 355.11(=163.41)(6-17)"1915"

ЈАГОДИНЦИ У СЕВЕРНОЈ АФРИЦИ 1915. ГОДИНE

П

па је убрзо пребачен у Француску, и учио је
школу у француском граду Мо у школи „College
de Meaux”. У исто време у Француској су учили
школу Милан Достанић из Јагодине (школа
„Ecole Primaiere Superieure Professionelle” Pons)2,
затим, Божидар Ђорђевић из Кавадара,
Станимир Милосављевић и Станоје Р. Поповић,
обојица из Свилајнца.3
2) У Северној Африци је учио Средњу
музичку школу Миладин (Ристе) Васић, чији су
синови били познати музичари Данило (Дане) и
Петар (Пера). Миладин је касније прешао у
Француску и тамо завршио школовање. У
Јагодини је између два светска рата имао свој
гудачки оркестар, који је свирао на славама и
свадбама. Важио је за угледног грађанина
Јагодине а синови су му свирали салонску
музику у хотелу „Мажестик” и у „Лотос бару” у
Београду.
3) Јован Радовановић из Трнаве (чији је
син Милан, рођ. 1922.године). У Африци је
Јован, као рањеник, био лечен а потом је похађао
и завршио с одличним успехом курс шивења.
Његова диплома на француском језику с
преводом налази се у Архиву града Јагодине.
4) Милан Лазаревић, познат под
надимком „Белопројић”. Он је по повратку из
рата био учитељ у Јагодини где се оженио и
створио породицу.
5) Станимир Раковац је као студент
медицине био распоређен у Бизерти. Ту су већ
били француски лекари и санитетско особље
који су улагали велике напоре за излечење
српских војника.4 Раковац се у то време надалеко
прочуо што је примио једну вакцину у
експерименталној
фази,
па
на
питање
француских лекара зашто је он то примио а не
неки војник одговорио: „Ја сам не само
медицинар него и родољуб”. За тај чин је добио
највеће француско одликовање. У тој болници, у
којој је радио Раковац лечени су најтежи
болесници, а међу њима је била и чувена српска
јунакиња Милунка Савић, носилац Карађорђеве

рви светски рат донео је велика
страдања српском народу с губитком
скоро половине мушког становништва и трећине
укупног становништва. Србија је тада имала за
противника непријатеља с огромном техничком
војном снагом и неизмерном мржњом против
српства и православља. Губитак мушког
становништва огледао се много година после
рата у смањеном наталитету и осетном паду
новосклопљених бракова. Само у 1914. години
губици српске војске износили су 132.000
војника а војску је после тога захватила и
епидемија тифуса од кога је оболело око 100.000
српских војника. Ратних инвалида после рата
било је око 75.000.1
Хиљаде војника Краљевине Србије
оставили су своје кости у снежним планинским
гудурама Албаније при повлачењу 1915. године.
Војници су од изнемоглости падали и поново
устајали да би најзад умирали од глади и зиме.
Ту је било и 40.000 дечака, све малолетници од
16 до 18 година старости, које је Српска влада
непромишљено мобилисала, а од којих је остало
у животу само 8.000. И када су исцрпљени
дошли на обале Јадранског мора у Драч, Медову
и Елбасан, француска и италијанска влада нису
их хтеле одмах прихватити (све до ултиматума
цара Николаја II да им одмах пруже помоћ), тако
да је због тога умрло још 40.000 српских
војника. И онда је настала евакуација у Грчку, па
одатле делом у Северну Африку у територије
под француском колонијалном управом и с
француским језичним подручјем.
Премало је писаних споменика (књига,
чланака, извештаја) који би могли дати потпуне
податке о избеглим српским војницима у
Северној Африци. Још теже је установити број
као и имена и презимена умрлих војника у
тамошњим болницама.
У писаним документима од Јагодинаца у
Северној Африци у то време помињу се:
1)
Властимир
Адамовић,
стриц
јагодинског психијатра др Предрага АдамовићаЏамића, који је кратко време боравио у Африци,

2
1

3

Л. Николић: Србијо мајко и маћехо, Чајетина, 2010,
стр. 29.

4
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Велика Србија, Солун, бр. 10, 19. април 1916.
Велика Србија, Солун, бр. 30, 9. мај 1916.
Лука Николић, цит. дело, стр. 141.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Власти старе и нове Југославије, а и
данашња власт, нису довољно учинили за
одржавање гробова умрлих српских војника у
Северној Африци од последица ратних страхота.
Њихова гробља су неуређена и запуштена.
Јунаци су заборављени.
Иако није везано за горњу тему, треба
споменути, да се не заборави, и погибију у том
рату још једног Јагодинца–капетана Драгомира
Адамовића-Џамића. Овај Јагодинац је погинуо 3.
на 4. децембар 1916. године изнад села Бач код
Битоља, а капетановој сахрани 5. децембра
присуствовао је и Марко Марковић (отац аутора
овог текста), који је покојников рођак. На
сахрани је био присутан и војвода Степа
Степановић, који је питао (мислећи на ауторовог
оца): „Ко је војник који плаче поред одра?” – „То
му је брат”, одговорили су му. Касније је,
посредством Марка Марковића, тело овог хероја
пренето у Јагодину и почива на Јагодинском
гробљу у гробници породице Адамовић-Џамић.
Копија дозволе Команде да Марко Марковић
може присуствовати овој сахрани налази се у
Архиву града Јагодине.

звезде и два ордена француске Легије части, а
једина је жена на свету која је одликована
француским орденом Ратни крст са златном
палмом. С Раковцем је 1915. радио велики
хуманиста др Петар Зец, који је за време Другог
светског рата био председник Црвеног крста
Србије и радио на помагању и спашавању
десетине хиљада Срба и Словенаца из
окупираних подручја.5
6) Др Милутин Велимировић, био је
лекар болнице у Бизерти. Тамо је дошао из
санитета Команде Резерве трупа. После
завршетка рата био је управник болнице у
Јагодини.6 С доктором Велимировићем је био и
др Душан Борић, касније професор Медицинског
факултета у Београду и члан САНУ, кога су
комунисти 1949. уклонили са факултета „као
неподобног”.
Од умрлих у болницама Алжира и
Туниса бележимо следеће из Јагодине и ближе
околине: Жика Јовановић (Јагодина), Милан
Јовановић (Поповић), Ђорђе Алексић (Ћићевац),
Тома Стефановић (Ћићевац), Бранислав Ристић
(Варварин),
Владимир
Белић
(Ћуприја),
Војислав
Прваловић
(Брзан),
Светозар
Глигоријевић (Драгово), Милорад Павловић
(Цикоте), Животије Симић (Опарић), Живојин
Станковић
(Јовац),
Милутин
Адамаовић
(Секурич), Милош Јеремић (Течић), Светомир
Марјановић (Војска), Сретен Марковић (Трнава),
Борисав Стефановић (Лепојевић), Душан
Стошић (Ћићевац).7

5

6
7

Др Петра Зеца су, нажалост, комунисти стрељали у
новембру 1944. године заједно са 150 најугледнијих
Срба у Београду.
Цит. дело, стр. 141.
Цит. дело, стр. 141-143.
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Оригинална диплома Јована Радовановића од
21. марта 1919. године с преводом с француског језика.
(Превод:
Надзорно покрајинско удружење
за професионално усавршавање
ратних рањеника
Ми (овде) потписани изјављујемо да је господин ЈОВАН РАДОВАНОВИЋ, српски ратни
рањеник, посећивао с највећим успехом, од 23. септембра 1917. до 28. фебруара 1919. курсеве
шивења и конфекције.
У то име предали смо му ову диплому.
Директор
(потпис)
Ним, 21. март 1919

Администратор
(потпис)

Професор
(потпис)

Печат:
Школа за преваспитавање
ратних рањеника
НИМ

Превео: Др Милета Марковић
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Mileta Marković, PhD
Jagodina
Summary

JAGODINIANS IN NORTH AFRICA 1915
This work is dedicated to serbian soldiers in The First World War (originally from Jagodina),
transported and situated in the North Africa, after the withdrowing from Serbia (1915) and tragical
expedition across Albania, during the autumn and winter 1915.
The paper presented some important informations about Jagodina soldiers, their war jorney, destiny
and living in the area of North Africa in the mentioned period.
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Мр Добривоје Јовановић

УДК: 373.3/.4(497.11)"1918/1941"(093.2)

Историјски архив Јагодина

ОСНОВНА ШКОЛА У СВИЛАЈНЦУ
ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
1918–1941
Апстракт: Прве послератне године биле су обележене многобројним тешкоћама. Успешнијој настави
сметало је недостатак учила, књига, сиромаштво становништва. Током године школа је ипак у све већој мери
остваривала своју функцију. Многобројне активности ђака и наставника школе доприносиле су бржем
културном развитку и обележавању значајних локалних и националних догађаја. Посебно су наставници
учествовали у раду свих удружења и школа у Свилајнцу, дајући значајан допринос на формирању свести ђака и

становништва.

Ш

течаја док је у мешовитом другом течају рад
преузео
до
доласка
учитеља
Велимир
Димитријевић.
Због повећаног броја уписа ђака,
одлуком министарства просвете од 3. септембра
1919. године у школи је отворено једно ново
одељење првог разреда. У први разред почетком
школске 1919/1920. године већ је било уписано
180 ђака, а пошто је упис и даље трајао очекивао
се упис преко 200 ђака. По отварању новог
4
одељења, тражио се пријем још једног учитеља.
Настава се са тешкоћама одвијала у свим
одељењима, а посебно у трећем и четвртом
течају. Није се у потпуности савладало
предвиђено градиво. Као разлог наведено је: што
су деца услед рата физички доста слаба и
психички нестабилна, због чега нису могли да
савладају обимно градиво, што су ђаци
школу;
што
се
нередовно
посећивали
предвиђено време за рад преко распуста није
искористило, јер ђаци нису долазили у школу;
што је прошле године један од течаја био без
редовног наставника, због чега није постојала
могућност за бржи рад. Зато је од стране
учитеља течајева Милорада Катанића, Јевросиме
Лукић и Загорке Димитријевић упућен предлог
јануара 1920. године, да трећи течај остане до
краја школске године, а да почетком 1920/1921.
године уче редовно четврти разред. Овај предлог
5
је министар просвете одобрио 27. јануара.
Број уписаних ђака школске 1919/1920.
године био је 592: 312 ученика и 280 ученица.
Редовно је пратило наставу 259 ученика и 302

кола је наставила са радом одмах
по ослобођењу. Редовни рад је
започет 16. августа 1919. године. У школској
1918/1919. години било је уписано 308 ученика и
231 ученица, укупно 539 ђака. У први мушки
разред било је уписано 57 ученика, а њихов
учитељ био је Драгутин Новаковић; у први
женски разред било је уписано 59 ученица и 6
ученика, а учитељица је била Савина Новаковић;
у први мешовити разред било је уписано 20
ученика и 36 ученица, а њих је водила Босиљка
Милић; у мушко одељење првог разреда течаја
било је уписано 62 ученика, а учитељ је био
Петар Живковић; у другом одељењу течаја у
коме су такође били само ученици, било је
уписано њих 70, а са овим одељењем радили су
сви учитељи; у женском одељењу првог течаја
било је уписано 11 ученика и 66 ученица,
1
учитељица је била Јевросима Лукић ; у првом
одељењу другог течаја било је уписано 49
ученика и 50 ученица, учитељица је била Зорка
2
Димитријевић ; у мешовитом одељењу трећег
течаја било је уписано 37 ученика и 20 ученица,
ово одељење привремено је водио Никола
3
Маџарић. Због великог одсељавања ђака,
поново је извршен распоред. Укинута је
поподневна настава у првом мушком одељењу
1
2

3

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Учитељица трећег течаја,
у коме је било 64 ученица, била је Јевросима Лукић.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Према уписници Зорка
Димитријевић је водила трећи течај у коме је било 53
ученика.
АЈ, 66, 1916. На дан 1. децембра 1918. у школи су били
следећи учитељи: Драгутин Новаковић, Петар
Живковић, Велимир Димитријевић, Савина Новаковић,
Зорка Димитријевић, Зорка Поповић, Јевросима Лукић,
Босиљка Милић (Јовановић)

4
5
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АЈ, 66, 1916.
АЈ, 66, 1916.
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ученице, односно 31 ђак није редовно похађао
6
наставу.
У школској 1919/1920. години учитељи
су били: Драгутин Новаковић, који је у школу
дошао из Душановца 1. октобра 1891. године;
Милорад Катанић који је дошао из Луковице 23.
августа 1897. године; Зорка Димитријевић дошла
је из Боревца септембра 1894. године; Љубица
Јанковић у школи је радила од 29. фебруара
1896. године; Савина Новаковић дошла је из
Душановца октобра 1891. године; Јевросима
Лукић из Породина у школи је започела рад 10.
маја 1912. године; Босиљка Јовановић из
Лознице у школи је радила од 28. септембра
1907. године; Никола Маџаревић из Медвеђе,
учитељ у Свилајнцу од 23. јула 1919. године и
Светозар Митровић из Породина, који је рад у
7
школи започео 31. јула 1919. године.
Почетком школске 1920/1921. године
било је уписано укупно 565 ђака, и то 303
ученика и 262 ученице. У први разред било је
уписано 50 ученика и 46 ученица, у други разред
91 ученика и 98 ученица, у трећи разред 66
ученика и 68 ученица и у четврти разред 87
8
ученика и 50 ученица. У мушко одељење трећег
разреда, који је водио Драгутин Новаковић, било
је уписано 69 ученика. На испиту је било 62
9
ученика, од којих су двојица поновила разред.
Почетком школске 1921/1922. године
школа је имала девет одељења. Драгољуб
Милосављевић водио је мушко одељење
четвртог разреда у коме је било 60 ученика;
Босиљка Јовановић водила је женско одељење
четвртог разреда, у коме је било уписано 80
ученица. Наставу су до краја године похађале 64
ученице. На испиту је било 59 ученица и све су
10
успешно завршиле разред. Светозар Митровић
водио је мешовито одељење трећег разреда у
коме је учио 31 ученик и 20 ученица; Љубица
Јанковић водила је мушко одељење трећег
разреда са 49 ученика. На испиту је било 48
ученика, а у четврти разред прешло је њих 45;
Савина Новаковић водила је женско одељење
трећег разреда са 47 ученица; Јевросима Лукић
водила је мушко одељење другог разреда у коме
је било 63 ученика; Зорка Димитријевић водила
је женско одељење другог разреда са 40 ученица;
Наталија Младеновић водила је мушко одељење
првог разреда са 40 ученика и Ружица
6
7
8
9

10

Милосављевић, која је водила женско одељење
првог разреда са 51 ученицом. На крају године
11
било је укупно 455 ђака.
У школској 1922/1923. години било је
уписано укупно 406 ђака. Због великог броја
ђака школа је имала и ове године девет одељења.
У први мешовити разред, који је водила Босиљка
Јовановић, било је уписано 21 ученик и 39
ученица; у женско одељење другог разреда код
учитељице Јевросиме Лукић 46 ученица; у
мушко одељење другог разреда код учитеља
Драгољуба Милосављевића 44 ученика; женско
одељењe трећег разреда водила је Зорка
Димитријевић, а било је уписано 47 ученица;
мушко одељење трећег разреда, са уписаних 48
ученика, водио је Димитрије Мудрић. Женска
одељења четвртог разреда водиле су Ружица
Милосављевић и Љубица Јанковић са 40
односно 43 ученице. Из одељења Ружице
Милосављевић главни испит полагало је 37
ученица, и све су са успехом завршиле четврти
разред. Из одељења Љубице Јанковић 31
ученица је редовно посећивалa наставу. На
главном испиту било је 29 ученица и све су
12
успешно завршиле разред. Мушко одељење
истог разреда водио је Никола Вујић, који је у
свом одељењу имао 40 и мешовито одељење
истог разреда, који је водио Светозар Митровић,
који је поред уписаних 30 ученика, у свом
одељењу имао и 13 ученица. На испиту је било
25 ученика и 12 ученица. Сви су положили
13
разред.

Следеће школске 1923/1924. године
било је уписано 420 ђака. У мешовито
одељење првог разреда било је уписано 25
ученика и 39 ученица. Одељење је водила
Босиљка
Јовановић.
Драгољуб
Милосављевић је водио мушко одељење
другог разреда са 44 ученика, а Јевросима
Лукић је водила женска одељења трећег и
четвртог разреда са 37 ученица. У трећем
разреду учило је 20, а у четвртом 17
ученица. Редовно је посећивало наставу 14
ученица четвртог и 19 ученица трећег
разреда. Све ученице трећег и четвртог
11

12

АЈ, 66, 1916.
АЈ, 66, 1916.
АЈ; 66, 1917.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Драгутин Новаковић
одликован је 1907. године орденом Светог Саве V
степена, од стране Министра просвете.

13

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.

76

АЈ, 66, 1917. Савина Новаковић одликована је орденом
Св. Саве V степена 25. јуна 1923. године од стране
Министра просвете.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 28. Ружица Милосављевић
заменила је Савину Новаковић.
АЈ, 66, 1917. Светозар Митровић одликован је 26.
јануара 1923. године орденом Св. Саве V степена од
стране Министра просвете. Пре тога одликован је
Крстом Милосрђа новембра 1913. године, од стране
војног министра. На крају школске године Савина
Новаковић је пензионисана, а заменила је Ружица
Милосављевић.
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разреда, које су редовно долазиле у школу,
успешно су положеле завршни испит.14
Мешовито одељење другог и трећег разреда,
у коме је било 13 ученика и 38 ученица
водила је Зорка Димитријевић. Комбиновано
мушко одељење трећег и четвртог разреда са
48 ученика водио је Димитрије Мудрић.
Никола Вујић водио је мушко одељење
четвртог разреда, у коме је било 40 ученика.
Мешовито одељење, у коме је било уписано
9 ученица другог разреда и 29 ученика
четвртог разреда водио је Светозар
Митровић. На испиту је било из другог
разреда 6 ученица, а из четвртог 24 ученика.
Сви ђаци, који су били на испиту успешно
су положили разреде.15

редовно похађало 6 ученица. На главном испиту
17
је било 18 ученица и све су успешно положиле.
Светозар Митровић је вршио дужност
18
управитеља школе.
На крају школске године, у првом
разреду било је 14 ученика и 22 ученице, у
другом разреду 27 ученика и 23 ученица, у
трећем разреду 30 ученика и 31 ученица и у
четвртом разреду 36 ученика и 41 ученица, тако
да је било четири ученика више него на почетку
школске године. Редовно је похађало школу
само 163 ђака, односно 79 ученика и 83 ученице.
У старије разреде је прешло 68 ученика и 76
ученица, а разреде је понављало 11 ученика и 7
19
ученица.
Школске 1925/26. године било је уписано
укупно 115 ученика и 110 ученица. Први разред
је уписало 37 ученика и 43 ученице, други
разред 23 ученика и 18 ученица, трећи разред 23
ученика и 22 ученице и четврти разред 32
20
ученика и 27 ученица. Редовно је похађало
наставу 67 ученика и 77 ученица, што је било
око 70% ђака. У првом разреду је редовно
похађао наставу 21 ученик и 28 ученица, други
разред 13 ученика и 11 ученица, трећи разред 17
ученика и 16 ученица и четврти разред 16
ученика и 22 ученице. На испиту је било 65
ученика и 77 ученица. Успешно је положило
21
испит 59 ученика и 73 ученице. У женском
одељењу првог разреда школске 1925/26 године,
које је водила Јевросима Лукић, било је уписано
29 ученица. На испиту било је само њих 16, од
22
којих су две ученице поновиле разред.
Мешовито одељење трећег разреда
водила је Софија Тодоровић. Укупно је било
уписано 25 ђака: 22 ученика и 3 ученице. Четири
ученика није похађало школу током године. На

Сви учитељи су од школског надзорника
добили одличне оцене за свој рад у овој
школској години.
Школске 1924/1925. године смањен је
број одељења на осам, јер је било уписано много
мање ђака него предходних година. У овој
школској години било је уписано укупно 108
ученика и 115 ученица. У мешовито одељење
првог разреда, које је водила Љубица Јанковић
било је уписано 13 ученика и 19 ученица. У
мушко одељење другог разреда, које је водио
Светозар Митровић било је 28 ученика. У
женском комбинованом одељењу другог и
трећег разреда са учитељицом Софијом
Тодоровић радило је 28 ученица. Димитрије
Мудрић водио је мушко одељење трећег разреда
са 29 ученика. Из овог одељења наставу није
редовно похађало 7 ученика, и они су сви
поновили разред. На главном испиту било је 22
ученика. Само један ученик није положио
разред. Женско одељење истог разреда водила је
Боса Јовановић, у коме је било 25 ученица.
Четврти разред имао је три одељења, која су
водили: Драгољуб Милосављевић са 26 ученика,
Никола Грујић са 9 ученика и 18 ученица и
16
Јевросима Лукић са 25 ученица. Школу није
14
15
16

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 28.
АЈ, 66, 1917.
По одласку у пензију Јевросима Лукић је предложена
за одликовање. У образложењу в.д. школског
надзорника Вукосава Жунића, о њој је написано:
радећи у млавском срезу, недељом и празницима је
обучавала женску децу домаћем газдинству и женском
раду, због чега је била награђена од стране Министра
просвете. За време балканских и првог светског рата до
окупације била је добровољна болничарка у
свилајначкој болници. Била је и члан Црвеног крста.
После рата, пуних 7 година била је председница
Женске подружнице у Свилајнцу и в.д. управитеља
Женске занатске школе. Када је почела рад у школи
било је 27 ученица и 4 шиваћих машина. Касније је у

17
18
19
20
21
22
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школи било преко 60 ученица и 8 шиваћих машина,а
школа је располагала са око 50.000 динара. Њеном
иницијативом у школу су примана и женска деца
погинулих и рањених војника са села. Ова деца су у
школи добијала бесплатно стан и огрев. Две године
преко зимских течајева радила је на описмењавању
сеоске деце потпуно бесплатно. У Женској занатској
школи отворила је курс кројења и ћилимарства. Била је
редован члан и добротвор Учитељског удружења,
Београдског женског друштва, Женског савеза, Женске
заједнице, Женског покрета, друштва Књегиње
Љубице, Црвеног крста, председник Одбора за руску
ратну сирочад и Ресавске библиотеке.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 28.
АЈ, 66, 1917.
АЈ, 66, 1916.
АЈ, 66, 3063.
АЈ, 66, 1313.
ИАЈ, Уписница бр. 30.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
испиту је било 15 ученика и 3 ученице. Само
23
један ученик је поновио разред.
Школске 1926/27. године било је уписано
139 ученика и 121 ученица. У женско одељење
другог разреда, које је водила Јевросима Лукић,
било је уписано 27 ученица. Јевросима Лукић је
16. маја 1927. године отишла у пензију, а рад са
овим одељењем наставила је новопостављена
учитељица Даница Ханчевић. У току школске
године једна ученица је одсељена, а 6 ученица је
ослобођено школе. На испиту је било 20
ученица, а само две ученице су поновиле
24
Мешовито одељење трећег разреда
разред.
имало је уписаних 17 ученика и 18 ученица. У
току године одсељено је 5 ђака, а даљег
школовања било је ослобођено 4 ученика и 6
ученица. На главном испиту било је 10 ученика
и 10 ученица. Сви су прешли у четврти разред.
Учитељ овог одељења је био Димитрије
25
Мудрић.
Почетком другог полугодишта школске
1926/1927. године у школи је било укупно 260
ђака. У првом разреду било је 67 ученика и 50
ученица, у другом разреду 25 ученика и 34
ученица, у трећем разреду 17 ученика и 18
ученица и у четвртом разреду 30 ученика и 19
26
ученица. У току године школу је напустило 78
ђака. Редовно су похађали школу: у првом
разреду 50 ученика и 39 ученица, у другом
разреду 15 ученика и 25 ученица, у трећем
разреду 10 ученика и 12 ученица и у четвртом
разреду 16 ученика и 15 ученица, односно
27
укупно 182 ђака.
Исте школске године
одличним успехом положило је 20 ученика и 23
ученице, врло добрим 20 ученика и 20 ученица,
добрим 11 ученика и 14 ученица и недовољним
успехом 3 ученика и 6 ученица. Неоцењених је
28
било 16 ученика и 10 ученица.
Скоро исти број ђака био је на почетку
1927/1928. године. У женско одељење првог
разреда, које је водио Станислав Грујић било је
29
уписано 37 ученица . Нередовно је посећивало
23
24
25
26
27

28
29

наставу у првом полугодишту 5 ученица а током
целе школске године 7 ученица; у друго женско
одељење првог разреда, које је водила Софија
30
Тодоровић било је 36 ученица. Нередовно је
наставу похађало у првом полугодишту 6
ученица, а толико и током целе школске године;
Живота Миливојевић, водио је мушко одељење
првог разреда, у коме је било 33 ученика. Током
године осам ученика нису похађали школу. На
главном испиту било је 24 ученика, а у старији
31
разред прешло је 23 ученика . У одељењу
Теофила Балетића био је 31 ученик. Два ученика
су нередовно похађала школу, а њих 6 никако;
Босиљка Јовановић, која је водила женско
одељење другог разреда имала је 33 ученице;
мушко одељење другог разреда Светозара
32
Митровића 30 ученика . Само један ученик је
нередовно похађао наставу; мешовито одељење
трећег разреда Данице Ханчевић имало је 24
ученице и 15 ученика. На испиту је било 15
ученика и 21 ученица. Само један ученик је
33
поновио разред. ; мешовито одељење четвртог
разреда, које је водио Гаврило Николић, имало је
27 ученика и 10 ученица. Један ученик и једна
ученица су нередовно похађали наставу, а
никако нису похађали наставу један ученик и
једна ученица. Редовно је похађало школу
34
укупно 217 ђака.
У мушко одељење првог разреда,
школске 1928/29. године било је уписано 53
ученика. У току године 2 ученика се одселило, а
један ученик се исписао. Није похађало школу
12 ученика, тако да је на испиту било 37
ученика. У старији разред прешло је 32 ученика,
30

31

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
АЈ, 66, 1916.
АЈ, 66, 2364. Према извештају школског надзорника
приближно исти су подаци, осим за ученике првог
разреда где се наводи да је редовно похађало наставу
39 ученика.
АЈ, 66, 1313.
АЈ, 66, 1313. Приликом прегледа рада у овом одељењу
јуна 1928. године, школски надзорник је похвалио рад
учитеља. Ђаци су течно и гласно читали и одлично
писали. Рачун, Наука хришћанска и вештине такође су
врло добро обрађене.

32
33

34
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АЈ, 66, 1313. Школски надзорник је извршио преглед
одељења Софије Тодоровић. Према његовом извештају
читање је било добро а писање мало слабије. Рачун је
слабије обрађен. Градиво из Науке хришћанске било је
неутврђено јер се брзо прелазило. Вештине су биле
доста добро обрађене.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Школски надзорник је
извршио преглед рада овог одељења јуна 1928. године.
У одељењу је било 25 ученика. Српски језик је по њему
правилно обрађен и успех је био одличан. Рачун је
такође био правилно обрађен, али градиво још није у
потпуности савладано, па је успех био мало слабији.
Наука хришћанска правилно је обрађена и успех је био
одличан. АЈ, 66, 1313.
АЈ, 66, 1313. Школски надзорник је рад Светозара
Митровића, јуна 1928. године оценио одличним.
АЈ, 66, 1313. Рад Данице Ханчевић је од стране
школског надзорника оцењен одличном оценом, као и
рад Гаврила Николића.
АЈ, 66, 3063. Из одељења Данице Ханчевић, у старији
разред прешла је 21 ученица и 14 ученика. Ове
школске године Вукосав Жунић постављен је за
управитеља основне школе и за вршиоца дужности
школског надзорника у Свилајнцу.

КОРЕНИ
док је 5 ученика поновило разред. Учитељица у
35
овом одељењу је била Надежда Митровић. У
женско одељење трећег разреда, који је водио
Ђорђе Вицановић, школске 1928/29. године,
било су уписане 34 ученице, док су се три
ученице током године уписале. На испиту је
било 34 ученица, а две су поновиле разред.
Школске 1929/1930. године било је
уписано 350 ђака: 161 ученик и 189 ученица. У
први разред било је уписано 56 ученика и 67
ученица, у други разред 39 ученика и 37
ученица, у трећи разред 33 ученика и 51
ученица. Мушко одељење првог разреда у коме
је било уписано 57 ученика водио је Светозар
Митровић. Из одељења је током године
одсељено 7 ученика и толико ученика није
похађало наставу. Разред није положило 4
36
ученика. У женско одељење трећег разреда
биле су уписане 42 ученице. Одељење је водио
Светолик Митровић. На испиту било је 38
ученица, а разред су поновиле њих 6. У четврти
разред било је уписано 33 ученика и 34 ученице.
У току године напустило је школу укупно 48
ђака. Само први разред напустио је 31 ђак.
Редовно је похађало школу 302 ђака.
Следеће школске 1930/1931. године било
је уписано укупно 414 ђака: 198 ученика и 216
ученица. У први разред било је уписано 85
ученика и 89 ученика, у други разред 49 ученика
и 48 ученица, у трећи разред 38 ученика и исто
толико ученица. У мушко одељење другог
разреда, које је водио Светозар Митровић, било
је уписано 49 ученика. У току године 10 ученика
се одселило, а двојица нису похађала наставу.
Сви остали су успешно положили главни
37
испит. У мешовито одељење трећег разреда,
које је водио Ђорђе Вицановић било је уписано
52 ђака. Разред је поновило девет ђака. У
четврти разред било је уписано 26 ученика и 41
ученица. У току године школу је напустило
укупно 25 ђака. Мушко одељење трећег и
четвртог разреда водио је Живота Миливојевић.
Мешовито одељење четвртог разреда водио је
38
Светолик Митровић.
Школске 1931/32. године мушко
одељење другог разреда имало је четрдесет и
једног ученика. Учитељица овог одељења била је
Загорка Вицановић. У току године два ученика
су се одселила, три нису похађали наставу и два

ученика су умрла. Разред су поновила два
39
ученика. Исте школске 1931/32. године мушко
одељење трећег разреда имало је уписаних 48
ученика. Одељење је водио Светолик Митровић.
Женско оделење трећег разреда водио је
Станислав Грујић до 14. октобра 1931. године, а
40
од тада Славка Чолаковић.
Школске
1932/33.
године
мушко
одељење другог разреда имало је 48 ученика.
Живота Миливојевић је био учитељ. У току
године 3 ученика је одсељено, 4 нису похађали
школу. Сви остали успешно су положили
41
завршни испит. Школске 1932/33. године у
мушко одељење трећег разреда било је уписано
55 ученика. Учитељ је била Загорка Вицановић.
Женско одељење трећег разреда, које је водио
Милан Марковић, имало је уписаних 59
42
ученица. Женско одељење четвртог разреда
водила је Славка Чапковић. У осам одељења
укупно је било 383 ученика и ученица
Школске
1933/34.
године
мушко
одељење другог разреда, које је водио Ђорђе
Вицановић, имало је 50 уписаних ученика. У
току године 2 ученика се одселило, док
четворица нису похађали школу. Разред је
43
поновило 4 ученика. Школске 1933/34. године
мушко одељење трећег разреда имало је
уписаних 48 ученика. Учитељ је био Живота
Миливојевић. У женско одељење трећег разреда,
које је водио Миодраг Васић, било је уписано 52
44
ученица.
Школске
1934/35.
године
мушко
одељење другог разреда, које је водио Милан
Марковић, уписало је 66 ученика. У току године
4 ученика се одселило, 3 нису похађали наставу.
Разред је поновило на главном испиту 7
45
ученика. Школске 1934/35. године у мушко
одељење трећег разреда било је уписано 50
ученика. Учитељ је био Ђорђе Вицановић. У
женско одељење трећег разреда, које је водио
Светолик Митровић, било је уписано 58
ученица. На крају школске године било је 218
ученика и 209 ученица. Четврти разред ове
школске године завршило је 48 ученика и 42
46
ученице.
Школске 1935/36. године школа је имала
осам одељења. Мушко одељење првог разреда
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ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Светозар Митровић
водио је и женско одељење другог разреда, јер је
учитељиц овог разреда била н боловању до краја
школск године.
АЈ, 66, 3063.

41
42
43
44
45
46

79

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Уписница бр. 30.
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водио је Живота Миливојевић, који је тада
одређен за привременог управитеља школе.
Женско одељење првог разреда водио је
Миодраг Васић. Мушко одељење другог разреда
водила је Калина Милутиновић, а женско
одељење истог разреда Загорка Вицановић.
Мушко одељење другог разреда, које је водила
Калина Милутиновић, имало је 68 уписаних
ученика. Током године 6 ученика се одселило.
47
Главни испит није положило 5 ученика.
Школске 1935/36. године у мушко одељење
трећег разреда, које је водила Славка Савић,
било је уписано 62 ученика. У женско одељење
трећег разреда биле су уписане 62 ученице.
Одељење је водила Славка Савић, а од 19.
48
септембра 1935. године Надежда Митровић.
Мушко одељење четвртог разреда водио је
Ђорђе Вицановић, а женско одељење истог
разреда Радмила Марковић. Веронауку су
предавали вероучитељи Павле Лукић, Петар
49
Петровић и Богомир Петровић.
Школске 1936/1937. године у први
разред било је уписано 100 ђака, у други 103,
трећи 116 и у четврти разред 110 ђака. Мушко
одељење првог разреда водила је Загорка
Вицановић, а женско одељење истог разреда
Радмила Марковић. Мушко одељење другог
разреда водио је Живота Миливојевић а женско
одељење другог разреда Миодраг Васић. У
мушко одељење другог разреда било је уписано
59 ученика. У току године одсељено је било 5
ученика, а један није похађао наставу. Разред су
50
поновила два ученика. Мушко одељење трећег
разреда водила је Калина Милутиновић, а
женско одељење истог разреда Ђорђе Вицновић.
У женско одељење трећег разреда било је
уписано 55 ученица. У мушко одељење трећег
51
разреда било је уписано 62 ученика. Мушко
одељење четвртог разреда водио је Радосав
Милутиновић, а женско одељење истог разреда
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Надежда Митровић. Четврти разред је исте
52
школске године завршило 114 ученика.
Школске 1937/38. године мешовито
одељење првог разреда водила је Милана Савић,
женско одељење истог разреда Надежда
Митровић, мушко одељење другог разреда у
коме је било 55 ученика водила је Загорка
Вицановић. Током године само се један ученик
одселио. Школе су ослобођена два ученика. На
53
главном испиту разред је поновило 5 ученика.
Женско одељење другог разреда водила је
Радмила Марковић. Мушко одељење трећег
разреда у коме је било уписано 66 ученика,
водио је Живота Миливојевић. Из овог одељења
54
само три ученика су поновила разред. Женско
одељење трећег разреда, у коме су биле уписане
53 ученице, водио је Миодраг Васић. У току
године шест ученица је ослобођено школе, а пет
пресељено из Свилајнца. Није било поноваца.
Мушко одељење четвртог разреда водила је
Калина Милутиновић, а женско одељење истог
55
разреда Ђорђе Вицановић.
Школске 1938/1939. године укупно је
било уписано 367 ђака. У први разред било је
уписано 46 ученика и 45 ученица, у други 35
ученика и 50 ученица, у трећи 52 ученика и 39
ученица и у четврти разред 56 ученика и 44
56
ученица.
Мушко одељење првог разреда
водила је Загорка Вицановић, женско одељење
57
истог
разреда
Калина
Милутиновић.
Мешовито одељење другог разреда уписало је 49
ђака. Одељење је водила Милана Савић. У току
године три ђака су се одселила, три нису
похађала наставу и један ученик је ослобођен.
58
Разред је поновило четири ђака.
Женско
одељење другог разреда водила је Надежда
Митровић. Мушко одељење трећег разреда у
коме је било 48 уписаних ученика, водио је
Ђорђе Вицановић. Из овог одељења два ученика
59
су поновила разред. Мешовито одељење трећег
разреда водила је Радмила Марковић. Одељење
је имало 47 уписаних ђака. Четири ђака је
поновило разред. Мушко одељење четвртог

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, књига бр. 6. Од 22. октобра 1935. године
мушко одељење трећег разреда водио је Радосав
Милутиновић. Због премештаја Славке Савић,
предавања у женском одељењу трећег разреда преузели
су остали учитељи. Од 23. октобра 1935. године у
школу су враћени Светолик Митровић и Надежда
Митровић, која је добила да води женско одељење
трећег разреда. Светолик Митровић није добио
одељење, већ је привремено додељење школском
надзорнику.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Уписница бр. 30.
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ИАЈ, Ф 197, књига бр. 6. По одласку Радосава
Милутиновића од 11. јануара 1937. године, предавања
у мушком одељењу четвртог разреда преузео је
Миодраг Васић, а од 5 фебруара Милана Савић,
новопостављена учитељица.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 33.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 34.
АЈ, 66, 1917.
Од 12. децембра 1938. године ово одељење је водила
Надежда Васић.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 33.
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разреда водио је Живота Миливојевић и
мешовито одељење истог разреда Миодраг
60
Васић.
Школске 1939/1940. године било је
уписано 360 ђака. У мушко одељење првог
разреда, које је водио Живота Миливојевић,
било је уписано 48 ученика; у женско одељење
истог разреда било је уписано 47 ученица, а
одељење је водио Миодраг Васић, а од 9.
новембра 1935. године Светолик Митровић. Пет
ученика је поновило разред. Мушко одељење
другог разреда водила је Загорка Вицановић, а
42 ученице женског одељења другог разреда
водила је Надежда Васић; мешовито одељење
трећег разреда са 42 ђака водила је Милана
Савић. Из овог одељења седам ђака поновило је
разред. Женско одељење трећег разреда са 43
ученица водила је Надежда Митровић. Из овог
разреда нико није понављао. Мушко одељење
четвртог разреда са 47 ученика водио је Ђорђе
Вицановић и 42 ђака мешовитог одељења
четвртог разреда Радмила Марковић Управитељ
61
школе био је Миодраг Васић.
На крају овог периода, односно школске
1940/1941. године, било је уписаних 324 ђака:
мушко одељење првог разреда имало је 36
ученика, учитељица Загорка Вицановић; женско
одељење првог разреда имало је 36 ученица,
учитељица Радмила Марковић; мушко одељење
другог разреда имало је 50 уписаних и четири
новодосељених ученика. Учитељ овог одељења
био је Живота Миливојевић. Само два ученика
било је одсељено. Сви који су полагали главни
62
испит, успешно су га положили ; женско
одељење другог разреда имало је 43 ученица,
учитељица Надежда Митровић; мушко одељење
трећег разреда имало је 46 ученика, учитељ
Ђорђе Вицановић; мешовито одељење трећег
разреда имало је 44 ђака, а само два ђака су
поновила разред, учитељица Надежда Васић;
мешовито одељење четвртог разреда 30 ученика
и 8 ученица, учитељица Милана Савић; женско
одељење четвртог разреда имало је 42 ученице,
63
учитељ Светолик Митровић.
Септембра 1941. године уписано је 403
ђака: 220 ученика и 183 ученица. Први разред
уписало је 103 ђака, други 91, трећи 107 и
четврти разред 102 ђака.
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ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ
За рад основне школе постојале су две
зграде. Обе су биле од тврдог материјала. Једна
је била сазидана 1887, а друга 1892. године.
Зграда код цркве била је двоспратна и имала је
осам учионица по 260 м³, ходник, две веће и
једну мању канцеларију и једну просторију за
оставу школских ствари. Зграда код „Записа”
имала је три учионице по 280 м³, ходник, једну
канцеларију и једну собу за оставу. Обе зграде
биле су у исправном стању и чисте. Станова за
учитеље није било, већ је општина плаћала
станарину учитељима. Простор око школе код
цркве био је величине 4.500 метара квадратних,
и састојао се од дворишта, игралишта и градине.
Школска башта била је ограђена. У дворишту је
била пумпа са добром пијаћом водом. Оштећење
на зградама у току рата износило је 3.600
динара.
До рата школа је располага са свим
потребним училима и намештајем. У току рата
уништен је сав намештај, чија је вредност била
процењена на 4.563 предратних динара. У школи
је, прве године по ослобођењу, било само
довољно табли и рачунаљки. Других наставних
средстава није било. Вредност однетих и
уништених књига износила је 8.960 динара.
Укупна штета износила је 17.123 динара.
Довољан број клупа и другог потребног
намештаја набављен је новцем из школске касе
64
већ у другој половини 1919. године. Нешто
касније набављене су карте краљевине СХС,
Балканског полуострва и Европе, као и метарске
мере у слици.
ДРУШТВА
Фонд за помоћ сиромашним ученицима
основан је одмах после рата и постојао је током
целог периода. Капитал фонда 1922. године
износио је 20.000 динара. Новац је дат државној
каси као инвестициони зајам са каматом од 7%.
Од имања фонд је имао једну зграду од слабог
материјала. То је било завештање добротвора
покојног Тоде Поповића. Вредност зграде била
је око 60.000 динара, а годишњи приход износио
65
У Фонду за помагање
је 7.200 динара.
сиромашних ученика школске 1929/1930. године
било је 130.000 динара.

ИАЈ, Ф 197. Уписница бр. 34.
ИАЈ, Ф 197. књига бр. 6.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
АЈ, 66, ИАЈ, Ф 197. књига 6.
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АЈ, 66, 1286. Извештај комисије о ратној штети.
АЈ, 66, 1286.
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Правила
Фонда за потпомагање сиромашних ђака основне школе Краља Петра I Вел. Ослободиоца у
Свилајнцу среза ресаавског
I
Име
Чл. 1.
Месни школски одбор оснива Фонд за потпомагање сиромашних ђака основне школе Краља
Петра I Вел. Ослободиоца у Свилајнцу среза ресавског, који ће се звати „Фонд за потпомагање
сиромашних ђака основне школе у Свилајнцу“.
II
Циљ
Чл. 2.
Циљ фонда: да потпомаже сиромашне ђаке нарочито оне без родитеља, у оделу, обући и
ђачким потребама.
III
Средства
Чл. 3.
Да би фонд могао остварити свој циљ предвиђају се ови приходи:
1. Суме које месни школски одбор својим буџетом предвиђа за потребе фонда.
2. Приходи од приређених забава, концерата и предавања.
3. Улози редовних чланова.
4. Улози великих добротвора, добротвора и утемељивача.
5. Поклони и завештања.
6. Интереси од капитала фонда.
IV
Чланови
Чл. 4.
Чланови фонда могу бити:
1. Велики добротвори који улажу једном за свагда 500 динара.
2. Добротвори који улажу једном за свагда 200 динара.
3. Утемељивачи који уложе једном за свагда 100 динара.
4. Редовни чланови, који улажу месечно по 1 динар.
V
Чл. 5.
Фондом управља месни школски одбор. Управу чине: председник, благајник, секретар и
чланови.
VI
Дужности
Чл. 6.
Дужност претседника:
1. Да сазива седнице и да на њима руководи.
2. Да се стара о извршењу одлука управе.
3. Да оверава сва документа примања и издавања као наредбодавац.

82

КОРЕНИ

Чл. 7.
Дужности благајника:
1. Да води дневник касе фонда.
2. Да прикупља приходе и поступа са њима по чл. 9, 10 и 11. ових правила..
3. Да саставља буџет и годишњи рачун и пошто их управа фонда прегледа и овери, достави их
Бановинском школском одбору на преглед и одобрење.
4. Да врши исплате само по одлукама управе фонда у границама одобреног буџета.
Чл. 8
Дужност секретара:
1. Да води записник седнице управе фонда.
2. Да води сву преписку фонда.
3. Да чува архиву фонда.
4. Да води књигу чланова фонда.
Чл. 9.
Управа фонда мора водити ове књиге:
1. Записник седница;
2. Дневник касе;
3. Књигу извршених набавака и доделе помоћи;
4. Књигу чланова фонда.
Све књиге морају бити оверене.
Чл. 10.
Седнице управе фонда држе се увек у школској канцеларији. Одлуке су пуноважне кад је на
седници присутно од укупног броја половина више један члан. У случају једнаке поделе гласова
решава она страна на којој је претседник.
Отсутног претседника замењује у дужности најстарији члан управе.
VII
Руковање фондовом имовином
Чл. 11.
Основни капитал фонда у динарима: 5.000 предат је на чување Државној хипотекарној
банци Главна филијала Ниш.
Капитал фонда чине сви приходи по чл. 3 тач. 4, 5 и 6 ових правила и они се не могу трошити
на редовне потребе већ служе за стално повећање фонда.
Чл. 12.
Приходи предвиђени по чл. 3 тач. 1, 2 и 3 ових правила трошиће се на редовне потребе само
2/3, а остало ће служити на повећање фонда све дотле, док капитал фонда не достигне суму од
40.000 динара.
Чл. 13.
Кад капитал фонда достигне суму предвиђену чл. 12 ових правила, онда ће се на редовне
потребе трошити приходи предвиђени чл. 3 тач. 1, 2, 3 и 6 ових правила.
Ако се приходи ови не утроше у току године, уносе се у капитал фонда.
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Чл. 14.
Приходи предвиђени чл. 3 тач. 4, 5 и 6 ових правила предају се одмах Државној хипотекарној
банци Главна филијала Ниш.
Чл. 15.
Приходи предвиђени чл. 3 тач. 1, 2 и 3 ових правила предају се одмах најближој пошти на
уложну књижицу Поштанске штедионице.
Чл. 16.
Благајник не може код себе држати никакву готовину. Пријем и предаја новца Државној
хипотекарној банци врши се чековном радњом.
Чл. 17
Све државне обвезнице и хартије од вредности својина фонда предају се одмах на чување
Поштанској штедионици.
Чл. 18.
Из Државне хипотекарне банке не може се изузети ни један део капитала.
Чл. 19.
Издаци из фондовске касе предвиђени по чл. 12 ових правила вршиће се само по одлукама
управе фонда.
Чл. 20.
Издаци из касе фонда могу се чинити само за помоћ сиромашним ђацима у оделу, обући и
набавкама ђачких потреба и минималном расходу за потребе предвиђене чл. 25 ових правила и ни на
шта више.
Чл. 21.
Набавке одела, обуће и осталих потреба за помоћ сиромашних ђака вршиће се само путем
понуда.
Позив за подношење понуда чини управа фонда која одлучује која је понуда најповољнија и
доноси одлуку о набавци од најповољнијих понуђача.
Чл. 22.
Наставници школе достављају спискове сиромашних ђака, а управа одлучује које треба да
помогне и чиме најдаље до 15. октобра сваке године, а подела одела и обуће извршиће се најдаље до
15 новембра сваке године.
Чл. 23.
Из фонда се не смеју чинити никакви зајмови, ни давати новац приватним лицима и новчаним
заводима нити куповати акције приватних предузећа.
VIII
Прелазна наређења
Чл. 24.
Приликом свечане прославе С. Саве прочитаће се имена свих новоуписаних чланова фонда у
току протекле године, извештај и годишњи рачун.
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Чл. 25.
Свима умрлим члановима фонда даваће се парастос и то у цркви свилајначкој.
Чл. 26.
Чланови управе фонда врше своју дужност бесплатно.
Чл. 27
Школски надзорник приликом прегледа школе прегледаће и рад управе фонда.
На случај злоупотреба школски надзорник ће о зоме поднети извештај Бановинском
школском одбору.
Чл. 28.
Управа фонда дужна је да најдаље до 1. марта сваке године пошаље Бановинском школском
одбору буџет за текућу и рачуне за протеклу годину на преглед и одобрење.
Чл. 29.
Ако се школа у Свилајнцу подели онда ће о имовини фонда решавати Бановински школски
одбор, ако школски одбори не постигну споразум о деоби.
Чл. 30.
Ако се школа у Свилајнцу затвори и споји са неком другом школом, онда ће се помоћ чинити
само деци из Свилајнца.
Чл. 31.
Ова правила ступају на снагу кад их Господин Министар просвете одобри.66

66

АЈ, 66, 1286. Министар просвете је 28. новембра 1933. године одобрио правила Фонда сиромашних ђака основне школе
Краља Петра I Великог Ослободиоца у Свилајнцу.
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Милутиновић било је 19 чланова; у женском
одељењу трећег разреда који је водила Надежда
Митровић било је 14 чланова, а ђачку штедњу је
спроводило 20 ђака; у мушком одељењу истог
разреда које је водио Радосав Милутиновић 28
ученика су били чланови; у женском одељењу
четвртог разреда које је водила Радмила
Марковић било је 25 чланова и у мушком
одељењу истог разреда које је водио Ђорђе
Вицановић 23 ученика су били чланови
70
подмлатка Црвеног крста.
Од 1938. године учиници се укључују у
рад ђачког позоришта. Нарочиту активност
показала је Милица Славковић, која је успешно
још школске 1924/1925. године основала и
водила Друштво трезвене младежи, Соколско
друштво и Певачко друштво. И други учитељи
су били укључени у рад школских, али и месних
друштава. Светозар Митровић у мушком
одељењу првог разреда школске 1929/30. године
изводио је са ђацима соколске вежбе.
У Свилајнцу су почетком 30-тих година
постојала разна друштва и установе у којима су
се својим радом истицали учитељи основне
школе: Друштво Црвеног крста, Соколско
друштво,
Удружење
резервних
војних
старешина, стрељачке дружине, Ресавско
сироче, Ресавска библиотека, друштво Књегиња
Зорка, народни дом краља Александра, певачко
друштво Поклич, друштво Свете Јелене, Женска
занатска школа, Мушка занатска школа,
Омладинска трговачка школа, Паорска задруга,
Задруга за пољопривредни кредит, спортско
омладинско друштво Синђелић, школско
спортско друштво Југовић, пчеларско удружење,
ватрогасна чета, женска подружница, Дом
народног здравља са школском поликлиником.
Босиљка Јовановић је 1927. године
радила и као књижничар у Ресавској
библиотеци. Светолик Митровић, школске
1929/30. године радио је у Занатској школи,
обучавао је ученице свог одељења соколским
вежбама. Био је члан Ресавске библиотеке, члан
Надзорног одбора хуманитарног друштва
„Ресавско сироче“.
Школске
1930/31.
године
Ђорђе
Вицановић био је члан Ресавске библиотеке,
благајник Пододбора резервних официра, радио
је у Занатској школи, и био је члан управе
Соколског друштва. Соколству је обучавао и
ученике свог одељења. Светозар Митровић исте
школске године био је члан управе Ресавске
библиотеке и члан одбора за подизање

Почетком 1939. године из фонда је
упућена помоћ у обући и одећи за тридесет и две
ученице и 42 ученика из свих разреда. Живота
Поповић, трговац из Свилајнца, почетком
октобра 1940. године поклонио је 16 пакета
разног штофа за сиромашне ученице свих
разреда. Школске 1940/41. године из Фонда
сиромашних ђака 34 ђака је добијало храну
67
током зиме, а 63 ђака одело и обућу.
Крајем 1940 и почетком 1941. године из
фонда је издвојено 11.986 динара за набавку 34
одела за ученике, штофа за капутиће за 30
ученица, за 30 опанака за ученице, порхет за веш
за 31 ученицу и 2 ученика.Са Светосавске
прославе јануара 1941. године остварен је
приход од 2.788 динара, који је уплаћен у Фонд
68
сиромашних ђака. Слична средства за набавку
хране, одела и обуће за сиромашну децу била су
предвиђена и за последња три месеца у 1941.
години. Укупна предвиђена средства била су
обезбеђена из непотрошених пара, из кирија за
издавање
зграда
у
својини
фонда
и
69
добротворних прилога.
*
Ученици су највише били укључени у
рад Подмлатка Црвеног крста, Соколског
друштва, Друштва трезвене младежи, ђачког
хора. Учитељи су били обавезни да у својим
одељењима организују рад Подмладака Црвеног
крста, Јадранске страже и Соколског друштва.
Нарочито је био значајан рад Црвеног крста.
Свако одељење имало је одељенски одбор
Црвеног крста. Светозар Митровић је школске
1929/30. године у свом мушком одељењу првог
разреда основао Подмладак Црвеног крста. У
мешовитом одељењу трећег разреда, које је
водио Ђорђе Вицановић, школске 1930/31.
године, од 52 ђака, њих 43 били су чланови
Подмлатка Црвеног крста. Школске 1931/32.
године у женском одељењу трећег разреда, који
је водила Славка Чолаковић, било је 30 чланова
Подмларка Црвеног крста и исто толико чланова
Сокола. У школској 1935/1936. години у
женском одељењу првог разреда који је водио
Миодраг Васић, било је 12 чланова; у мушком
одељењу истог разреда које је водио Живота
Миливојевић било је 26 чланова; у женском
одељењу другог разреда које је водила Загорка
Вицановић било је 12 чланова; у мушком
одељењу истог разреда који је водила Калина
67
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ИАЈ, Ф 197. књига 6.
ИАЈ, Записник Фонда сиромашних ђака свилајначке
основне школе, књига 7.
ИАЈ, Ф 197, Записник Фонда сиромашних ђака
свилајначке основне школе, књига 7.
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споменика Стевану Синђелићу. Осим тога, био
је управитељ основне и мушке Занатске школе, а
радио је и у женској Занатској школи. Живота
Миливојевић радио је у Занатској школи,
Трговачкој омладинској школи, био је секретар у
Занатској задрузи, члан Ресавске библиотеке,
члан управе Сококолског друштва и одбора за
подизање дома „Стеван Синђелић“. Ове године
био је и председник и благајних Среског
учитељског удружења. Међу својим ђацима
организовао је Подмладак Црвеног крста у коме
је било 23 члана. Надежда Митровић радила је у
Женској занатској школи, а у свом одељењу
организовала је Подмладак Црвеног крста.
Светолик Митровић радио је у Занатској школи,
а био је члан Ресавске библиотеке, хумнитарног
друштва „Ресавско сироче“ и Соколског
друштва. У свом одељењу организовао је
71
Подмладак Црвеног крста са 42 члана.
Школске 1931/32. године Светолик
Митровић био је члан и секретар Ресавске
библиотеке и секретар хуманитарног друштва
Ресавско сироче, и Управник житарске задруге.
72
Радио је и у Мушкој занатској школи. Славка
Чолаковић, која је од 14. октобра 1931. године
водила женско одељење трећег разреда, била је
члан Соколског друштва у Свилајнцу и члан
Пододбора Црвеног крста. У њеном одељењу 30
73
ученица су биле чланице Сокола.
Загорка
Вицановић исте школске године била је члан
Ресавске библиотеке и Пододбора Црвеног
крста. У свом одељењу основала је Подмладак
Црвеног крста у коме је било уписано 26
ученика. Ђорђе Вицановић био је члан и
књижничар Ресавске библиотеке, благајник
пододбора резервних официра и члан управе
Соколског друштва. Радио је и у Мушкој
74
занатској школи.
Школске 1932/33. године, Загорка
Вицановић била је члан Пододбора Црвеног
крста, Соколског удружења и Ресавске
библиотеке. У њеном одељењу било је много
чланова Подмлатка Црвеног крста. Исте
школске године Милан Марковић, који је тада
71
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вршио дужност управитеља школе, био је
секретар Пододбора Црвеног крста и члан
Соколског удружења, Ресавске библиотеке и
Пододбора резервних војних старешина. И у
његовом одељењу било је пуно чланова
Пододбора Црвеног крстa. Исте школске године
Живота Миливојевић био је члан Ресавске
библиотеке, управе одбора за подизање
споменика Стевану Синђелићу и Соколског
удружења. У свом одељењу основао је
Подмладак Црвеног крста. Радио је и у Мушкој
занатској школи, у школи Трговачке омладине, а
радио је и као секретар у Занатској задрузи.
Миодраг Васић основао је Подмладак Црвеног
крста у свом одељењу, а био је члан Соколског
друштва, Пододбора Црвеног крста и Удружења
резервних официра. Славка Чапаковић у свом
одељењу формирала је Подмладак Црвеног
крста, а била је члан Ресавске библиотеке,
Соколског друштва и Пододбора Црвеног
75
крста.
Школске 1933/34. године Живота
Миливојевић био је члан Ресавске библиотеке,
члан управе за подизање дома Краља
Александра, члан Јадранске страже, управе
Соколског друштва. Радио је у Занатској школи
и у школи Трговачке омладине, а као секретар и
у Занатској задрузи. И у његовом одељењу
трећег разреда било је пуно чланова Подмлатка
76
Црвеног крста. Исте школске године Миодраг
Васић био је члан Пододбора Црвеног крста,
Соколског
удружења,
Јадранске
страже,
Удружења резервних војних старешина. Такође
и у његовом одељењу било је пуно чланова
77
Подмлатка Црвеног крста. Ђорђе Вицановић
био је члан Пододбора Црвеног крста, начелник
Соколског удружења, члан Ресавске библиотеке,
благајник удружења резервних официра. У свом
одељењу организовао је Подмладак Црвеног
крста. Радио је и у Занатској школи и Гимназији
у Свилајнцу. Надежда Митровић формирла је
Подмладак Црвеног крста у свом разреду, а била
је члан Соколског друштва, Јадранске страже и
Пододбора Црвеног крста. Радила је и у Женској
занатској школи. Загорка Вицановић у свом
одељењу формирала је Пододбор Црвеног крста,
а имала је и чланове Соколског друштва. Била је
члан управе Соколског друштва, Ресавске
библиотеке и Пододбора Црвеног крста.
Светолик Митровић формирао је Подмладак
Црвеног крста у свом одељењу, а био је члан
Соколског друштва и Јадранске страже. Радио је
као секретар хуманог друштва „Ресавско сироче“

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Школске 1930/31. године
у Свилајнцу су постојала следећа друштва: Певачко
друштво „Поклич“, Соколско друштво, Друштво „Св.
Јелене“, Хумано друштво „Ресавско сироче“, Женска
занатска школа, Омладинска занатска школа, Паорска
задруга, Задруга за пољопривредни кредит, Спортско
друштво „Синђелић“, Школско спортско друштво
„Југовић“ и Дом народног здравља са школском
поликлиником.
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и Ресавске библиотеке и у мушкој и женској
78
занатској школи.
Школске 1935/1936. године Миодраг
Васић, учитељ женског одељења првог разреда,
био је члан Соколског друштва, Црвеног крста,
Ресавске библиотеке, друштва
Сироче и
удружења резервних официра. У свом одељењу
имао је 12 чланова Подмлатка Црвеног крста.
Живота Миливојевић, учитељ мушког одељења
првог разреда био је заменик старешине
Соколског друштва, члан Ресавске библиотеке,
крста,
пчеларске
подружнице,
Црвеног
Јадранске страже, стрељачке дружине и члан
управе Народног дома. У свом одељењу имао је
26 чланова Подмлатка Црвеног крста. Загорка
Вицановић, учитељица женског одељења другог
разреда била је члан Црвеног крста, Соколског
друштва и Ресавске библиотеке. У свом
одељењу имала је 12 чланова Подмлатка
Црвеног крста. Калина Милутиновић, учитељица
мушког одељења другог разреда била је члан
Црвеног крста и Соколског друштва. У свом
одељењу имала је 19 чланова Подмлатка
Црвеног крста. Надежда Митровић, учитељица
женског одељења трећег разреда била је члан
Црвеног крста, Соколског друштва и Јадранске
страже. У свом одељењу имала је 20 чланова
Подмлатка
Црвеног
крста.
Радосав
Милутиновић, учитељ мушког одељења трећег
разреда био је секретар у Соколском друштву,
члан одсека за сеоске соколске чете, Црвеног
крста, Ресавске библиотеке и секретар
Подмлатка Црвеног крста. У свом одељењу имао
је 28 чланова Подмлатка Црвеног крста. Радмила
Марковић,
учитељица
женског
одељења
четвртог разреда била је члан друштва Црвеног
крста, Соколског друштва и женске подружнице.
У свом одељењу имала је 25 чланова Подмлатка
Црвеног крста. Ђорђе Вицановић, учитељ
мушког одељења четвртог разреда био је члан
друштва Црвеног крста, Соколског друштва,
удружења
резервних
официра,
Ресавске
библиотеке, стрељачке дружине и друштва
„Ресавско сироче“. У свом одељењу имао је 23
79
члана Подмлатка Црвеног крста.
Школске 1936/37. године Загорка
Вицановић била је члан Црвеног крста,
Соколског друштва, „Књегиње Зорке“ и Ресавске
78
79

библиотеке. У свом одељењу организовала је
Подмладак Црвеног крста са 18 чланова и
Јадранске страже са 8 чланова. Радмила
Марковић била је члан Црвеног крста,
Соколског друштва и Женске подружнице. У
свом одељењу имала је 18 чланица Подмлатка
Црвеног крста и 8 чланица Јадранске страже.
Миодраг Васић био је члан Соколског друштва,
Црвеног крста, секретар Ресавске библиотеке,
благајник Фонда сиромашних ђака, секретар
Подмлатка Црвеног крста и пододбора
резервних
официра.
У
свом
одељењу
организовао је Подмладак Црвеног крста са 12
чланица, Соколског друштва са 13 чланица и
Јадранске страже са једним чланом. Живота
Миливојевић био је члан Соколског друштва,
Црвеног крста, Ресавске библиотеке, Управе
народног дома, Пчеларске подружнице и
секретар месног здравственог одсека. У свом
одељењу организовао је Подмладак Црвеног
крста са 24 члана, Јадранске страже са 18
чланова и Соколског друштва са 20 чланова.
Калина Милутиновић била је члан Црвеног
крста, друштва „Књегиња Зорка“ и Соколског
друштва. У свом одељењу имала је 10 чланова
Подмлатка Црвеног крста, 5 чланова Јадранске
страже и 23 члана Соколског друштва. Ђорђе
Вицановић био је четни референт Соколског
друштва, члан ватрогасне чете, члан пододбора
резервних официра, члан стрељачке дружине и
Ресавске библиотеке. У свом одељењу имао је 11
чланица Подмлатка Црвеног крста, 16 чланица
Соколског друштва и 14 чланица Јадранске
страже. Милана Савић је била члан женске
подружнице, друштва „Књегиња Зорка“,
Црвеног крста и Соколског друштва. У свом
одељењу имала је 19 чланова Подмлатка
Црвеног крста, 14 чланова Јадранске страже и 25
чланова Соколског друштва. Надежда Митровић
била је члан Соколског друштва и Црвеног
крста. У свом одељењу имала је 10 чланица
Подмлатка Црвеног крста и 10 чланица
Соколског друштва. .
На крају школске 1937/1938. године у
женском одељењу првог разреда код учитељице
Надежде Митровић било је 12 чланова Црвеног
крста и 3 члана Јадранске страже. Сама
учитељица била је члан Црвеног крста и
Соколског друштва у Свилајнцу; У мешовитом
одељењу истог разреда 20 ученика су били
чланови Црвеног крста, а 6 Јадранске страже.
Учитељица Милана Савић била је члан Црвеног
крста, Соколског друштва, Књегиње Зорке и
женске подружнице. У женском одељењу другог
разреда 28 ученица је било укључено у рад
Црвеног крста и 6 у Јадранској стражи.
Учитељица Радмила Марковић била је члан

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197. Записник са седница наставничког већа
1935-1945. књига бр. 6. Неколико година раније
Живота Миливојевић нарочито је похваљен за свој рад.
Активно је доприносио раду Занатске школе,
Трговачке омладинске школе, Занатске задруге,
Ресавске библиотеке, Соколског друштва и друштва за
подизање дома Стеван Синђелић
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КОРЕНИ
Црвеног крста, Соколског друштва, друштва
„Књегиња Зорка“ и женске подружнице. У
мушком одељењу другог разреда са којима је
радила Загорка Вицановић 18 ученика је било
активно у Црвеном крсту и 5 у Јадранској
стражи. Учитељица је била члан Црвеног крста,
друштва „Књегиња Зорка“ и Соколског друштва.
У женском одељењу трећег разреда 14 ученица
је било активно у Црвеном крсту, а 7 у
Јадранској стражи. Учитељ Миодраг Васић био
је члан Црвеног крста, Соколског друштва,
Ресавске библиотеке и удружења резервних
официра и ратника. У мушком одељењу истог
разреда 28 ученика било је укључено у рад
Црвеног крста, 16 у Јадранској стражи и у
Соколском друштву 20 ученика. Учитељ Живота
Миливојевић био је члан Црвеног крста,
старешина у Соколском друштву, члан управе
Ресавске библиотеке и народног дома Краља
Александра. Ученице женског одељења четвртог
разреда такође су биле активне у раду Црвеног
крста са 20 чланова, Јадранске страже са 8 и
Соколског друштва са 16 чланова. Учитељ
Ђорђе Вицановић био је активан у Црвеном
крсту, Соколском друштву и Ресавској
библиотеци. У мушком одељењу четвртог
разреда 13 ученика је радило у Црвеном крсту,
12 у Јадранској стражи и 8 у Соколском
друштву. Учитељица Калина Милутиновић била
је члан Црвеног крста, Соколског друштва и
80
друштва „Књегиња Зорка“.
Следеће
1938/39.
године
Живота
Миливојевић радио је у Соколском друштву,
Ресавској библиотеци, Народном дому, Црвеном
крсту, Стрељачкој подружници и у Занатској
школи као благајник. Миодраг Васић радио је у
Подмлатку Црвеног крста као председник,
Ресавској библиотеци, удружењу Резервних
официра,
Чиновничко-кредитној
задрузи,
Стрељачкој дружини и Фонду сиромашних ђака
као благајник. Ђорђе Вицановић радио је као
подначелник Соколског друштва, као благајник
Удружења резервних официра, у Фонду
сиромашних
ђака,
Чиновничко-кредитној
задрузи и Црвеном крсту. Милана Савић била је
члан Црвеног крста, док Надежда Митровић,
Радмила Марковић и Надежда Васић нису биле
укључене у рад појединих организација.
При школи је постојала школска и ђачка
књижница. У школској 1924/1925. години у свим
школама у срезу било је 1157 књига, а у ђачким
570 књига. Исте године у свилајначкој школи
било је 105 књига које су користили наставници
и 58 у ђачкој књижници. Током 1926. године
наставничка књижница имала је 144 књига, а

ђачка 76 књига. Следеће године у наставничкој
књижници било је 161, а у ђачкој исти број,
односно 76 књига. Школске 1929/1930. године у
наставничкој књижници било је 268 књига, а у
ђачкој 83. Следеће године број књига у ђачкој
књижници остао је исти, али је зато повећан број
књига у наставничкој књижници на 312.
БУЏЕТ
За
школску
1919/1920.
годину
предложени буџет износио је 35.535 динара и 34
пара. За 1919. годину примљено је 26.083
динара, а у следећој 1920. години, требало је
81
исплатити још 9.452 динара. За 1920/1921.
годину било је предвиђено 18.150 динара, али до
почетка школске године школи није ништа било
исплаћено. У 1925. години за рад школе је било
потребно 77.065 динара. У тој години школи је
82
предато само 74.080 динара. Следеће школске
1926/1927. године за рад школе било је
планирано 66.062 динара, и цела сума је током
1926. године предата школи. Према извештају
школског надзорника школски буџет је планиран
у износу од 55.810 динара. Исте године
општински буџет је требало да износи 1.397.354
динара. Пошто је у општински буџет
прикупљено само 282.462 динара, школи је у
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1927. години предато 12.050 динара. Буџет за
1929. годину износио је 69.274 динара. Школа је
добила 50.045 динара. У 1930. години школски
буџет је планиран да износи 55.132 динара, а
школи је предато 41.200 динара. За следећу
годину било је предвиђено 55.719 динара. У току
84
1931. године исплаћено је само 27.589 динара.
За школску 1936/1937. годину
предлог буџета је износио 52.400 динара.
Највећи део од 33.600 динара био је предвиђен
за станарине и плате служитеља. Осим тога,
средства су била намењена и за оправку зграде,
набавку огрева, одржавање чистоће, набавке и
одржавање школског намештаја и учила, за
канцеларијски материјал, набавку књига,
Просветног гласника и других педагошких
листова, за школску прославу и екскурзије,
набавку уџбеника и школског прибора за
81
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АЈ, 66, 3063.
АЈ, 66, 3063. Свилајнац је 1925. године имао 1.107
домова, 1.296 пореских глава и 4.457 становника.
Општински буџет је планиран у висини од 1.278.889
динара а остварено је 1.146.566 динара.
АЈ, 66, 1313. Године 1926. Свилајнац је имао 1103
домова, и 5352 становника. Општински буџет износио
је 1.424.993 динара, а оставрен је са 1.200.302 динара.
АЈ, 66, 3063. Општински буџет у 1923. години био је
планиран у висини од
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*
Марта 1925. године прикупљан је новац
и приређен свечани француски школски дан, као
прилог подизања споменика захвалности
српског народа Француској.

сиромашне ђаке и набавку књига за награду
85
ђацима.
Буџет за наредну 1938/39. годину
предвиђен је да износи 60.850 динара. За плате
служитеља 16.800 динара, станарина за учитеље
19.200 динара, награда за управитеља 1.200
динара, оправка и кречење зграде 2.000 динара,
огрев и осветљење 8.000 динара, одржавање
чистоће и дизинфекција 2.000 динара, набавка и
одржавање школског намештја 5.000 динара,
набавка и одржавање учила 1.000 динара,
канцеларијски материјал 1.200 динара, набавка
књига за књижницу 300 динара, претплата за
листове 350 динара, за школске прославе и
екскурзије 600 динара, набавка уџбеника за
сиромашне ђаке 2.000 динара и набавка књига за
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награду ђацима 1.200 динара.
За школску 1939/1940. годину било је
предвиђено нешто мање од 60.000 динара. У
односу на раније године, повећан је део за
набавку уџбеника за сиромашне ђаке и књига за
награђивање ученика.
За школску 1940/1941. годину буџет је
износио 71.100 динара: за оправку и кречење
школских зграда 3.000 динара, огрев и
осветљење 10.000 динара, одржавање чистоће
3.000 динара, набавка школског намештаја 8.000
динара,
набавка
учила
2.000
динара,
канцеларијски
материјал
1.000
динара,
попуњавање школске књижнице 500 динара,
претплата за листоме 400 динара, издаци за
школске прославе и екскурзије 600 динара,
набавка уџбеника за сиромашне ђаке 3.000
динара, набавка књига за награђивање одличних
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ђака 2.000 динара.

*
У оквиру обележавања Видовдана, сваке
године прикупљана су средства за народно
просвећивање од наставника и ђака, као и од
грађана. Том приликом се говорило о значају
Видовдана, изводила државна химна и од стране
ученика рецитоване песме. Нарочито је била
успешна прослава годишњице Косовске битке
1939. године. Те године за народно
просвећивање прикупљено је укупно 280 динара.
По препоруци школског надзорника
Видовдан 1939. године прослављен је свечаније
и извршено је прикупљање прилога за народно
просвећивање. Прослава је одржана у школи с
програмом:
1. Радмила Марковић одржала је
предавање о значају Видовдана;
2. изведена је државна химна од стране
ученика трећег разреда;
3. Изведене су по две пригодне
рецитације из сваког одељења.
Прилози од ученика прикупљни су дан
пре прославе, а од грађана на дан прославе. Од
ученика мушког одељења првог разреда
прикупљено је 40 динара, од ученица женског
одељења првог разреда 27,50 динара, мешовитог
одељења другог разреда 35 динара, женског
одељења другог разреда 15 динара, мешовитог
одељења трећег разреда 24 динара, мушког
одељења трећег разреда 53 динара, мушког
одељења четвртог разреда 17,50 динара. Укупно
од ученика и грађана прикупљено је 280 динара
и 50 пара. За ова средства купљене су књиге за
88
ђачку књижницу. Следеће школске године од
ђака је прикупљено више од 250 динара, и то од
мушког одељења првог разреда 28 динара,
женског одељења првог разреда 39 динара,
мушког одељења другог разреда 67 динара,
мешовитог одељења другог разреда 20 динара,
мешовитог одељења трећег разреда 21,50
динара, женског одељења трећег разреда 16
динара, мушког одељења четвртог разреда 33,50
динара и мешовитог одељења четвртог разреда
26 динара. Половина од ове суме предата је

ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
Сваке године у току фебруара месеца
давани су парастоси добротворима Фонда
сиромашних ученика. На служби у цркви
присуствовали
су
сви
наставници
са
сиромашним ученицима, а парастосу на гробљу
присуствовали су само наставници. Приликом
сахрана и парастоса великим добротворима
присуствовали су наставници са ученицима, а
када се радило о малим добротворима и
утемељивачима, присуствовали су делегирани
наставници без ђака. Послужење на парастосима
је било скромно и дељено је углавном
сиромашним ђацима.
85
86
87

ИАЈ, Ф 197, књига бр. 6.
ИАЈ, Ф 197, књига бр. 6.
ИАЈ, Ф 197, књига 6. Записник са седнице наставника
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КОРЕНИ
школском надзорнику, а остатак је употребљен
89
за куповину књига за ђачку књижницу.

учионици излагани су женски ручни радови, а у
другој учионици цртежи и рељефи.

*
Сваке године школа је организовала
прославу Св. Саве са богатим програмом који су
изводили ученици школе. Прослава Светог Саве
увек је била обележена на свечан начин уз
присуство свих ученика, наставника и грађана.
Сваке године пре подне у школи је вршено водоосвећење и резање славског колача, држани
поздравни говори управитеља школе, извођене
су државна химна и химна Светом Сави и
подношени су извештаји о стању Фонда
сиромашних ученика. У оквиру преподневне
прославе увек су извођене рецитације и кратки
комади од стране ученика. За присуство
поподневном обележавању наплаћивала се карта
од 7 динара за чланове породице и 10 динара за
самце. Тада су се примали и добровољни
прилози. Госте, како пре подне тако и после
подне дочекивали су управитељ школе и
наставници. Сви учитељи са својим ђацима
вршили су украшавање школе.

*
Током 1938. године, по наређењу бана
Моравске бановине, организовано је школско
позориште. За организовање овог позоришта
била је задужена Калина Милутиновић. Са
начином организовања и рада позоришта она се
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упознала у дечијем позоришта у Београду. У
школи је постојао и школски музеј, али је радио
нередовно.
*
Школски шумски расадник, је по
наређењу бана Моравске бановине, основан
почетком 1938. године, и радио је у сарадњи са
месним расадником. Захваљујући раду школског
расадника, школски врт је био добро уређен и
засађен воћним садницама. Такође по наређењу
бана Моравске бановине све школе су морале да
засаде вође у школским двориштима, и то
највише са орахом. Ова акција је спроведена од
стране учитеља и ученика трећег и четвртог
разреда и у сарадњи са бановинским
расадником. Садња воћака је обављена 4.
априла. Том приликом Миодраг Васић одржао је
предавање о потреби пошумљавања и
засађивања воћака.

*
У школи је сваке године обележавана и
Врбица. Том приликом обезбеђивана је одећа за
већи број ученика. У оквиру обележавања певан
је тропар општеје воскросебије, који је са
90
ђацима припремао школски вероучитељ.

*
У 1940. години организовано је неколико
предавања која су се односила на војне
активности. Говорило се о ваздухопловству,
бојним отровима, средствима за бомбардовање,
о изазивању пожара, о гас маскама. Исте године
одржана је недеља Југословенске уније за
заштиту деце. У оквиру тога одржано је
предавање ђачким родитељима са темом Детету
се мора прво помоћи у случају велике несреће. На
предавању је прикупљан прилог у корист
Југословенске уније, а током јуна су одржани
концерти, са којих су прилози такође били
94
упућени Југословенској унији.
Повремено су организоване екскурзије
или излети, и то углавном у ближој околини.

*
Такође сваке године организована је
забава у част прославе Подмлатка Црвеног крста
основне школе. Повремено су организоване
приредбе Црвеног крста, са којих су новчани
прилози поклањани Фонду за сиромашне
ученике. Поред организације Црвеног крста у
школи, ученицима је помоћ пружала и месна
организација Црвеног крста у Свилајнцу.
Почетком 1936. године Друштво Црвеног крста
Свилајнца организовало је исхрану ђака са
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села.
Свако одељење је имало обавезу да
учествује у прослави, тако што је свако одељење
давало по два ученика за рецитовање, док су
ученици четвртог разреда певали државну
химну, а ученици трећег и четвртог разреда
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припремали су по један позоришни комад.
Сваке године, углавном крајем јуна,
организоване су изложбе ђачких радова. У једној
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Фотографије су својина Завичајног одељења Ресавске библиотеке у Свилајнцу

Ученици мушког одељења са учитељем
Светоликом Митровићем око 1930. године
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Ученици основне школе око 1930. године

Удружење ученика „Коло-неумор“ основне школе у Свилајнцу
око 1925. године
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ

Марко и Милица Марковић, добротвори основне школе у Свилајнцу

Школска приредба „Победа пролећа“ ђака основне школе у Свилајнцу
око 1925. године
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КОРЕНИ

Ученици другог разреда у костимима у представи „12 месеци“ са учитељима
Светоликом Митровићем, лево и Живојином Миливојевићем, десно

Соколско друштво основне школе 1932. године
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Dobrivoje Jovanovic, MA
Historical Archives of Jagodina
Summary

THE PRIMARY SCHOOL IN SVILAJNAC BETWEEN TWO WARS 1918-1941
Thanks to the usage of unpublished documents, the work of schools between two wars was
explained, and also many activities of this pedagogical and educational institution and the town itself. In
addition to statistic information on pupils, many facts about their school and extracurricular activities were
presented. Many documents showed the work of teachers, which was wery significant. They were the
leading members of all schools, humanitarian, national, military and state institutions and organizations in
Svilajnac. They had an enormous and broad influence on Svilajnac.
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мр Дејан Дашић дипл. ек.

УДК: 061.237(497.11)"1937/1941"

Јагодина

РОТАРИ У ПОМОРАВЉУ

Име „Морава“, било је логично јер су ова
три града била повезана и економски и
територијално. Река Морава је била свима близу.
Међутим правилник Ротари Интернационала је
предвиђао да се у једном граду оснује један
Ротари клуб који ће носити име тог града. Ипак
и поред тога, на састанку 13. марта једногласно
је усвојено име Р.К. Морава.
Међутим, ипак није све ишло како су
тадaшњи ротаријанци Поморавља желели.
Правилником Ротари Интернацинала (Bulaws)
није дозвољено да се име једног клуба даје по
реци, географској локацији или неком другом
појму. Име клуба морало је бити по граду у коме
се клуб налази. Високи функционери Ротари
Интернационала упозоравали су да ако клуб не
промени име у нпр: „Ћуприја-Морава“,
„Ћуприја-Јагодина-Параћин“ и слично, неће
позитивно одговорити на поднешену апликацију
ротаријанаца из Поморавља. Суочени с таквим
одговором, ротаријанци Поморавља усвајају
ново име клуба Ротари клуб „Ћуприја-ЈагодинаПараћин”.2
Оно што затим следи је брзо и
једноставно. Позитиван одговор је веома брзо
уследио, већ 12 јуна 1937. године, телеграмом,
Ротари Интернационал је обавестио и гувернера
Белајчића да је Ротари клуб „Ћуприја-ЈагодинаПараћин” примљен у велику породицу Ротарија.
Чартер прослава је одржана 4. септембра
1937.3 године у хотелу „Палас“ у Јагодини уз
присуство многобројних гостију из земље и
иностранства и под овим именом клуб је
егзистирао све до његовог гашења, априла 1941.
године
.

ПОЧЕТАК
1937–1941

И

нтересовање за ротаријанством на
подручју Поморавља датира још из
1928. године када се за идеју ротаријанства
заинтересовао, али нажалост није покренуо,
Добривоје Бранковић, председник Окружног
суда1. Међутим, оно што због премештаја у
Охрид није покренуо Добривоје Бранковић,
покушао је да покрене и др. Марковић, хирург
Ћупријске болнице али нажалост и он и његови
пријатељи нису успели да оснују Ротари клуб.
Оно што није успео ни Бранковић а ни др
Марковић, успео је Славко Теокаровић,
сувласник фабрике штофова. Његова велика
предност и помоћ била је та што је његов брат
Влада Теокаровић био члан Ротари клуба
Београд. И тако, децембра 1936 године, са
својим пријатељем, Јосипом Пејхом, агрономом,
почиње да шири ротари идеју и окупља угледне
и поштоване чланове будућег Ротари клуба из
Јагодине, Ћуприје и Параћина.
Оснивачки састанак је одржан у кантини
фабрике шећера у Ћуприји, 13 марта 1937.
године. Овом састанку су присуствовали
осморица потенцијалних чланова. Остало је
забележено шта је о овоме рекао први секретар
Ротари клуба Јагодина - Ћуприја - Параћин,
Јосип Пејха :
„У почетку имали смо намеру основати
клуб за варош Ћуприју, а тек доцније дошли смо
до закључка да је потребно ујединити наше три
вароши, Параћин, Ћуприју и Јагодину, и овде
основати један Заједнички клуб. У томе смо на
свршетку прошле године и успели и, пошто наш
нови клуб својим опсегом обухвата средину
нашег Поморавља, усвојили смо за наш клуб
назив Р.К. ”Морава”, а под којим именом ће
бити регистрован у чланству Ротари
Интерационала.“
1

2
3

Саво Ветнић, „Стари Ротари у Поморављу“, СтатусР, бр. 5, 22. септембар 2003., стр.5.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ

Влада Теокаревић

ЈАГОДИНА

1892–1975

Почетак и идеја ротаријанства у
Јагодини, по причи ротаријанаца који су
учествовали у оснивању Ротари клуба а и по
сачуваним записницима из тог периода у великој
већини случајева се везују за име др Милете
Марковића.5
Као један од првих (сачуваних)
записника из тог времена имамо записник
састанка од 19. октобра 2001. године.6 Записник
је водио Владимир Јовановић, начелник округа
поморавског а осим њега присутни чланови су
још били: Милосав Славковић и др Милета
Марковић. Позвани а нису се одазвали на овај
састанак су: Сава Ветнић, Радослав Миленковић
(власник Металке Мајур) и Драгослав
Стевановић-Хине. Закључци овог састанка су
били следећи:
-Да се са иницијативом упозна
председник Југословенског (Београдског) Ротари
клуба академик Никола Тасић;
-да кум Ротари клуба Јагодина буде
Ротари клуб Зрењанин.
Писмо о намерама и молбом Ротари
клубу Зрењанин да буде кум и ментор послато је
30. октобра 2001. године. Седница је одржана у
кафани „Шумадија“, ул. Маршала Тита у
Јагодини. Због неактивности ротаријанаца из
Зрењанина иницијативна група тражи помоћ на
југу, тачније од Ротари клуба Ниш.
Следећи састанак иницијативне групе на
који наилазимо је од 27. децембра 2002. године7
који је одржан у Шареној кафани. Овом састанку
поред иницијативне групе у саставу: др Милета
Марковић, Слободан Симић, Саво Ветнић и
Владимир Јовановић, присуствовао је и проф. др
Војислав Митић, потпредседник (по записнику)
дистрикта 2480. На дневном реду била је само
једна тема:
-Договор о динамици и роковима за
формирање Ротари клуба Јагодина.
Др Војислав Митић је наложио да се
биографије потенцијалних чланова будућег
Ротари клуба Јагодина доставе госпођи Весни
Балтезаревић. Закључци с овог састанка су били

Рођен
је
у
Лесковцу од оца Мите и
мајке Љубице. Био је
власник
штофаре
у
Параћину.
Суд
у
Крагујевцу га је 1946.
године осудио на робију,
а казну је издржавао у
Сремској Митровици. Имао је кћи Љубицу, која
има двоје деце, сина Виту и кћи Наду. Био је члан
Ротари клуба у Београду и један од највећих
интелектуалаца и бизнисмена тога времена. 4

Чартер чланови: др Милан Стевановић,
Миодраг Матић, Славко Јаковљевић
Владимир
Чехов,
Јосиф
Бекерус,
Радомир Николић, инж. Vaclav Kulhavy,
Светолик Стојшић, Драгослав Јанковић, Јосиф
Пејха, Александар Јовановић, др Владан
Лазаревић, mg. Ph. Bepi Usmijani, Милосав
Црњански, Јане Радојковић, Живојин Д.
Николић,
Миодраг
Николић,
Славко
Теокаровић, Милан Станковић, инж. Звонимир
Дојчански, инж. агр. Јован Драшкоци, Миодраг
Миленковић,Јурај Гатин и Миле Тасић (Архив
Југославије, фонд бр. 99, фасц.бр. 3, ј.списа 5 – 7.).

РЕОСНИВАЊЕ
2003-2004
Идеја је у почетку била да и нови клуб
функционише по истим принципима као и
предратни, па је направљен заједнички састанак
иницијативних група из Јагодине и Ћуприје, које
су некако у истом временском интервалу
спроводиле сличне активности и припреме у
Јагодини и Ћуприји. Намера је била да се у
почетку направи један квалитетан клуб а касније
како би он јачао (у складу са ротаријанским
правилником), план је био да се (када бројка
премаши 40 чланова) оснује клуб и у Јагодини и
у Ћуприји. Међутим, после неколико састанака,
по старом српском обичају нажалост, није се
дошло до задовољавајућег договора за обе
стране и свако је наставио својим путем.

5
6
4

7

Душан Петровић, Клица семена ротаријанства у
Параћину, „Пирамида“, Параћин, 2010., стр. 51.
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Дејан Дашић, у рукопису, Архив Ротари клуба
Јагодина, фасц. 2.
Записник Владимира Јовановића, у рукопису, Архив
Ротари клуба Јагодина, фас. 2.
Записник Владимира Јовановића, у рукопису, Архив
Ротари Клуба Јагодина, фас. 2.

КОРЕНИ
да за чланство у будућем клубу нема ограничења
за новинаре, свештенике и дипломате. Члан
може да буде ко испуњава следеће критеријуме:
-Да је моралан;
-да има способност лобирања;
-да је најбољи у својој професији.
Састанак који је одржан 30. децембра.
2002. у канцеларији Владимира Јовановића,
сматра се за прекретницу у настојању да се
Ротари идеја покрене у Јагодини. Од ове групе
људи који су присуствовали овом састанку
настало је све што је касније резултирало
оснивањем Ротари клуба Јагодина. Састанку су
присуствовали8:др Милета Марковић, Слободан
Симић, Саво Ветнић, Владимир Јовановић, др
Владимир Радојковић, др Теодора Шарановић
Матејић и Дејан Дашић9.

8
9

Записник Слободана Симића, у рукопису, Архив
Ротари Клуба Јагодина, фасцикла 2.
О свему овоме види више: Дејан Дашић, цит. дело, стр.
266- 307, такође види и: др. М. Марковић, Трговачка
породица Марковић, Народна библитека Јагодина,
стр.124-126
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Основни подаци о клубу
Регистарски број:
66274
Први састанак:
Оснивачки састанак:
28. 05. 2003
Инаугурациони састанак 17. августа 2004. године
Charter прослава:
11. септембра 2004. године хотел Јагодина
Састанци-Четвртком 20 часова , Хотел Јагодина Јагодина
Ћуприја
Прим. мр. мед. сци. др. Момир Јовановић :
„Ротари клуб Ћуприја - Морава, формиран је неколико година после иницијалне идеје.
Размишљајући које би удружење било примерено нашим идејама, избор је пао на Ротари. Могуће је да је
превагнуло што сам у ротаријанској идеји препознао доста комплементарности с мојим професионалним
позивом, лекарском професијом. И једном и другом, заједничко је помоћи другоме у невољи.
Прве контакте са Ротари идеалима сам остварио преко литературе из иностранства, где сам
читао а понекад и слушао о раду Ротари клубова. Први контакт у нашој земљи је био с ротаријанцима
Ротари клуба Београд - Стари Град. Присуствујући њиховим састанцима, заједно са мојим колегом а
касније колегом и пријатељем и у ротарију, др Зораном Тасићем, дошли смо на идеју да
реактивирамо рад предратног Ротари клуба „Морава“ који је гравитирао на подручју три града,
Ћуприје, Јагодине и Параћина.
У тим нашим стремљењима и настојањима да поново оживимо ротари идеју на поручју
Поморавља велику помоћ пружили су нам др Дејан Чикара и Велимир Павловић, којима дугујемо
велику захвалност на саветима и упутсвима без којих сигурно не би смо успели у нашим плановима.
На почетку нашег рада на формирању иницијативне групе окупљали смо наше најближе пријатеље
који су били заинтересовани за идеал служења Ротарију. Из дана у дан број људи се перманентно
повећавао. На жалост неки су одлазили не препознавши идеју или из њима знаних разлога, али било
је више оних који су долазили и остајали.
После скоро годину дана састајања као иницијативне групе, направили смо редослед
активности на реактивирању Ротари клуба „Морава“. Нажалост ми у том тренутку нисмо знали пуно
ствари о Ротарију. Наиме, сазнали смо касније да име клуба мора да садржи име административне
целине у којој делује тј. име града“10.
2.3.2 Основни подаци о клубу11
Регистарски број:
65948
Први састанак:
Оснивачки састанак:
04.02.2003 године
Инаугурациони састанак: 30.06.2004 године
Charter прослава:
Састанци:

10
11

23.10.2004. Хотел Петрус
четвртком 20 часова
Параћин - ресторан „Професионал“
Ћуприја - ресторан „Бела Лађа“
Деспотовац - хотел”Ресава“

Прим. мр. мед. сци. др. Момир Јовановић, у рукопису, Архив Ротари клуба Јагодина, фасцикла 1, јединица списа 2.
Билтен Ротари клуба Ћуприја-Морава, Архив Ротари клуба Јагодина
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Dejan Dašić, MA
Jagodina
Summary

THE ROTTARY CLUB IN POMORAVLJE
The system of Rottary Clubs all over the World is certainly one of the most significant system of
altruistic and humanitarian (in most wide of point) organisations in the World. Author presents all of the
most important facts of developing of mentioned organisation in Pomoravlje, and, in the same time, all
significant persons exceptionally important for establishing and developing of Rottary in area of Pomoravlje.
Since the foundation (1937.) till the time of the period of unexisting (1941-2003), author was presentihg all
of the most important aspects of working and personal activiation of Rottary members.
As a specially value of mentioned work, should be the list of most significant members of Sosiety,
what was a remarkable addiction for allover the valume of the mentioned question.
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Радојица Зиројевић, професор

УДК: 792.091.4(497.11)"1972/1973"

Јагодина

НАСТАНАК И ПРВЕ ГОДИНЕ ФЕСТИВАЛА „ДАНИ КОМЕДИЈЕ“
Апстракт: О фестивалу „Дани комедије” написано је више чланака и критичких запажања и
објављено неколико успелих монографија, итд. Међутим, скрајнуто је остало питање о иницијаторима и
оснивачима ове значајне културно-уметничке манифестације. У чланку покушавамо да одговоримо на питање
ко су претече, а ко оснивачи фестивала.

С

едамдесете године прошлог века
биле су делотворне у друштвеном и
еко-номском развитку светозаревачке општине.
Захваљујући проширивању и изградњи нових
фабрика и предузећа, нагло се повећавао број
запослених, што је, између осталог, захтевало и
разноврсније и богатије садржаје културног
живота, нарочито у граду Светозареву, као
ширем регионалном центру.
У складу са новим културним потребама
оживљавају програми из позоришног живота,
нарочито комедиографског жанра, што у оквиру
своје редовне делатности доста успешно
остварује Раднички универзитет „Видосав
Трепчанин” преко свога Центра за културу.
Руководство и радници ових установа
несумњиво су били претече Фестивала „Дани
комедије”, што ће наредни текст, вероватно,
потврдити.
НА ПОЧЕТКУ: ДИГРЕСИЈА И
ОБЈАШЊЕЊЕ
Овим
редовима
скромно
одајемо
поштовање онима који су лишени политичке
помпе и високих стручних звања и мимо
„одлучивања на (највишим државним) нивоима”,
оставили једина сачувана изворна сведочанства
на основу којих можемо са великом сигурношћу
сазнати истину о првим корацима „Дана
комедије”.
Веродостојности ради, за овај напис
користили смо неколико међусобно независних
извора. Први, оригинални записници са седница
Фестивалског одбора, Организаци-оног одбора и
штампаних материјала, други, записници са
седница Извршног одбора Скупштине Заједнице
културе Светозарева, трећи, извештаји и
информације локалних средстава информисања
и четврти, подаци из неких од објављених

монографија.1 Међутим, највеће поверење имали
смо у оригинална до кумента чији смо садржај,
кад год је било могуће, поредили са другим
подацима. Коришћени извори су подударни о
изношењу суштинских догађаја, а мања
неслагања смо назначили у тексту.
У коначном обликовању садржаја овога
написа велику улогу имао је случај. Наиме,
после једне веће олује, у октобру 1991. почео је
да прокишњава кров на згради велике сале
Културног центра. Неколико запослених
склонило је поквашену документацију из ормара
који се налазио у ходнику. У њему је била једна
свеска формата А4, са дебљим картонским
корицама. У њој су се налазили записници са
припремних састанака и записници са седница
званичних органа у првих десетак година
постојања Фестивала „Дани комедије”. Лепим
рукописом, са детаљима о именима и
функцијама учесника, као и о одлукама,
забележено је скоро све што би могло да буде
корисно и за будућа времена.
Ова документација могла је, по нашем
мишљењу, да буде најсигурнији ослонац за
целовитији приказ о настајању и почецима
фестивала. У том циљу, већ у јануару 1992.
почели смо прикупљање шире грађе која је
могла да послужи изради једног хронолошког
прегледа о времену које прет-ходи оснивању и
првим данима ове самосвојне културноуметничке манифестације, која је убрзо постала
препознатљива у републичким, па и у савезним
оквирима. Међутим, опет је сплет чудних
околности „одлучио” да се не реализује
првобитни наум о историјату Фестивала, јер је у
лето 1992. године из просторија Културнопросветне заједнице (у којима се налазила и
1
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Саво Ветнић, Првих пет година фестивала „Дани
комедије”, Светозарево, 1976.
Живорад Ђорђевић, Најлепше године (фестивал „Дани
комедије” од 1972. од 1996.), Колор прес, Лапово, 1997.
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фестивалска архива) које су биле у згради
Скупштине општине, без икаквог претходног
обавештења, дословно у ходник избачена сва
документација, која је после кречења уместо да
буде враћена на раније место, завршила на
отпаду. То је означило и невесео растанак од
наше свеске са нареченим записницима, којој се,
вероват-но заувек изгубио траг. За коришћење је
остало само оно што је било припремљено, али и
оно делимично може да послужи првобитној
стављамо на увид јавности.

Светозареву”. У том периоду на 50 представа
„присуствовало је 20.000 људи”, па писац чланка
А. Урошевић закључује да је ово допринело
„школовању позоришне публике”. За нас је
значајнији текст Д. Јаковљевића (19. марта) у
коме се каже да је „од почетка јесење сезоне, до
намени, тим пре што, колико је познато, нема
других сачуваних докумената „из прве руке” о
настајању Фесивала „Дани комедије”, осим оних
чије делове управо прошлог четвртка, када је
гостовало Нишко позориште, са Арабеловим
„Пикником на фронту”, изведено и неколико
представа Позоришта из Крагујевца”. То су, како
без увијања оцењује писац, биле површне
„Стјуардесе”,
режијски
прилично
лоше
постављен „Бора Шнајдер”, подношљив
„Усрећитељ” и неподношљиви „Којоти”, па
скупа „Ивкова слава”, за коју је Центар за
културу (Радничког универзитета, сви на-редни
текстови у заградама уствари су објашњења
појединих речи или мисли, Р.З.), исплатила
Нишлијама 8.000 динара” иако је иста представа
и раније у неколико наврата гостовала у
Светозареву. На монопол и финансијске уцене
два позоришта указивано је и у неким званичним
информацијама и узгредним усменим опаскама
учесника у овим догађајима, али је Д.
Јаковљевић у свом тексту био најдиректнији.
А. Урошевић крајем октобра извеш-тава
да је Центар за културу постигао договор са
наведеним позоришним кућама о редовном
репризирању „свих премијерних представа у
сали у Светозареву”. Уз комедиографске,
приказиваће се и драмски комади. Центар је увео
и претплатничке карте, са обезбеђеним местом
за седење, по цени од 60 динара. „Нови пут” већ
5. новембра најављује смотру професионалних
позоришта Србије, чији ће домаћин бити
Позориште из Лесковца. Најбоља остварења са
те смотре репризираће се у Светозареву. Д.
Јаковљевић наглашава да ће реприза смотре
професио-налних
позоришта
постати
традиционална (али не наводи основу за своју
тврдњу). На даље наводи да ће и у будуће
организатор
бити
Културни
центар,
а
покровитељ Заједница културе (формирана у
априлу 1969. године), која ће на тај начин водити
програмску политику и учествовати у
подмирењу расхода. На овај начин општински
врх настоји да што лакше преузме фести-валску
политику, а организационо-извршне послове
„великодушно” и даље оставља онима који су то
и до тада успешно обављали.
У истом смислу, на почетку недатиране
седнице (која је највероватније одржана у другој
половини фебруара или почетком марта) 1971.
настоје се што прецизније одредити циљеви нове

ПРЕТЕЧЕ
Од појединих замисли до њиховог
облико-вања у осмишљену целину нужан је
краћи или дужи проток времена, што понајвише
зависи од економских и политичких услова, који
су били пресудни и приликом оснивања Фестивала „Дани комедије”. Идеје о настајању Фестивала сједињавале су се у целину у зависности
од многих околности, нарочито од политичке
моћи и личне храбрости појединаца да јавно
изнесу свој став и предлог. Наиме, неретко се
дешавало да неко „ненадлежан” (некомпетентан)
„несмотрено” на званичном месту изнесе
(квалитетан) предлог, који „другови одозго”
прогласе преурањеним или неодговарајућим, да
би после извесног протока времена, исту мисао
преоденуту у „друго рухо”, стављали у уста
неком од „одговорних другова”, прихватајући је
као „револуционарну у даљем развоју
социјалистичких самоуправних односа”.
Фестивал није настајао случајно, ни
одједном, ни у главама неколицине људи.
Седамдесетих година прошлог века, социјализам
је у тадашњој Југославији већ имао јачу
економску основу која је могла да поднесе
финансирање нешто суптилнијих културних
потреба. У светозаревачкој општини напредовала је пољопривреда уз веома брз
индустријски развој. Омладина је за исказивање
личних афинитета, поред рада и школовања,
тражила квалитетнију (културнију) забаву.
Учешће у „културно-уметничком стваралаштву”
временом је постало знак личног и друштвеног
престижа. Нешто се морало предузети за
остваривање новог културног чина. То је био
друштвени и политички императив и за трајно
„устоличење” „Дана комедије”.
Прве податке о идејним творцима
бележи локални лист „Нови пут”. Не коментаришући ауторове оцене које је изнео у
броју од 29. јануара 1969. године, можемо да
прочитамо да је у крагујевачко позориште још
од 1964. „ангажовано на сталним гостовањима у
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културне манифестације (напушта се појам
„смотре”) која би „афирмисала општину” и
„извукла из културне анонимности” укључивши
је у „постојеће токове републичке културе”. У
наставку се резимира да су 1969. и 1970. године
у организацији Културног центра, ре-призиране
позоришне
представе
(...на
којима
су
учествовала професионална позоришта која су
имала седиште изван Војводине и Београда).
Руковођени овим успесима, с одобравањем
прихваћеним покушајем, тадашње званично
општинско руководство преузима иницијативу
„за остваривање физиономије једне нове оригиналне - културне манифестације”.
У већ спомињаним записницима налазе
се подаци који допуњавају запажања Д.
Јаковљевића. Прецизира се да ће се на наредној
смотри (у Светозареву) доделити награде за
главну мушку и женску улогу, затим две награде
за епизодне улоге и награда најбољем младом
глумцу. То је било полаз-иште за усвајање
програма и признања уметницима. Заокружује се
извештавање Б. Радосављевић (3. марта 1971.) о
припремама за редовно репризирање представа
са смотри професионалних позоришта и
подржава идеја „о формирању фестивала
комедије”. Најодговорнији људи у култури
Србије гледају на напор Светозаревчана као на
део заједничке акције да се афирмише
позоришна комедија и позоришту врати
публика. Србислав Павловић, сарадник и Мића
(Александра) Пантић, управник Дома културе,
истиче да су овом граду „потребне нове
културне манифестације, јер реприза једне
званичне смотре није била најсрећније решење”.
На првој смотри званично названој
„Дани комедије” учествовали су Савремено
позориште из Београда, са представом „Кир
Јања”, Шабачко позориште с Нушићевим Др,
Титовоужичко
са
„Малом
колибом”,
Крагујевачко са представом „Кавијар и сочиво”,
Зајечарско са „Протекцијом”, Позориште из
Приштине са Сумњивим лицем, Нишко са
Лесковачко
народно
„Ивковом
славом”,
позориште, са представом „Политичко венчање”
Фадила Хаxића и Позориште из Пирота са
„Осмом офанзивом”. Представе је гледало 4.500
гледалаца (што значи да је било и
„прекобројних” посетилаца), па се помало
нападно налаже да се смотра мора наставити и
садржајно обогатити.
Да би идеја о „новој оригиналној
културној манифестацији” добила што већи
значај, функционери 12. априла организују
саветовање, на коме учествују и „директори и
уметнички руководиоци неких професионалних

позоришних кућа”. Једногласно је оцењено да
...”ова културна манифестација постане стална традиционална”. Посебно је указано на нужност
постављања одређених критеријума којих се
(будући фестивал) треба придржавати како би
могао конти-нуирано да постоји и функционише.
Нај-важнији су били: одређивање физиономије и
садржаја, начин финансирања, име и карактер
фестивала, расписивање конкурса за (најбољи
годишњи) позоришни (комедиографски) текст,
организовање сусрета (позоришних стваралаца)
са радницима „из непосредне материјалне
производње” и обезбеђивање техничких услова
за одржавање (позоришних) представа.
Поводом заузетих ставова на саветовању. Синиша Мадић изнеће кратак историјат о
организовању позоришних смотри ранијих
година у којима се трагало за осмишљавањем
најбитнијих садржаја који би могли да се
„укомпонују у физиономију те нове културне
манифестације под називом фестивал позоришне комедије”. Ово је, поред оригиналних
записника и новинарских извештаја, трећи извор
који указује на потребу установљивања једног
прихватљивог назива будуће позо-ришне смотре
у Светозареву.
У даљем тексту који презентује С. Мадић
(који представља неко заједничко мишљење, али
не знамо чије), намерно се заобилазе заслуге
тадашњег директора Радничког универзитета,
Радомира Анђелковића и управника Центра за
културу, Александра Антића у обогаћивању
културних програма у Светозареву. Иако су се
они
првенствено
водили
комерцијалним
успехом, народ су заинтересовали за нове,
квалитетније програме. Општинско руководство
у разговору са „ позоришним људима и органима
власти” тражи одговарајуће начине да се овај
посао убудуће одвија под државним патронатом
(и финансира из јавних прихода). Занимљиво је
и да је и двадесет година касније, после
завршетка фестивалских приредби 1992. године,
Мадић на једном неформалном скупу поновио да
су
заслуге
руководилаца
Раднич-ког
универзитета и Културног центра, за појаву
Фестивала, мале, али своју тврдњу није
образложио.
Седница Фестивалског одбора „Дани
комедије” била је 16. децембра, само два дана
после скупштинског именовања његових
чланова. Већ тада се разматрају кључна пи-тања
о карактеру и концепцији фестивала. Помоћу
посредних доказа долазило до сазна-ња да је о
томе говорио Драгослав Лазић, држећи се
унапред задатих тачака које је изградио
Извршни одбор Заједнице културе. Како је
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изгледала и колико је коригована Лазићева
концепција, не знамо, али су зато остали
сачувани закључци у 23 тачке, које преносимо,
јер су на њима темељени скоро сви послови и
садржаји будућег фестивала „Дани комедије”.

14.
Испитати
могућности
ради
организације клуба фестивала;
15. Настојати да Републичка заједница
културе одобри средства за стваралашт-во,
односно за расписивање конкурса за најбољу
домаћу комедију и за глумачка остварења;
16. Решења за химну даће Драгослав
Лазић;
17. За израду идејне скице за статуе
ангажо-вати истакнуте уметнике;
18. Предлог да манифестација сваке
године почиње представом „Пут око света” ван
конкуренције, остаје до даљих разговора као
идеја о којој ће се тек касније одлучивати (овај
предлог дао је глумац Никола Милић);
19. Гласање публике обавља се по
процедури, а узима се просечна највећа оцена по
закључивању;
20. За шефа штампе-пропаганде узети
Сретена Петровића, новинара из Београда, који
ће заједно са новинарима локалног места,
организовати службу информација за град и за
остале крајеве;
21.
Почети
са
систематским
обавештавањем, уз претходни договор са
Сретеном Петро-вићем и новинарима нашег
града;
22. Испитати могућност за укључивање
ТВ у нашу манифестацију и посебне преносе
одавде;
23.
У
време
трајања
културне
манифестације град треба да буде свечано
украшен и очишћен.
(Записник закључке су потписали
Синиша Мадић на левој и Верољуб Танасковић
на десној страни).
Неколико дана раније у „Новом путу”
могли смо да прочитамо следеће: „Фестивал у
Светозареву, по садржини и карактеру, за сада је
једини у нашој земљи”... Његова улога у
унапређивању позоришног живота и позоришне
литературе биће још значајнија када у
потпуности
добије
своју
физиономију...
Овогодишњи фестивал је само генерална проба
за један прави, осмишљени, аутентични, који ће,
почети већ идуће године”, мисли су Александра
Пантића, управника Центра за културу, које
наводи новинар Б. Радосавље-вић, 31. марта.
Чини се да је ово довољно да бисмо
указали на иницијаторе и прве практичне
реализаторе идеја о потреби интензивнијег
позоришног живота у Светозареву, граду дуге

Дословно преписани, закључци гласе:
1. Назив прихваћен- „Дани комедије”;
2. Позоришта учествују–конкуришу с комедијама страног и домаћег текста–квалитетног;
3. Представе бира селектор гледањем, уз
консултацију са еминентним критичарима и
подноси Организационом одбору образложење
на основу чега је извршио такав избор. Његов је
избор дефинитиван;
4. Селектор се бира сваке године-на овој
манифестацији (1972.) биће Драгослав Лазић,
режисер из Београда;
5. По завршеној манифестацији - врши се
анализа оствареног и утврђује ниво постигнутог
-том приликом бира се селектор за идућу
годину;
6. Израдити потребна нормативна акта
којим се регулише организација ове манифестације;
7. Изјаву за штампу, по учињеном избору
позоришта, врши председник (Фестивалског)
Одбора;
8. При избору позоришта селектор има у
виду само представе позваних позоришта, не
могу се узимати представе непозваних и
непријављених позоришта;
9. Упутити поново позиве позориштима
са роком за пријаве до 10. јануара 1972. године.
Са позивом упутити програм (пројект)
манифестације, са списком чланова Одбора,
именом селектора и списком позоришта која су
позвана;
10. За најсмешнију представу додељује
се само награда статуета „Јованча Мицић“ позлаћена;
11. Статуете „Јованча Мицић” и „Ћуран”
су симболи наше манифестације (позлаћене) и
даваће се као награде;
12. Позоришним кућама, учесницима,
доде-љивати на крају манифестације захвалнице
(плакете), а свим глумцима значку (беџ)
минијатурног „ћурана”;
13. Глумцима за најбоља глумачка
остварења доделити три равноправне награде по
3.000 динара, а редитељу 5.000 динара за
најбољу режију;
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позоришне традиције.2 Прве успешне кораке
(после нешто дужег застоја) у том правцу
учинили су Радомир Анђелковић и Алексан-дар
Пантић, који су од 1965. до 1971. дакле више
година пре настанка фестивала, у сарадњи са
стручним позоришним људима (пре свих са
Исаком Амаром из Београда и Иваном
Вучковићем из Ниша, али је познат и допринос
Милосава Мирковића, иако се у првим
званичним документима не спомиње), утрли
путеве
новом,
квалитетнијем
културноуметничком садржају. Дакле, после претходника, нужно су следили настављачи.

изјаснио се за организацију „комедије, смеха и
радости”. Сматрао је да из назива треба изоставити реч „фестивал”, јер би то подразумевало такмичење, а не смотру учесника.
Предложио је да представе бира посебан жири
који би чинили „представници професионалних
позоришта
и
представници
општине
Светозарево, уз консултовање на потребном
нивоу”. Подржао је раније изражену потребу
(нема података ко је и када о томе говорио) о
расписивању
конкурса
за
позоришни
комедиографски текст, предложивши најбољем
награду у износу од 40.000 динара.
Иван Вучковић, управник Позоришта из
Ниша, инсистирао је да се трошкови конкурса и
награде добитницима за комедиографски текст
финансирају из средстава Републике Србије.
Истовремено се енергично противио расипању
средстава за исплату хонорара члановима разних
жирија и за дневнице гостима „звучних имена”
који би присуствовали ради подизања угледа
фести-вала. Предложио је да се исти назове
„Дани комедије у Светозареву” који би били
посвећени „хумору, смеху и забави”. Надаље,
сматрао је да се постојећи садржаји треба
допунити изложбама карикатура, скечевима и
сличним краћим сегментима који би били од
ширег интереса за посетилаце. Не треба да имају
такмичарски карактер, али би „најбољи глумци
требало да добијају признања”. И на крају,
такмичарским представама свако вече треба да
присуствују (специјални) гости из Републике.
У овом моменту неопходан је мали
коментар; или је господин Вучковић у својим
ставовима био (изразито) противречан, на
пример залаже се за уштеде, али и „чашћавања”
гостију и других неслужбених лица, или је
записничар погрешно записао поједине делове
његовог излагања. Вероватније је ово друго, јер
се оно и на другоме месту појав-љује.
Верољуб Танасковић, заменик председника СО Светозарево пледирао је да на
„смотри учествују сва српска позоришта”, а да се
финансијски трошкови подмирују из буxета (не
зна се да ли само СО светозарево или и
Републичког) и из средстава радних колектива.
У закључцима који су на овој седници
усвојени, дословно стоју:
1. Будућа манифестација ће се звати
„Дани комедије”;
2. Биће то манифестација у духу смеха,
хумора и забаве;
3. Треба урадити програм, анимирати
средства информисања;

ОСНИВАЧИ
После коначне потврде да треба
наставити са пословима о оснивању „Дана
комедије”, која је усаглашена на свеопштем
стручно - политичком априлском саветов-ању,
већ 8. септембра одржава седницу Одбор за
организацију фестивала. Очигледно је да то није
био онај касније назван Организациони одбор
који се још није ни формирао. Одбор за
Организацију фестивала уствари је био ужи
актив
претходног
саветовања,
чији
су
представници имали задатак да дефинишу и
усвоје неке најважније задатке. Већ на почетку
одали су признање Радничком универзитету (и
Културном центру) за дотадаш-ње успехе у
„културној политици”, да би истовремено
одлучили да ће се ова манифестација убудуће
одвијати под надзором (општинске) Заједнице
културе (при чему би извршиоци програма
остали они од раније) која ће са Центром за
културу сваке године закључивати посебан
уговор. Исто (у суштини идејно-политичко тело)
имало је седницу и 23. септембра 1971. године,
на којој „нису присуствовали Борис Голубовић и
Милован Филиповић”, присутни, како се у
записнику наводи, закључују да их „свакако
треба заменити”. У раду овога органа први пут
налази се и име Синише Мадића, секретара
новоформиране Заједнице културе. Мадић у
уводном излагању говори о „значају одржавања
фестивала и потреби што прецизнијег
одређивања његове физиономије”. На основу
даљих збивања може се без резерви закључити
да су одлуке које су донете на овој седници биле
од круцијалног значаја за установљивање и
организацију будуће (још увек безимене)
позоришне манифестације. Исак Амар, тадашњи
управ-ник Савременог позоришта из Београда
2

О томе опширно пишу Нинослав Станојловић и
Слободан Жикић у књизи „Позориште у Јагодини”,
Јагодина, 2007.

107

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
4. У октобру расписати конкурс за савремену комедију;
5. Треба изабрати одбор од 5-7 чланова
за припрему и организацију свих (практичних)
послова;
6. Обезбедити награде за глуму, режију и
сл. (карак-теристично је да није забележено да се
неко на седници залагао за увођење награда,
него само за „признања глумци-ма”);
7. Побољшати техничке услове (за
представе) у Дому културе;
8. Тражити финансијску подршку
Скупштине општине, радних организација и
надлежних органа Србије.
Организациони
одбор
фестивала
формиран је 1. октобра. Од тога дана почиње
фактичка активност „Дана комедије”, јер он
предузима стручне и административне посло-ве.
Нема података када су и на који начин изабрани
чланови,
јер
је
практична
активност
„репрезентативног Одбора за формирање
фестивала” завршена 23. септембра, а најшире
представничко тело Фестивалски одбор (у
почетку назван Одбор за организа-цију...), биће
именован на заједничком заседа-њу свих већа
Скупштине општине Светозарево, 14. децембра
1971. године (заведено под бројем 020-170/71-01
и са потписом председника Петра Стефановића).
Очигледно да у овом случају није постојао
принцип надлеж-ности да извршни орган буде
изабран од стране (назовимо) скупштинског,
него су настајали независно један од другог.
За председника Организационог одбора
изабран је (или постављен, опет нема записа
како) Синиша Мадић, за секретара, Саво Ветнић,
док су чланови били Александар Пантић,
Предраг Гојић и Станимир Аћимовић. Из
Одбора су, подсећања ради, раније одстрањени
Борис Голубовић и Милован Филиповић, јер
„нису долазили на претходне састанке и више се
неће позивати” (нешто касније Милован
Филиповић постаће члан Фестивалског одбора).
На тој седници од 1. октобра 1971.
Организациони одбор је „поделио задужења” у
наредним пословима за фестивал 1972. године,
упутио списак са 17 имена Комисији за
именовање СО Светозарево, која би требало да
их „предложи за Одбор „Дана комедије”. Исти
такав списак упућен је и на адресу Извршног
одбора Скупштине Заједнице културе, и на крају
донео одлуке о самонаграђивању, тј. о
надокнади за рад и то председнику и секретару
по 1.000 динара и члановима по 500 динара
месечно. Средства за надокнаду обезбеђиваће
Заједница културе (оваква пракса касније ће

бити укинута и нико ко је био задужен на
фестивалским
пословима
неће
имати
надокнаду).
Извршни одбор Заједнице културе додао
је имена три кандидата за чланове фестивалског
одбора и то Драгослава Лазића, Радомира
Анђелковића и Александра Пантића. Занимљиво
је да је Скупштина општине именовала 23 члана
и да је из два раније наведена предлога
изоставила Драгана Милосављевића и Војина
Матића (заменика секретара ОКСКС, односно,
генералног директора јагодинске пиваре). Према
оригиналном
решењу,
чланова
Одбора
именовани на седници Скупштине општине,
били су (дословно преписано):
1.
Танасковић
Верољуб,
заменик
председни-ка Скупштине општине;
2. Гојић Предраг, председник Скупштина
Заједнице културе;
3. Марковић Селимир, председник
Општин-ске конференције ССРНС;
4. Милосављевић Милутин, председник
РС (Радничког савета) ИКС;
5. Марковић Радомир, председник
Општин-ског већа синдиката;
6. Председник Радничког савета Пиваре;
7. Милошевић Милорад, председник ОК
ССО;
8. Мадић Синиша, секретар Заједнице
кул-туре;
9. Пантић Александар, управник Центра
за културу РУ;
10. Аврамовић Александар, посланик
Кул-турно-просветног већа СРС;
11. Филиповић Милован, председник
ФОС ИКС;
12. Јовановић Момир, председник РС
„Елмос”;
13. Симић Олга, председник Савета за
про-свету, културу и физ. култ. СО;
14. Исак Амар, управник Савременог
позо-ришта из Београда;
15. Лазић Драгослав, режисер ТВ,
Београд;
16. Милић Никола, глумац Савременог
позоришта из Београда;
17.
Говедаревић
Петар,
редитељ
Народног позоришта из Крагујевца;
18. Вучковић Иван, управник Народног
позо-ришта из Ниша;
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19. Анђелковић Радомир, директор РУ
(Рад-ничког универзитета);
20. Председник РС фабрике „Будућност”;
21. Председник РС Грађевинског
предузећа „Поморавље”;
22. Младеновић Драгољуб, председник
МЗ (месне заједнице) Светозарево;
23. Председник РС фабрике „Јухор”.
(Решење је достављено: именованим,
Комисији за избор и именовања СО и архиву
Скуп-штине општине Светозарево).
Тринаестог новембра Организациони
одбор „Дана комедије” одлучује о „гостовању
осме представе из других република”, која би
наступила у част добитника награда. А за
најсмешнију представу, као знак посебног
признања, добиће статуету „Јованча Мицић”,
док ће признања за појединачна глумачка
остварења бити статуете „ћуран”. Као знак
сарадње са „радним колективима”, организоваће
се „сусрети уметника и радника”.
Даље се констатује да је Драгослав Лазић
био (раније) задужен да „сачини” предлог (не
знамо о чему) и упути га Организационом
одбору на усвајање. У записнику се једино
напомиње да је предлог „веома интересантан” ,
али се не наводи ниједан сегмент његовог
садржаја. Одлучивало се и о неколико техничких
детаља које наводимо само зато да би се
забележило када је о њима решавано. Били су то
„израда коверата с меморандумом, одређивање
уметничког директора који ће вршити избор
такми-чарских представа (дакле, одустаје се од
раније донете одлуке да ту дужност обавља
комисија), утврђивање стварних трошкова Клуба
фестивала” (реч „фестивал” испред „Дани
комедије” употребљава се први пут и на тај
начин коначно је настао потпуни назив
ове манифестације).
Коментаришући рад Организационог
одбора А.А. у „Новом путу” од 29. новембра,
ставља акценат на одлуку о конкурсу за
савремену комедију, у чијем спровођењу треба
да партиципира и Републичка Заједни-ца
културе (касније ћемо сазнати да се на конкурсу
појавило мало радова и да није успео).
При самом крају 1971. године, 28.
децембра Организациони одбор имао је још
једну седницу. (Записничар Саво Ветнић прави
грешку у години, бележећи одржавање 1972. а
треба 1971.). Забуну изазивају и ненајављене
измене, јер више нема Предрага Гојића и
Станимира Анђелковића, уместо којих се наводе
Верољуб Танасковић, Живољуб Лазаревић и

Милован Лазић. Појављује се и име Драгана
Милошевића, али изгледа није био члан Одбора.
Као саставни делови програма за 1972. годину
предлажу се: фото изложба о Јованчи Мицићу
(на позоришним сценама), о избору погодног
музичког фрагмента за химну, о статуту и
селектору Фестивала (каснијих година нигде се
више не спомиње фестивалска химна). Предвиђа
се организација (наградне) изложбе карикатура
(прва награда била би 3.000 динара) и
успостављање признања „златно перо ћурана”,
без било каквих даљих детаља. Знамо да
признање са наведеним називом никада није
постојало као фестивалско признање. Сретен
Петровић, тада вероватно председник удружења
карикатуриста, доставља списак од 24 члана,
који би требало да учествују на изложби, која
добија радни наслов: Антологија савремене
југословенске карикатуре, што указује на
савезну претензију (без обзира на суштинску
грешку у делу радног наслова).
На наредној седници, одржаној 31.
јануара 1972. чланови Организационог одбора,
на основу нама скривеног дискреционог права,
именовали су седам представа које ће се
такмичити за награде, што наводи само на један
закључак: раније изабрани селектор Драгослав
Лазић није у потпуности испунио добијени
задатак. Уместо тога, он на самој седници
предлаже „две представе из Београда и по једну
из Ниша, Крагујевца, Шапца, Новог Сада и
Приштине” заобишавши скоро сва Војвођанска
позоришта (изгледа да је нека регионална
заступљеност била испред уметничких домета?)!
Овом приликом је Влада Лалицки
показао скице за статуете и затражио за „Јованчу
и ћурана” по 100.000, а за значке и дипломе
(плакете) 200.000 укупно. Одбор је то
једногласно прихватио (овај ауторски хонорар је
био доста скроман, јер је новчана награда за
глумачку улогу износила 300.000, односно 3.000
нових динара).
А.А. почетком фебруара пише у „Новом
путу” да је учешће на фестивалу пријавило 16
позоришта и да је „утврђена листа представа које
ће бити позване”. То су „Буба у уху”,
Југословенског драмског позоришга, „Голи
краљ” Позоришта из Ниша, „Народни посланик”
Театра из Крагујевца, „Госпођа Министарка”,
Позори-шта из Шапца, „Краљ Иби”, Атељеа 212,
„Па изволите у Сакуле”, Српског народног
позоришта из Новог сада и „Хамлет из села
Мрдуша Доња” Суботичког позоришта. Као
гости наступиће сатирично казалиште „Јазавац”
из Загреба, које ће извести представу „Јој,
Калкута!” Дакле, ни на основу новинарског
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владајући сложеним облицима старе комедије и
средствима модерне муњевите глуме, док је
Мирјана Бањац у комаду „Село Сакуле, а у
Банату”, у извођењу Српског народног
позоришта из Новог Сада „из лирске и
фолклорне материје” подједнако убедљиво
однеговала реалистичко лице наше средине и
демонстрирала постепено израстање врхунског
комичног карактера. У глуми Јелисавете
Сабљић, коју је приказала у улози Гоце у комаду
„Развојни пут Боре Шнајдера”, букнуло је
„богатство модерне комичарке, отворених и
тананих решења у физичком и вербалном гесту,
са пуним психолошким оправдањем”.
Публика је за најсмешнију (најбољу)
прогласила представу „Буба у уху”, у режији
Qубише Ристића, дарујући њеним актерима
статуету „Јованча Мицић”. Најзад, жири
новинара наградио је Петра Радовановића за
улогу учитеља Андре Шкунца у представи
Хамлет у селу Мрдуша Доња, опћина Блатуша.
У првој години постојања само посредно
и делимично можемо да пратимо приходе и
расходе Фестивала „Дани комедије”. О
приходима практично немамо никакав податак,
осим оног из фебруара месеца, када је на
седници Организационог одбора наговештено да
би они у 1972. години требало да износе око
236.000 динара. Реалне податке о финансијском
пословању тешко је сагле-дати, јер су и приходи
и расходи приказивани најмање на 3 места. Један
део непосредно је реализован преко рачуна
Скупштине општине, други, преко пословних
књига Заједнице културе, а трећи у оквиру
пословања привредних субјеката општине
Светозарева. Само је један део реализован преко
жиро рачуна Фестивала. Овакав начин „деобе”
трошкова имао је превентивни карактер, како
јавност не би негативно реаговала и на тај начин
угрозила континуитет и обим фестивалских
програма.
Конкретно, постоје појединачни подаци
о трошковима до краја априла 1972. Каже се да
је на име приспелих обавеза исплаћено 55.686
динара, с тим да су доспели нови рачуни од
118.483 динара, који се „морају хитно
подмирити”... „Према грубој процени требаће
још 30.000”, што би значило укупне расходе од
најмање 270.000. Међу већ неплаћеним
рачунима именују се 2.950 динара Предузећу
„Елмос” за дораду и монтажу 4 статуете
„Јованча Мицић” и 5 статуета „ћуран”, затим
3.000 динара надокнаде Радио-новинској
установи „Нови пут” за штампање подлистка о
фестивалу, 15.000 на име гостовања Сатиричког
казалишта „Јазавац” из Загреба и 8.000 динара на

чланка не можемо да сазнамо на који су начин
изабране представе, односно, да ли је списак
саставио Органи-зациони одбор, или селектор,
што је била његова искључива надлежност.
У наредних нешто више од 50 дана
Организациони одбор је имао више седница, јер
је следила практична организација Фестивала.
На тим седницама више не присуствује Милован
Лазић, што би упућивало на то да је замењен
(вероватно Србом Павловићем). Белешке о овим
седницама су непотпуне, најчешће без
објашњења неких догађаја, само са најнужнијим
подацима. Наводи се износ од 1.500 динара који
ће се исплатити сликару Небојши Костићу за
израду (идејног решења) плаката, као и спискове
гостију који ће се позивати на поједине
представе, итд.
Међутим, убрзо ће се показати да неће
моћи да се остваре два постављена циља:
организовање изложбе карикатура савремених
југословенских аутора и остваривање конкурса
(опет савезног) за најбољи комедиографски
текст. Ова питања решена су једноставно,
уместо изложбе карикатура донета је одлука о
сарадњи са дневним нови-нама „Вечерње
новости” и преузимању њихове изванредне
годишње изложбе карикатура „Пјер”, коју су
посетиоци редовно могли да виђају у време
трајања Фестивала, док је конкурс за савремени
комедиографски текст расписиван за ауторе из
Србије (истина, са променљивим успехом).
Коначно, између 20. и 27. марта 1972.
реализовани су
програми првог званично
названог Фестивала „Дани комедије”. Напред
смо навели називе представа и позоришта која су
се такмичила за награде. У званичном програму
остало је записано да је избор представа
извршио Драгослав Лазић, иако чињенице то не
потврђују. Међутим, стручни жири, који је
одлучивао о најбољим и награ-ђеним, чинили су
Милосав Мирковић, позоришни критичар,
Небојша Комадина, реди-тељ и Предраг Гојић,
новинар(директор РНУ „Нови пут”). За најбољу
су режију прогласили, Бранка Плеше редитеља,
представу „Развојни пут Боре Шнајдера” у
извођењу глумаца „Атељеа 212” из Београда. У
образложењу жири наводи да се у представи
преплићу сатирично и гротескно, уз поштовање
сложеног и језички узбурканог текста
Александра Поповића.
Најбоље улоге остварили су Никола
Симић, Мира Бањац и Јелисавета (Сека) Саблић.
Никола Симић је за улогу Виктора и
Пеша, у представи „Буба у уху”, Југословенског
драмског позоришта, остварио „све нијансе
комичне сцене”, од комедије до гротеске,
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Стеријиним „Родољупцима” које је као гост на
сцену поставио Жељко Орешковић, док су
Титовоужичани треће вечери извели „Подвалу”,
Милована Глишића у редитељској поставци
Миленка Мисаиловића. Четврти учесник било је
Београдско позориште са Сремчевом „Ивковом
славом”, коју је као гост режирао Градимир
Маринковић, а пети, Народно позориште из
Ниша, са представом „Ожалошћена породица”
Бранислава
Нушића,
редитеља
Рајка
Радојковића. Театар „Јоаким Вујић” из
Крагујевца извео је представу Бранимира Торија
Јанковића „Алекс из Кутлова”, у сценској
поставци Љубише Ристића и, најзад, Народно
позориште из Београда наступило је са
Нушићевим „Путем око света”, који је режирао
Јован Пушник. Народно позориште из Сарајева
(изван конкуренције) је извело представу „Баш
Башчаршија”. Текст је написао Мирослав
Јанчић, а режирао Владо Јаблан.
Чланови стручног жирија који су
оцењивали уметничке домете учесника били су
Душан Радовић, књижевик, Драгослав Лазић,
режисер и Љиљана Крстић, драмска уметница,
сви из Београда. Они су одлучили да три
равноправне награде за најбоља глумачка
остварења припадају: Милосаву Мији Алексићу,
Зорану Радмиловићу и Мићи Татићу, док је
Љубомир Драшкић освојио признање за најбољу
режију. У образложењу жирија, између осталог,
стоји:
„Милосав Алексић је улогу Јованче
Мицића у Нушићевој комедији „Пут око
света”, у уједначеном извођењу Народног
позоришта из Београда преточио у особен лик
„који се обично тумачи спољним ефектима и
површним геговима, дајући му смирен израз и
пуни унутрашњи емотивни доживљај, и тако
уместо карикатуре, израдио реалистични и
пластични лик”.
Зорану Радмиловићу припала је награда
за улогу краља Ибија у истоименој комедији
Алфреда Жарија, којим се представио ансамбл
„Атељеа 212”. жири констатује: „Зоран
Радмиловић је остварио лик краља Ибија
оркестрацијом свих глумачких изражајних
средстава, гласом, покретом руку и тела,
мимиком–сједињавајући прецизна стилизована
решења и духовите спонтане импровизације”.
Мића Татић тумачио је лик Ивка у Сремчевој
„Ивковој слави”, коју је извело Савремено
позориште. Он је, како жири наглашава, свога
Ивка „саткао од аутентичних животних детаља у
говору и гесту, достижући у појединим сценама
изванредну синтезу емоција, од трагичног до
смешног”.

име надокнаде Народном позоришту из Шапца
за учешће на смотри. Најбољи редитељ и три
глумца награђени су са укупно 12.000 динара.
Имајући иза себе прво искуство о управо
завршеним
фестивалским
приредбама,
Организациони одбор већ средином јуна
детаљно анализира њихову реализацију и одмах
у врло озбиљном тону ставља на знање да су
„локална средства информисања подбацила у
информисању грађана”, а „коктели који су
организовани после позоришних представа
(убудуће) треба да се организују у радним
колективима, а не у кафани „Париз” (у коју су
неретко залазили и незвани гости и без икаквог
ограничења, учествовали у слављу). На тај начин
ће се знатно смањити трошкови. Изузетно оштра
замерка упућена је Радничком универзитету,
који је и поред 400.000 динара (вероватно је
грешка, логич-није би било 40.000 динара) који
је организа-тор унапред уложио у опремање
простора за позоришне представе, мимо тога
наплатио и изнајмљивање сале.
О пропустима Организационог одбора
говори се скривеним, помало езоповским
језиком. Каже се да ће при избору представ-ника
за смотру убудуће максимално водити рачуна да
по „50% буду заступљени домаћи и страни
текстови и да из Београда треба да учествују
најмање два позоришта” (на првом фестивалу
изведена су само два текста страних писаца).
Председник Организационог одбора, Синиша
Мадић, очигледно незадово-љан великом
разликом у уметничким дометима, неколико
пута указивао је на значај квалитета који би
требало да буде основно мерило приликом
наредне селекције. Но, одмах иза тога, као да
потире претходну мисао, предлажући и
приоритет за представе „са мањом екипажом”
(са мањим бројем глумаца и без масовних
сцена), уз „заобилажење” оних који су у више
наврата гостовали у Светозареву (јер за њих
влада мање интересовање). Знамо да су два
последња захтева најчешће „у сукобу” са првим,
ту је тешко извршити „помирење”.
ДРУГА ФЕСТИВАЛСКА ГОДИНА
Ефикасности ради, у овом делу више
ћемо се задржати на реализованим програмима,
а мање на одлукама појединих фести-валских
органа. Дакле, други фестивал „Дани комедије”
одржао се од 20. до 27. марта 1973. године.
Прве вечери Позориште „Атеље 212”
приказало је „Краља Ибиа”, писца Алфред
Жарија, у режији Qубомира Драшкића, друге је
Народно позориште из Сомбора наступило са
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отуђе-них породичних манекена и малих
изопаче-ника”. (Одлука је донета у Београду, 2.
марта 1973. године).
Трећи догађај, који се одвијао у оквиру
„пратећих” програма, био је амбициозно
замишљен тематски разговор о комедијама на
позоришним сценама Србије. Водио га је
Милосав Мирковић, а требало је да трасира
„путеве о организацији послова и успеху
комедиографских
позоришних
представа”.
Међутим, у (службеној) информацији се наводи
да је на овој трибини учествовало само 15
истакнутих критичара, глумаца и редитеља, док
су остали били руководећи „људи и друга лица”,
па се разговори нису „одвијали у тематски
замишљеним оквири-ма”... „од
позваних
стручњака дошло је само 5, што није могло да
произведе очекиване резултате”. На тај начин
организатор Фестивала морао је и даље
(релативно самостално) да тражи најбоље
начине у реализацији појединих програма који
су били од прворазредног значаја за његову
будућност.
На темељу сачуваних извештаја сазнајемо да су у неким месним заједницама,
предузећима и основним школама гостовали
истакнути чланови појединих позоришта.
Дочекивани су, такорећи, са овацијама. Многи
су тада могли да лично разговарају са
популарним позоришним јунацима. Основну
школу у Глоговцу посетили су представници
„Атељеа 212”: Зоран Радмиловић, Никола
Милић и Ташко Начић, а школу „Бошко
Ђуричић”, Мића Татић, Радмила Савићевић и
Драган Лаковић, глумци Београдског позоришта.
У фабрици амбалаже и намештаја „Будућност” и
у „Елмосу” гостовали су Миодраг Петровић
Чкаља, Бранка Митић и Даница Поморишац.
Руководство и радници Јагодинске пиваре, после
сусрета са ансамблом „Атељеа 212”, приредили
су заједничку вечеру у хотелу „Србија” (који је
престао са радом после отварања хотела
„Јагодина”). Предузеће „Елмос” је за госте из
Сомборског
народног
позоришта
такође
организовало пријем, док су „Југобанка” и
„Будућност” у холу Дома културе, заједнички
угостили Титовоужичане. Бокс клуб „Каблови”
био је домаћин уметницима из Ниша у ресторану
„Касина”,
док
је
Индустрија
каблова
организовала пријем за екипу Народног
позоришта из Београда. Коначно, филијала
београдског „Агросервиса” у Светозареву имала
је пријем у ресторану „Касина” за позориште из
Клрагујевца. Завршне вечери председник
Скупштине општине имао је пријем за
позоришне уметнике из Сарајева и за добитнике
фести-валских признања.

Награде за епизодне улоге припале су
Оливери Марковић за тумачење лика Јулишке у
Нушићевом „Путу око света” и Велимиру
Суботићу за улогу Шерболића у Стеријиним
„Родољупцима”. Љубомир Драшкић проглашен
је за најбољег редитеља. За његову режију
„Краља Ибија” каже се да „представља високи
домет у истраживању новог позоришног израза и
као један нови квалитет одиграла је значајну
улогу у развоју нашег модерног театра”. Према
оценама посетилаца најбоља (најсмешнија)
представа била је „Ивкова слава” у извођењу
Београд-ског позоришта. Њој је припало
највредније
признање, статуета „Јованча
Мицић”. На конкурс за „савремену комедију”,
чије је исходиште званични жири саопштио на
затварању Фестивала, на коме су могли да
учествују „писци свих народа и народности”
приспело је једанаест радова. Правилником о
учешћу било је предвиђено да „текст рукописа
од 70-90 страна” треба да буде написан „у
драмском облику” и да (претходно) није јавно
читан, објављиван или извођен. Прво-награђени
рукопис наградиће се са 20.000, а откупљени са
5.000 динара. Значајно је да је било предвиђено
да се првонаграђени текст изведе на Фестивалу
наредне године.
У образложењу одлуке, жири, који су
чинили Милосав Мирковић, књижевни критичар, Слободан Новаковић, драматург и Миодраг
Петровић Чкаља, глумац (сви из Београда), каже:
„За прву награду од 20.000 динара (како је
конкурсом
предвиђено),
нема
(довољно
квалитетних) радова”. Зато се „додељују две
награде” и то за рад „Очекујући Горгонзолу”
Мирослава Митровића и за текст „Мало вике око
Мике”, који је написала Весна Јаковић „студент
четврте године Академије за позориште, филм и
телевизију у Београду”. Осим тога, жири је
предложио за откуп рад „Име на квадрат...”,
писца Милана Николића.
И даље: „Овогодишњи конкурс није у
потпуности задовољио како бројем приспелих
радова, тако и квалитетом... Поставља се питање
да ли убудуће додељивати награду ако нема
квалитетних радова”.
За текст „Чекајући Горгонзолу” између
осталог се каже да се ради „о вештини у вођењу
заплета, обиљу комичних ликова у нушићевској
водвиљској драматургији, са благим сенчењем и
сатиричним
обасјавањем
малограђанских
олупина које се жилаво отимају за своје
умишљено благо”, а за комедију „Мало вике око
Мике”, да је „духовита позоришна фарса са
неколико потпуно нових комедијских типова и
као дело које оперише са деградираним језиком
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7. Дотација фабрике амбалаже „Будућност” (за
пријем гостију)
3.000
8. Дотација „Југобанке” (за пријем гостију)
2.000
9. УКУПНО (приход)
255.697

Претходни редови представљају извод из
података о „веома познатим сусретима радних
колектива
Светозарева
и
(позоришних)
уметника”, који су се сводили на разговоре „о
слободним темама”, иза којих је следила гозба.
Понекад је и овај други део „разговора” трајао и
до раних јутарњих часова. И данас се
препричава један истинит детаљ када је један
високи републички функционер, пре повратка у
Београд, од организатора затражио врућ бурек и
јогурт за доручак. И, наравно, био је услужен.
(Његово име знано је већини тадашњих
организатора фестивала).
Ова пракса, која је реално речено,
настала из нужности да се Фестивал што пре
афирмише у ширим културним и друштвеним
круговима, наставиће се и касније, претварајући
се у своју супротност. Чак ће и неки позоришни
ансамбли (нарочито поједини познати глумци) и
редитељи, захтевати да се и у уговоре о учешћу
на фестивалу унесу „посебне ставке о
обезбеђењу вечере”, са многим детаљима.
Организатори су, истина невољно, прихватили и
овакве услове, иако су били свесни да неким
„пробирљивим гостима” неће моћи у свему да
удовоље.
У сачуваној документацији само у неким
детаљима можемо да пратимо финан-сијско
пословање Фестивала „Дани комедије”. Наиме,
за 1972. годину финансирање (приходи и
расходи) само се спорадично спомињу, о чему је
напред већ било речи. За другу фестивалску
(1973.) годину, подаци су исцрпнији. На седници
Организационог одбора, која је одржана 4.
марта, каже се да ће надок-нада за позоришна
гостовања износити 95.000 динара и да ће
Раднички универзитет у тој суми партиципирати
са 30.000.
Приходи су планирани на следећи начин:
1. Из фонда Заједнице културе (Светозарево)
15.000
2. Дотације Скупштине општине Светозарево:
а) од уступљених надокнада за ауторска права
90.000
б) дотације из буџета
90.000
3. (Пошто су из неких разлога приходи од
продатих
улазница
припали
Фестивалу
непосредно, отпало је планирано учешће
Радничког универзитета у подмирењу расхода)
4. Продато је 3.540 улазница (500 улазница је
подељено бесплатно)
52.985
5. Приход од продатих значака и беxева
712
6. Дотација Општинског већа Савеза синди-ката
2.000

Осим наведених, тражено је и учешће Радне
заједнице радника културе у износу од 20.000
динара (наменски, за исплату глумач-ких
награда) и 17.800 динара „за гостовање
позоришта из БиХ” (из каснијих података
сазнајемо да Радна заједница радника културе
није уплатила ни динар од наведене суме).
Најзначајније расходовне ставке биле су:
1. Надокнаде за гостовања позоришта 115.000
2. Трошкови израде статуета
4.400
3. Штампање проспеката и програма
19.342
4. Награде
16.000
5. Ауторски хонорари чланова жирија
5.000
6. Трошкови преноћишта жирија
1.886
7. Изложба карикатура Бете Вукадиновић 2.600
8. Тематски разговор (трибина о комедији) 712
9. Надокнада РУ за организовање представа
28.0003
10. Путни трошкови и дневнице гостију
2.504
11. Други (неименовани) трошкови
12.706
12. Текућа резерва
44.962
(Овај извештај који је датиран са
15.05.1973. није потписан ни званично оверен).
Чини се да су се од јавности скривали
стварни приходи и расходи Фестивала што
потврђује следећи пример: Уговоре о гостовању
позоришта оверавала је (и трошкове сносила)
Заједница културе, уговоре о ауторским
хонорарима и фестивалским наградама, као и
награде за најбољи комедиографски текст,
склапао је Организациони одбор за ауторима,
што се види из исплаћеног аутор-ског хонорара
Слободану Новаковићу, члану жирија за најбољи
комедиографски текст или хонорара који су
добили неки организатори за успешно обављене
послове и слично.
Међутим, ове и сличне ставке се у
расходима не појављују. Није наведен ни трошак
од 6.000 динара као надокнада једном сликару на
име „израде идејне скице за плакат и каталог” и
3
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У оригиналном плаћеном рачуну стоји износ од 2200
динара
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Сви
каснији
програми
који
су
резултирали као производ ових неколико година
филтрираних идеја, представљали су завршни
(природни) чин, а руководиоци и руководства
касније су (трајно) баштинили оне прве
резултате. Верољуб Танасковић, заменик
председника Скупштине општине и Синиша
Мадић, секретар Скупштине Заједнице културе,
имају најистакнутију улогу и заслугу (међу свим
житељима тадашњег Светозарева) у формирању
и успешном културном чину „Дана комедије”.
Заслуге оних првих потисну-те су резултатима
оних који су их следили. Ово је био скроман
покушај да се објективније сагледа свачији
допринос.

надокнада „једном члану жирија” (дакле, није
био селектор?) у износу од 1.500 динара за избор
„позоришних представа”. Из наведених и
сличних разлога треба са резервом прихватити
податке о финансиј-ском пословању Фестивала
„Дани комедије” иако су они много детаљнији и
приказани са више појединости у наредним
годинама.
И ово би могао да буде завршни део о
предисторији и првим годинама постојања једне
културно-уметничке творевине која је, без
сумње, умногоме изменила културни живот
становника највећег поморавског града. Када се
упореде извори и документа „из прве руке”,
добија се реалан увид у ток догађаја који су
повезани са настајањем Фестивала. Закључак би
био следећи: Од 1964. до 1971. године Раднички
универзитет у Светозареву у личностима својих
руково-диоца,
Радомира
Анђелковића
и
Александра Пантића, настоје да обогате и учине
заним-љивијим културна збивања у Светозареву
и са челницима неколико професионалних позоришта, у првом реду из Ниша и Крагујевца,
покрећу садржаје из којих ће за тих седам година
настати Фестивал „Дани комедије”.
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Radojica Zirojević, Jagodina
Summary

ESTABLISHING AND THE FIRST YEARS OF FESTIVAL
''THE DAYS OF COMEDY''
The work is dedicated to some crucial questions of ceirtanly most important festival of
comediografical plays, not only in Serbia, but probably, in whole South Eastern Europe. The first (and the
most significant and strategic) aim of the work, was the question of the first founders, as well as (before that)
the forerunners of the Festival The Days of Comedy.
The efforts of the author reached the all of the mentioned questions, and presented the crucial facts
of the history of Festival in whole volume and in the best methodes of historian and social explorering way.
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Ђорић Гордана, кустос-конзерватор

УДК: 930.253:005.922.7 ; 025.85 ; 7.025

Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина

ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА
АРХИВСКЕ И БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

П

ревентивна заштита уметничких дела представља скуп мера и поступака којима се унапред настоји спречити или умањити природно или људском активношћу проузроковано пропадање културне баштине. Не задирући у материјал од кога је уметничко дело
начињено, превентивна заштита чини све што је
могуће да штета не настане. Што су превентивне
мере ефикасније, то је мања потреба за конзервацијом и рестаурацијом, и обрнуто.
У архивима и библиотекама очувано је
мноштво старих књига, рукописа, повеља, акта,
јавних списа и докумената који доказују трајност
папира као носиоца. На процес старења папира
утичу различити фактори: зависан је од самог
квалитета као и од режима чувања–заштите од
негативних фактора. Архивску и библиотечку
грађу, ретко угрожава само природно старење.
Пракса је показала да буквално свака активност
везана за грађу може да представља опасност ако
се не спроводи по одређеним правилима и то почев од чувања преко обраде, коришћења, излагања, до транспорта. Овоме треба додати и ванредне околности, као што су елементарне непогоде
или ратни сукоби, чије је разорно дејиство још
јаче и свеобухватније. УНЕСКО је у сарадњи са
међународним библиотекама и архивским организацијама (IFLA/ICA) у два наврата 1986. и
1994. спровео опсежне анкете у архивима и библиотекама широм света које су показале да преовлађујући узроци оштећења или уништења архивске и библотечке грађе могу се сврстати на
следећи начин: 1. ватра (случајна или намерна);
2. вода (споља и изнутра); 3. земљотрес; 4. грађански немири; 5. бактерије; 6. инсекти и глодари; 7. плесан и влажност...1
Папир индустријске производње често
већ на тржиште долази са различитим недостацима:

1

Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке
грађе музејских предмета од текстила и коже, др Вера
Радосављевић / Радмила Петровић, Архив Србије, Београд, 2000.

-остаци лигнина у папиру, који утичу на
привремено пропадање,
-непотпуна стерилизација- поготово код
брушеног дрвета у којем нису уништени термофилни организми и отпорне споре, неправилно,
пребрзо кретање сита са папирном пулпом, што
утиче на неједнаку димензионалну стабилност и
неједнаку механичку отпорност,
-присуство гвожђа у папиру услед оштећених ваљака за цеђење и пресовање папира,присуство минералних соли у папиру: у папирну
масу долазе приликом прања папирне масе. Подразумева се да целулоза влакна када се прокувавају имају нижи молекуларни степен и садрже
више карбоксилних група те се лакше хидролизују него природна влакна; присуство земљаноалкалног карбоната неутрализира ове групе те је
у овом случају од битног значења, чак и папир
који садржи дрвењачу може бити подношљиве
постојаности ако садржи калцијум-карбонат;
стари папири садржали су увек барем 5 % креде.2
Утицај биолошких фактора на папир изазивају микроорганизми, инсекти и глодари. Под
микроорганизмима подразумевамо плесни и бактерије које могу разорити структуру папира,
ослабити његова својства и на крају неповратно
оштетити папир претварајући га у прах. Чувањем папира у условима где је температура одговарајућа, релативна влажност и стерилност можемо успешно спречити њихов негативни утицај. Инсекти који стварају оштећења на папиру
су сребрне рибице, књишке уши, кућни мољци,
шећераши, бубашвабе, жохари, а могу се препознати по површинском оштећењу структуре папира, при чему се стварају канали. Да би смо
уочили инсекте, треба што чешће загледати витрине, полице, фиоке размакнути листове и прегледати углове фиока. Једина могућа одбрана од
инсеката је дезинсеекција која се спроводи плином–фумигацијом. Угризи глодара односно мишева упућују на недостајуће делове папира и на
2
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Сликарство / методе сликања и материјали, Метка Краигхер-Хозо,Свјетлост, Сарајево, 1991.
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рубовима могу се лако препознати. Уколико дође до појаве глодара треба подузети дератизацију у целој згради и одржавати чистоћу.
Искуство је потврдило да је директно
сунчево светло и ултраљубичасто светло из вештачких извора, првенствено, а затим дневна и
вештачка расвета опште, битан узрок неповратних оштећења папира било да су то рукописне
или штампане књиге, разна документа и др. Као
последица примарног процеса–фотолизе–долази
до цепљења молекула целулозе, лигнина, мастила и другог материјала који улазе у састав папира или документа, чиме се битно мењају особине
тих твари, папир може пожутети, чврстоћа му се
може смањити, лепкови тамне, боје бледе или
мењају нијансу. Никакви материјали на папиру
трајне вредности не смеју се излагати сунчевом
енергијом. Излагање тих материјала ултраљубичастом светлу треба свести на најмању могућу
меру када је реч о снимању ради испитивања или
читању избледелих рукописа. Прозори просторија у којима се чувају или излажу материјали
на папиру треба да буду окренути ка северу,уз то
заштићени завесама или решеткастим капцима
за регулисање светла. Препоручују се млечна
или матирана стакла на прозорима зграде, али
уколико могућности дозвољавају боља су стакла
која не пропуштају ултраљубичасто и видљиво
светло. Материјале на папиру, у депоима, треба
чувати у кошуљицама, омотницама, мапама, албумима или кутијама. Таква заштитна средства,
осим од светла, чувају документа и од прашине.Ако у депоима и изложбеним просторијама
постоји уз природну и вештачка расвета или се
употребљава искључиво вештачка, треба настојати да она буде што слабија, да не осветљује изложена дела, те да се употребљава само толико
времена колико је потребно за рад.Уколико се
намарава снимати за потребе филма или телевизије, оригиналне документе треба излагати утицају јаког светла и попратне топлоте што је могуће краће време како не би дошло до оштећења. Држи се да температура на површини документа не сме порасти више од 5 CО, а осветљење
не сме трајати дуже од 15 минута.3
Температура и осцилације температуре
директно утичу на архивску и библиотечку грађу
односно на све материјале на папиру па је нарочито важно да за њихово чување треба избегавати нагле промене температуре. Деловањем топлоте убрзава се процес старења; папир жути,
постаје крт и губи отпорност на савијање. Познато је да су боље очувани папири у просторијама
архива које зими нису загреване те је тешко од-

редити најпогоднију температуру, али је чињеница да је већ температура од 24 CО критична за
папир.Виша температура подстиче и убрзава хемијске реакције папира, загревањем на одређеној
тачки, бурно оксидира и изгори. Влага сама по
себи не педставља важну улогу на постојаност
папира као температура, али може бити веома
штетна у додиру са другим чиниоцима. Идеалан
степен влажности је 60–65 % релативне влаге
али ако се папир налази у просторији у којој је
садржај влаге испод 40 % релативне влаге, папир
постаје крт, а ако је садржај влаге изнад 75 %
омогућава развој плесни и микроорганизама. Да
до тога не би дошло данас се у архивима и музејима најчешће употребљавају инструменти који
имају обједињене обе функције–термохигрометри. Електронских дигиталних термохигрометра
има на тржишту више врста и они могу стално
да стоје у просторији. Вредности температуре и
релативну влажност ваздуха треба редовно очитавати барем 2-3 пута у дану и о томе водити
дневник. Electronic datalogger–или једноставније
–loggeri су инструменти који мере температуру и
релативну влажност ваздуха у програмираним
временским размацима. Логери имају могућност
прикључења на рачунар на којему се онда могу
очитавати сви подаци током мереног раздобља и
израђивати графикони. 4
На старење папира велики утицај има
присутност киселина што може бити последица
нечистоће из ваздуха, затим може их потенцирати влага, као и сировине које се користе при изради папира. Алуминијум-сулфат Al2(SO4)3-18
H2O (алаун или стипса)5 је средство које служи
као пунило за побољшање квалитета папира, најчешћи је узрок киселости папира. Асорбцијом
сумпор-диоксида из ваздуха те каснијом оксидацијом са кисеоником из ваздуха уз присуство
влаге у папиру се ствара тешко испарљива сумпорна киселина која убрзава његово пропадање.
Када је папир кисео, он убрзо постаје крхак, крт
и ломљив, готово је неупотребљив.
Киселине, једноставно речено, прекидају
и скраћују ланце молекула целулозе. Киселост
папира се утврђује мерењем PH-метром или лакмус папиром. Постоје методе којима се киселост
папира може успорити и заштитити од даљнијег
пропадања. Одређеним поступком–неутрализацијом на папир стављају се тзв. алкалне резерве
које имају улогу да неутрализују могуће киселости. Неутрализација папира врши се спрејевима
којих на тржишту има веома много па се мора

3

5

4

Informatica museologica, Informativni centar, Zagreb,
1978.
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Priručnik preventivne zaštite umjetnina na papiru, Želimir
Laszlo/Andreja Dragojević, Crescat, Zagreb, 2010.
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водити рачуна о њиховој употреби. Ако приметимо да је киселост папира неког документа већа
или је папир пред распадањем, онда се треба
обратити за помоћ конзерватора и рестауратора,
како би се то спречило. Процес одстрањивања
киселости папира назива се ламинација, врши се
у неколико фаза и веома је дуготрајан. Можемо
рећи да ламинација узрокује мале промене у изгледу на тај начин конзервираног папира. Тај недостатак се на неки начин надокнађује тиме што
папир постаје отпоран и трајан.
Непријатељ папира је и прашина заједно
са влагом. Прашина има по свом постанку различит састав. Архивски прах у индустријским пределима састављен је углавном из струготине и
чађи, садржи и доста анорганских састојака као
што су силикати, хлориди, сумпорне и друге соли. У додиру са влагом ове честице се отапају и
настају концентровани раствори који нагризају
папир.Из органске прашине или масне чађи, длачица и влаканаца тканине, настају масне наслаге
које оштећују површину папира. Наслаге од пушачког дима манифестују се као тежак филм масне прашине који је тешко уклонити. Масни и
прљави отисци прстију абсорбују се у површину
папирног носиоца.
Архивска и библиотечка грађа чува се у
просторијама или депоима које имају ефикасну
заштиту од крађе, провале, поплава и пожара. У
њима се треба одржавати повољна микроклима
односно контролисати температура и релативна
влажност ваздуха те је тако нужно спроводити
заштиту од биолошких оштећења. Такође треба
заштитити архивску грађу од сунчеве светлости
и расвете у просторијама уколико је она штетна.
И на крају, просторије се морају редовно чистити.
Највеће штете по сва уметничка дела и
културне баштине су елементарне непогоде: пожари, поплаве или земљотреси, а догађају се готово свакодневно свуда у свету. Превентивним
мерама настојимо спречити несрећу овакве врсте: требамо бити припремљени и испланирати
санацију настале штете уколико до ње дође. Спашавање архивске грађе после несреће подразумева: груписање материјала на папиру према типу и степену оштећења; сушење мокрог материјала ако је поплава у питању; одстрањивање блата и прашине; премештање материјала из оштећених кутија и мапа; штете морају бити документоване писмено и фотографски о узроцима
несреће, броју и вредности архивске грађе и
третману који су прошли. Да до тога свега не би
дошло, треба редовно проверавати водоводне
инсталације, канализације и централног грејања,
проверавати стање крова и олука зграде. Поста-

вљати препреке на местима где вода може продрети споља, нарочито на улазу у подрумске
просторије.
Само познавањем основних мера и правила превентивне заштите може се знатно придонети очувању вредне културне баштине. Њиховом применом смањујемо штете које се често
ни рестаураторским и конзерваторским третманима не могу надокнадити, нити се могу све
штете санирати што значи трајне губитке и умањене аутентичности самог дела. Осим тога, конзерваторски и рестаураторски поступак је често
дуготрајан и скуп, па тешко можемо очекивати
да уметничко дело буде спашено и остане очувано. Стога је све више стручњака, музеалаца, конзерватора и рестауратора уверено како је превентивна заштита уствари најбољи, највиши и на
дужи рок најјефтинији и једини исправан облик
заштите.
Иако су превентивне мере усмерене првенствено на очување физичког интегритета архивске и библиотечке грађе, оне нису искључиво
у надлежности конзерватора већ их спроводе сви
они који долазе у додир са њом. Оно што чини
процес превентивне заштите компликованим је
огромна количина архивске и библиотечке грађе
коју треба заштитити и велики број људи различитог степена образовања од којих се очекује да
разумеју проблематику заштите. Углавном проблеми настају када се не зна шта прво да се уради или како да се ограничена материјална средства која стоје на располагању, што боље искористе. Зато, када се јасно препознају кључне
тачке угрожености архивске и библиотечке грађе, тада треба да делују конкретне превентивне
мере, а спровођење тих мера може се постићи
искључиво детаљним програмима и плановима
превентивне заштите.
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Gordana Djorić, custodian-conservateur
Museum of the Naive and Natural Arts, Jagodina
Summary

THE PREVENTIVE PROTECTION OF
ARCHIVES AND LIBRARY MATERIALS
The paper is dedicated to most important part of work in archives and libraries (as also in some other
institutions which use archives and library materials), and certainly it is preventive protection.
Author points out to great number of different factors which have great influences to perishing of
mentioned materials. Also, the work treated all effective methods of preventive protection of archives and
library materials, as a very important factors of cultural and historian legacy.
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ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ /Historical sources/

КОРЕНИ

мр Предраг Јашовић,
Институт за српску културу, Лепосавић
Ђорђе Петковић, Параћин

РАСПИСИ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ ИЗ 1883. И 1884. У АРХИВИ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БАЧИНИ

1. Уводне напомене. –Ми смо се
документима из ове школе бавили у неколико
наврата, па и у „Коренима“1, пошто је у питању
школа места које је у то време (XIX век)
припадало Јагодинском окургу. О Бачини и
њеној школи дали смо у тим текстовима
(уводним напоменама испред докумената)
довољно података, те сада за тим нема потребе.
То се односи и на архивске документе на које
смо наишли у селу, у расутом стању, и то и
добрим делом уништене, значи, у питању је
остатак. Но, како мало докумената има из XIX
века, сваки докуменат је драгоцен и треба га
презентирати научној јавности ради даљег
коришћења.
Треба нагласити још један, и то
свечарски, моменат. Ове године је вредан
јубилеј у историји школства у Tемнићу, којем
припада и Бачина. У питању је 190. годишњица
прве приватне основне школе у Бачини.2 С друге
1

2

Мр Педраг Јашовић, Ђорђе Петковић, Активност
школског надзорника Јосифа В. Стојановића на
размеђи векова (1898-1902) у архивским документима
основне школе у Бачини, „Корени“, V, Историјски
архив, Јагодина, 2007, 163-215; Исти, Кажњавање
ученика основних школа на размеђи векова (XIX-XX),
с документима из Основне школе Бачина, „Корени“,
VI, исто, 2008, 163-182.
„За време прве владавине кнеза Милоша школе су се
споро отварале. Обновљен је рад појединих школа које
су постојале за време Првог српског устанка, али је и
то обнављање ишло тако споро да ни 1826. године није
било онолико школа колико их је било у Карађорђевој
Србији. Пошто није било никаквог државног старања о
школству, било је и то препуштено родитељима да се
сналазе по свом нахођењу. Тиме се може и објаснити
отварање приватне основне школе у Бачини 1820.
године са 5 ученика и приватним учитељем
Димитријем Стефановићем. Да је та приватна школа у
Бачини заиста постојала те школске 1820/21 године
потврђују 7 писама, које је учитељ Стефановић писао
Вуку Караџићу, кнезу Милошу и његовим сарадницима
током 1821. године, а сада се налазе у Држвној
архиви.“ Опширније о садржини тих писама можете
прочитати у: Љубивоје Бајић, Сто седамдесет година

стране, идуће године биће обележена 600.
годишњица првог помена Бачине и суседне
Цернице, чија су деца ишла заједно у Основну
школу бачинску. Та средњевековна повеља
писана је, као што је научној јавности познато,
1411. године у Јагодни.
Имајући све то у виду, ми смо одабрали
да овом приликом публикујемо 15 сачуваних
докумената–расписа Министра просвете и
црквених послова из 1883. 1884. године, пошто
смо их нашли очуване у архиви основне школе
бачинске (сада у приватним рукама).
2. Општи оквир кретања у просвети. –
Од школске 1879/80. године, која је била „прва
потпуно нормална година после поремећаја
изазваних Српско-турским ратом, као и
укључивањем нових крајева у састав Србије“,
почиње период са све гласнијим захтевима за
радикалнијим реформама образовног система у
Србији. Опште политичке и друштвеноекономске прилике у земљи3 одражавају се на

3
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школства варваринске општине 1820-199,Самоуправна
интересна заједница основног образовања и васпитања,
културе, физичке културе и информисања, Варварин,
1990, 27-31.
„Конзервативне странке на власти неће моћи да
мимоиђу захтеве које поставља општи капиталистички
развитак па ће, саобразно насталим потребама,
решавати актуелана питања школства, наравно у
складу са својим политичким концепцијама и
очувањем централистичко-бирократских позиција.
Истина, биће ту и појединих вреднијих захвата, али
општа политичка ситуација и ангажованост страначким
борбама отежаваће њихову успешну реализацију.
Радикална странка са своје стране истицаће у начелу
прогресивне захтеве. Око ње ће бити окупљене млађе
генерације просветних радника, у првом реду учитеља,
који ће већ представљати организовану снагу и
постајати активни учесници у решавању просветних
питања.
Међутим,
друштвена
и
економска
нестабилност овог периода, политички прогони и
каснији заокрет у самој странци, ограничиће у многоме
ефекат њеног деловања.“ (Срећко Ћунковић, Школство
и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музееј,
Београд, 1971, 129.)
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одређени начин и у просвети: „У области
образовног-васпитног рада биће присутни и
даље ранији проблеми организационе, садржајне
и методске природе. Али шире везе Србије са
европским
земљама,
по
задобијању
независности, неминовно доводе до одражавања
и преламања тада савремених идејних и
педагошких струјања. Поред посредног утицаја
Песталоцијевих4 идеја–све ће више узимати маха
и преовладавати учење Хербетрта5 и његове
школе. У одређеној пак мери, са све већом
критиком постојећег режима, рефлектоваће се и
погледи руских револуционарних демократа, као
и погледи социјалиста, на васпитање и
образовање.“6
3.
Реорганизација
Министарства
просвете. –Законом од 14. 1. 1880. године
извршена је реорганизација Министарства
просвете, тако што су му у први план стављени
задаци: „да по одредбама закона управља
целокупном јавном наставом Кнежевине Србије;
да се стара о добром правцу и унапређењу
стручно-научне образованости у српском
народу; да води надзор над свима јавним и
приватним школама, над књижевним и ученим
друштвима и просветним заводима. Посебно се
наглашава обавеза, да се стара о начину и
средствима, како би духовна просвета и морал у
народу јачали и благотворно на живот и
развитак народни утицали.“7
3.1. Главни просветни савет. –Из
потребе да се обезбеди учешће стручних људи у
решавању све сложенијих проблема школства,
основан је Главни просветни савет. Министар је
био дужан да саслуша мишљење Савета о
4

5

6
7

Песталоције Јохан Хајнрих (1746-1827), швајцарски
педагог и реформатор, духовни творац савремене
основне школе; својим делима утицао је на целокупни
развој школства у свету. (…) Заступао гледиште да
свако треба да прође кроз породично васпитање;
вежбање
је
најважније
средство
развијања
способности; истакао идеју спајања производног рада с
наставом, а наставе са васпитањем; дидактички
принципи: очигледност, систематичност, логичност,
постепеност и трајност усвајања наставног градива;
истиче неопходност познавања психологије детета.
Разрадио је основе посебних методика елементарне
наставе. (Мала енциклопедија Просвета, II издање, 2,
Просвета, Београд, 1989, 285.)
Херберт Јохан Фридрих (1776-1841), немачки филозоф,
психолог и педагог. (…) Значајан пре свега као
психолог и педагог; један од зачетника прусковојничког васпитања и формализма (васпитне дресуре),
противник демократских педагошких идеја Русоа и
филозофа материјалиста XVIII века. (МЕП, исто, 842.)
Срећко Ћунковић, исто.
Исто.

бројним питањима. Мада је имао само
саветодавну улогу, његово деловање се
позитивно одразило на промене у просвети.
3.2. „Просветни гласник“. –Маја 1880.
Министарство просвете је добило свој званични
орган. Поред службеног дела (све значајније
радње и одлуке), објављивани су „стручни
прилози о разним питањима школства и
наставе“. Тиме је допринео „ширем упознавању
просветне проблематике и подстакао измену
искустава и сарадњу у решавању просветних
проблема“.8
4. Учитељско удружење. –Непосредно
по доношењу Закона о зборовима и
удружењима, основано је 1881. Учитељско
удружење са следећим задацима: да ради на
даљем образовању учитеља у смислу усвајања
нових прописа, нових погледа у педагошкој
науци и практичном школском раду; да се бори
за боље решавање материјалног положаја и
права свога сталежа; да се бори за боља решења
општих школских проблема. Имало је свој
часопис Учитељ.9
5. Опремање школе. –Две ствари су
изазивале сталну потребу да се на њима ради:
подизање нових школских зграда и њихово
опремање неопходним намештајем. Први пропис
који то питање уређује у целини донет је 18. III
1881. године. Била су то Правила о грађењу
школа и о намештају школском. По њима,
школе треба да се зидају „од тврдог материјала,
са пространим и светлим учионицама, у које се
улази из ходника и у којима је патос од дасака,
на зидовима масно обојене цокле а прозори
дупли и са завесама, посебном просторијом за
гимнастику при већим школама, чивилуцима за
одећу у ходнику, школским двориштем
засађеним дрвећем, школском баштом која треба
да служи и за наставу, становима за учитеља,
послужитеља, и за ђаке који преко недеље
остају.“10 Ево шта је таква школа требала да има
од опреме: скамије11 са 2–4 седишта, облика и
димензија који одговарају дечијем узрасту и
потребама наставе, црна школска табла са
ногарима, пећи са штитовима и уређајем за
ветрење, топломери за мерење температуре и др.
Правилима је препоручено да се дотадашње
школске зграде адаптирају и максимално
8

9
10
11
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Исто, 130. Видети опширније у: Изјава уредништва,
„Просветни гласник“, I свеска, 1880. (Просветни савет
СРС, Школство Србије, документи и казивања, избор
текстова: Михаило Петровић Мингеј, Научна књига,
Београд, 1980, 155-157.
Исто, 130-131.
Исто, 137.
Клупе за седење ученика.
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приближе овим захтевима, а тамо где је то
немогуће да се зида нова зграда.12
6. Плате и пензије учитеља. –Исте
године је донет закон о учитељским платама
којим је побољшан материјални положај
учитеља. Плате су се кретале од 800-2450
динара. Укинуте су класе, а установљене
периодичне (сваке четири године) повишице
које су се аутоматски добијале, с тим да је
учитељ у том периоду оцењиван најмање врло
добром оценом. Поведена је 1883. године
интензивнија акција, да се трајно реши питање
пензија учитељских удовица и деце, али је то
питање први пут трајно решено 1885. године.13
7. Надзирање школа. –До 1881. године,
у погледу надзора над школама примењивани су
прописи из 1857. године. То питање је уређено
на нов начин посебним законом а потом још
прецизније, када су основне школе у питању,
новим Законом о основним школама из 1882.
године. Прописано је да се на крају сваке
школске године врши обавезни надзор да би се
констатовао и оценио успех наставника. Њега
обављају професори учитељских или средњих
школа. Учитељи се одмах по извршеном надзору
оцењују бројчаним оценама од 1-5.14
8. Закон о основним школама из 1882.
–У историји нашег школског система, овај закон
се веома високо оцењује и наглашава се да је
донет када је Министар просвете био славни
српски филолог, историчар и књижевник Стојан
Новаковић.15 Међу прогресивне одредбе, у први
план се истиче ова: „…све што се у овом закону
говори, вреди како за мушке тако и за женске
школе.“ Полазећи од основног постављеног
задатка „да наставом и васпитањем шири по
народу основна знања, вере и наравности16 и да
спрема ученике за грађански живот и за учење у
средњим школама“, основна школа је продужена
12
13
14
15

16

Срећко Ћунковић, исто.
Исто.
Исто.
Новаковић Стојан (1842-1915), научник и државник,
један од оснивача Напредне странке (1880); био проф.
гимназије, библиотекар Народне библиотеке, министар
просвете, када је извршена реорганизација основних и
средњих школа; члан Државног савета, министар
унутрашњих дела, посланик у Цариграду, Паризу и
Петрограду. После тзв. анексионе кризе (1909),
образовао владу свих странака и обновио Напредну
странку и био њен шеф. После Првог балканског рата
закључио у Лондону мир са Турском (1912). Бавио се
словенском филологијом, књижевношћу и историјом.
Објавио више дела из тих области. Покренуо и
уређивао више листова и часописа. (МЕП, исто, 183184.)
Васпитања.

од 4 на 6 година, с тим што прва четири разреда
чине нижу а наредна два разреда вишу основну
школу. Шест година школовања (виша основна,
продужна, две године у средњој школи) била је
обавеза сваког детета: „Свако дете које живи у
Србији дужно је походити школу кроз шест
година по одредбама овог закона.“ Овој одредби
остављен је рок да се у потпуности оствари до
1890. године. Школа се оснива свуда где има
најмање 30 ученика и постоје материјални
услови (зграда и опрема), што је била брига
школских општина. Где год је могуће, за женску
децу је задржано одвојено школовање.
Основну бригу о школи води школски
одбор, у који улази председник политичке
општине, управитељ школе и два становника, по
један из сваког места, које чине школску
општину. „Одбор обавља упис ученика у школу,
води рачуна о њиховом уредном похађању
наставе
уз
могућност
санкција
према
родитељима, стара се о свим материјалним
потребама школе, али остварује и непосредан
увид у рад и владање учитеља (доставља свој
извештај о томе, обавезно присуствује
годишњем испиту, а може да изриче и казне
опомене и укора над учитељима).“17
Овим законом први пут је јасно истакнут
захтев да учитељи морају имати одговарајућу
стручну спрему (завршена учитељска или виша
женска школа), али због недовољног кадра,
остављена је могућност да се и свршени ученици
других средњих школа могу привремено
примати на тај посао, па ако покажу
одговарајући успех, могу остати на том послу
трајно. Обавезан је био учитељски испит.
Задржана је неравноправност учитељица (могле
су предавати само женској деци, а изузетно
првом и другом разреду деци оба пола).
Предвиђа се стално стручно усавршавање
учитеља на посебним течајевима о државном
трошку. Повољније је решено пензионисање у
случају старости или неспособности, с тим што
се оно креће од 10 година службе са 40% плате,
свака даља година носи повећање од 2,4%, тако
да онај учитељ који наврши 35 година службе
добија пензију у износу пуне плате.
Ближе је уређено питање надзора, као
што је напред наглашено. Надзор је двојак:
општи –ради поуке и реда у току школске
године, и посебан –ради оцене успеха у раду на
крају године. Општи надзор се врши преко
управитеља школа, школских одбора и
референата за основну наставу који се
установљавају при Министарству просвете.
17
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Посебан надзор се врши преко лица које одреди
Министар, из редова професора учитељских и
средњих школа.
За немарно вршење дужности, несолидно
владање, разне кривице, укључујући и
непослушност према властима, предвиђају се
оштре казне: опомена, укор (изриче месни
школски одбор), губитак плате до 3 месеца,
премештај без права на трошкове, отпуст из
службе без губитка или са губитком стечених
права (изриче Министар). Учитељи са 10 година
службе нису могли бити отпуштени, већ само
пензионисани.
Остављена је могућност да и даље
постоје приватне основне школе, с тим што им је
било
потребно
одобрење
Министарства
„уколико су саображене свим условима као и
државне“.

Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предмети
Наука хришћанска
Српски језик
Словенски језик
Рачун
Земљопис (с историјом)
Историја српска
Познавање природе
Лепо писање
Цртање
Певање
Гимнастика
Женски рад
Свега

I
2
10
4
2
2
2
22

9. Наставни план и програм основних
школа. –У циљу спровођења тек донетог,
напред поменутог, Закона о основним школама,
приступило се доношењу других прописа.
Најпре су 1883. донети наставни планови и
програми, посебно за ниже, посебно за више
основне школе, а наредне, 1884. године, донети
су дефинитивни наставни планови и програми. У
закону су само назначени предмети који ће се
изучавати, док је Министру препуштено да
доноси те документе и да даје ближа упутства за
предавања појединих прдмета.
Наставни план за ниже основне школе је
диференциран и посебно дат за: четвороразредну
школу са четири наставника, односно са два
наставника, па и са једним наставником. Овде се
даје само за четвороразредну школу. у којој је
сваки разред имао свог наставника:

За мушке школе
II
III
2
2
7
5
2
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
22
24

IV
2
4
1
2
3
4
2
1
2
2
2
25

I
2
10
4
2
2
2
2
24

За женске школе
II
III
2
2
7
5
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
5
26
27

IV
2
4
2
3
4
2
1
2
2
2
5
29

Што се тиче више основне школе, она је предвиђена „као завршетак школовања за све оне
који неће да се нарочито посвећују књизи, но да стекну онолико знања и вештине колико им је за
грађански живот у друштву потребно.“ План је и овде подељен, за два и за једног учитеља. И овде се
даје план за школу у којој сваки разред има свога учитеља:
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предмети
Наука хришћанска
Српски језик
Рачун
Земпопис
Историја општа
Геомтр. облци с цртањем
Пољска привреда (практична)
Познавање природе
Цртање
Певање
Гимнастика и војно вежбање
Женски рад
Свега

За мушке школе
V
VI
2
2
4
4
3
3
2
2
3
3
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
28
28
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За женске школе
V
VI
2
2
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
30
30
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Што се тиче програма, он је детаљан и
обиман, по сваком предмету и јединствен за
ниже и више основне школе.18 Поред овога, дати
су и недељни распореди часова у разним
варијантама, саобразно броју наставника.
За нас је, пошто се ради о сеоској
основној школи, интересантно, да је постојао
посебан и детаљан наставни план и програм за
продужне школе. У њима се настава изводила
једном недељно, и то четвртком. Предавали су је
учитељи нижих основних школа, са следећим
предметима: српски језик, рачун, земљопис,
општа историја, познавање природе и пољска
привреда.19
10. Остали прописи из тог времена. –
Уследио је низ других правилника, одлука,
упутстава и расписа којима се ближе регулишу
поједина питања и закони: о полагању
практичног учитељског испита за привремене
учитеље; о идењу у цркву наставника и ученика;
да се не смеју употребљавати школске књиге
које нису одобрене од Министарства; да се смеју
користити само прописи, прописнице и
вежбанке које штампа Државна штампарија, о
увођењу новог типа школског дневника који ће
омогућити оцењивање ученика сваког месеца; о
регулисању уписа и исписа ученика; о издавању
сведочанства по завршетку школе итд.20
У архиви основне школе бачинске
сачуван је сет од 15 докумената ове врсте–
расписи и наредбе Министарства просвете и
црквених послова, са потписима министара
просвете (Стојан Новаковић, Стеван Д.
Поповић21), односно заступника Министра
просвете, Министра правде Ђ. Р. Пантелића и
Димитрија Маринковића, а једно је потписао Ј
Пецић, по наредби заступника министра, као
начелник просветног оделења. У том сету
докумената налазе се расписи са следећим
бројним ознакама од ПБр. 370. од 18. јануара
1883. до ПБр. 14.187 од 24. децембра 1824.
године.22 Од ових 15 докумената, 12 су расписи
за целу Србију насловљени на окружна
18

19
20
21

22

Исто, 134-135. Аутор упућује, кога то интересује, да
погледа „Просветни зборник“, Београд, 1887, 654-721,
пошто их је због обима овде излишно цитирати и
коментарисати.
Срећко Ћунковић, исто, 135.
Исто.
Поповић Стеван (1845-1917), педагог и политичар, био
министар просвете 1884-1885 и финансија 1896-1898;
радио на организацији школства и модернизацији
основне наставе; писао је распрае из педагогије и
састављао уџбенике. (МЕП, исто, 341.)
По старом календару.

начелства, сем једног где она нису именована
(упућено је на одборе основних школа), а два се
односе на Окружно начелство у Јагодини, од
којих, опет, једно се односи само на школу
бачинску.
Документи
су
штампани
у
штампарији, сем она два послата само
Окружном начелству у Јагодини која су
исписана пером и мастилом. Дописи окружног и
среског начелства писани су пером и мстилом.
Наводимо их овде по временском следу и
по основном садржају:
1. Да се полугодишњи испити обаве у
времену од 25. до 31. јануара 1883. (18. I 1883.);
2. О завођењу продужних основних школа за све
ученике који су завршили четврти разред а у
месту нема више основне школе или нису
наставили школовање у средњој школи. (24. VIII
1883.); 3. Наредба о томе да продужне школе
раде четвртком цео дан (10. IX 1883.); 4. У вези
са писањем, да се у школи користе само прописи
(начин писања слова) које је штампала Државна
штампарија. (29. IX 1883.); 5. О заклетви коју
полажу учитељи при ступању у службу. (17. X
1883.); 6. Да се у истим актима које Министру
шаљу управитељи школа не пише о више
предмета. (29. X 1883.); 7. О томе како ће деца
која приватно уче полагати испите у јавним
основним школама. (31. X 1883.); 8. О сузбијању
појаве да се учитељи у настави користе књигама
које нису препоручене од стране Министарства.
(2. XII 1883.); 9. Тражи се допунски извештај о
структури ученика основних школа. (12. XII
1883.); 10. О поступку пријема ученика у први
разред, као и начуну уписа ученика у остале
разреде основне школе. (19. VII 1884.), 11. О
раду продужне школе у новој школској години.
(20. VIII 1884.); 12. Да се нареди Одбору школе
бачинске да препокрије своју школску зграду и
да набави мапу Европе и препоручене књиге.
(25. VIII 1884.); 13. О поступку у вези са
исписивањем ученика из школе. (15. X 1884.);
14. О извињавању (оправдавању) изостанака
ученика из школе. (20. X 1884.); 15. О поступању
одбора основних школа у вези са молбама
ђачких родитеља за испис ученика из школа. (24.
XII 1884.).
11. Општи закључак. – Разматрајући
предузете мере, преко доношења нових прописа,
закона, уредби, правилника, упутстава, разних
других уредбених и спроведбених расписа, аутор
текста каталога који је овде издашно коришћен и
цитиран, с правом оцењује:
Неоспорно је да је ово био један озбиљан
комплексан подухват у организовању основне
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школе са тенденцијом да она прати савремена
кретања и потребе.
Састављање наставних планова и
програма (на којима је радио Стеван Д.
Поповић) представља први посве темељан
покушај ове врсте, основу за касније
дограђивање. У њима су, између осталог, у већој
мери нашли место реални предмети и вештине, а
проширењем школовања на шест година
извршено је растерећење у нижим разредима у
односу на план и програм из 1871. године.
Уз све те позитивне карактеристикe,
нови закон, као и наставни планови и програми
нису свуда повољно примљени од стране
учитеља. Највише је замерано што је сав посао
обављен у министарству, кабинетски, без икакве
консултације са учитељским удужењем. У
односу на садржај и организацију рада,
примедбе се своде на то да је суштински у
школама и даље остала доминантна религиозноморална оријентација, да су планови и програми
остали преобилни, да је испољена тенденција
шаблонизирања рада, да је неприхватљив
максимално одрeђен број ученика у оделењима,
као и да питање надзора није правилно решено,
јер учитељима није довољан само „мајски
преглед школа“, већ сталан инструктиван
надзор. С друге стране, указивало се да су
учитељи доведени у врло зависан положај, да им
сталност није ничим загарантована, те да су
изложени могућностима разних прогањања (што
је напредњачка влада заиста и радила).
Закон о основним школама из 1882.
године и све што је предузимано у вези са
његовим спровођењем, као и са спровођењем
других закона и прописа који се односе на
основно школовање није се „довољно заснивао
на реалној процени прилика и могућности, па
зато ни његова практична реализација није
донела неке значајније резултате“.23

Захтев за материјалним обезбеђењем
према Правилима о грађењу школа и о
намештају школском из 1881. године је
представљао велико оптерећење и тешко се
испуњавао,
а
захтев
за
обавезним
шестогодишњим школовањем у времену када је
тек нешто више од 10% деце било обухваћено
трогодишњим и четворогодишњнм школовањем,
није ни издалека могао бити остварен.
На све то треба додати још опште
прилике у земљи (страначке борбе и
бирократски односи), што значи да се ни сама
власт на овоме није адекватно ангажовала.24
Из презентираних 15 докумената које
смо нашли у расутој архиви Основне школе у
Бачини, јасан је напор власти да се питање
школства потпуније уреди и уређено доследно
спроведе у живот. Они су само тренутак у
прогресивном кретању образовних токова који
нису ишли истом брзином али су текли у
континуитету; од прогресивних напора, без
обзира на отпоре, није се одустајало. Време од
школске 1879/1880. године показује, и преко
ових докумената, да је у питању једна од оних
чворишних тачака, када се настојало да се ствари
убрзавају, без обзира да ли за то постоје реални
друштвено-економски услови.

23

24

Сретен Ћунковић, исто, 136.

132

Исто.

КОРЕНИ

ДОКУМЕНТИ:
1. Распос о полагању полугодишњих испита у основним школама.
Распис Министра просвете и црквених послова свима окружним начелствима
Крајем овог месеца свршава се зимни течај у свим основним школама; али се течај има
закључити полагањем полугодишњих испита из свију прописаних наставних предмета, који се уче
првог течаја у основним школама. И овог течаја ти испити не смеју изостати; па с тога препоручујем
начелству, да нареди одмах чим овај распис прими, да се у свима школама у округу сврше
полугодишњи испити од 25. до 31. ов. месеца.
Свака ће општина одредити кмета или по једног свог члана или одборника, који ће
присуствовати испиту. Исто тако биће, где је могуће, и који званичник срески. Родитељима ђачким
ваља на време објавити дан и час испита како би и они, ако желе, могли доћи у школу, кад се испит
буде држао.
У случају да се у којој школи, ма из којих узрока, не буде држао испит у време које се
одређује, имаће ми начелство јавити и објаснити узрок томе.
ПБр. 370.
18. јануара 1883. год.
у Београду
Министар
просвете и црквених послова
Ст. Новаковић с. р.
На полеђини акта је руком исписано: Школи Бачина.
2. Распис о завођењу продужних основних школа.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПБр. 8070
24. Августа 1883. год.
у Београду
Начелништву округа
По члану 4. закона о основним школама од 31. Децембра 1882. год. има се поред сваке
основне школе, где се не би могла установити и виша основна школа, завести шродужна школа. Ову
школу морају по закону походити сви они који су свршили четири разреда у основној школи, а не би
продужили учење у основној вишој или другој каквој школи.
Према томе имају се још ове године завести продужне школе у свима местима у округу и
вароши у којима је прошле школске године било четири разреда основне школе, а ове године није
заведена виша основна школа. У местима где је лане било само три разреда основне школе заводи се
ове године четврти разред. Према томе у тим местима неће бити продужне школе за ову годину. У
продужне школе морају се уписати сва она деца, која су о Петрову дне свршила IV разред основне
школе, а нису прешла у нижу гимназију, вишу женску школу или вишу основну школу. Списак такве
деце нека одмах састави учитељ IV разреда и нека га преда школском одбору, а он ће по том списку
записати у продужену школу ученике, који су је по закону дужни походити.
За ову годину установиће се само први разред продужне школе.
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Наставни план и програм, као и распоред времена када ће бити ученици дужни школу
походити (чл. 7. Закона) одредиће се доцније.
Начелство ће одмах све ово извршити и позвати школске одборе да му с места доставе
копије спискова, које ће ми оно без одлагања послати на увиђај.
У прилогу % шаљем начеству (на овом примерку нема броја) комада овога расписа с
препоруком да свакој школи достави по један екземплар.
Министар
Просвете и црквених послова
Ст. Новаковић
Начелник ср. темничског
Но 4598
9. Септембар 1883. год
у Варваринуу
Суду општине Бачинске
Горњи распис г. министра достављам томе Суду с препоруком да га одмах одбору
школском саопшти на извршење, а спискове које учитељ по овоме написати има, да ми у најкраћем
року поднесе.
За
Начелника среског
Писао
М. Стојановић
На полеђини акта уписана година: 1883.
3. Основна продужна школа радиће четвртком цео дан.
Распис свима окружним начелствима и управама вароши Београда и Мајдан Пека
На основу чл. 7. закона о основним школама од 31. Децембра 1882 године, а у свези мога
расписа од 24. Августа ов. г. ПБр. 8070 наређујем, да се за ову школску годину ради у продужној
школи Четвртком и то цео дан. Где год је продужна школа у округу – вароши – заведена, начелство –
управа – ће известити школски Одбор и дотичног учитеља, да Четвртком цео дан неће радити
редовна основна школа, а посебице они разреди којих учитељи буду одређени да предају у продужној
школи. С тога ће се ученици нижих основних школа у местима где има продужне школе, распуштати
кућама Четвртком, а учитељи радиће у продужној школи.
Ова се наредба има објавити свима учитељима, као и родитељима, стараоцима, газдама, и
мајсторима, који имају деце, која су по тач. 1. члана 4. закона о основним школама дужна походити
продужну школу. У противном случају начелство-управа-ће према њима поступити по последњој
тачци чл. 39. закона о основним школама.
Начество – управа – одмах ће ме известити кад се где продужна школа отвара и колико
учитеља у њој раде, како би се могао по један примерак наставнога плана и програма доставити и
сваком учитељу на по се.
ПБр. 9001
10. Септембра 1883.
у Београду.

Министар
просвете и црквених послова
Ст. Новаковић

На полеђини акта: Продужна школа
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4. Мора се радити по прописима (начину писања слова) из штампаних узора.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОДВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПбР. 10024
29. Септембра 1883. године
Београд
Начелству округа
Расписом министра просвете и црквених послова од 16. Септембра пр(едходне) год(ине)
ПБр. 7090 препоручено је да се у основним школама употребљују само они прописи који су, на
основу закона о монополу државне штампарије, израђени за потребу основиних школа.
Као што се по себи разуме, увођењем тих прописа ишло се, поред осталога, и на то да се
по свима основним школама настава писања удеси тако да буде једнообразна и систематична. Из
прегледаоница које су до сада наштампане и у саобраћај већ пуштене, види се јасно, како настава
писања почиње цртама, па поступно иде појединим малим словима и писању речи које се састоје из
већ научених слова и долази до писања великих слова и речи које са истима почињу. На тај начин
ученици имају се веџбати у писању по тим прегледаоницама и писати само оно што је на њима за
углед стављено, па било да су то цртице, или слова или речи. Међу тим, као што се до сад могло
приметити, многи наставници основних школа, а нарочито они у старијим разредима, не пазе ни на
тај ред ни на садржину прегледаоница, већ, произвољно, задају ученицима да преписују из разних
школских књига разне чланке у прегледаонице, ма да то нема никакве везе с оним редом писања који
је у прописима, т. ј. у тим прегледаоницама.
Да би се постигао успех у писању онако као што изискује потреба основне школе, нашао
сам за потребно прописати за сад ово што иде:
1. Учитељи основних школа служиће се у школама при писању само прописима који су
до сад изишли из државне штампарије и придржавати реда којим су пописи обележени и оних
угледних ставова који су у почетку на свакој страни прописа изложени.
2. учитељи првог разреда имају настојати да њихови ученици пишу по прописима којима
се отпочиње настава писања све донде докле се добро не упуте у лепом исписивању оних црта и
слова која су обележена на појединим странама. Према томе, једна и иста свеска прописа има се
понављати неколико пута преко године приликом изучавања писања, и наставник ће наређивати да
деца купују старију свеску тек онда пошто, напоредо с Букваром и наставом писања, дођу до нових
слова и пошто се довољно извеџбају у исписивању претходних црта и писмена.
3. Учитељи средњих разреда (другог и трећег) имају се при писању држати истога реда,
наређујући да деца раде неко време на прописима бр. 1, па онда на прописима бр. 2., 3. и т. д. с том
разликом, што се неће сувише дуго задржавати код прописа мањих, већ код прописа већих бројева
(старијих свезака).
4. И учитељи најстаријих разреда (четвртог и петог) имаће у почетку школске године
прећи редом све свеске прегледаоница, ради бољег утврђења у лепом писању, а у даљем течају
године наређиваће да ученици купују само оне свеске прописа на којима се налазе угледи које они
још нису довољно научили.
Ово све што се у овој тачци нарећује чини се у цељи изучавања лепог писања, а по себи
се разуме, да се учитељи старијих разреда, кад имају да веџбају ученике у изради писмених састава,
могу служити и другом, шпартаном или нешпартаном, хартијом, на којој ће њихови ученици
исписивати оно што им се буде задало.
5. Сваког дана имају ученици свију разреда, осим првог, исписати по једну или по две
ст(р)ане прописа из свеске која им је на реду. Кад се испише читава једна свеска, онда ће је учитељи
узети од деце, чувати целе године, за годишњи испит, и показати школским надзорнику, а после тога
вратити деци. – Учитељи првог разреда отпочеће веџбати децу писању прописа онда кад томе буде
време према „Упутству за предавање Буквара“, а докле деца не дођу до писања пером и мастилом,
имају их веџбати писању на каменим таблицама. И ученици првог разреда писаће, у своје време,
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сваки дан по једну или по две стране прописа, а са исписаним свескама поступаће учитељ исто онако
како се наређује и за остале разреде.
Кроз кратко време издаће се штампано упутство којим ће се овај рад ближе објаснити и
регулисати, а дотле ће се учитељи држати ове наредбе.
Препоручујем начелству, да од овог расписа пошаље свакој школи по један комад с
напоменом да учитељи по том поступају. У местима где има управитељ основних школа, ставиће му
се у дужност да настојава да се овај распис у свему тачно врши а за неуредност у томе он је
одговоран.
Заступник министра просвете и црквених послова,
Министар правде,
Ђ. Р. Пантелијћ, с. р.
Начелник Ср. темнићског
Но 5108
8. Октобра 1883 г.
Варварин
Школи Бачинској
Горњи распис саопштавам школи с препоруком да се наставници строго придржавају по
њему.
Врши Дужност
Начелника среског
писар
(нечитко)
5. Текст заклетве учитеља при ступању у службу.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
(Грб)
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
П. Бр. 11 027
17. Ооктобра 1883.
Београд
Свима начелствима и управи вароши Београда и Мајдан-Пека
Сви учитељи и учитељке основних школа морају, на основу чл. 53. закона о основним
школама пре увођења учитеља у школски рад, положити заклетву на то звање. Њихова заклетва има
гласити:
„Ја Н. Н. ступајући у звање учитеља, заклињем се Свемогућим Богом, да ћу Краљу Србије
Милану I бити веран, да ћу се устава савесно придржавати, да ћу законима и законским наредбама
власти бити покоран, да ћу своју учитељску дужност ревносно и тачно вршити и да ћу се клонити
свега онога што се не сме с мојим звањем. Тако ми Господ Бог помогао и тако да могу дати одговор
на његовом страшном суду.“
Овакву заклетву, с потписом дотичног учитеља и свешеника, чуваће окружне и среске
власти у својим архивама, пошто их прописно овере.
Препоручује се Начелству – Управи – да по један образац ове наредбе достави сваком
школском одбору у своме подручју с поруком да је у даним приликама врше.
Заступник
Министра просвете и црквених послова,
Министар правде.
Ђ. Р. Пантелијћ с. р.
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КОРЕНИ
Начелник сре. Темнићског
Но 5541
2. Новем. 1883 год
Варварин
Одбору школе Бачинске
Предњу наредбу г. Министра достављам одбору да се по истој одлуци поступи.
Врши дужност
Начелника ср. темнићског
Писар
(потпис нечитак)
На полеђини акта: Прими 22 Децембра 1883.
6. Наредба да се у истом допису не пише о више различитих питања.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
(Грб)
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПБр. 11613.
29. Октобра 1883.
Београд
Господине,
Приметило се да управитељи основних школа у својим месечним извештајима и иначе
излажу у једном истом акту више предмета који немају никакве везе један с другим, те тиме задају
много посла администрацији и праве збрку у архви. С тога наређујем ово што иде:
1. У ивештајима који се подносе министарству сваког месеца могу се излагати само они
предмети који се спомињу у чл. 60. закона о основним школама.
2. Све друго, тицало се продужних школа или других прилика, има се достављати
засебним предлогом или извештајем.
3. Учитељима појединих разреда имају управитељи објаснити да они у напредак не
подносе у име своје засебне извештаје о броју ђака, о училима која су им потребна итд; него да то све
кад им шта треба, достављају управитељу, а он ће даље о томе јављати коме треба, било у месечним
извештајима било засебним актом, ако сâм са школским одбором не буде у стању подмирити
потребу.
На послетку примећено је још и то, да неки управитељи не воде деловодни протокол о
актима која примају и која они шаљу другим властима. Да би се у том погледу завео ред у
администацији школских управитеља, препоручује им се да одмах устроје протоколе и у свом раду
држе архиву, као што бива и по другим сличним заводима.
Заступник Министра просвете и цквених
послова, Министар правде
Ђ Р Пантелијћ
При дну странице мастилом је исписано: Управитељу основ(не) школе Бачина.
На полеђини акта: Прим 22 Децембра 1883.
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7. Полагање испита ученика приватних школа у јавним школама.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПБр. 11665
31. Октобра 1883. год.
Београд
Свима начелствима и управи вароши Београда и Мајдан-Пека
Чланом 42. закона о основинм школама дозвољено је да деца која се приватно уче по
програму јавних основних школа могу полагати испите у јавним основним школама.
До сада није ништа наређено о држању тих испита, нити ко ће их руководити; с тога сам
нашао за потребно наредити ово што иде:
1. У местима где има управитеља основиних школа, родитељи ће њима доводити децу
спремљену за приватно полагање испита; у местима пак где нема управитеља основних школа,
обраћаће се ради тога непосредно одбору школском.
2. Приватне ученике испитиваће увек разредни учитељи, где има више њих, и то један из
разреда из кога се испит полаже и један из разреда за који се испит полаже. Ако је управитељ
разредни учитељ, иситиваће он. Ако је разредни учитељ болестан или није у месту, испитиваће онај
учитељ кога управитељ одреди. О томе ће се најпре утврдити распоред. У сваком случају управитељ
ће бити присутан сваком испиту.
Онде где је само један учитељ, а нема близу друге школе, из које би се могао још један
учитељ добавити, испит ће свршити месни учитељ. У оним приликама где је учитељ сâм спремао
приватне испитанике, свегда ће испит чинити други учитељ са стране, а не онај који их је за испит
спремао.
3. Поменутим чланом одређена је и такса за приватни испит, и то по три динара за сваког
испитаника на корист касе школске, а опет по три динара оним учитељима који испит изврше. Та се
такса полаже напред школском одбору, а он је дужан за то бесплатно издати сваком родитељу
упутницу, да је такса плаћена. Упутница се показује управитељу (односно: учитељу), кад се дете
доведе на испит.
4. По свршеном испиту испитна комисија саставља протокол о држаном испиту, у који се,
поред имена и осталог, бележи и из ког је разреда испитаник полагао испит, с каквим га је успехом
положио и је ли способан за прелазак у старији разред или не. По том протоколу има се, на захтевање
родитеља, издати испитаном ученику уверење о свршеном испиту и за то уверење наплаћује се
прописна такса. Ако родитељ не тражи уверење, саставља се по протоколу извештај који се доставља
учитељу старијег разреда, у који испитаник има право да пређе.
5. Чланом 42. наређено је такође да ни један приватни ученик не може положити у једној
години испит из два или више разреда. Ако би било и таких случајева, особито код одрасле деце, о
томе се мора претходно тражити одобрење од министра просвете и црквених послова. Управитељи
основних школа и школски одбори дужни су настојавати да се закон и закони прописи у овом
погледу тачно врше.
По један лист овог расписа доставиће се свакој школи и одбору школском ради чувања у
архиви и ради вршења.
Овом наредбом замењује се распис министра просвете и црквених послоба од 25. Августа
1881. год. ПБр. 5637.
Заступник
министра просвете и црквених послова
министар правде
Ђ. Р. Пантелић, с. р.
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КОРЕНИ
Начелник ср. темнићског
Но 5710
20. Новем. 1883. Год
Варварин
Суду општине Бачинске
Шаљем томе суду два комада од овог расписа да један преда одбору школском а један
школи ради управљања.
Вршилац дужности
Начелника среског
писар
Миладиновић(?)
На полеђини акта: Прими 22. Децембра 1883.
8. Сузбијање употребе књига које нису одобрене од Министарства просвете.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПБр. 12783.
2 Декембра 1883. г.
у Београду.
Свима начелствима и управи вароши Београда и Мајдан-Пека
У новије доба уносе се, без питања, у основне школе неке књижице, за које се каже да су
бајаги „по новом наставном програму“ удешене, премда наставни програми за основне школе још
нису утврђени. Тиме приватни писци хоће да протуре у основне школе и онаке књиге које
министарство просвете и црквених послова није одобрило нити препоручило. Примању у школе
таких књига иду на руку, као што сам извештен, највише сами учитељи извесних разреда којима су и
те књижице намењене.
Овим путем чини се не само грдна штета државној печатњи, почем књиге, које она за
потребу основних школа штампа, не може да распрода, него се очивидно греши и против наређења
члана 5. закона о основиним школама, којим се не дозвољава употреба ни једне књиге која није
прописно од министра просвете одобрена.
Да би се то спречило, колико у интересу саме наставе, толико и у интересу државне
благајнице, наређујем ово што иде:
1. У местима где има управитеља основних школа начелство ће им заповедити да ми
непосредно поднесу извештај: има ли у разредима, који стоје под њиховом управом код ученика
књига које министарство просвете није одобрило, које су поименице те књиге, ко их је ученицима
прпоручио, по чијем овлашћењу, је ли много тих књига растурено и пошто су набављене. Даље, јесу
ли ученици снабдевени и оним књигама које су о државном трошку за њих штампане. Ако буде који
учитељ сâм, на своју руку, забрањене и неодобрене књиге препоручивао ђацима, од њега ће
управитељ узети написмено изјашњење и доставити ми то са својим извештајем.
2. Где нема управитеља основних школа, начелство ће заповедити школском одбору да он
преко кога свога вичног члана или другог вештог лица, ма и не било одборник, сазна: има ли у
дотичној школи књига надлежно неодобрених, па ако има, одбор ће забележити: ко их је препоручио
деци за куповање, колико их је већ набављено, по коју цену и јесу ли сви снабдевени и свима
прописаним ручним књижицама. Нађе ли одбор, да је учитељ недозвољене књиге ученицима
препоручивао, казаће му да он сам писмено изјашњење министарству о томе пошље. Исто ће то
чинити, ако је и учитељка тако што наручивала деци. Изјашњења слаће се амо преко начелства.
3. Где год се у оснвним школама нађу у рукама ученичким неодобрене књиге, одмах ће се
забранити и не смеју се никако у школу доносити. Учитељу пак препоручиће се да се тим књигама у
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школи на предавањима не служи нити их ученицима препоручује, а сваки, који погреши против ове
забране, строго ће за то одговарати.
Ова наредба извршиће се по варошима и варошицама најдаље до 20., а по селима до 31.
овог месеца. С тога ће је начелство што брже доставити свима којих се тиче.
Заступник
Министра просвете и црквеник послова,
Министар правде
Ђ. Р. Пантелић, с. р.
Начел ср темнићског
Бр 6/74
19. XII 1883 г.
Варварин
Управитељу школе Бачинске
Да све што треба учини и строго се овог расписа придржава..
Вршилац дужности
Начел. среза темнићског
Миладиновић(?)
На полежини акта: Прими 22. Децембра 1883.
9. Допунски извештај о ученицима Основне школе бачинске.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
(Грб)
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПбР. 13243
16. Декембра 1883. год.
Београд
Начелнику окр(уга) јагодинског
Услед извештаја начелства од 8. ов(ог) м(есеца) Бр. 9948. препоручујем му да ми још
јави:
1. Колико има свега ученика у I разреду школе бачинске, колико њих иду у школу
редовно, а колико их је уписано;
2. Од оних 80 ученика I р(азреда) које одбор помиње осим оних 52 ученика истог разреда,
иде ли које дете у школу или не иде, или се и ти 52 ученика рачунају у број од 80 ученика.
3. Колико има ученика у II, колико у III, а колико у IV разреду школе бачинске.
С извештајем нека се начелство потруди.
Заступник
Министра просв.и цркв. посл.
Министар правде
Ђ. Р. Пантелић
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КОРЕНИ
КРЕАЉ. СРП.
НАЧЕЛСТВО
ОКР. ЈАГОДИНСКОГ
Но. 10190.
Начелнику среза темншског с препоруком да тражени извештај овим преписом амо у што
краћем року прати.
По наредби окр. начелника
Помоћник
Ј. Ђ. Јаковљевић
Начелник ср темнићског
Но 6253.
21. Децем 1883.г.
Варварин
Г. Кости
Управитељу школе бачинске,
Да ми по предњој наредби г. Министра, у року од три дана извештај свој поднесе.
За врши дужност
Нчелника ср. темнићског
Писар
М. Величковић
Примио 16 / 1 1884. год
С Радосављевић
10. О упису ученика у основне школе.
Распис заступника Министра просвете и црквених послова, М инистра правде, свима начелствима и
управи вар. Београда и Мајдан-Пека
Из извештаја надзорничких види се, да се упис ученика у основне школе, који извршују
одбори школски, а по том упис у школску уписницу, који извршују учитељи, не врши тако, како се не
би дала прилика и могућност злоупотреби, или од једне или од друге стране, нити тако да се школски
надзорници могу уверити о уредности или неуредности у томе погледу.
С тога заступник министра просвете и црквених послова наређује:
1. Да сваки школски одбор сходно чл. 28. закона о основним школама на време, т. ј. пре
почетка школске године састави по изводу из пртокола рођених списак оне деце која нове школске
године треба да иду у школу, да тај списак одбор потпише и означи на њему датум кад је потписан, а
по том да га преда учитељу.
2. Да сваки учитељ, чим прими списак од школског одбора, одмах упише на дотичном
месту ученике у школску уписницу, а тако исто да упише и остале ученике, који су преведени у
старије разреде, и да назначи поред њихових имена оне који разред понављају, по што је то нужно да
се зна, и да по том стави датум и годину кад је то урадио и да потпише своје име и презиме.
За ученике који би се случајно касније принављали, оставиће учитељ по неколико линија
празних код сваког разреда.
Списак уписаних ученика, који одбор учитељу преда, учитељ ће чувати и показати га на
крају школске године надзорнику школском.
ПБр. 6038
19. јула 1884 год.,
у Београду.

Заступник
Министра просвете и црквених послова
Министар правде,
Дим. Маринковић
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КРАЉ. СРП.
НАЧЕЛН. СРЕЗА
ТЕМНИЋСКОГ
1-Авг. 84
БР 4218.
Управитељу школе Бачинске
Предњи допис г. Министра Просвете саопштавам вам ради знања, с тим да се истог
строго придржавате.
Начелник ср Темнићског
(Нечитко)
11. Наредба у вези са отварањем продужних школа.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПБр. 7488.
20. АВГУСТА, 1884. ГОД.
у Београду
Свима начелништвима и управама
Расписом министра просвете и црквених послова од 24. Августа пр(ошле) г(одине) ПБр.
8070. наређено је, и то на основу члана 4. закона о основним школама, да се у свима местима где је
дотле постојала потпуна нижа основна школа одмах заведе и продужна школа, ако већ нема отворене
више основне школе у дотичном месту.
Како је прошле школске године, на више места, први пут отворен и четврти разред, с
којим је у свези отварање виших основних и продужних школа, то заступник министра просвете и
црквених послова наређује ово што иде:
1. У свима оним местима где је прошле школске године постојао први разред продужне
школе, има се у овој школској години одмах отворити и други разред исте школе.
2. У местима пак где је минуле школске године постојала нижа основна школа, има се
ове године отворити први разред продужне школе, а до године и други.
3. Онде где прошле школске године није било четвртог разреда, отвориће се продужна
школа, када буде услова потребних за то.
4. Продужна се школа отвара у сваком месту где има најмање 10 ученика који су свршили
четврти разред основне школе, а нису наставили учење у којој средњој школи.
5. Онде где нема више од 20 ученика (рачунећи у тај број и мушку и женску децу), који,
по закону, имају да наставе учење у продужној школи, ту ће бити једна продужна школа, како за
мушку тако и за женску децу. Где пак има 10 ученица за школовање у продужној школи, ту ће женска
деца чинити продужну школу за се а мушка опет за се.
6. Предавања ће се у продужној школи држати по наставном плану и нацрту програма
који је под 10. Септембра пр(ошле) г(одине) ПБр. 8991. наштампан у XVII свесци „Просветног
Гласника“, 1883. г(одине) стр. 695-697.
7. Четвртак вазда одрђује се као дан недељних предавања у продужној школи. Недељни
распоред часова утврђује управитељ, односно онај наставник (где је сâм) који предају у продужној
школи.
Како ове 1884-5. школске године неће бити ни једне продужне школе од два разреда с
једним наставником, то се ове године неће ни издавати нарочити недељни распоред часова, о којем
има помена у наредби од 10 Септембра пр(ошле) г(одине) ПБр. 8991. (види „Прелазно наређење, стр
695. „Просветног Гласника“).
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8. Где има највише шест наставника (рачунећи укупно учитеље и учитељке), дужни су
сви поделити међу собом прописане наставне предмете. При томе ће управитељи обраћати пажњу да
способнији и здравији наставници добију теже и необрађеније наставне предмете. – Ако би који од
спремнијих наставника хтео драге воље предавати и који више наставни прдмет, него што би иначе
морао, водиће се рачун о тој изјави при деоби предмета, на корист неспремнијих и здрављем
непоузданијих снага.
Где нема више од једнога наставника у основној школи, тај ће, као што се по себи разуме,
сâм све прописане предмете предавати и у продужној школи.
9. Где има више од шест наставника, управитељи ће, још с почетка године школске,
чинити предлог министарству и ту изложити имена оних наставника који се с упехом могу
употребити на рад у продужној школи.
10. Где год наставници, употребљени за предаваче у продужној школи, немају ту више од
једног часа предавања (преко недеље, т. ј. четвртком пре подне), ту ученике свога редовног разреда
неће за тај један час распуштати кућама, него ће им одредити писмени задатак, којим ће се у школи,
под надзором другог наставника, занимати.
У свим осталим случајима, а тако исто и онда кад нема засебна локала за држање
предавања у продужној школи, ученици ће се дотичних наставника распуштати кућама. У последњем
случају (кад нема нарочита одвојена локала за продужну школу), распушта ће се сваког Четвртка пре
подне по једно одељење (или резред) основне школе, тако да се за четири недеље (односно за шест
недеља) изређају сва одељења оних наставника који раде у продужној школи. Управитељи ће
начинити распоред како ће се та одељења једно за другим мењати. – Према локалним приликама,
може се за предавања ученицима продужне школе одредити стално једна соба у основној школи. У
том случају ученици тога разреда морају се сваког Четвртка премештати у оно одељење које је на
реду да се распусти кућама за то пре подне.
11. Надзор над наставом у продужној школи припада месном управитељу, а онде где нема
управитеља школски одбор пази да ли учитељ уредно држи предавања у продужној школи.
12. Ред и надзор у продужној школи одржава управитељ сâм или – кад устреба – у
договору с прдседником школског одбора. Према потреби, они предлажу министарству сходне мере
противу јачих иступа појединих неуредних и раскалашних ученика у продужној школи.
13. Надзор над тачним похођењем часова, од стране ученика, води школски одбор, који,
на основу недељних или месечних извештаја управитељевих (односно учитељевих), предузима према
немарним родитељима, стараоцима, мајсторима, или газдама оне мере које су прописане чл. 39.
закона о основним школама.
Како се минуле школске године показало у практици, да поједини мајстори или газде, код
којих се ученици продужне школе као шегрти налазе на занату или у служби, сметају уредном
похађању школских часова, а нарочито тиме што отпуштају из службе такве ученике, одмах чим
школски одбор реши да се новчано казне, то се ставља у дужност и школским одборима и
начелништву да томе енергично стану на пут. У том погледу препоручује се начелништву да у свима
местима где има продужне школе обзнани, да ни један мајстор или газда, код кога се на занату или у
служби налази ученик продужне школе, не сме га задржавати од школе или га отпуштати са заната за
један недељни изостанак од посла. А чим се деси било једно или друго, има се одмах применити на
њих прописна новчана казна која треба, без обзира на то да ли је дотични мајстор добио пре тога
опомену или није, и је ли кажњен први пут најмањом новчаном казном, јер иначе могло би се десити
да један ученик промени за годину дана десетину мајстора и да сви буду кажњени само опоменом
или најмањом новчаном казном као првом која се над сваким од њих за се примењује. Само ако се
тако озбиљно и енергично буду вршили законски прописи према свакоме, престаће досадашње
незгоде у том погледу које су долазиле то од стране појединих мајстора и газда, то пак од самих
ученика.
14. О дневном похођењу часова и месечним оценама ученичким воде се тачне белешке у
засебном школском дневнику, сашивеном од оних истих табака који су прописани за основне школе.
15. За ученике продужне школе постоји нарочити уписни протокол онакав исти како што
је прописан и за основне школе.
Како тај протокол, тако и школски дневник и све остале акте и докумунте чува месни
управитељ (односно учитељ).
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16. Сав намештај и све остале потребе школске за продужну школу набавља на време, на
предлог управитељев (учитељев), школски одбор, из оних средстава која одреди политичка општина
у опште на потребе своје школе.
____________
Од ове наредбе задржаће начелништво и среске вла(с)ти по један екземплар за се; а
остало што се шаље % разаслати свакој школи, ради управљања школских одбора, управитеља и
учитеља.
Затупник
Министра просвете и црквених послова,
Министар правде
Дим. Маринковић, с. р.
Начелник ср темнићског
Но 4916
27. Септ. 1884. год.
у Варварину
Одбору школе Бачинске
Предњи распис Господина министра просвете и црквених послова, достављам одбору с
препоруком да се по њему управља.
Начелник ср. Темнићског
(Нечитко)
На полеђини акта:Продужна школаПримљено 30.-IX.-1884. год.
12. Наредити Школском одбору бачинске школе да препокрије школу.
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
(Грб)
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
ПБр. 7821
25 Августа 1884. год.,
Београд
Начелништву окр. јагодинског.
Одбору школе бачинске наредиће начелништво да док је лепа времена препокрије своју
школску зграду и да школи набави: мапу Европе, „Кнежевину Србију“ и „Краљевину Србију“ обе од
М. Ђ. Милићевића, „Лековито биље у Србији“ од Дра Саве Петровића, и књиге које су потребне за
предавање природних наука и земљописа.
О извршењу ове наредбе начелништво ће ме известити.
По наредби Заступника
Министра просв. и црквених посл.
Начелник просв. одељења,
Ј. Пецић.
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КРАЉ. СРП.
НАЧЕЛСТВО.
ОКР. ЈАГОДИНСКОГ
Но 6955
11. Сеп. 84
Начелнику среза Темнићског
На извршење, потом у повратку да о томе своје извешће поднесете.
По наредби
Писар
Начелн. окружног
Л. Јовановић
помоћник
Лаза Поповић
КРАЉ. СРП
НАЧЕЛН. СРЕЗА
ТЕМНИЋСКОГ.
Бр 4941
16 СЕП. 84
Одбору школе Бачинске, саопштавам предњу наредбу г. Министра просвете с
препоруком, да све набројане ствари за школу потребне набави па о извршењу да ме у повратку акта
извести.
По наредби
Начелника среза Темнићског
писар
И Величковић
13. Наередба у вези са молбама родитеља за испис деце из школе.
(Грб)
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
П. Бр. 11.405
15 Октобра 1884 год.
у Београду
Свима начелништвима и управама вароши Београда и Мајданпека
Млоги родитељи, којима су деца уписана у основну школу, обраћају ми се молбама за
испис њихове деце из школе. Узроке овом исписивању наводе они понајвише сиромашност и
инокосно стање, а осим тога и разне друге слабости и немоћи дечије. Ове су молбенице врло учестале
тако као и да нема закона, у ком је то у неколико предвиђено.
Чланом 40. закона о основним школама од 31. Децембра 1882 године прописано је да се
похађања школе могу ослободити само они ученици и у опште деца, која су душевно болесна, која
имају какву прилепчиву или дуготрајну болест, која су дугим боловањем ослабела и за школу
онеспособила. Према овако јасној одредби закона не би требало да родитељи траже отпуст за своју
децу ни у ком случају осим овде побројаних, а још мање да то чине школски одбори, који су позвани
да поменути закон тачно врше.
Али кад се и преко свега тога друкчије ради, то да се не би родитељи ђачки или њихови
сродници узалуд обраћали министарству просвете и црквених послова и чинили излишне преписке
због тога, нашао сам се побуђен наредити о томе ово што иде:
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1. Само за оне ђаке чиниће ми школски одбори предлоге за отпуштање из школе, који су
очевидно болесни те не могу ићи у школу, или за које је идење у школу шкодљиво по њихово
здравље. Па и у том случају дужни су предлог поткрепити лекарским уверењем.
2. Родитељи и сродници ђачки обраћаће се у сваком од ових случајева непосредно
дотичном школском одбору, који ће чинити даље предлог, као што је већ горе више речено и додати
и своје мишљење уз спроводницу.
3. На случај да је дете прерасло за школу, шиљаће се увек уз молбеницу и крштеница
ученичка.
4. Због сиртног стања неће се није(д)но дете школе ослободити, јер по тачци 6. члана 21.
закона о основним школама дужна је школска општина старати се за школовање сиротне деце.
При уписивању деце у школу, у почетку сваке школске године, школски одбор, имајући
ово на уму, неће писати у школу против воље родитељске са свим сиротну децу, коју њихови
родитељи нису кадри школовати.
5. Деца из замрлих кућа не могу се писати у школу, а уписана предлагаће се за испис, ако
се не могу о свом трошку издржавати.
Ова наредба саопштиће се свима којих се тиче, и послаће се свакој школи за архиву по
један штампан ексемплар ове наредбе
Министар
Просвете и црквених послова
Стев. Д. Поповић
КРАЉ. СРП.
НАЧЕЛНИК
СРЕЗА ТЕМНИЋСКОГ
Бр 5799
9-НОВ 84
Одбору школе Бачинске
Предњи распис г. Министра просвете и црквених послова саопштавам томе одбору ради
управљања.
Начелник ср Темнићског
Б Милетић(?)
На полеђини акта: Прими 11 / 11 1884. год.
Станко Радосављевић
14. Поступак у вези са изостанцима ученика.
(Грб)
КРАЉЕВСКО-СРПСКО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА
П.Бр. 11932
20 октобра1884 год.,
Београд
Свима начелништвима и управи вароши Београда и Мајданпека
Дешавају се случаји да одбори школски извињавају сами изостанке ученичке од школе,
или списак имена родитеља и старалаца деце која неуредно посећавају школу шиљу општинском
суду, те овај позива родитеље и стараоце и испитује за узроке неуредном посећивању школе од
стране њихове деце, и тако се осујећава намера закона о основним школама да се неуредности у
посећивању школе што брже стане на пут.
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Осим тога такав поступак и од стране школских одбора и од стране општинских судова и
противан је чл. 38. закона о основним школама, у коме је јасно наређено да изостанке ђачке од школе
изињавају учитељи, и да учитељи оцењују узроке, који се за оправдање изостанака наведу, и према
томе изостанке извињавају или не извињавају.
Да би се наређење тога чл. Закона тачније и свуда на један начин вршило, наређујем:
1. Чим које дете изостане од школе, учитељ је дужан јавити старешини, родитељима или
стараоцима дотичног детета и позвати их да оправдају изостанак детињи. Ако родитељи или стараоци
детињи докажу узрок довољан за оправдање изостанка учитељ ће изостанак извинити. Ако узрок за
извињење не буде довољан, учитељ изостанке неће извинити. Ако родитељи или стараоци не хтедну
ни доћи да изостанке оправдају, изостанци ће се сматрати за неизвињене.
(2.) Учитељи, односно управитељи, ће пошто учине како је наређено под 1. подносити
школском одбору списак имена оне деце која не долазе уредно у школу, као што је наређено чл. 39.
закона о основним школама и расписом ПБр. 10.729 од 10 овог месеца.
3. Одбори школски према оваком акту учитељевом дужни су по пропису чл. 39. закона о
основним школама изрећи казну над родитељима и стараоцима деце, чији изостанци нису извињени,
о чему одлуку дужан је председник школскког одбора тачно извршити.
Начелништво, - управа – ће од ове наредбе доставити по један ексемплар свакој школи с
препоруком да се по њој управљају и учитељи и школски одбори.
Министар
Просвете и црквених послова
Стев. Д. Поповић
Начелник ср. Темнићског
Б 5933
12 Новем. 1884 год.
у Варварину
Школи Бачинској достављам предњи распис с препоруком, да се учитељи и одбор
школски тачно по њему управљају.
Начелник ср темнићског
(Нечитко)
На полеђини акта: Прими 16 Новем 1884 год
С Радосављевић
15. Поступак по молбама родитеља за испис ученика из школе.
Одборима свију основних школа
Услед честих, а највише неумесних молбеница ђачких родитеља за исписивање њихових
ученика пре времена из школе, нашао сам се побуђен, у свези с расписом од 15. Октобра ове године
ПБр. 11405., наредити у том погледу ово што иде:
1. одбор школски примаће и шиљати ми на одобрење само оне молбенице ђачких
родитеља које имају све у горњем распису побројане услове за отпуштање, а никако неће спроводити
и онакве, о којима и он сам сумња, и које немају никаквих, основних разлога за исписивање;
2 одбор неће ни пошто примати молбе усмене већ само писмене, и то с прописаном
марком. Свакој молбеници мора се приложити и докуменат на основу ког се отпуст иште. Без
документа, који такође мора бити прописно таксиран, неће одбор узимати у рад ниједну молбеницу,
осим случаја, ако је молбеница таква да јој никакав докуменат није ни потребан за поткрепљивање
оног што је у њој изложено, а нарочито према одборском извештају и мишљењу поводом
министровог питања;
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3. школском одбору ставља се на срце и на савест да буде правичан при оцењивању
молбеница и докумената за отпуштање ученика у невреме из школе, па да при том има на уму колико
интерес школе толико и крајње потребе приватних; и
4. исто тако обзираће се и на време у које се отпуст тражи, пак ће према томе и примати
или одбијати захтеве појединачке; одбијаће их свакако, ако је школска година и настава у најбољем
јеку или близу испита а при крају учења, а прихватити , ако је настава тек толико коракнула да по
ученика неће ни од какве штете бити, или ако и буде, а оно ће бити са свим мало, ако ђак у невреме
прекине учење. Према томе
5. пријављивање за испис ученика траје 6 недеља, т. ј. од почетка школске године па до
краја Септембра. Ко у то време не прикаже своју молбеницу, доцније му се неће примати, осим
ванредних случајева које ово врме не веже. И тако за ову годину престаје више исписивање ученика,
нити ће се министар обзирати на молбенице ни на предлоге који му се односно тога буду чинили;
6. одбор ће се увек старати и настојавати да напомиње свима којих се тиче, да без невоље
не потржу децу из школе, а оне који по нужди то чине, обавештаваће својски не само о условима
отпуштања, него и о времену кад то морају учинити, те да не би бадава мољакали и трошку се
излагали, а власти задавали излишне послове узалудним пискарањем.
У дужност спада и управитељима и учитељима основних школа тачно се држати овог
расписа као и ранијег, а не давати повода ни на који начин да оцеви у невреме своју децу исписују из
школе, јер има на жалост и таквих учитеља, који баш наговарају родитеље на то ради неких својих
олакшица. А за ког се то дозна, биће строго кажњен.
Председник шклског одбора дужан је ову наредбу саопштити целом одбору а и дотичним
наставницима одмах чим је прими, а који то не учини на време, казниће се најстроже.
П Бр. 14.187
24 декембар 1884 год.
У Београду
Министар
Просвете и црквених послова
Стев. Д. Поповић, с. р.
КРАЉ. СРП
НАЧЕЛН
СРЕЗА ТЕМНИЋСКОГ
Бр 83.
7 – Јан. 85.
Управитељу школе Бачинске
Предњи распис г. Министра просвете, саопштавам вам ради знања с препоруком да се
истог у свему строго придржавате.
Заступник
Начелника ср. Темнићског
писар
Јовкић(?)
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ПРИЛОЗИ/Contributions

КОРЕНИ

Ђрође Петковић,
Параћин

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА ВАРВАРИНСКЕ БИТКЕ 1810.
Апстракт: У раду се, полазећи од обележавања 200. годишњице Варваринске битке 1810. године,
потпуније обрађују биографски подаци о командантима сукобљених војски, грофа Јосифа Корнелијевича
Орурка и Хуршид-паше, како пре, тако за време и после битке, као и Карађорђа, као врховног вожда српског, с
тим што је код њега концентрација на време бојева код Јасике и Варварина. Исто тако, пружа се преглед
обележавања јубилеја ове битке, њене 80, 100. и 180. годишњице.
Кључне речи: Варваринска битка, Пуковник гроф Јосиф Корнелијевич Орурк, Ахмед Хуршид-паша,
Карађорђе, Јован Курсула, јубилеји.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Н

аслов, овако широко постављен
почетним речима, посебно првом,
омогућава ми да се слободније крећем у
историографској литератури, те да у једну
целину скупим оно што до сада нисам користио
или сам сада у прилици да додам још по нешто
ономе о чему сам већ писао, па и у „Коренима“.1
Друга реч из наслова, прочитана у множини,
побуђује на размишљање о досадашњим
јубиларним годинама, о том како су до сада оне
облежаване, посебно стогодишњица. Управо док
сам размишљао о теми и шта бих све могао још
да узмем у обзир за овај рад, звао ме је млади
колега из Лесковаца2, припрема за зборник о
Боју на Варварину рад и интересује се да ли је у
вези са јубиларним прославама овог догађаја
било нешто писано и објављено у новије време,
на овом нашем простору.3 То ме упућује на
обазривост у тражењу оног угла из кога ћу
историографску литературу посматрати и
користити је да евентуално буде од тога посла
нешто колико–толико корисно за посао којим се
бавимо. Сами „Корени“ су се у јубилејима Првог
и Другог српског устанка лепо одужили нашој
прошлости тога времена, па и учесницима
Варваринске битке.4 У томе је посебан значај
1

2
3
4

Ђорђе Петковић, Покушај разјашњења контраверзи у
савременој литератури о историјским личностима
Поморавља с почетка XIX века, „Корени“, IV,
Историјски архив, Јагодина, 2006, 37-46.
Драгиша Костић из Народног музеја – Лесковац.
Упутио сам га на тек изашлу књигу: Александар Васић,
Варварин у времеплову, Милирех, Београд, 2010.
Објављено је више прилога у бројевима 1, 2 и 3, па и
читаве студије мр Добривоја Јовановића, Љубодрага

онога што је урадио Добривоје Јовановић.5
Трудим се да пишем тако да афирмишем
завичајни духовни простор, пре свега Параћин и
Темнић са околином а да, истовремено за исти
скуп, зборник или гласило, не очекујем да ће
неко писати на исти начин, ствар сагледавати из
истог угла, ако већ не могу да избегнем писање
на исту тему.
Рад сам конципирао у две целине. У
првом делу ће бити речи о командантима
сукобљених војски, српско-руске и турскоалбанске, на Варваринском пољу, а у другом
делу даће се осврт на најзначајније моменте
досадашњих
обележавања
јубилеја
овог
историјског догађаја (1890, 1910, 1990), с
назнаком да ће се централни догађај
обележавања 200. годишњице Боја на Варварину
одвијати 23. септембра 2010. када ће на
Варваринском пољу бити откривен, уз постојећи
грофу Орурку и палим Русима, сада и српским
јунацима ове битке. До сада се водило да је
споменик Јовану Курскули истовремео и
споменик страдалим Србима у Варваринском
боју.6

5

6
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Поповића,
Нинослава
Станојловића,
Љубице
Здравковић. Број II је у целини посвећен Првом
српском устанку.
Своје студије о Првом и Другом српском устанку у
Јагодинској, Ћупријској и Параћиској нахији, објавио
је троструко. Поред ранијег издања, у „Коренима“ II /
2004 и III / 2005 оне су обновљене, а ове године изашла
је и посебна књига.
Ово сам сазнао од г-дина Зорана Миленковића,
председника општине Варварин.
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I КОМАНДАНТИ
Варварин јесте српски национални
историјски топоним прве врсте. Захваљујући
победи Срба и Руса над Турцима, с њим се могу
мерити само Делиград, Мишар, Београд,
Јагодина… Када је Први устанак у питању.
Чегар је славан по Синђелићевом подвигу, али
по поразу… Топола по почетку устаничке
ватре… Да се ту задржим.
1. Јосиф Корнелијевич Орурк
Победничка слава са Варваринског поља
у народ је пренета преко имена Јована Курсуле и
његовог мегдана са изазивачем из турских
редова (Омер-агом, „Црним Арапином“).7
Сигурно је да је та ритуална крвава игра са
победничким исходом имала изузетни значај за
јачање моралне снаге устаника и војника, али
прави победник те битке у четири епизосде, две
код Јасике а две на Варваринском пољу, јунак
тог боја, био је руски пуковник гроф Орурк,
командант Одреда руске војске, који је у
завршним епизодама био и врховни командант
здружених српско-руских снага. Карађорђе у
тренуцима победничког тријумфа није био код
Варварина. Зато грофу Орурку првом посвећујем
пажњу у овом раду, од њега почињем. Намерно
сам му одмах поменуо чин из времена битке, али
ћу у току текста користити генералски чин,
пошто се у раду углавном ослањам на студију
Радоша Љушића.8
Представљајући
га
као
кључног
војсковођу у Бици на Варварину, Адам Николић
га је овакоописао: „Већ смо навели да је команду
над руско-српском војском, после битке на
Јасики, преузео руски пуковник гроф Орурко. То
је била интересантна личност, како по свом
пореклу, тако и по својим способностима. Према
подацима изнетим у руском Енциклопедијском
словару гроф Орурко је водио пореко од једног
од ирских краљева који је живео у X веку.
Потомци тог краља владали су грофовијом
Леитрим, а 1688. године један од Орурака–
Бријен Орурк, преселио се, после Стјуартоваца,
у Француску а његови унуци Џон и Корнелије
1760. године прешли су руску службу. Син
Корнелијев–гроф Јосиф Корниљевич (17631849), код нас познат као гроф Орурко,
учествовао је са великим успехом у многим
7
8

Видети опширније у прилогу број 1.
Радош Љушић, Вожд Карађорђе, биографија, Завод за
уџбенике и наставна средства, Беогрд, 2003.

бојевима, па и у значајној Бици на Варварину
1810. године и, касније, у руским ратовима
против Наполеона 1812. и 1813. године и доспео
до чина коњичког генерала. Сматран је за једног
од одличних војсковођа, а његову експедицију у
Србији 1810. године историчар Мих(ајло)
Гавриловић назвао бриљантном експедицијом,“9
Нешто више о њему сазнајемо из старих
новина. Сазнајемо да се породица населила у
руским балтичким провинцијама за време
царице Јелисавете: „Ту, у вароши Дерпту, родио
се 6. децембра 1777. године будући главни
командант руско-српске војске на Варварину,
гроф Јосиф Корнелијевич О`Рурк.10 По
обичајима који су владали у оно време, гроф
Јосиф је као малолетник био уписан у редове
царске гарде. // Почевши од године 1790. гроф
Јосиф О`Рурк учествовао је у готово свим
ратовима које је имала Русија.11 Године 1798.
гроф Јосиф је био упућен у корпус француских
емиграната којима је комадновао Колде, и
учествовао је у борби код Циришког језера.
Године 1800. он се вратио у Русију као
потпуковник. Године 1805. био је придодат
Кутузовљевој војсци и у том рату био одликован
орденом Светог Ђорђа IV степена. // После
овога, учествовао је у Другом рату с Наполеоном
1807. године и нарочито се одликовао у борби
код Фројзиш Ајлаца.“12
Следи један за нас занимљив податак.
Њему је било наложено да формира нову
формацију Уланског пука, што је он и учинио.
Припадници тог пука су учествовали у борбама
код Варварина 1810. године. Он је овај пук
образовао о свом трошку. Гроф Орурк је, дакле,
са тим пуком, као његов командант, био у
саставу Молдавске руске армије, која се 1810.
године борила против Турака на Балкану.
Ево како је текло учешће руских војника
под Орурковом командом у борби против
Турака, у садејству са српским устаницима (или
обрнутим редом речено) под Карађорђем и
његовим војводама.

9
10
11

12
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Адам Николић, Битка на Варварину 1810. године,
посебан отисак из Историјског часописа 1 / 1965, 74.
У свом тексту задржавам досадашњи начин писања
овог презимена, без апострофа.
Изнета година рођења и година почетка ратовања,
отварају дилему, да ли се ради о техничкој грешци, јер
је тешко поверовати да је тринаестогодишњак
учествовао у ратним операцијама као професионални
војник.
Породица грофова Орурк, кратка биографија грофа
Јосифа О`Рурка, „Политика“, бр 2382 од 5. септембра
1910, 1, у: Александар Васић, исто, 82.

КОРЕНИ
1.1. Пре боја на Варварину.-У Источној
Србији се налазио Добрњчев13 корпус одређен од
Карађорђа за садејство са Русима и бројао је око
четири хиљаде и петстотина пешака и хиљаду
петсто коњаника. Српске и руске трупе среле су
се на дунавском Великом острву 17. јуна 1810.
Између Србије и Мале Влашке успостављена је
стална сарадња на терену и комуникација између
команди. Одмах су опкољени Брза Паланка,
Кладово, Прахово, а заузет је одговарајући
положај и према острву Адакале. Осетан пораз
нанеле су Турцима ове здружене трупе код села
Видровца близу Прахова 23. јуна. Пет дана
касније пали су турски шанчеви око Брзе
Паланке, а предао се и турски гарнизон. (…)
Крајем јула кладовски турски гарнизон извео је
напад против Срба, али је одбијен уз велике
губитке. Цукато14 је затим пришао Прахову; ту
су средином августа вођене жестоке борбе.
Српско-руске трупе успешно су сузбијале сваки
турски испад, али утврђења нису могле да
заузму. У тим борбама учествовао је и гроф
Орурк са својом јединицом. Одавде је генерал
Цукато контролисао Неготин и упутио летећу
јединицу под командом генерала15 Орурка према
Нишу, да би олакшао Карађорђеву позицију.
Цукато је вожду послао за саветника Јеринга,
вештог официра и за војна и за политичка
питања.16
Према новинском чланку, напред
цитираном, гроф Орурк је за активно учешће око
Прахова награђен „највишим рескриптом“.17
Тих дана је уследила и једна веома
значајна координирана акција здруженог српскоруског одреда, под командом Хајдук Вељка и
грофа Орурка, према Бањи и заузели су је на
јуриш 2. септембра. Орурк је ту оставио Хајдук
Вељка а он је отишао у Делиград18. За овај
подвиг његове војске, гроф је награђен орденом
Светог Ђорђа III степена.19
Док се све ово дешавало у Источној
Србији, „Румелијски везир Хуршид-паша повео
је нишку војску према Крушевцу и Делиграду“.20
Карађорђе се тада налазио у Источној Србији и,
пошто је предосећао да главна опасност креће с
југа, похитао је „у Ћуприју, с циљем да
организује резервне трупе, које су, очигледно
13

Устанички војвода Петар Добрњац.
Руски генерал, командант на Дунаву.
15
Подвучено од аутора овог рада.
16
Радош Љушић, исто, 320, 323-324.
17
„Политика“, исто, 82.
18
Радош Љушић, исто 324.
19
„Политика“, исто.
20
Радош Љушић, исто.
14

биле неопходне.“21 У то време „у Делиграду је
остало свега пет стотина бранилаца, али су они,
изашавши из шанца одбили први напад
непријатеља.“ Зато је Хуршид-паша са својом
војском заобишао утврђења, Топољак и
Делиград и кренуо према Крушевцу. „Вожд је
успео да се врати у Делиград пре генерала
Орурка, где га је свечано дочекао 4.
септембра.“22
1.2. У боју на Варварину. –Прве две
епизоде Варваринске битке одиграле су се код
Јасике у Темнићу, с леве стране Западне Мораве,
с тим што треба нагласити да у првом сукобу
између Срба и Турака Карађорђе и Орурк нису
учествовали. Турски везир је свој логор подигао
код Крушевца: „Успут је турска војска спалила
око четрдесет села у Левчу23 и нанела пораз
устаницим на Јасици, коју је јуначки бранио
Коста, син војводе Ђорђа Симића, оставивши
свој живот на шаначким палисадама. Погинулим
Србима Турци су одсекли главе и уши и послали
их у Цариград у знак тријумфа. Цео Левач
склонио се у збегове.“24
Карађорђе и Орурк су већ 5. септембра
били код Варварина и Јасике, тако да су
предузете мере да се и српско-руске трупе што
боље организују за сукоб са Турцима: „Руски
генерал-мајор проценио је везирову позицију као
бољу од устаничке, па је предложио вожду да се
врате у Јасику, где су ноћу 6 / 7. септембра
морали да обнове шанац, који су неки дан раније
Турци разорили. У зору је везир лично осмотрио
положај устаника на Јасици не знајући да међу
њима има и Руса. Вожд је командовао трупама у
шанцу, а Орурк коњицом, која је била
распоређена испред утврђења. Брз турски јуриш
одбили су српско-руски коњаници, али су
Турци, ипак, с друге стране продрли у шанац,
били су жесетоко дочекани и принуђени на
повлачење. Исмаил-бег и Малић-паша, који су
активно учествовали у бици, убацили су у
окршај резервне трупе. Ни оне нису издржале
јуриш руских и српских војника, па су се дали у
бекство преко Мораве, плаћајући и њој свој
данак. Турски губици били су знатно већи од
српских и руских, али је на бојном пољу остао
посечен, гонећи непријатеља, генералов сестрић,
док је Хајдук Вељко био рањен у руку.“25
Тако је, успешно по Србе, за разлику од
прве, завршена ова друга епизода рата са
21
22
23
24
25
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Исто.
Исто.
Страдале су Крушевачка и Јагодинска нахија.
Радош Љушић, исто, 326.
Исто.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Турцима код Јасике. Била је то својеврсна
предигра за одлучујући бој који се, такође у две
еипизоде, одиграо на Варваринском пољу, где су
се у постојеће шанчеве повукле српска и руска
војска: „Вожд и руски генерал проценили су да
положај који су заузели на Јасици није био
добар. Читава околина била је опустошена, они
су били изложени нападима са две стране – од
Крушевца и Варварина, а да нису имали
могућности за маневарске радње. Одлучлили су
да српско-руске јединице преселе у Варваринско
поље и то су одмах урадили. Тиме су хтели да
принуде Хуршид-пашу да их нападне, пошто су
се нашли иза везирових леђа. (…) Орурку се
журило, јер је по договору требало да се врати у
команду и Вожд га је једва задржао, измоливши
од Цуката да му продужи боравак за још
петнаест дана. (…) Турци су за собом оставили
пустош, па хране у Темнићу и Левчу није било.
(…) Будући да су српске и руске трупе биле
више него двоструко слабије од турских (12000
према 25000), Карађорђе и Орурк договорили су
се да генерал остане у варваринском логору, а
вожд оде у врбовку ради прикупљања војника.
За
заменика
је
одредио
Младена
Миловановића…“26
Предах је искоришћен за обнову и
проширивање
одбрамбених
шанчева
у
Варваринском пољу. Без обзира на напред
изнету констатацију да је Карађорђев заменик
био војвода Младен Миловановић, чињеница је
да је фактичку команду од Карађорђа преузео
гроф Орурк. Један поуздан сведок у својим
успоменама каже: „Он је по одласку К. Ђорђа
више пута називао у очи Младена крмачом а
његов тиљмач27 еремонах Танасије, окупио је
једног дана и био камџијом
Јефву кнеза
јагодинског, говорећи му: што не изиђеш и ти у
бој са твојима, него стојиш ту у бурдељу. Дакле
је свакојако добро било К. Ђорђу, ако је рад био
своје уважење да одржи уклонити се.“28
Радош Љушић овако описује следећу
епизоду Варварнског боја (прву по повратку у
шанчеве на Варваринском пољу), при чему
наглашава улогу грофа Орурка:
„Везир је напао Србе и Русе у
варваринском шанцу 18. септембра изјутра.
Битка је трајала цео дан и водила се испред
шанца. Турци су само у првим налетима имали
успех, док нису били навучени на стрељачку и
топовску паљбу. Они нису имали могућности да

допру до шанца. Генерал Орурк у средини
стојећи и само један прутић у рукама држећи,
хладокрвно је командовао и своје војнике као и
српске на бодро стајање противу непријатеља
одушевљавао. Кад су турски налети спласнули,
Орурк је кренуо у напад и разбио је непријатеља
који се у нереду повлачио, оставивши на бојном
пољу више од хиљаду мртвих. Српски и руски
губици били су безначајни.“29
Ова српско-руска победа била је значајна
али не и коначна. У логор се, сутрадан након
победе, вратио Карађорђе са нешто војске: „Иако
није водио велику помоћ, вожд је сутрадан
одушевљено дочекан, поделивши радост са
победницима. Пошто их везир није напао тог
дана, приступили су подизању новог шанца, на
генералов предлог. (…) Уочи поновљене битке
на Варварину, генерал Зас, Цукатов заменик,
обавештавао је Вожда да му шаље у помоћ
српске трупе које су ратовале с Русима,
задржавајући мали део као посаде у освојеним
градовима. Ни он није имао довољно војника, па
је очекивао што скорији повратак генерал-мајора
Орурка.“30
Ишчекивање одлучујућег сукоба између
две војске отегло се пуна три дана, па је
Карађорђе у очи новог боја отишао: „Зашто је
Карађорђе напустио Варварин уочи друге битке
није познато.(…) Није познато ни то да ли су
Турци, оба пута, сазнали за његово напуштање
ратишта и то користили за напад, што нам се
чини вероватним. Не коси се са овом ни
веровање да га је Орурк, као вођу Срба, чувао и
штедео.“31
Ма колико у детаљима постоје разлике,
како код мемоариста, тако и код аутора који су
се бавили Варваринском битком, сви се слажу да
се завршница те битке одиграла под успешном
командном палицом грофа Орурка. Ја се у овом
раду ослањам на Радоша Љушића, из разлога
који се могу већ назрети, пошто је одељак
биографски именован. Но, ништа битно не би
био другачији ни да сам се послужио неким
другим од новијих аутора. Љушић је завршницу
Варваринске битке овако описао:
„Други део Варваринске битке одиграо
се 22. септембра.32 Турци нису журили, напали
29
30
31
32

26
27
28

Исто, 327.
Тумач, преводилац.
Стојан Милићевић у др Гојко Десница, Великани
Србије у XVII и XVIII veku, Београд, 1989, 71.

154

Радош Љушић, исто, 327-328.
Исто, 328.
Исто.
Нисам се позабавио датумима, прихватио сам како су
дати код Љушића. Мeђутим чињеница је да су у
употреби са померањем за један дан више: 18.
септембар – 19. септембар; 22. септембар – 23.
септембар. Ове године, као што је већ речено, прослава

КОРЕНИ
су тек око девет часова, поново под командом
Хуршид-паше. Сад је Орурк применио другу
тактику, чекао је Турке у шанчевима. Три сата је
трајала топовска канонада. Српска коњица,
предвођена Главашем33, излетела је из шанца,
тукла се с непријатељем, а затим, повлачећи се
навукла турску коњицу на стрељачку, топовску
и картечку ватру. Српска коњица извршила је
своје задатке задовољавајуће брзо и успешно,
обавештавао је генерал Зас Каменског.34 Руси су
редовно хвалили српску борбу из шанчева, али
не и кавалерију, па смо због тога навели ове
речи. И Турци су живели у уверењу да устаници
умеју успешно да се бране из шанчева, а да су
слаби у пољу. У време прве битке, кад су Срби и
Руси изашли испред шанца, што је за Турке било
изненађење, везир се следећим речима обратио
војсци : Све кажете да Србин не смије у поље,
него се крије по шуми или се по брдима закопава
у земљу као свиња; сад ето поља, а ето Србина;
сaд да видимо ко царев хљеб једе!
Поражени везир поново се повукао у свој
логор. А кад сутрадан погледасмо, ал` се бели
оно равно поље од турски` коња. Мисли човек да
су овце те пасу или лабудови пали по пољу,
записао је очевидац Нинковић.“35
Ма колико да је турска војска под
командом Хуршид-паше још увек била за
респект, њен командант је одлучио да се више у
борбу не упушта и да чека за обрачун са Србима
неко повољније време:
„Вожд је за напад сазнао, највероватније,
у Тополи. Орурк га јепозвао у логор ради
договора о свом повратку, а вожд је мислио да је
реч о мировним преговорима с Турцима. Према
казивању Баталаке, Карађорђе је стигао само да
ода последњу почаст храбрим борцима које су
тог дана сахрањивали. Три дана после битке
напустио је Румелијски везир ратиште и из
Крушевца вратио се у Ниш, а вожд је поново
похитао у Тополу. Хуршид-паша одлучио се на
повлачење пошто је сазнао, ухвативши једног
српског писмоношу, да устаницима пристиже
помоћ из Источне Србије. (…) Враћајући се у
своју команду, Орурк је успут ослободио
Гургусовац…“36
За храброст и успех у Боју на Варварину,
гроф Орурк је одликован и добио признања са
највиших места у Царској Русији:

33
34
35
36

200 годишњице Варваринска битке одржаће се 23.
септембра.
Станоје Главаш, устанички војвода.
Главнокомандујући руске војске на Дунаву.
Радош Љушћ, исто, 328-329.
Исот, 329.

- За борбу код Јасике – највише дворско
признање;
- За први бој на Варваринском пољу,
одликован је орденом Свете Ане I степена;
- За храброст и успех у завршници Боја
код Варварина, одликован је златном сабљом с
драгим камаењем.37
1.3. После боја на Варварину – Према
подацима који су ми при руци, гроф Орурк је
успешно наставио своју војничку каријеру. Из
Србије је отишао 1812. године, по потписивању
мировног споразума између Турске и Русије
(Букурешки уговор)38. После рата с Турцима,
гроф Орурк је 1812. и 1813. године активно
учествовао у руским ратовима са Наполеоном39.
Судећи према подацима из већ цитираних
новина, ратовао је и 1814. године. Ево ширег
увида у борбене акције јединица којима је
командовао до сламања Наполеонове армије40:
„Године 1813. он је у почетку опсео
Магдебург.41 Затим је 26. маја имао силан
коњички судар код Лајпцига42, где се нарочито
одликовао и ту је произведен за генераллајтнанта.“43 У тексту се помињу и борбе код
Грос Берна, Доњевица и Витемберга.44 Године
1814, командујући коњицом „у корпусу
Визенгерида, био је у разним борбама, где се
врло храбро држао, због чега је награђен
орденом Свтог Александра Невског.45 Исте
године био је постављен за начелника (штаба) I
уланске дивизије, а потом је био командант I
пешадијског корпуса. Године 1831. произведен
је у чин кавалеријског (коњичког) генерала.46
37
38

39
40

41
42

43
44
45
46
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„Политика“, исто, 83.
„Руси су са Дунава повлачили своје трупе ради одбране
Отаџбине. Око 2000 руских војника било је
распоређено по градовима Србије – Београд, Шабац,
Смедерево, Ужице. Њима се придружио гроф Орурк.“
(Радош Љушић, исто, 381)
Адам Николић, исто, 74.
Неуспели поход на Русију 1812, пораз у бици код
Лајпцига 1813. и пад Париза 31. III 1814. принудили су
Наполеона да абдицира. („Мала енциклопедија
Просвета, II, друго издање, Просвета, Београд, 141.)
Град и пристаниште у источном делу Немачке на Лаби
(МЕП, исто, 2)
Највећи трговачки и индустријски град у Саксонији,
Немачка. (МЕП, I, исто, 913.). Као што се види из
фусноте 40, битка код Лајпцига је била веома значајна
за рат против Наполеона.
„Политика“, исто, 83.
Немачки град и пристаниште на левој обали Лабе.
(Исто.)
Исто.
У тексту који користим стоји: „Новогеријски“, што је
вероватно техничка грешка.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Гроф Орурк је умро 10. марта 1843. године на
свом пољском имању у Вселубу у Минској
губернији.“47
Ма колико да се ради о даста штурим
подацима, чињеница је да је у питању успешна
личност и војничка каријера којој се само
позавидети може. Ангажујући се у Варваринској
бици, гроф Орурк је показао изванредно
познавање ратничке вештине свога доба. Ту се
Турска војска сусрела не само са прекаљеним
борцима – устаницима, већ и са професионалном
војском Царске Русије. Ма колико да је Руса
било, они су као мањина, били оно језгро, које је,
по упутствима грофа Орурка, успешно било
укључено
као
предводница
устаничке
Карађорђеве војске. Избор места за борбу,
доградња и изградња шанчева и заклона са
фортификацијама, потом спретна употреба сва
три рода војске на располагању (артиљерија,
коњица и пешадија) је оно што је задивило не
само српске устанике, него и непријатеље.
Отуда, гроф Орурк, задивљује и после 200
година.
То је био прави разлог што сам му
посветио оволико пажње. Истина учинио сам то
углавном цитатима из истих књига, пре свега из
Љушићеве студије. Међутим, ради се о изузетно
значајној синтетичкој студији која у себи садржи
обимну литературу, тако да би цитирање већ
коришћених књига само ослабило оно што сам
желео овде да прикажем.
У то се уплео и један додатни,
субјективни разлог; то је моја дилема, имам је у
вези са наглашеним истицањем Орурка као
генерала, да се ради о генералу на Варваринском
пољу, док је он у то време, фактички још увек
само пуковник, а да се ни једном речју, ја је бар
нисам приметио, та чињеница не објашњава.
Само пар пута се помиње без те титулације, а
десетак пута са њом (намерно сам свуда
подвукао, исписао курзивом). Хтео бих да
верујем како је у питању дивљење исказано
према бриљантном војничком уму, стратегу и
тактичару, који се у пуном светлу исказао у
победи на Варваринском пољу а доказао се и у
бојевима који су следили са Наполеоновом
војском. При томе треба посебно нагласити
славну битку код Лајпцига, после које је постао
генерал-лајтнант. Међутим, без обзира што то
може да остави позитиван утисак на читаоца,
што није без значаја, остајем при ранијем свом
становишту да није добро занемаривати
временску
компоненту,
дијахронијску
вертикалу, те сваку ствар поставити на своје
47

место, и у простору, и у времену. Није ми,
истина, толико засметало, када сам приметио да
је генерал, при чему се мисли на Орурка,
исписиван малим почетним словом, можда зато
што је то било само пар пута, али јесте када сам
приметио учестало исписивање Вожда са малим
почетним словом. Вожд је један и јединствен, не
треба то сметнути с ума, без обзира на могућа
лекторска објашњења.
2. Вожд Карађрође Петровић
Може ми се замерити, и то с правом, што
сам Карађорђа ставио у други план овог рада,
што сам овом приликом предност дао грофу
Орурку. Учинио сам то, најпре из практичних
разлога а потом и због чињенице да је гроф
Орурк прави јунак Варваринске битке, уз
мегданџију Јована Курсулу. Народ Темнића је то
носио у себи и изразио на симболичан начин,
подизањем и откривањем два споменика: грофу
Орурку и руским вјницима код Саставака на
Варваринском пољу а Јовану Курсули и српским
устаницима у црквеној порти варошице
Варварин.48 Измирили су се Варваринци тада,
узгред да поменемо, и у вези са међусобним
зађевицама око територијалних разграничења
између села и варошице, уз присуство
Карађорђевог
унука,
Краља
Петра
I
Карађорђевића.49
У историографији је с правом већ
истакнуто, након анализе контраверзних
података о Карађорђевом доприносу победи на
Варваринском пољу, као и о његовом присуству
код Јасике и Варварина у то време. Нешто од
тога је присутно у цитатима из материје коју сам
уградио у биографију грофа Орурка, а нешто ће
и овде бити додато, с тим што се ја у основи
слажем са следећом оценом:
„Било да је био у Варварину пре битке, за
време ове, који дан, или да није био, његова
личност је доминирала над српском војском,
његов ауторитет и дух био је ту. Карађорђе је, с
обзиром на критичну ситуацију Србије у овим
данима, био разапет између Варварина и Босне,
бринуо се за ситуацију и на Варварину и на
Дрини, и сам навраћао у Варварин, дописивао се
са српским старешинама и аустријским
командантима и, изгледа, свуда стизао да сваки
посао обави (да војску скупи, да јој добаци
48
49

Адам Николић, исто.
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Фотографије споменика се налазе у „Коренима“ II, уз
текст Добривоје Јовановић, исто, 77, 79.
Топлица Симић, Варварин, монографија општине,
Скупштина општине, Варварин, 1995, 221-224;
Александар Васић, исто, 125-139.

КОРЕНИ
муницију, да је снабде храном).“50 Уз све то,
постојала је потреба за координацимом акција са
Србима и Русима у Источној Србији. О свему
томе сведоче бројна писма која је слао на разне
стране, како из Варварина и Тополе, тако и из
других места, пошто је стално био у покрету.
Једно од првих писама из Варварина
упућено је војводи Петру Добрњцу, који је тада
био са Русим на Дунаву. Писмо је упућено 1.
септембра,51 одмах после другог боја на Јасики, у
коме је командовао Србима и Русима у шанцу,
док је Орурк био са коњицом. У њему га
„извештава“ да су Турци у боју на Јасики мало
сузбијени, али да предстоји велики напад, те
тражи нову помоћ Руса или да Добрњац сам са
целокупном војском дође на Варваринско
поље.“52 Сутрадан, опет из Варварина, Карађорђе
је писмом поручио војводи Антонију Пљакићу
„да за исхрану руске војске што пре и што више
може сваки дан шаље десетке од јечма, да
стрно53 жито самеље и пошље у Параћин и
Ћуприју, као и да трговци говеда за клање
покупе по вилајету и да потоњега54 човека
тера.“55
„Тих дана он наређује да се резервна
војска из Београдске нахије, под командом
војводе Симе Марковића, упути на Дрину, јер
сва се Босна овамо кренула, тако Албанија и ови
везир од Румелије. Положај нимало завидан па
вожду ништа друго није преостало него да
захтева од Добрњца да препусти опсаду Кладова
Русима, а он похита српским трупама у
Варваринско поље.“56 Треба имати у виду да је у
то време почетком септембра пало Кладово,
потом Прахово и Неготин. Добрњац „није могао
да се одазове вождовом позиву, али му је послао
у помоћ пожаревачке трупе у јачини од две
хиљаде људи.“57
Једно писмо са Карађорђевим потписом
послато је Добрњцу 5. септембра из
Враћевшнице, у коме му, поред осталог, јавља да
је још у добром здрављу, али да се находи у
50
51
52

53

54
55
56
57

Адам Николић, исто, 75.
По старом календару. Николић користи стари календар
а Љушић нови, с додатком од 12 дана.
М. Вукићевић, Деловодни протокол писама Петра
Тодоровића Добрњца, Споменик САН XXXVII, 119 и
120, у: Адам Николић, исто, 75.
У литератури: стрмо, што је вероватно техничка
грешка односно са оригинала погрешно преписано, а
могућа је трансформација речи, у међувремену,
извршена.
Последњега.
Архив САНУ бр. 529, у: Адам Николић, исто.
Радош Љушић, исто, 327.
Исто.

тешком смушенију и великој бризи као никада
раније, што се народ крушевачког краја и Левча
поплашио и склонио породице, да не зна шта ће
са њима чинити, што се Хуршид-пашина војска,
и поред мањег пораза на Јасици још налази у
Крушевцу и прети новим нападом, а нарочито
због тога што на западној страни из Босне
надире војска са 40.000 Турака. Позива Добрњца
да што пре шаље војску на Дрину како би се са
тамошњом војском и оном коју он шаље58 свим
силама
ударило
на
непријатеља.59
У
Враћевшњици
се
састао
са
Миланом
Обреновићем, архимандритом Филиповићем и
Доситејем Обрадовићем одакле је упутио прву
двојицу Каменском да тамо нашу нужду
покажу.60 У манастиру се задржао још један дан,
што се види из писма које је одавде послао
аустријском високом официру барону Сибшену,
заповеднику у Петроварадину, у коме га
извештава да не може лично доћи на његов
позив за састанак, јер је Турчин ударио са свих
страна на Србију, већ му шаље Стеву Јевтића61
као свог пуномоћника.“62
Пошто су биле исцрпљене све људске
резерве, „вожд је једва сакупио пет стотина
војника и с њима стигао у варваринске шанчеве
дан после прве битке.“63 Тај Карађорђев долазак
у Варварин је био велико охрабрење и за њега и
за борце који су били у ишчекивању новог
напада Хуршид-паше. По свему судећи Стеван
Јевтић још није отишао за Петроварадин, јер је и
из Варварина Карађорђе „одговорио“ на
учестала писма Сибшена и издиктирао
Наставленије секретару Стевану Јевтићу за тајне
разговоре са Аустријанцима.“64
Дан пошто је одавде отишао, дошло је до
турског напада, о чему је напред писано, када је
било речи о грофу Орурку. Тада је нешто речено
и о Вождовом доласку у Варварин после
одлучујућег боја, у којем је српско-руска војска
однела сјајну победу. Пре но што је кренуо за
Варварин, Вожд је 15. септембра из Тополе
писао војводи Јакову Ненадовићу, „представио
стање на јужном фронту и радосно га известио о
тек добивеној вести да су Турци код Варварна
две баталије учинили и да су се после пораза,
чујући да у помоћ војсци код Варварина долази
нова војска из Прахова, Неготина, Брегова,
58
59
60
61
62
63
64
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Вероватно се мисли на послату резерву под командом
војводе Симе Марковића.
Адам Николић, исто.
Радош Љушић, исто.
Стеван Јевтић је био један од Карађорђевих секретара.
Адам Николић, исто.
Радош Љушић, исто.
Исто, 328.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Варчарева, Текије и Фетислама–утекла из
Темнића, али да не зна где ће се зауставити.“65
Из ове сажете рекапитулације, јасно је,
да је Карађорђе са Орурком, кога је дочекао у
Делиграду, дошао преко Варваринског поља у
Јасику и да је учествовао у другој борби на
Јасици крајем августа, да је 1. и 2. септембра био
у Варварину а 5. септембра у Враћевшници; 8.
септембра опет је у Варварину а 15. септембра у
Тополи.66 То што није би присутан када су се
одиграли кључни догађаји (непосредне борбе) на
самом Варваринском пољу, не значи да његово
укупно ангажовање, о чему је напред било речи,
није имало утицаја на исход битке. Он јесте
неоспорни ауторитет међу српским устаницима
и у српском народу у целини и из изложеног је
више него јасно да је предузимао све што му је
као Вожду, првом човеку Српске устаничке
државе, следовало. Ни једног тренутка, то што
није био овде присутан у време непосредних
војничких судара, ни у ком случају му се не
може узети као нешто негативно. Напротив. И
бој на Варварину је његов бој, колико и сви
други устанички бојеви Првог српског устанка.
Могу се наћи и другачији погледи на то
питање. Тако, пишући о Крађорђевом упаду у
Сјеницу 1809. године, један аутор је записао: „У
ствари, после тога Карађорђе није ни имао већих
победа над Турцима–приближавали су се
старачки дани, он није виште био тако енергичан
као 50-то годишњак Карађорђе када је подигао
устанак.67 Чињеница је да је после Варваринске
битке, наступило време релативног мира све до
1813. године, што је искоришћено за унутрашње
уређење државе и уређивање војске, сама по
себи потврђује значај победе која је извојевана
против турске војске под Хуршид- пашом на
Варваринском пољу. Међутим, мени је ближа
оцена дата пре 120 година поводом 80.
годишњице ове битке, када је она названа
„крупном победом великог Карађорђа“. 68

3. Ахмед Хуршид-паша69
Сада је прилика, не само у раду, него и
поводом 200. годишњице Варваринске битке, да
се нешто каже и о пораженом команданту турске
војске. Победницима припада слава, од
поражених се окреће глава. Ретки су аутори који
су, пишући о Боју на Варварину, одговарајућу
пажњу полконили и пораженом команданту.
Постоји и један посебан (завичајни) разлог да се
овде каже нешто и о Хуршид-паши, што ће из
каснијг текста бити јасно.
Један од оних који је о њему записао
нешто више јесте Адам Николић, на чије
податке се ослањам у овом тексту, уз већ
цитирану Љушићеву студију.
Хуршид-паша, нишки везир / румелијски
валија, био је српског порекла – из неког села у
околини Параћина, који је још као дете одведен
у Цариград и потурчен.70 Конкретизујући овај
податак, у једној публицистичкој књизи,
забележено је да је „највероватније из
Дреновца“.71 Сав свој живот провео је у турској
војсци и на одговорним дужностима државне и
војне управе све до највише части–великог
везира.
3.1. Пре Боја на Варварину –Његова
каријера
пре
Првог
српског
устанка,
конкретније, пре 1807. године, није ми позната.
Те године он се нашао на дужности румелијског
валије који је од Султана добио задатак да
нападне Устаничку Србију, да „истреби род
наш“, како је неко од савременика забележио.
Карађорђе је очековао његов напад и из Тополе
пошао му у сусрет. Понео је са собом
Родофиникиново72 писмо за румелијског валију.
Вожд је био изненађен везировом неактивношћу
која се може објаснити једино руским утицајем.
По свему судећи, желео је да учини неки
позитивни корак према Србима, пре оружаног
сукоба. То показују два његоа потеза. Успео је
да домами одметника Дели Кадрију, убије га и
растера његове крџалије. Потом, писао је крајем
године српским војводама на Делиграду
69
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Адам Николић, исто.
Датуми по старом календару.
Др Гојко Десница, Карђорђе, целокупна историја вожда
Србије (1768-1817), Београд, 1977, 221.
Са прославе битке на Варварину, „Велика Србија“, број
40 од 30. септембра 1890, у: Александар Васић, исто,
62.
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Његово име уписује се на различите начине. Поред
осталог, и Куршид-паша. Ја ћу у даљем тексту остати
при започетом.
Адам Николић, исто, 76. у фусноти се позива на:
Станоје Станојевић, Народна енциклопедија српскохрватско-словеначка; II, Београд, 506.
Мирослав Димитријевић, Знаменити Параћинци,
ДДИП „Вук Караџић“, Параћин, 1996, 60. Он се позива
на Станоја Станојевића и Владимира Ћоровића.
Представник Русије код Карађорђа.

КОРЕНИ
(Нишком фронту), с намером да помути српску
оданост Русима, да могу постати руска раја. Тада
до сукоба на нишком фронту између
Карађорђеве и Хуршид-пашине војске није ни
дошло. Осамнаест месеци није било ратовања
између устаника и Турака, сем спорадичних
чарки, од јесени 1807. до пролећа 1809. године.73
уверени да неће задовољити Русе у
мировним преговорима, Турци су покушали да
успоставе непосредну везу са Србима и, ако је
могуће, склопе са њима сепаратни мир.
Румелијски
везир
Хуршид-паша
пише
Карађорђу, и крајем јануара и крајем фебруара,
1809. године, да је његов изасланик Хаџи
Абдула требало да му саопшти „неколико речи
од моја уста на твоје уши“. Хуршид је тражио да
му одговори тајно, посредством изасланика.
Вожд је о овом предлогу одмах обавести руског
конзула, а он га је похвалио и саветовао му да не
верује Турцима.74
На основу уходских извештаја, стиче се
утисак да је у фебруару заиста једна турска
делегација посетила Карађорђа у Тополи, баш
оних дана када се занимао увежбавањем коњице.
Султан му је нудио кнежевско звање и подсећао
га да је „боље имати једног господара у Србији
него два“. Карађорђе је одговорио Хуршид-паши
да ће Срби сматрати светињом све што у Јашу
буде договорено, између Турске и Русије. Вожд
се касније кајао што је пропустио ову прилику.
Он се жалио Русима да су га „два пут Турци
тајним образом молили да ће нам све опростити
што је досад чињено, само да се од Русије
одвојимо“.75
Пошто је објављен рат између Русије и
Турске, нишки везир Хуршид-паша био је
одређен за заповедника турске војске која је
требала у 1809. години да угуши српски
устанак.76 Истовремено, Срби су направили свој
ратни план и, очекујући победу Руса, ускладили
су га са политичким циљем – ослобођење и
уједињење српских земаља. Пошто је велики
везир Јусуф-паша, као главни командант турске
војске у ратном подухвату према Русији,
одлучио да се најпре мора обрачунати са
Србима, у прикупљеној војсци нашло се на
окупу десетак паша из скоро свих балканских
пашалука, међу којима је био и Хуршид-паша,
румелијски везир. Уз њих, тада су се нашли и
турски одметници од Султана (Алил-ага
Гушанац, по злу чувени Карафејзија и други). По

доласку устаничких војвода у Делиград,
одлучено је да се крене у офанзиву према Нишу,
за коју се зна како је завршена (Каменица –
Чегар). Карађорђеви успеси према Сјеници нису
значили много, у односу на пад Делиграда. Иако
је Хуршид-паша заповедао труским трупама,
нападе на Делиград изводио је Муктар-паша
јањински. Одбрана Делиграда трајала је тридесет
шест дана.77 Падом Делиграда била је угоржена
цела Источна Србија, при чему се мисли на
широки простор десне обале Велике Мораве.
Турци су преко Параћина и Ћуприје стизали до
Дунава.78 Крајем 1809. године, у Русију је
кренула српска депутација са задатком да тражи
руско
покровитељство
или
суверенитет.
Главнокомандујући Молдавске армије имао је
код себе писма која је раније Србима писао
Хуршид-паша са понудама за мир, као и
аустријска обећања устаницима, такође у
писаној форми. Срби су се држали Руса.79
Босански везир је кренуо на Србију тек на захтев
Хуршид-паше, после пада Делиграда.80
Понет Делиградском победом Хуршидпаша је три пута, колико се зна, писао
Карађорђу, тражећи предају („да му припреми
ручак у Тополи“). Вожд није хтео ни да одговори
на то писмо. „Румелијски везир писао му је још
два пута до краја године. Хвалио се ратним
успесима у Источној Србији, претио му
огромном војском и предлагао му или да га
сачека на бојном пољу или да се преда. Ако је
вољан да се преда, нека му јави, како би што пре
упутио у Београд везира са четири хиљаде
војника. Устаницима није ништа конкретно
обећао, а о аутономији или никој врсти
негдашње самоуправе, није давао никакав
наговештај. Вожду је оставио у изглед да ће бити
бројен и поштен човек, као и његови поглавари.
Ништа, дакле, конкретно ни повољно. // Иако
незадовољан Русима Вожд није хтео да се
упушта у преговоре с Румелијским везиром, без
њиховог знања, па им је одмах доставио прво
Хуршдово писмо. Посредствов Стојковића81 они
су му препоручили да се не упушта у преговоре
јер ће бити преварен. // Потом је Карађорђе два
пута отписао везиру предложивши му да
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Радош Љушић, исто, 193, 250.
Исто, 250.
Исто.
Адам Николић, исто.
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„Храбре браниоце Делиграда Маретић је ставио уз бок
термопилским и сигетским јунацима и предложио
давне 1813. године, да им се подигне споменик који би
чувао успомену на овај узоран пример српске
храбрости. Био би то јединствен споменик у историји
рата – споменик храброј војсци и нетрпељивим
старешинама.“ (Радош Љушић, исто, 268).
Видети опширније: исто, 250-273.
Исто 283-284.
Исто, 290.
Устанички војвода Миленко Стојковић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
разграниче Србију од Турске. То је увредило
поноситог везира, који је 21. новембра
недвосмислено саопштио вожду да он познаје
само границу на Сави и Дунаву, границу која
дели Турску од Аустрије. Овако супростављена
мишљења нису водила свршетку већ настављану
рата.“82
Пошто је код себе имао аустријске
понуде за посредовање код Турака за добијање
аутономије, Карађорђе је у једном писму о томе
обавестио Милана Обреновића, тражећи од њега
да му јави о најновијим руским понудама, уз
коментар „пак онда ће мо видети које ће боље
бити“. Послао му је и последње Хуршид-пашино
писмо и замолио га да „сваку тајну и ово добро
чувате или подерете“. Обреновић се спремао за
Русију али је код Руса отишао Добрњац.
Карађорђева „власт је пала на најнижу тачку од
како је изабран за вожда“, закључује Љушић.83
3.2. У Варваринском боју. –Пошто су
опустошили источни део Поморавља, Турци су
се вратили у Ниш и препремали се за 1810.
годину. Успех из претходне године уливао је
наду Порти да ће, већ једном, решити питање
српских побуњеника. Она је потврдила Хуршидпашу за румелијског, а Ибрахим-пашу за
босанксог везира, уверена да ће успешно
наставити рат. Инструкције су биле јасне: „Жене
и дјецу им заробите, покретна имања поробите и
попљачкајте, те тако гледајте да се та српска
брига једноћ за увјек крају приведе.“ Припремао
се истовремено напад на Србију, углавном са
запада и југа. Руси су били на Дунаву.84
Турско-албанска војска на челу са
Хуршид-пашом, којој су се придружили са
својом војском Исмаил бег серески, Малић-паша
и други, кренула је на север, заобишла Делиград
и Топољак85, знаменита српска утврђења,
освојила и опустошила Крушевачку нахију,
укључујући и саму варош, поред ње се у пољу
улогорила и одатле имала према Темнићу и
Левчу испаде. „Процењујући недела која је

турска војска чинила, немачки историчар Ранке
каже да је без сумње то било најжешће
непријатељство које је Хуршид-паша могао
учинити Србима.“86 Стратешка му је намера
била, дакле, да не иде источо већ западно од
Велике Мораве преко Теминића и Левча.
Западну Мораву је форсирао код Јасике. Ту му је
од стране избеглих Крушевљана и Темнићана
пружен жесток отпор из постојећег шанца.
Турци су тај отпор сломили. О томе је напред
већ било речи, као и о преокретању ситурације у
корист Срба, по доласку Карађорђа и грофа
Орурка код Варварина и Јасике. Пошто није знао
да су код Јасике сада и Руси, Хуршид-паша је у
нови напад преко Западне Мораве упутио војску
с Исмаил бегом и Малић-пашом. Она је
потучена и у бекству платила дуг Морави. Гроф
Орурк је Хуршид-паши са Варваринског поља,
где се у шанчеве повукла српско-руска војска,
упутио поруку да му дође код Варварина или да
га чека код Крушевца. У међувремену је утврдио
шанчеве на Варваринском пољу. Очекивала се
прва велика фронтална битка, у којој је до пуног
изражаја могла да дође и масовност (предност
Турака, пошто их је било двоструко више) али и
други војнички квалитети (храброст устаника и
Козака; спретно тактичко коришћење пешадије,
коњице и артиљерије). Хуршид-паша је, по
свему судећи, рачунао на ово прво. Прешао је
Западну Мораву и улогорио се спреман за напад.
Да ли је он тада у џепу већ имао ферман којим га
Порта поставља за београдског везира, тешко је
рећи, али је бар за његову припрему морао
знати.87 После двоструког пораза, не рачунајући
онај код Јасике, два узастопна покушаја да се
освоје варварински одбрамбени шанчеви,
Хуршид-паша се вратио за Ниш, одустао је од
офанзиве на Србију. Један од српских учесника
варваринске битке о томе овако сведочи: „Турци
ону ноћ омркоше, па не освануше. Срби тели иј
гонит, но не допусти њим Рус.“88 Он није могао
одавде да обавести Цариград о победи, као што
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Радош Љушић, исто, 291.
Исто, 295.
Исто, 300-301.
Половином јула 1810. године, Хуршид-пашине трупе
кренуле су на Србију а 4. августа напале су на утврђени
Делиград, али су биле одбијене. Први напад Хуршидпашине војске је имао за циљ да главнину српске
војске привуче Делиграду, како би тиме ослабио
Карађорђеву снагу на другим граничним секторима.
Карађорђе је у право време сазнао снагу Хуршидпашине војске, те се обратио генералу Цукату за хитну
помоћ. Управо, 4. августа кренула је и руска помоћ под
пуковником грофом Орурком. (Адам Николић, исто,
68.). О томе је напред било више речи.
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Адам Николић, исто, 68-69.
„Прихватајући аустријско посредништво, Порта је
саставила, крајем септембра, ферман и упутила га
Хуршид-паши наименованом београдском везиру.
Осим опште амнестије, све остале одредбе фермана
биле су потпуно неприхватљиве за Србе. Они су
морали да предају оружје и тврђаве, да се устаничке
старешине врате у стање обичних поданика, да
прихвати спахије, да Турцима препусте сакупљање
пореза и да приме Хуршид-пашу за везира. Срби би,
дакле, поново постали раја којој суседна монархија
гарантује цпровођење амнестије. Садржина овог
фермана остала је непозната устаницима.“ (Радош
Љушић, исто, 321-323.)
Стојан Милићевић, у Гојко Десница, исто.

КОРЕНИ
је два месеца раније обавестио о победи код
бање89
Хуршид-паша је, и поред опсежних и
вишемесечних припрема за рат, и поред бројне
надмоћности, нарочито коњице, претрпео велики
пораз. Пропао му је план за освајање Србије,
односно угушење српског устанка. Он се вратио
одакле је пошао поражен и с великим губицима.
Само првог дана битке изгубио је око 1000 људи
и три заставе. Другог дана битке имао је губитке
у људству и огромном броју коња. Један учесник
ове битке, овако, песнички расположен описује
Варваринско поље после другог боја: „Но
јучерашње сраженије јесте коштавало Турака
млого и коња, јер бо јучер у оном диму од
топова и пушака није се могло видети шта је
пало у пољу. А кад сутра дан погледам али се
бели оно равно поље од турских коња. Мисли
човек да су овце те пасу или лабудови пали по
пољу.“90
Љушић с правом закључује: „После
пораза на Варварину, Хуршид-паши преостала је
само једна могућност – да врати ферман Порти
што је и урадио. Без Руса мир се није могао
постући и ако су Аустријанци водили озбиљне
преговоре у Цариграду, с намером да преузму
посредничку улогу и потисну српске савезнике
са своје јужне границе.“91 Вратио је ферман али
је и чекао неко ново време које ће му бити
наклоњено.
3.3 После Боја на Варварину. -Овај
пораз Хуршид-паше, ма колико био тежак, није
битније нарушио његов положај код Порте, са
њим се и даље рачунало, па и у недовршеним
пословима који су се односили на Карађорђеву
Устаничку Србију. Наступило је време за
преговоре између устаника и Турака, у сенци
сукоба великих сила (Русија, Аустрија,
Француска, Турска). У контактима и у
посредничкој функцији, изгледа да је Хуршидпаша на дуже време био незаменљив. Он је већ
раније (1811.) нудио Србима мир под следећим
условима: 1. да Срби плаћају отсеком данак
Порти; 2. да уживају самосталну управу и 3. да
Порта потврди ферманом за владара Србије
врховног вожда. Карађорђе није хтео да се
упушта у преговоре с нишком пашом већ је
турске
услове
за
мир
проследио
главнокомандујућем у Влашкој. Хуршиду је

одговорио да ће пристати на онакав мир, какав
закључе руски цар и султан. Вождов одговор
није задовољио Хуршид-пашу. Одмах је упутио
турске шпијуне по Србији, с циљем да побуњују
народ против старешина и придобијају га за
повратак Порти. Такве интриге више нису
успевале и Вожда су мање забрињавале од
сличних потеза Аустрије.92 У вези са могућим и
фактичким српско-турским преговорима, не
само на симболичан начин, нашла се 1812.
„варваринска тројка“ (Карађорђе, Орурк,
Хуршид-паша) у центру збивања:
„Чичагов93 је поздрављао вождово
постојано држање према захтевима румелијског
везира Хуршид-паше. Инсистирао је и даље на
упућивању депутације у Цариград, где могу
рачунати на подршку посланика Италинског.
Понудио је као пратиоца српској депутацији
посебног руског чиновника и припремао посебна
упутства за вожда, уколико би Турци истицали
нове захтеве. Орурку је 26. јула писао да увери
Карађорђа да неће доћи до предаје тврђаве
Турцима и повлачења руске војске све док се не
склопи посебна конвенција између Русије и
Турске, у којој ће се осигурати судбина Србије.
Дан касније све је измењено. Уследило је тајно
писмо адмирала Чичагова генералу Орурку у
којем је истакао да су настале прилике измениле
план војних дејстава армије под његовим
заповедништвом. Орурку је наређено да хитно
иде вожду и објасни му тежак положај Русије.
Уколико је Наполеон порази, она више неће
моћи да се избори за добар положај Србије. Да
не би нарушила одредбе Букурешког мира94,
Русија мора да повуче своје трупе из Србије. Ако
Срби буду присиљени да предају Турцима
утврђења Орурк је био дужан да их увери да она
неће заувек остати у њиховим рукама и да ће се
са променом међународних околности и овај
проблем решити у српску корист. Прихватањем
мира, наглашавао је адмирал, Срби добојају
извесне предности, које би их у почетку, морале
задовољити. Кад велике државе и народи, у
тренуцима кризе морају привремено да прихвате
одређене, по њих неповољне обавезе, зашто се са
тим и Срби не би помирили, упитао се на крају
адмирал.“95
Могао је овај цитат да се нађе и у одељку
о грофу Орурку. Овде је зато што је реч о
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„Хуршид-пашина вест из Ниша о победи над
устаницима примљена је у Цариграду с одушевљењем
и одмах је обзнањена у целом царству.“ (Радош
Љусшић, исто, 323.)
Нићифор Нинковић, Жизнописанија моја, у: Адам
Николић, исто, 81..
Радош Љушић, исто, 313.
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Радош Љушић, исто, 369-370.
Руски адмирал – командант једне руске армије.
Уговор о миру између Русије и Турске, закључен маја
1812. као завршетак рата у коме је Устаничка Србија
била савезник Русије и у чијем члану 8. гарантују се
српске границе и уопште будући положај Србије.
Радош Љушић, исто, 379.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
реализацији тачке 8. Букурешког уговора, на
који је Карађорђе од руског команданта упућен
да преговара, са Турцима у смислу спровођења.96
Ту је Хуршид-паша имао значајну улогу, славну
за Турке, а мученичку за Србе. Порта је ушла у
1812. годину с фетвама светлог шеријата о
уништењу побуњене раје.97 За главног
заповедника турских трупа према Србији
постављен је опет румелијски валија, значи
Хуршид-паша. Њему је био потчињен на овом
послу босански везир. Треба имати на уму да је,
после склапања Букурешког уговора „српске
послове“ преузео велики везир у своје руке, што
је био наговештај да су Турци најозбиљније
приступили решавању „устаничког питања“,
спремни да га решавају и силом.
Хуршид-паша се обратио писмом Вожду
5. маја. Обавестио је Вожда да је постављен за
врховног заповедника против Срба и да му је цар
наредио ферманом да изведе брзи напад са свих
страна на устанике. Међутим, он може да
заштити устанике, ако прихвате да буду труски
поданици. Обећао им је само амнестију и
замолио га да о овом предлогу никог не
обавештава. По њему, султан, везир и Вожд – и
нико више – треба да реше српско питање.98
Пошто је потписан Букурешки мир,
Порта је овластила Хуршид-пашу да предочи
устаницима садржај осме тачке. Он је о томе
писао Карађорђу 4. јула и обавештавао га да
прекида ратне операције до извршења
уговорених одредаба. Иако изричито није
помињао уговор о миру, везир је налазио за
неопходно да наведе три одлуке – амнестију,
предају тврђава и договр устаника са Портом око
пореза. Хуршид се представљао благонаклоним
и мирољубивим, па је обећао Карађорђу да ће
преговори бити повољно решени и тражио је да
пошаље пуномоћнике. Писмо је прослеђено
адмиралу Чичагову, а Карађорђе га у свом писму
још и упозорава да Хуршид тражи предају
оружја, а дати га у руке заклетоме непријатељу
не значи ништа друго до нанети трајну срамоту
народу пред светом. Прихватити такав мир није
ништа друго до подношење народне жртве.
Дошло је до убрзане међусобне преписке и
слања специјалних изасланика између Чичагова
и Карађорђа. И поред тога што је истицао да су
96
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„Ордени Св. Ане, тек додељени, требало је да делују
умирујуће на устаничко вођство. Мада немамо
никаквих података о томе како су вожд и најуже
устаничко вођство примили адмиралову одлуку, она је
само могла да их разочара.“ (Радош Љушић, исто, 380.)
Свети рат. Муслимани су унапред ослобођени греха за
убиство немуслимана.
Радош Љушић, исто, 381.

одлуке донете у Букурешту мени и народу
ужасне, Карађорђе је припремио делегацију за
слање у Цариград ради преговора (Стеван
Јевтић, Јанко Протић99 и кнез Милић из Ражња).
Поред других, Карађорђе је делегацији дао и
писмо за Хуршид-пашу, који је у међувремену
унапређен у великог везира.100 Српска делегација
је у Цариграду имала да одуговлачи са
преговорима како би се добило у времену.
Делегација се јавила из Цариграда да су
свратили у Ниш, где их је Хуршид-паша лепо,
заправо, пријатељски примио, те „да се понудио
да буде посредник између устаника и Порте.“101
Међутим, делегација у Цариграду није
наишла на неку благонаклоност, што се могло и
очекивати. „Депутација српска изјавила је на
Порти да нема овлашћења да преговара с њом,
већ само да дозна њене ставове и захтеве у
погледу српског народа.“ Не улазећи у детаље,
чињеница је да су се, по повратку из Цариграда,
нашли у Шумли са Хуршид-пашом. Хуршидпаша је био ту као командант војске, пошто је ту
био њен главни штаб, а он је по функцији, као
велики везир, био и командант војске. Он је овде
српску делегацију примио али не нарочито
љубазно, различито од сусрета у Нишу. То је
могло да значи да ће се са Србима оштро
поступати у времену које долази. Могло би чак
да се каже да је овог пута био веома груб,
одлучан и крајње непријатељски расположен
према Србима. По једној верзији он је рекао
депутатима: Порта захтева од народа да поново
буде раја као и раније, да јој преда градове и
шанчеве, топове и оружје, да плати сав заостали
данак од десет година и то онолики колики је
плаћао пре устанка и да се Турци поново настане
по варшима–то су услови за мир. Запретио им је,
даље, да неће жалити материјалних и људских
жртава колико год буде било потребно да Србе,
ако поменуте услове не би прихватили, натера
силом да поново постану раја као што су били
пре десет година.“102 Порта је, дакле, вратила
99
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Овако сам нашао код Радоша Љушића, исто, 385.
Вероватно се ради о Јовану Протићу. У Карађорђевом
протоколу под бројем 890, забележен је овакав састав
делегације: Стеван Јевтић, Иван Протић и кнез Милић
Ражањски. (Деловодни протокол Карађорђа Петровића,
приређивачи
Миле
Недељковић
и
Миливоје
Станковић, НРИО „Светлост“, Центар за културу
„Душан Петровић Шане“, Крагујевац, Топола, 1988,
63.)
Опширније у: Радош Љушић, исто, 381-387.
Драгослав Јанковић, Српска држава Првог устанка,
Нолит, Београд, 1984, 183.
Драгослав Јанковић, исто, 184; „Порта захтева от
народа да буде раја (робови) како што је била, да
предају оружје, да пусте Турке у Србију и утврђења, да

КОРЕНИ
српске депутате натраг, с њима је послала Бакиефендију, који је имао да их прати до Ниша, с
тим да ће тамо разговоре са српском делегацијом
водити Челеби-ефендија103, који је ту заменио на
дужности румелиског валије Хуршид-пашу.
Делегати су се вратили у Србију децембра 1812.
године104
Средином јануара одржана је српска
Скупштина у Крагујевцу, састављена је нова
депутација за преговоре (Илија Барјактаревић,
Јевто Савић Чотрић, Гаврило Николајевић) и
упућена је у Ниш код Челеби-ефендије. Она је
понела следеће српске захтеве: 1. Граница
Србије остаје непромењена и нико нема право да
се меша у послове Српске државе; 2. Порта
признаје бератом Карађорђа за врховног вожда;
3. Постојећа управа (Савет, суд и друге власти)
потврђују се ферманом; 4. Срби обећавају
покорност Султану; 5. Примају у Београд
султановог везира, са онолико Турака колико у
преговорима буде уговорено, као знак поданства
Царству; 6. Годишњи данак сакупљају Срби и
предају га везиру у Београду; висина данка
утврдила би се преговорима; 7. Султану дају
војну помоћ и ратују за њега против сваког; 8.
Одржавају и чувају царске градове а уколико би
они били нападнути, затражиће помоћ од
султана.105 У мају је отишла за Ниш, без Илије
Барјактаревића, са блажим захтевима. Било је
чак и тајних покушаја да се митом допре до
утицајних људи на Порти.106 Решење је Турска
нашла оружјем. Она је покорила Србију, у време
када је, уз султана као велики везир седео
Хуршид-паша. Победоносна Султанова војска са
везиром Бехрем-пашом ушла је у град Београд 5.
октобра 1813. године, не верујући да је град
остао пуст и небрањен. Застава са полумесецом
поново се вијорила на београдским бедемима.
Србија је била покорена, иако се Делиград држао
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разруше шанчеве и да исплате заостали данак.“ (Радош
Љушић, исто, 393.)
Драгослав Јанковић, исто, 183-184.
Радош Љушић, исто, 394.
У једном акту из 1816. године помињу се још три
захтева, који су могли да се поднесу као допуна током
преговора: 1. Да се протерани Турци не могу вратити у
Србију, јер су они „повод овој револуцији дали“; 2. Да
српске власти суде Србима а везир Турцима и 3. Да се
успостави слободна трговина. (Исто, 395-396.)
„Увидевши да од званичних преговора неће бити
резултата, Карађорђе је, потстакнут Карсли-али-пашом,
ступио с њим (румелиским везиром) у приватну и тајну
везу. Посредник је био Ђока, шурак војводе Илије
Барјактаревића. Карађорђе му је у марту чврсто обећао
да ће, ако успешно подупре српску ствар на Порти,
њему од нас јабука непрестано ићи у своје време, гди
био он да био.“ (Радош Љушић, исто.)

још пет недеља, а српске трупе поред Саве још
неколико дана. Велики везир Хуршид-паша
ушао је у Србију тек после пада Делиграда.107
Остатак биографије Хуршид-паше, због
кога сам ишао у повремене шире излете, строго
гледано ван постављене теме овога рада,
изгледала би овако: године 1813. Хуршид-паша
је најзад успео да угуши српски устанак и да
поново покори Србију. Због тог успеха, тако
значајног за Порту, после десет година тешке и
упорне борбе са српским устаницима, велики
везир Хуршид-паша је био величанствено
дочекан у Цригрду као победилац Срба. Потом
је његова каријера кренула низбрдо. Марта 1815.
године смењен је са положаја великог везира и
послат у Босну за босанског везира, са задатком
да поново умири Србију која се опет дигла на
Милошем
Обреновићем.108
устанак
под
Марашли-али-паша је пошао са југа а Хуршидпаша са запада. Како је Милош сачекао
Марашлију код Ћуприје и с њим договорио мир,
Хуршид-паша није прелазио Дрину.109 Потом је
враћен у Цариград на мање значајно место. „У
1822. години водио је борбу против грчких
устаника, али пошто је у тој борби претрпео
неуспех из Цариграда је био послат чиновник са
задатком да га ликвидира. Када је за ово сазнао,
Хуршд-паша је извршио самоубиство.“110
Један француски историчар је за
Хуршид-пашу написао да је био „један од
најспособнијих и најчовечнијих војсковођа
Турске“.111
Колико се у ту човечност уклапа
суровост, чији само један детаљ овде помињемо?
Међу првим жртвама турске војске, чији је он уз
Султана у том тренутку (1813.) као велики везир
врховни командант, био је кнез Милић Томић из
Ражња са синовима. Дакле у питању је његов
познаник. Срели су се најмање два пута, као што
је напред писано, пошто је кнез био у поменутој
делегацији која је с његове стране примана у
Нишу и Шумли. Вероватно су се срели и раније.
Ево шта о том стравичном догађају пише Милан
Ђ. Милићевић:
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Исто, 429.
Адам Николић, исто, 76.
О томе сам нашао кратку белешку: „Из Ћуприје је Анта
Протић, с Марашлијиним татарима, слан на Дрину,
пред Рушид-пашом, те овому јавио за уговор који је
кнез Милош углавио са Марашлијом, да не би ни он, с
босанске стране, нападао на Србију.“ (Милан Ђ.
Милићевић, Поменик знаменитих људи, репринт
издања из 1888, Слово Љубве, Београд, 1979, 574.)
Адам Николић, исто.
Сен Рене Тељандије, Србија у деветнаестом веку,
Београд, 1887, 121, у: Адам Николић, исто.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
„Године 1813. Милић, са својим
синовима, није хтео бежати никуд, него дочека
Турке, који одмах ухвате њега и оба му сина па
их све, с многим народом изведу на брдо Мечку
између Јовановца и Ражња, и ту набију на коље и
Милића и сина му Дмитра.“112
На другом месту стоји:
„Године 1813. када су Турци овладали
Србијом, ухватили су кнеза Милића и његове
синове Дмитра и Стојана и хтели су њиховом
смрћу застрашити околне Србе да се не усуде
мислити о новом устанку, // Кнеза Милића и
сина му Дмитра, набили су живе на коље на
Мечки, а Стојан је то гледао и чекао свој ред. //
Стојан је био поп њега су оставили на почетку, и
његов колац био је обојен зеленом бојом. //
Света српскога било је, на том страшном
извршењу, врло много. Жалећи што се хоће да
затвори кућа Кнез-Милићева неки Срби се стану
молити Турцима, да бар Попа Стојана оставе у
животу. Турци ни главе не окрену, већ јаднога
попу почну набијати жива на колац. Срби се
сажале и повичу: // - Ево 25 кеса (12.500 гроша),
поклоните нам Попа Стојана. // Турци стану;
старешина манастира Св. Романа избороји
Турцима те паре; они Стојана онако разровашена
пусте. Дошавши кући, Поп Стојан прода 400
брава свиња, одужи се, са захвалношћу,
старешини
светороманском.“113
Узгред
помињем, да су обојица, и кнез Милић и поп
Стојан, били учесници Борбе на Варваринском
пољу. О Варварнској бици, у којој је ражањска
војска била под командом кнеза Милића,
оставио нам је своја сећања Стојан Милићевић114
и њеов син, унук Милићев, Миладин
Милићевић115 белешку о својим каснијим
сазнањима која је прикупио као варварнски
прота. Та страдалачка српска породица
заслужује да буде боље проучена и праћена кроз
потоње време.116
112
113
114
115
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М. Ђ. Милићевић, исто, 721.
Исто, 348.
Стојан Милићевић, у: Госјко Десница, исто
Миладин Милићевић, Бој код Јасике и Варварина, у: О
Првом српском устанку, необјављена грађа (са корица),
у редакцији Радослава Перовића, Народна књига,
Београд, 1954, 136-137.
Појавила се ових дана, поводом 200. годишњице
Варваринске битке, једна занимљива верзија родослова
којом се свештеничка породица Милићевић, бар у три
генерације (Стојан, Миладин, Аксентије), везује са
једном граном Протића у селу Варварину. Из те
породице је познати међуратни посланик Темнића
Стојан Протић Цака, што је вероватно тачно.
Истовремено, повезује се и са крушевачком породицом
Протића из које је познати српски политичар и
председник краљевске владе Стојан Протић, што је

3.4. Хуршид-паша као Поморавац(?). –
Ја сам му у раду посветио више простора у
односу на победника, без обзира што је он на
Варваринском пољу био поражен. Хтео сам да
скренем пажњу на податак да је он можда
српског порекла, па чак и да је из Поморавља, из
околине Параћина, можда из Дреновца. Можда
ће се наћи неко заинтересовано перо да то
детаљније и истражи и проучи. Омогућило би то
да се он погледа и у другом светлу, утолико пре
што је, по свему судећи, доживео вишеструко
трагичну судбину: најпре као дете узето из
једног света да служи другом, у коме се успео до
самог врха а потом, на залску трагичне каријере,
извршио самоубиство. Цитирао сам мишљење о
њему из пера једног француског историчара, не
верујем да је он онако ласкаво мишљење изнео
само зато што се Хуршидов супарник, гроф
Орурк, борио против Наполеона, а Француска је
у то време, као што знамо, била пријатељица
Турске. Верујем да иза те оцене стоје нека
позитивна сазнања о овој личности, из турских
извора, који код нас још увек нису до краја
истражени. Чак и из текстова српских аутора
која сам у раду издашно цитирао, назиру се и
неке светле тачке, мада једва, да би се на основу
њих вршило неко сигурније уопштавање.
С друге стране, користим прилику да
истраживачима Поморавља скренем пажњу и на
једно белетристичко дело, у којем се говори о
томе да је из параћинског Дреновца један други
(нешто млађи) велики везир, Али-паша, који је
заслужан за предају кључева Београда кнезу
Михаилу Обреновићу.117 Знам да историјскии
романи, а изгледа да се о томе ради, не могу да
буду историографска литература, али могу да
буду подстицај да се понешто и истражи.
Могуће је да су историјски подаци о Хуршидпаши та прича о паши из Дреновца, упутила
писца романа да Али-пашино порекло лоцира у
Дреновцу. А можда је у питању и нешто друго,
да је писац романа проучавајући историографску
литературу и документе, припремајући се за
писање романа, нашао нешто, што би и
историчаре могло да заинтересује?
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мало вероватно. Према подацима којима ја
располажем, то није могуће. Па ипак, то питање трба
проучити. У све три линије као што је примерима
наглашено, има људи од високог угледа и заслуга у
народу. Реч је о књизи: Александар Васић, исто, 251261.
Д. Димитријевић – Стошић, Кључеви белог града, у:
Јовица Јевтић, Милован Јевтић, Дренослов (са корица),
на поткорици: Дреновац – постанак и развој, Родослов
фамилије Јевтић, Папирус, Параћин, 2009. 45-51.

КОРЕНИ
У сваком случају, аманет је на млађима
да се за то заинтересују.

II ЈУБИЛЕЈИ ВАРВАРИНСКЕ БИТКЕ
Моју пажњу су задржале три јубиларне
прославе Варваринске битке и ја ћу их овде
укратко приказати, уз четири занимљива текста
из београдских новина који су на крају дати
интегрално, као прилози. Свака од ових
прослава имала је своје специфичности. Ослонац
у томе налазимо у педантном истраживачу
Топлици Симићу, који је 1990. године објавио у
књизи Бој на Варварину118 своја сазнања о
ранијим прославама. У њој налазимо ову
тврдњу: „Битка на Варваринском пољу од 19. и
23. септембра 1810. године прослављена је до
сад у два маха.“119 Нешто касније писао је и о
прослави из 1990. године.120
1. О прослави 80-те годишњице
Варваринске битке (1810-1890) има мало
података. Из Београда је иза прославе стајало
само Патриотско друштво „Велика Србија“ са
истоименим новинама, чији је уредник био
Владислав Ст. Каћански – „Стари бард“. Њима је
из Варварина послат телеграм 3. септембра 1890.
године са следећом садржином: „Варваринци
образоваше
одбор
за
прославу
осамдесетогодишњице и спомен изгинулим
јунацима српским и руским који на
Варваринском пољу у бици са Турцима одржаше
сјајну победу. Прослава ће бити 24. септембра
ове године, на дан Стевана Првовенчаног.
Проглас штампаће се.“121
У томе да ће у прослави учествовати и
Војска Краљевине Србије, у истим новинама,
објављено је 19. септембра обавештење Одбору
за прославу од Краљевске Српске Артиљеријске
инспекције бр. 1264: „Господин Министар војни
одазвао се жељи тога Одбора, и изволео је
решењем својим од 4. т. м. ФДУ бр. 6381
одобрити да цео I дивизион са штабом Тимочког
артиљеријског пука учествује у прослави
осамдесете годишњице варваринске битке.
Услед
овога,
команданту
Тимочког
артиљеријског пука издао сам потребне налоге
за учествовање у овој прослави. // Командант ће
118

119
120
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Топлица Симић, Бој на Варварину, Одбор за прославу
и Фонд за информисање општине Варварин, Варварин,
1990.
Топлица Симић, Прославе Варваринске битке, у: исто,
153.
Исти, Варварин, монографија општине,Скупштина
општине, Варварин, 1990.
„Велика Србија“, у: Александар Васић, исто, 61.

са трупом на место прославе стићи уочи, дана
23. т. м. увече, о чему се одбор ради знања
извештава. // Инспектор, пуковник М.
Ђукнић.“122
Слично обавештење, као оно у „Великој
Србији“, донеле су београдске „Мале новине“, у
рубрици „Домаће вести“, а под насловом
Прослава, с тим што се сада наглашава и
следеће: „Одбор за приређивање ове прославе
веома би се радовао, кад би га поштовано
грађанство, што већом посетом удостојило.
Прилози за подизање споменика примају се са
захвалношћу.“ Ова вест је из Варварина послата
на Крстов-дан 1890.123То је значајна вест, јер у
њој налазимо податак о почетку прикупљања
пара за подизање споменика у Варварину.
Измењане су честитке између Руског
посланика у Београду и Приређивачког одбора у
Варварину. Заступник руског посланства
Сергијев послао је Приређивачком одбору
следећу честитку: „Проливена крв руска и
српска у боју на Варварину и јуначка победа
уједињене руске и српске (војске) почетак је
ускрснућа српске државе, која се развила до
садашње независности и Краљевине. Нека је
вечита слава руским и српским борцима на
Варварину 1810. године и нека та заједничка
проливена крв учврсти племенсе и верске везе
два братска народа, рускога и српскога. У то име
најсрдачније честита Одбору ту племениту
прославу и помен. Заступник руског посланика
Сергијев.“124 Одбор за прославу је Руском
посланству одговорио: „У славу Велике Русије
напијају здравицу потомци Варваринских
бораца. Приређивачки одбор.“125
Са закашњењем од двадесет година,
сазнало се да је са Цетиња, 6. септембра 1890.
године упућен телеграм од стране кнежевића
Петра Карађорђевића Светковини варваринске
осамдесетогодишњице,
Варварин
следеће
садржине: „Од унука вође оних јунака чији узор
дела данас славите, срдачно поздравље
сакупљеној браћи. Угледали се на врлине
старих. Петар.“126 Детаља са те прославе има
мало, бар мени при руци. Зна се да је обављева
на Варваринском пољу „на веома скроман
начин“.127 Главни говорник на прослави је био и
венац на гробове српских и руских јунака
положио Драгутин Илић, познати културни и
122
123
124
125
126
127
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Исто.
Исто.
„Велика Србија“, 40 / 30. септембра 1890, у: исто, 62.
Исто.
„Политика“, бр 2360 од 14. августа 1910, исто, 79.
Исти, 78.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
јавни радник и писац, председник поменутог
Патриотског Друштва „Велика Србија“.128 Лист
„Велика Србија“, где смо нашли претходне
податке, објавио је обиман чланак од десетак
новинарских шлајфни, са пуно података о Боју
на Варварину и са политичким оценама о стању
у Србији онога времена, посебно критички о
међупартијским односима, али у њему скоро да
и нема конкретних података о самој прослави.129
Било је присутно око пет хиљада људи.130 У
Београду је, тим поводом, „сценски реализована
драма Јована Драгашевића Бој на Неготину или
смрт ахдук-Вељкова. Представи је присуствовао
и сам писац.“ Уз Јована Илића, у Варварину је
тада био и Стеван Каћански– „Стари бард“131
Поред „Велике Србије“, о прослави у
Варварину писала је и „Застава“, лист целокупне
народне слободоумне странке (Нови Сад) у
својој рубрици „Вести из места и са старане.“
Дат је осврт на битку са пар пригодних
патриотских речи и информација о прослави.132
Топлица Симић је пре четврт века с правом
закључио: „Прослава је имала патриотски
карактер и судећи по чланцима који су
објављивани у вези са њом у Новом Саду и
Београду, имала је за циљ да скрене пажњу на
потребу уједињења и измирења политичких
партија у Србији…“133
2. Сасвим нова, потпуно другачија,
ситуација била је две деценије касније, када је
1910. године, опет на иницијативу самих
Темнићана, али сада уз пуну подршку свих
државних
чинилаца,
обележена
стота
годишњица Варваринске битке. Разлози за то
могу се набрајати, почев од пар година раније
извршене династичке промене (долазак на власт
Краља Петра I Карађорђевића, Карађорђевог
унука), у питању је била 100. годишњица битке,
што је само по себи значајно (држава се код
таквих јубилеја осећа обавезном да учествује),
али најважније је да је, после анексије Босне и
Херцеговине, у Србији створена повољна
политичка клима, створено је национално
јединство и отворено се изражавала потреба, да
се буде спремно за коначан обрачун са
„болесником са Босфора“, односно да се крене у
128

Дорженко, Са прославе битке на Варварину, „Велика
Србија“, бр 40 од 30. септембра 1890., исто, 62.
129
Исто.
130
Топлица Симић, исто.
131
Топлица Симић, Драгутин Илић и Стеван Каћански у
Варварину, у: Топлица Симић, Бој на Варварину,
исто, 155.
132
Битка на Варварину, „Застава“, бр 150. од 30 септембра
1890. у: Александар Васић, исто, 68.
133
Топлица Сиомић, исто.

ослобађање Косова и Јужне Србије која је тада
била под турском влашћу.
Остала је забележена процена да је
прослави,
уз
респективне
званичнике,
присуствовало око 30.000 људи, нарочито из
околних срезова али је забележено присуство
гостију из разних крајева Србије.134 Међу
званичницима, нашли су се: Краљ Петар I
Карађорђевић
са
синовима
Ђорђем
и
Александром, цела српска влада осим Министра
унутрашњих послова Стојана Протића,135
изасланик руског цара Муравјев, унук грофа
Орурка, генерал Никола Орурк, руски војни
аташе Драгоманов и изасланик руске марине
Колистов. Био је присутан и српски митрополит
Димитрије
са
епископима
и
бројним
свештенством. Присуствовали су потомци Јове
Курсуле и Николе Мандрде. Учествовали су и
представници разних патриотских друштава, као
и Београдско певачко друштво „Станковић“. У
Варварину су тада откривена два споменика. На
Варваринском пољу код Саставака (где се
састају Јужна и Западна Морава и чине Велику
Мораву) откривен је споменик грофу Орурку и
руским војницима овде изгинулим 1810. године.
У порти варваринске цркве136 откривен је
споменик Јовану Курсули и изгинулим српским
борцима у Варваринском боју. Варварин се тада
посебо припремио, и село и варошица су били
свечано уређени. Варошица је добила и посебно
осветљење „Боген лампама“.137 Прослава је
одржана 5. септембра 1910. године.
Овој сажето саопштеној извештајној
оцени, ја, као илустрацију, придодајем детаље
који употпуњавају слику прославе. Ово чиним из
разлога што је она била историјски догађај сама
по себи, обзиром на присуство Краља Петра I
Карађорђевића и време, непосредно пред
Балканске ратове.
2.1. Одбор за прославу. - Имао је
следећи састав: председници – др Хранислав М.
Јоксимовић, срески лекар и Лазар Б. Богићевић,
управник пореског одељења у Варварину;
секретар – Милан Прокић, трговац; благајник –
Михајло Милетић, економ; чланови – Владислав
Вулић, председник општине села Варварина,
Константин Жикић, председник општине
вароши
Варварин,
Ђорђе
Димитријевић,
трговац, Миленко Богавац (?), адвокат, Миладин
134
135

136
137
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Топлица Симић, исто, 154.
Од министара није присуствовао, поред Протића, и
Љуба Јовановић. (Пред спомеником јунацима,
„Политика“ од 8. септембра 1910, у : Александар
Васић, исто, 88).
Храм Успенија Пресвете Богородице.
Топлица Симић, исто.

КОРЕНИ
Качаревић, економ, Михајло Павић, економ.138
Краљ их је одликовао за допринос који су дали
својим ангажовањем на остваривању прославе.139
2.2. Конкурс за Курсулину биографију.
–Одбор за прославу стогодишњице Боја на
Варваринском пољу расписао је награду од 100
динара за најбољу биографију Јове Курсуле коме
се, због његовог јунаштва, открива споменик 5.
септембра. Конкурс је трајао до 30. августа,
награђено дело требало је објавити на дан
прославе.140 Нисам успео да нађем податак о
резултатима овог конкурса, првог те врсте у
Темнићу, колико је мени познато.
2.3. Долазак Орурковог потомка. –На
десет дана пре прославе новине су најавиле
долазак из Кијева грофа Николе Орурка, унука
славног грофа Орурка, команданта српско-руске
војске на Варваринском пољу 1810. године,141 а
два дана пред прославу забележено је да је Гроф
стигао у Београд: „Гроф Орурк ће сутра бит
Краљев гост, па ће прекосутра заједно с Краљем
и
Престолонаследноком
отпутовати
на
варваринску прославу. // По повратку из
Варварина Гроф Орурк ће гостовати код Краља,
све док не отпутује из Београда.“142 На сам дан
прославе, „Политика“ је донела биографију
славног грофа Јосифа Корнелијевича Орурка143
коју сам ја у раду напред користио.
2.4. Пети септембар – дан Темнића. –
„Политика“ је на дан свечаности у Варварину
објавила вест да је на свечаној седници
Општинског одбора, 4. септембра акламацијом
одлучено да се убудуће 5. септембар прославља
као народни празник овога краја.144 Да ли је и
колико дуго ово поштовано, не знам. Из
Варварина, у истом броју, је и ова белешка,
послата 4. септембра у два часа по подне: „Цела
варошица је још од јутрос рано у свечаном руху.
На свима домовима вију се велике тробојке,
прошаране овде онде руским заставама; прозори
и врата многих кућа и јавних надлештава
украшени су зеленилом и грбовима српским и
руским. // Јутрошња наградна гађања, у којима
138
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Они су у потпису на Прогласу одбора за прославу
Битке на Варваринском пољу који је објављен у
„Малом журналу“, бр 212 од 4. августа 1910. Овај
Проглас доносимо у прилогу овог рада.
Топлица Симић, исто.
Варварински споменик, „Политика“, исто, 78.
Дневне вести, „Политика“, бр. 2372, од 26. августа.
1910, 2, у: Александар Васић, исто, 79.
Вараринска прослава, „Политика“ бр 2380 од 3.
септембра 1910, 1, исто, 80.
Породица грофа Орурк, „Политика“ бр. 2382 од 5.
септембра 1910, 1, исто, 82-83.
„Политика“, бр 2382 од 5. септембра 1910, исто, 95-96.

су узела учешће и деца, испала су преко сваког
очекивања.“145
2.5. Позоришна представа. –„Политика“
је на дан прославе објавиле и вест под насловом
Јуначки дан у рубрици „Позориште“, која се
односи на позоришну предству комада Јована
Драгашевића. Та представа је играна и две
децеије раније, када је прослављена 80.
годишњица Варваринске битке: „Поводом
прославе стогодишњице Битке на Варварину,
даваће се данас поподне у Народном позоришту
свечана народна представа Хајдук Вељко,
јуначка драма у три чина од Јована
Драгашевића, који је написао и познату песму о
победи на Варваринском пољу. // У исто време,
ово је прослава и седога писца и његовог комада,
јер се навршило равно пола столећа од како је
први пут приказиван 1860. године у сали Велике
Пиваре, још у рукопису непознатог писца.“146
Овој представи присуствовао је, као и пре 80
година, „њен писац, сада члан академије
наука.“147
2.6. Најава Краљевог учешћа. –Краљев
пут за Варварин на свечаност најављен је у
новинама протоколарним подацима: „ На
прослави стогодишњице Варваринске битке,
отићи ће Краљ са Престолонаследником и
великом свитом. Краљ ће поћи из Београда у
недељу у 6 часова ујутру и у Ћићевцу ће бити у
10 часова. Ту неће бити званичног дочека, јер ће
се Краљ са својом пратњом одмах одвести на
Варваринскко поље где ће се с нарочитом
свечаношћу открити споменик изгинулим
руским јунацима. // Варваринској свечаности,
поред многих изасланстава, присуствоваће и сви
чланови овдашњег руског посланства.“148
Сутрадан је јављено да је за Варварин отпутовао
српски митрополит Димитрије.149
2.7. Краљ на варваринском мосту. –
Понтонски мост код Варварина постављен је
1864. године и служио је, са извесним прекидима
због реновирања, за саобраћај, уз војну посаду
која је о њему водила рачуна. Први пут је постао
славан када је преко моста прешао Краљ Петар
са свитом и другим гостима приликом
обележавања 100. годишњице Варваринске
битке 1910. године. Они су возом стигли до
Ћићевца а затим колима до Мораве. Преко моста
су прешли пешице. Тада је направљено више
145
146
147
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Исто, 96.
Исто.
Топлица Симић, исто, 154.
Варваринска прослава, „Политика“, бр. 2380 од 3.
септембра 1910, у: Александар Васић, исто, 79-80.
„Политика“, бр 2381 од 4. септембра 1910, исто, 95-96.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
фотографија и оне су обишле свет, пошто су се
нашле у бројним домаћим и страним новинама.
О том догађају остала је да се прича и
препричава следећа анегдота:
„Приликом преласка моста, Краљ Петар
је пушио цигарету. Изненада му је пришао један
од дежурних понтонираца, салутирао и рекао:
Ваше Величанство на мосту је забрањено
пушење! Краљ га је изненађено погледао и без
речи наставио пролаз. Војник је поново
притрчао и поред запрепашћене пратње поново
стао мирно испред Краља и поновио: Ваше
Величанство, заиста ми је жао, али на мосту је
најстрожије забрањено пушење! Молим Вас да
баците цигарету! Није било јасно ко је био
више забезекнут, да ли Краљ или његова пратња
која је брзо склонила ревносног војника. Тад и
Краљ се мало замислио, бацио цигарету и затим
продужио ка Варварину. Када је стигао на обалу,
позвао је командира моста, скинуо свој ручни
сат и дао га командиру са наређењем да га преда
понтонирцу као награду за ревносну службу, уз
препоруку да га унапреде у каплара.“150
2.8. Краљ пролази кроз Варварин. –
Чим је прошао пешице преко понтонског моста,
Краљ је сео на неке греде крај моста да се мало
одмори. Крај њега су стајали у разговору Никола
Пашић151 и ађутанти, а остала господа налазила
су се према њима. Само се принц Ђорђе био
одвојио мало у страну и замишљено ослонио на
своју сабљу. Тако се у одмору провело око 15
минута за које је време, по жељи Краљевој, један
војник пловио понтоном по Морави. Онда је
цела кавалкада кренула кроз варошицу на
Варваринско поље кроз густе редове народа,
који је поздрављао Краља и његове синове.152
2.9. Споменик на Варваринском пољу
–Опис споменика на Варваринском пољу: Има
постоље у облику зарубљене купе зидане од
четвртастог камена, нешто више од једног метра,
а на постољу је равнострана пирамида од сивог
гранита. На оној страни пирамиде, која је
окренута ка Варварнском пољу према Варварину
налази се златним словима урезан натпис:
Генералу грофу Орурку, заповеднику руске војске
у боју на варваринском пољу, у спомен
стогодишњице
боја,
захвални
Темнићани***1810-1910. Испод тога су у
бојеном емајлу украшена руска и српска ратна
застава, над њима златно сунце, под њима црна

купа топовских ђулади, а над свим у луку
златним словима речи: У слози је Словенима
снага. Споменик је ограђен белом гвозденом
оградом.153
2.10. Заставе. –Свет је непрестано
пристизао на Варваринско поље. Око 10 часова
појавили су се соколи, пред којима је носио 56
колограма тешку заставу одушевљени поборник
витештва Таса Поповић. Одмах за њима стигло
је и Певачно друштво „Станковић“ чију је
заставу носио његов заставник Милош
Радојковић.154 Поред актуелних застава, на
специфичан начин се на прослави нашла и
застава коју је у Варваринском боју носио
Милета Радојковић, барјактар темнићског кнеза
Јевте Станојевића. На прославу ју је донео
праунук Милетин (преко мајке), Димитрије
Станковић, пензионер из Ниша: „Заинтересован
да видим како изгледа, замолих г. Станковића те
је он разви. Једна страна је бела, на њој насликан
руски црни орао, испод њега налази се натпис на
руском језику.155 Друга страна је црвене боје и
има извезен стари српски грб, испод њега текст
на српском језику.156 // Застава је свилена, добро
очувана и цела. // Прекрстих се, целивах заставу
и удаљих се, успут премишљајући да ова застава
може говорити имала би много да нам прича о
крвавим и љутим бојевима , где је она била.“157
2.11. Долазак Краља код споменика
Орурку. –Трубач је засвирао мирно у 10,45
часова. У том већ дојури једно одељење
народних коњаника па за њима онда и
фијакерима Краљ и свита.158 Краљ и свита
попели су се на трибину, намештену лево према
споменику, пред којим су стајали сто са
црквеним стварима и свештенством. Одмах иза
Краља стајао је гроф Орурк, у парадној
генералској униформи.159 У Краљевој свити
налазио се као гост и руски марнски поручник са
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Небојша Ђокић, Оливера Думић, Варварински
мостови, Скупштина општине Варварин, Варварин,
2009, 39.
Председник Српске Краљевске Владе.
Пред спомеником јунацима, „Политика“, бр 2385 од 8.
септембра 1910; исто, 40, 88-89.
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Исто, 91.
Стогодишњица славне битке, „Политика“, исто, 88.
Због лоше копије, нисам успео да га протумачим и
препишем.
Исто.
Варваринске свечаности, „Мали журнал“, Београд,
среда 8. септембар 1910, 1.
„Краљ са пуковником Штурмом, Престолонаследник са
ордонансом,
Краљевић
Ђорђе
са
ађутантом,
потпуковником Зечевићем, Министар Миловановић са
руским отправником послова Муравјевом и онда тако
редом по двоје у колима.“ („Политика“, исто, 89.)
„Гроф Орурк је већ стар човек, средњега раста и седе
раздељене браде, суморна израза лица.“ (исто.)

КОРЕНИ
крстарице Рурика Николај Димитријевић Калистов160
2.12. Освећење споменика.–Чим је
приспео Краљ, Митрополит је отпочео освећење
споменика,
уз
асистенцију
шесторице
свештеника. У половини овога свечаног чина,
Митрополит је изговорио прикладну реч, па је
онда прелио споменик. На речи Вечнаја памјат
ђенералу Јосифу Орурку, врховном вожду
Карађорђу, Војводи Хајдук-Вељку, Јови Курсули
и осталим погинулим јунацима, Одјекнуло је
кроз мртву тишину што је владала у народу,
свечано и тужно Вечнаја памјат. Тамо далеко, у
крају, војна музика засвирала је жалосни марш, а
пешадија је опалила плотун. Краљ је онда
пришао споменику који је у том тренутку
откривен, дубоко се поклонио и целивао плочу,
па је положио свој венац, изговоривши при том
топле рече: Слава нека је јунацима! Тада се на
постоље споменика попео г. др Хранислав
Јоксимовић, који је одржао леп говор о значајау
овога дана. Краљ се сада окренуо грофу Орурку,
руковао се с њим и предао му орден, после чега
су грофу пришли господа Пашић и Миловановић
и честитали му.161
2.13.
Венци.–Међу
многобројним
венцима, забележени су:. Краљев од ловоровог
лишћа са натписом на тракама На Варваринском
пољу изгинулим за слободу јунацима–Петар;
венац грофа Орурка, од ситних црвених зимских
ружа са белим гранама и руским натписом
Славним сербским геројем от внука графа
Орурка; венац од палмових грана са тробојним
тракама и натписом Павшим за слободу
братској
Сербији
руским
војном
от
Императорској мисији у Сербији; венац
београдске општине од ловоровог лишћа с
тробојним трака и натписом: Грофу Орурку и
осталој браћи Русима, славним овенчаним
борцима за слободу српскога народа; венац
руског посланства од палмових гранчица са
натписом Павшим за отечество сербски
геројем; венац од крупних зимских ружа с
натписом Внук деду.162
2.14. Споменик Јовану Курсули. – И
освећење споменика јовану Курсули и српским
јунацима било је исто тако свечано и са истим
обредом. Пред спомеником је држао леп
160
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песнички и патриотски говор Лазар Богићевић,163
управник пореског одељења у Варварину и
председник Приређивачког одбора, који такође
има, по писању новина, као и др Јоксимовић,
великих заслуга за успешност ове прославе. На
споменик Курсулин положили су дивне велике
венце: Краљ, руско посланство, београдска
општина, гроф Орурк и српске комите.164
Споменик је према улазу у црквену порту,
пошто се налази на углу двеју улица. Он је
нешто мањи од споменика на Варваринском
пољу, али је ипак у најмању руку исто толико
леп. Он има ниско камено постоље, на коме је
пљосната пирамида од мрког-црвенкастог
гранита, а на њој су златним словима урезане
речи Јови Курсули и осталим јунацима и
борцима
у
спомен
славнога
боја
на
Варваринском пољу захвални Темнићани 18101910.165 На полеђини споменика уклесани су
стихови из песме Курсула Јована Драгашевића.166
2.15. Здравице на банкету.–Прву
здравицу напио је Краљ Петар. Краљ је у својој
подужој здравици говорио о значају тога дана, о
општем народном напретку и добру и о задатку
млађе генерације, на којој је, да свој народ
подигне и прослави, у сваком погледу. После
Краља говорио је секретар руског посланства г.
Муравјев167. Његов говор био је необично
одушевљен, ишао је од срца и изазвао опште
одушевљење. Пошто је говорник у неколико
речи изнео, на који начин су Руси и Срби дошли
до те везе, да пре сто година ратују, нагласио је у
ватреним речима, да то што је раније било,
постоји и данас. После његове необично
одушевљено прихваћене здравице, говорили су
још господа др Хранислав Јоксимовић и Лазар
председници
одбора
за
Богићевић,168
163
164
165
166

167
168

„Г. Калистов је млад човек малога раста обријане браде
и бркова, а данас у пуној униформи. Он се враћао из
Цариграда за Русију, па када је дознао за овај празник и
његов значај, прекинуо је пут да би могао и сам
учествовати у свечаности.“ (исто.)
Исто, 90-91.Говор Хранислава Јоксимовића нисам
успео да пронађњм.
Исто, 91.
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Говор Лазара Б. Богићевића је у прилогу овога рада.
Исто,92.
Пред спомеником, „Политика“, исто, 88.
Песме, певао Драгашевић Браничевац, потпуно издање
у Београду у Државној печатници, 1869, 155-158, у:
Тополица Симић, Бој на Варварину, исто, 70-72.
Здравицу Г. Муравјева дајем у прилогу.
Његова здравица гласи: „Част ми је Ваше Величанство
и Ви остали Високи гости и драга браћо, да, у кратко,
проширим и довршим здравицу милог мога моћног
пријатеља и сарадника на овом евеликом послу Г. др
Јоксимовића. // У име Темнићана, ја подижем ову чашу
у здравље свих ових људи, који, на поверењу народном
и Краљевом управљају данас судбином ове земље и
старају се за бољу будућност њену – у Ваше здравље,
Господо Министри, // Подижем је и у здравље наше
узданице, наше дичне и храбре војске, у здравље ових
људи, који се могу поносити што су синови једнога
народа, који је толико дуго документовао способност
своју за велике ствари, за велика дела. // Не заборављам
ни научне реднике и раднике на пољу политике,

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
приређивање ове свечаности. Они су се у својим
говорима захвалили Краљу, влади и гостима на
њиховој посети.169
2.17. Инцидент на војном дефилеу. –
’По ручку се на вашаришту искупио силан свет,
који је са уживањем гледао, како соколци изводе
разне витешке игре. Око два и по часа на томе
пољу је пред Краљем, свитом и гостима, извела
дефиловање, у друштву са Соколцима, војска
која се састојала из пуног батаљона пешадије
(500 људи), вода коњице комбинованог од свих
пукова, и прве коњичке батерије из Ћуприје.
Том приликом догодио се један несрећан случај
који је срећом остао без икаквих тешких
последица, али који је у оном тренутку био
изазвао велико узбуђење. // Када је, наиме,
артиљерија у пуном трку наилазила поред
Краља, један рудни коњ некако пребаци ногу
преко штранге те се упетља и падне па притисне
јахача, али су њега и јахача остали коњи вукли
даље. У томе тренутку, пре него што је ико
могао доћи к себи од првога страха, притрчао је
Краљевић Ђорђе и трчећи уз топ журно почео
скидати штранге с палог коња да би извукао
војника. За њим су одмах прискочили и други, а
сам Краљ притрчао је и са подигнутом руком
викао је воду, који је наилазио, да стане да их не
би погазио.170
2.18. Телеграми. – Уз бројне приспеле
телеграме – честитке, штампа је забележила онај
са највишег нивоа:
„Приликом прославе
стогодишњице битке на варваринском пољу,
послао је руски Цар Никола II једну врло
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новинарства, витешства и лепе песме јер их видим на
овоме банкету у одличном броју заступљене. И у ваше
здравље нека је измењена ова чаша, јер знам да за
успехе једнога народа, као што је Српски народ , пред
којим леже још толики неостварени задаци, спремна,
савесна и поштена пера политичких, научних и
новинарских радника чине толико исто колико и
најбоље оружје, а то кад кад чак и више, исто тако као
што знам да је у здравом телу и душа здрава и да се
здраво тело очувава и освежава гимнастиком и
витешким спортовима, и оплемењава лепом песмом //
И најпосле не могу а да ову чашу не наменим и оним,
на срећу малобројним синовима нашим, који сматрају,
да би за данашњу наоружану и снажну Србију, у ономе
тренутку у коме би се (нечитко) нашао неко да дира у
част и углед њен, она одлука била најбоља и
најпаметнија, која буде најбржа и најсмлија. // Свима
скупа – Живели! („Мали журнал“, Београд, број и
датум нечитко, 1910.)
„Политика“, исто, 91.
Пред спомеником јунацима „Политика“, исто, 94.

срдачну депешу Краљу Петру. Краљ је истог
дана заблагодарио руском Цару.“171
2.19. Одлазак из Варварина. –Краљ је
одмах после дефилеа са свитом отпутовао, а сат
и по касније и „београдски гости су отишли за
Ћићевац, одакле су у 18 часова имали воз за
Београд.“172
2.20. Пригодна предавања. –Порд
свечаности у самом Варварину, на дан прославе
„по свим пуковима у Београду и унутрашњости
држана су предавања о значају Варваринске
битке.“173 Предавања су држана по школама174 а
помен у црквама.
Придао сам посебан значај овој
прослави, ошштирно је приказујући по
текстовима из новина, јер таквих манифестација
у Темнићу, ни пре ни после, колико је мени
познато, није било. Мислим, пре свега, на њену
гламурозност, али не треба заборавити ни њен
политички значај. Служи Темнићу на част.
Изражено је снажно јединство народа и власти
(популарност Краља Петра I Карађорђевића је
била несумњива), тако да се ова прослава може
схватити као израз спремности народа за
предстојеће ратне напоре у Балканским и Првом
светском рату.
3. Стицајем историјских околности, 1990.
године Варварин је обележио два значајна
јубилеја, 180. годишњицу Варваринске битке и
170 година школства у Темнићу. Оне су складно
повезане и, углавном, концентрисане на
културно-просветну димензију. Варварин је две
године раније (1988) добио репрезентативну
зграду Дома културе и та чињеница је у многоме
допринела да се ова два јубилеја искористе за
афирмацију његове јавне функције. Свечарске
активности организоване су 22. и 23. септембра.
Започеле су свечаном академијом и промоцијама
двеју
за
Темнић
значајних
књига.175
Организована је репрезентативна изложба
Етнографског музеја из Београда Оружје и
ратничка опрема српских устаника у првој
171
172
173
174
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Телеграм руског цара, „Политика“, бр 2385 од 8.
септембра 2010, исто, 98.
Пред спомеником јунацима, „Политика“, исто, 94.
Предавања о Варваринском боју, „Политика“, бр 2383
од 6. септембра 1910.
У прилогу рада дајем један текст из пера Милана С.
Недељковића, варваринског учитеља, које је вероватно
служило као огледно предавање за школе, које сам
нашао у „Малом журналу“ (број и датум нечитак) из
1910. године.
Топлица Симић, Бој на Вараварину, исто; Љубивоје
Бајић, 170 године школства варваринске општине, СИЗ
основног образовања и васпитања, културе, физичке
културе и информисања, Варварин, 1990.

КОРЕНИ
половини XIX века. Била је постављена у Дому
културе. Бројни научни радници, историчари,
књижевници и глумци из Београда и Крушевца
нашли су се на задатку афирмисања културног
потенцијала и резултата локалне заједнице у
првом плану.
У дворишту основне школе Јован
Курсула откривена је биста устаничког
мегданџије.176
Овај заокрет у поимању славарења при
јубиларним прославама, позитивно се одразио на
културни живот и садржаје, а посебно на
покретање издавачке делатности које раније
скоро да у Варварину није ни било. На све то
свој стваралачки печат ставио је недавно
преминули књижевник и публициста Топлица
Симић.177
Свака од ове три прославе, означила је
значајну етапу у развоју Темнића, посебно
Варварина. Надам се да ће тако бити и ове
године, када се обележава 200. годишњица Боја
на Варварину. Досадашње припреме показују
позитиван напор да се буде достојан потомак
славних предака.178

176

177
178

Главни говорници на свечаном откривању бисте Јовану
Курсули, били су др Мирослав Ђорђевић, члан
Председништва СР Србије и инг. Драгослав Јовановић,
председник Скупштине општине Варварин.
Топлица Симић, Варварин, исто, 144-152.
Уз две књиге које носе прошлогодишњу ознаку али су
се из штампе појавиле у јубиларној години (друга
књига нове серије „Темнићског зборника“,приредили и
уредили мр Преддраг Јашовић и Ђорђе Петковић, ДС
Истраживачко-издавачки центар, Пирамида, Београд,
Параћин, 2009; Небојша Ђокић, Оливера Думић, исто)
ове године, непосредно пред прославу, изашле су из
штампе још две прослави посвећене публикације: др
Слободан Б. Микић, генерал-мајор у пензији, Темнић у
борбама за слободу, ауторово издање, Београд, 2010 и
Александар Васић, Варварин у времеплову, исто.
Очекује се излазак из штампе, у припреми је, зборник
научних радова о Боју на Варварину 1810, на чему се
здушно непосредно ангажује мр Небојша Ђокић, што
му служи на част. Биће откривен нови споменик, као
што је напред речено, уз постојећи грофу Орурку и
руским ратницима, сада српским ратницима са Битке
на Варваринском пољу.

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК
На Варваринском пољу 1810. године
одиграла се значајна битка између Срба, којима
су у помоћ дошли Руси, и Турака, којом су
српско-руске
трупе
успешно
одбраниле
Карађорђеву Устаничку Србију, од бројно више
него двоструко јачег непријатеља. На челу
српске војске био је Карађорђе са 18 својих
војвода. Русе је предводио пуковник гроф Јосиф
Корнелијевич Орурк, а турску војску Ахмед
Хуршид-паша, уз Исмаил-бега сереског и
Малић-пашу приштинског. Рад је посвећен
тројици кључних команданата, с тим што је
тежише дато на биографским и акционим
компонентама непосредних актера у биткама на
самом Варваринском пољу, пуковнику грофу
Орурку и Хуршид-паши. Карађорђе је приказан
у деловању за време док је трајала битка, док су
о Грофу и Паши детаљнији подаци којима је
аутор располагао. Учињен је покушај да се они
прикажу у потпунијем светлу, у односу на оно
што је било познато. Карађорђе је приказан као
стратег који води рачуна о обе угрожене границе
своје државе, оне на Дрини и оне на Морави.
Орурку се одаје признање за одлучујуће одлуке
у избору места за борбу, планирању, и спретној
тактичкој употреби сва три рода војске на
располагању (пешадија, коњица, артиљерија).
Хуршид-паша је приказан као стратег који
схвата, после три узастопна пораза (једног код
Јасике и два на Варваринском пољу), да, пошто
није очекивао Русе и наишао на жесток отпор,
одустане од даље борбе и да сачека повољнији
тренутак за остварење Султанове наредбе о
„ликвидирању српског питања“. Тако је спасио
своју војску од даљег страдања.
Присуство података са три досадашње
прославе јубилеја Варваринске битке, 1890,
1910. и 1990. године, у функцији је афирмације
народа Темнића који је знао да цени жртве
својих предака и одавао им адекватно признање
преко подизања споменика, популарисања
њиховог дела и на друге начине.
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Параћин, 19. септембра 2010.

КОРЕНИ
Прилог 1.
ПРОГЛАС ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ БИТКЕ НА ВАРВАРИНСКОМ ПОЉУ
Браћо Срби!
У кратком времену од 1804. године када је одјекнула прва пушка за слободу и
независност нашу, па до 1813. год(ине), када је ова наша борба завршена привременим поразом
нашим, сваки крај наше миле Отаџбине могао је да се подичи и похвали или великим синовима
својим, који су пушком и пером радили на ослобоћењу и збацивању тешкога ропства, или местом на
коме се одиграла која знаменита битка и које је попрскано и натопљено крвљу наших предака.
Благо оном народу, који је имао и низ великих година својих! Зато је познијим
нараштајима дужност, да се сећају и одају поштовање великим и заслужним синовима за нашу
народну ствар.
Да би учинио помен јунацима и палим борцима за народну слободу, да би им се одало
заслужено поштовање и захвалност и да би се сећањем на велике синове наше и велика дела њихова
будило родољубље и савест о потреби за развићем свих оних врлина код данашње и потоњих
генерација, које су потребне за дело ослобођења све наше браће, Темнићани, а нарочито грађани
варошце и села Варварина, прослављају у септембру стогодишњицу чувеног Боја на Варваринском
Пољу, где су удружени Срби и Руси однели сјајну победу над непријатељем.
Прослава боја ће бити обележена откривањем двају споменика и то: једног у варошци
Варварину Јови Курсули, који је витештвом и јунаштвом својим прославио овај бој и помогао те је
непријатељ потучен, као и осталим великим српским борцима, а други браћи Русима на самом бојном
Варваринском Пољу, у непосредној близини састава Јужне и Западне Мораве, како би спајање ових
двеју српских река у велику реку Мораву оличавало снагу и узајамно потпомагање словенских
народа, с помоћу којих само они могу бити велики и снажни.
Одбор за прславу чувеног и славног боја на Варваринском пољу обраћа се овим
Прогласом Србима и пријатељима српског народа где их год буде било, да узму учешће у овој
прослави победе за општу српску ствар, како би иста испала достојна дела великих људи наших, како
би оличавала једну велику српску патриотску манифестацију и показала свету културни напредак,
који је Србија постигла за ових сто година и како би се величанственошћу прослављања могло да се
објави непријатељима наше слободе: да је Србин још жив и да се не боји својих непријатеља.
Прослава ће се извршити у варошици и селу Варварину у недељу, 5. септембра ове
године. Програм прославе објавиће се на десет дана пре свечаности.
3. Августа 1910. год.
У Варварину
Председници
Др Хранислав М. Јоксимовић
Секретар
Лазар Б. Богићевић
Милорад Прокић, трговац
Благајник,
Михајло Милетић
Чланови:
Владислав Вулић, председник општине села Варварин
Константин Жикић, председник општине варошице Варварин
Ђорђе Димитријевић, трговац
Миленко Богавац (Божевац)(?), адвокат
Миладин Качаревић, економ
Михајло Павић, економ.179
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Пролог 2.
ГОВОР Г. ЛАЗАРА Б. БОГИЋЕВИЋА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ
СТОГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА ВАРВАРИНСКОМ ПОЉУ, ПРИЛИКОМ ОТКРИВАЊА
СПОМЕНИКА ЈОВАНУ КУРСУЛИ НА ДАН 5. СЕПТЕМБРА 1910. ГОД(ИНЕ)
Ваше Величанство, Ваша Височанства, Ваше Преосвештенство, Ваше Екселенције,
уважена Господо Представници Њег(овог) Императорског Величанства Руског Цара и Царске Руске
Владе, Цењени Господине Грофе, Господо Министри и Великодостојници, Господо Посланици и
остала драга браћо.
Мени је у део пала та висока част да, у име Темнићана, по њиховој жељи и поверењу,
наредим откривање овога знака пажње, захвалности и љубави његове, овога споменика величине
јунаку Варваринскога Поља, најбољем мегданџији нашему, Војводи Карађорђевоме, Рудничанину
Јови Курсули, који је, пре стотину година, на данашњи дан прославио српско име.
Курсула је био тај велики јунак, који се, кроз кордоне своје браће Руса и Срба, пробио,
пројахао своју бедевију и излетао на мегдан јуначки узданици турске војске – Црном Арапину.
После толико раније добивених мегдана, ово му је био највећи, јер је крвца Црног
Арапина на Варваринском Пољу дигла највећу забуну и пометњу у огромну турску војску и допринео
у многоме овако сјајном успеху српског и братског руског народа.
После ове победе која је дошла десет дана доцније од исто тако сјајне победе у боју на
Јасикама, месту један сат удаљеном од Варварина, у коме је главни командант био Карађорђе,
разбијена и у Мораву изјурена војска турска није могла никако више да се прибере и прикупи.
Овде, код споменика, који уздиже то велико јунаштво Курсулино и остале наше браће,
одиграли су се ових дана језовити призори.
Једног старину од близу стотину година, једног старог ратника родом из ове околине,
довозили су два пута унуци његови да види споменик Курсулин. „Још то“, вели, „хоћу добро да
видим, па не жалим да умрем на рукама деце и унука својих, кад већ нисам био те среће да умрем на
бојном пољу.“
А због једног брата нашег из неослобођених крајева муку смо имали док смо споменик
(постављали), пошто је био потпуно умотан овим белим платном, које је сада скинуто.180
„Оставите га, љубазни Господине, тако у свему“, рекао ми је он, „јер ми је слатко да ме
овде, код отвореног споменика, још мало греје и надима на бољу будућност моје тужне на дому
браће, клија ово слободно српско сунце. Оставите ме да још само једанпут пољубим овај лепи
мермер, који велича славу и јунаштво. И верујте ми ово, Господине! Овако исто као што сте ви са
вашим Јовом Курсулом и осталим великим људима из доба устанка показали браћи Русима јунаштво
и пожртвовање и уверили их да су имали за кога напустити своје очеве, мајке, браћу и сестре и крв
проливати – проливаћемо га и ми, ако Бог да, пред вама и пред њима, јер и ми спремамо децу нашу за
велика дела. Понављам: Ако да милостиви Бог само, Господине!“
Жао ми је што не могу даље призоре ређати, јер је време кратко, а ја имам за дужност да
извршим један свети аманет Темнићана, који ево и извршујем. Обраћам се сени твојој, прослављени
јуначе Варваринског Поља, непосредно теби Јоване Курсула.
Тако ти љубави коју си према Српству гајио и тако ти јунаштва твога, баци се јоште
једном на рамена оној љутој твојој змији враној, да, онако гиздав и поносит као што си био пре
стотину година, када си на Варваринском Пољу Арапину главу одрубио, појури у галопу криз
божанства висине (?) и потражи великога Господара свога, Карађорђа, бившег арбитра боја на Јасици
и Варварину и врховног војводу нашег из првог устанка.
Војнички стани пред њега и замоли га нека прикупи око себе све оне велике људе наше
који имају заслуга за свој народ, па му онда пред свима њима, ово рапортирај.
Да се данас на овоме месту на коме је он, пре сто година, као вођа и глава првог устанка
врело стиснуо братску руку помоћи грофу Орурку, главном команданту руске војске, налазе један до
другог, унуци његов и Орурков.
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Реци му, да је Општински одбор тога места ценећи њихове заслуге и њихова јунаштва,
дао синоћ у свечаној седници, њихова дична имена најбољим улицама своје лепе, нове варошице.
Не буди скроман већ се похвали Вожду и Господару своме, да ти се, из признања према
твом јунаштву, открива данас споменик у Варварину, центру Пијемонта Србије и да тој свечаности
присуствује унук његов као Краљ Србије, а унук Орурков као Високи Гост нас Темнићана.
Помени му да су ту и Краљеви Синови, дични праунуци Његови и не заборави да му
кажеш, да се у средини Краљевске Породице, а окружен Митрополитом, Владом и
Великодостојницима нашим, налазе представници Његовог императорског Величанства, моћнога
Рускога Цара Николе и Руске Владе.
Реци му да данашњи дан празнује цела Србија, да по свим гарнизонима, школама и
црквама држе предавања која величају јунаштво и витештво српско и руско.
Али, шта се то дешава, Курсула?!
Ако се не варам, то Карађорђе, пун неког патритског узбуђења, устаје и прекида твој
рапорт, да би преко тебе, још данас упутио на унука свога, некадашњег војводу босанског Петра
Мркоњића и данашњег Краља Србије ове значајне стихове Звајеве:
„Дед унуку, унук сину,
Борац борцу довикује:
Где ја стадох–ти ћеш поћи!
Што не могох–ти ћеш моћи!
Куд ја нисам–ти ћеш доћи!
Што ја почех–ти продужи!
Још смо дужни–ти одужи!“
Захвали се Вожду за ову песмицу у име Темнићана и реци му да му је жеља испуњена и
да су стихови великог песника нашег из Војводине прочитани пред унуком и праунуцима његовим и
да су их они чули и разумели.
Продужи потом рапорт и саопшти даље Карађорђу, - да је принцип националитета, који је
у Европи остварен са својим националним устанцима, поздрављен од свих социјалних и политичких
теорија и покрета 18 века, прокламовао принцип који је створен у Италији и Немачкој – остао код
српског народа још неостварен само због тога, што га српски народ мисли најсјајније и најуспешније
да оствари.
Још само ово, Курсула.
Саопшти Вожду да се због тога ми Темнићани одужујемо спомеником пре теби, војводи и
мегданџији његовом, него ли њему вођи и души првог устанка, што сматрамо да се њему за велики
организаторски таленат и његове заслуге има да одужи цео српски народ. Али због једне ствари је
Темнић ипак данас пред њим горд и поносит, горд је и поносит што је искористио ову прилику да
први дâ свој скромни прилог за подизање тог великог споменика његовог, на месту које надлежне
особе доцније буду одредиле.
Због твојих јуначких заслуга и због тога што ћеш извршити овај свети аманет, Темнићани
ти, уз споменик пружају и свој мали дарак са лепога твога Варваринског поља. (Пружа једну
гранчицу пуну најкрупнијих јабука.) Љубав коју Темнићани гаје према теби (силна је и јака) онолико
исто колико је силно и јако Варваринско Поље које даје овакве плодове, овакве јабуке. А то поље
постало је оволико силно тек од оног доба, од како га је залила киша од оних гвоздених јабука, од
оних топовских зрна, која су некад фијукала око твоје јуначке главе, а данас ломе плотове наших
слободних, вредних земљорадника.
Прими ове јабуке, и једне и друге, декориши се и поноси се с њима горе на небеским
висинама, јуначе наш!
Слава ти!181
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Прилог 3
ЗДРАВИЦА Г. МУРАВЈЕВА НА БАНКЕТУ У ВАРВАРИНУ
Ваше Краљевско Величанство,
Његово Царско Величанство Господар Император благоизволео је наредити ми да будем
представник Царске владе на овој свечаности.
Ми смо сретни што је овај за Вас и за цео српски народ знаменити дан, уједно и дан
српско-руске свечаности. Ми смо сретни, што има једна могућност, да још једном кажемо, објавимо и
прогласимо да она осећања, која су пре сто година наше претке довела на обалу Мораве, живе и сада
у нама са истом оном снагом, да ће живети, ми смо уверени, у нашој деци и после сто година.
На бојном пољу родила се руско српска заједница, њу су крстили непријатељски мачеви.
Њој су певали звуци труба и звекет оружја. Њу је осветила проливена за отаџбину крв великодушна и
врела.
Сада су се прилике промениле. Разбуђен подвизима великога Карађорђа и његових
другова, српски је народ васкрсао своју стару слободу и славу благодарећи Свевишњем, прошле су и
беде ратне. И Русија и Србија живе сада у миру са свима својим суседима а на првом месту показују
се као искрени и Ваши и Наши непријатељи са Варваринсог Поља.
Руско српска заједница за последњих 100 год(ина) није се променила, она се само развила
и ојачала.
Оне ствари, које су се решавале на разбојиштима другарским радом војсака, сада се
свршавају на попришту мирнога рада срећних народа. На културној стази Русија и Србија иду
напоредо, спојени успоменама своје историјске прошлости, својом неугаслом вером у будућу
величину благородне словенске идеје.
Ваше Величанство,
Нисмо ми једино живи у овај мах у овој сали. Овде су сада и невидљиве сени Црнога
Ђорђа и других великих варваринских јунака. Они су овде међу нама у овом историјском моменту.
Нека и они присуствују овом данашњем нашем братимљењу, нека виде како потомци
довршују оно, што су они отпочели, како испуњавају завете својих незаборављених очева. Нека чују
како овамо допире поклич 150.000.000 поклича из Русије. Нека вечно живи успомена српских јунака.
Живела драга нам и братска Србија!
Да живи нследник Кара-Ђорђа, врховни вођа славнога српскога народа Краљ
Петар! 182
Пролог 4
ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ
БОЈА НА ВАРВАРИСНКОМ ПОЉУ
5. септембар 1810.-1910. год.
Године 1810. крену се на Србију две војске, једна из Босне преко Дрине, а друга из Ниша
па преко Делиграда удара на Крагујевац, коју је предводио Мехмед Рушид паша. Пошто је у
Крушевцу грдне јаде задао Србима крене се на Јасике, где је такође био страшан бој, а после
неколико дана одатле крене се к Варварину. Гроф Орурк одреди да се прави велики шанац. За 5 дана
буде ископан шанац за 10.000 људи и за 6 топова.
6. Септембра Мехмед Рушид паша пред напад на Србе каза Турцима:
- Ето, све се жалите како се Срби неће да бију у равници, већ на брдима. Ето из сад у
равници, де сад да видимо да ли заслужујете да једете царски хлеб.
Турци навале свом силом на Србе, али су увек били одбијени са великим губицима.
Турци се врате натраг да се одморе и што боље припреме за одсудни напад.
182
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Баш пред саму одсудну битку, на један дан, на средину бојишта – између српске и турске
војске изађе један крупан и страшан Туркешања на враном ату и држећи голу сабљу у руци, а рукави
су му били засукани до самих рамена и страшним гласом позивао је Србе да му на мегдан изађу, па
ни један Србин не имађеше јуначке куражи да му на мегдан изађе, па ни сам Хајдук Вељко, који је ту
био.
Карађорђе видећи ово, а бојећи се да му се страх код војске не повећа и не утиче рђаво на
будућу одсудну битку–беше љитит и пође по српској војсци тражећи Курсулу, који је позади војске,
иза бржуљака, био. Седео и на свој омиљени чибук одбијао густе колутове дима од дувана. Кад га је
Карађорђе опазио, бејаше радостан и ослови га:
- Брат Јово, брат Јово!
Курсула бејаше окренут леђима Карађорђу и кад чу његов глас, скочи на ноге и рече:
- Заповедај, Господару!
- Зар ти не видиш да Турчин нас на мегдан позива, па од оволико наших јунака неће нико
да му изађе на мегдан – да га смакне, него му се свима још и невешт чини. Мораћу сам, којекуде, да
идем и да пса ућуткам да не лаје.
- А где је, Господару?
- Ено га видиш у пољу – на ономе ату.
Курсула се попне на врх од шанца, чучне, метне руку више очију да боље види – погледа
и насмеја се, па рече:
- Та, Господару, зар овој „трти“ неће нико на мегдан да изађе?!… Опрости Господару, ја
га пре нисам нит` видео нит` чуо.
- Дајте ми „Стрину“ овамо! - Викну Јова на момке и они доведоше бедевију.
Курсула запали чибук, појаха „Стрину“ и пушећи, - све одом – полако мирно и прибрано
оде према турском мегданџији.
Кад дође близу Турчину, истресе чибук и остави га у чибуклук па на мах сукну с рамена
оштру палошину и јуначки из свега гласа узвикну:
- Држ` се Туре, ево ти Курсуле.
Полете управо Турчину. Турчин кад га виде уплаши се од његових закрвављених очију са
страшним погледом који леди и крв у жилама па тури сабљу у зубе и испали два пиштоља у Јову, али
Јова избегну вешто оба ударца, а кад то Туре опази окрену вранца и наже бежати у турски табор, али
га Јован на његовој брзој „Стрини“ сустиже пред самим турским логором и одсече му главу – баци је
у торбу и заједно са Турчиновим хатом врати се весео у Српски логор, где га Срби у Руси са највећом
радошћу дочекаше.
Турци су посматрали овај мегдан и кад им погину јунак викнуше Курсули:
- Машала, машала, кад се нађе јунак над јунаком. Елеисум тебе! И, олмах, ми га и не
жалимо, чим с мегдана побеже. – Ми имамо и бољих јунака.
Одмах за овим сутра дан Турци су напали на Србе свом силином од 45.000 војске, а бој је
трајао од јутра до мрака, али узалуд – нису могли ништа учинити. Срби су са 7.000 војске и 300 Руса
грдно надбили Турке и отели им 7 барјака, неколико топова и барута и стоке и протерали их преко
Јасике и Крушевца у Турску.
Ето шта учини храброст и силно јунаштво Курсулино.
Шта је било даље од Курсуле?
Србија се жртвовала (?) несрећне 1813 год. када је морала српска слава и оружје
потамнити. Нешто са неслоге онд. Српских старешина а нешто и са велике навале Турака. Срби су
почели страшно страдати.
Те године затекао је се Курсула на Делиграду, где је турска сила наваљивала да продре у
Србију. После тродневне битке на Делиграду једнога дана изиђе Курсула из великог шанца, у коме су
се Срби били затворили, на својој „Стрини“ и оде напред војводи Новаку Бошковићу, који је у једном
брнику имао шанац и ту је био као предстража Србима. Јова је био дошао код њега да се о нечему
договоре.
Како је био дигнут мост на шанцу Курсула није могао ући са кобилом у шанац већ је
сјаши и да је једном сејизу да је чува а он сам уђе Новаку у шанац. Док су се њих двојица у шанцу
договарали, наједанпут Серезлија паша нападе на Новаков шанац и опколи га. Курсула појури из
шанца да се дочепа „Стрине“, па њу не нађе где ју је оставио, јер на њој сеиз бејаше утекао, да не би
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Турцима у руке пао. Кад Курсула не нађе „Стрину“, немогући натраг у шанац и Новаку нагне у
велики шанац, но док је до свог шанца дошао тукући Турке добио је 17 грдних и опасних рана. Али је
једна рана била му најопаснија, јер је од копља – „бода“ била. Копље се било заломило и из ране
његове штрчало а Курсула га није дао вадити, него га тако са тим одломком копља кући понесу да би
жив дошао до куће.
Под тим смртним ранама Курсулу натоваре на воловска кола и жива га кући однесу а кад
је се видео са целом фамилијом и са истом се опростио, потражио је ракије да се напије, као што су га
и успут ракијом напајали, а тек после нареди да му се копље из тела ишчупа, а чим је то учињено,
испустио је своју јуначку душу – 16 августа 1813. године.
Пре него што ће Курсула умрети упитају га да ли за чим жали?
Курсула поћута и кад прибра мисли рече:
- Вала сам се добрих коња најахао и турскијех глава насјекао и ничега жељан нисам, али
ми је само жао моје старе мајке и жалим што ми се не деси „Стрина“, да се пасје вере сит насечем…
Курсула је укопан код Цветачке цркве и на гробу му стоји табла са овим записом:
„Овде почива Јова Курсула Војвода, који је храбри војник био… поживе 45 година.
Довежен рањен из Делиграда, престави се 16 августа 1813 год.
Курсула је био човек смеђе косе, бео у лицу, пуних образа, ретких и накострешених
бркова и обрва, широких плећа и у опште врло снажног тела. Био је мало и тврд на ушима.
Курсула је био од природе скроман, паметан, готово увек замишљен и ћуталица.
Курсула је био из реда оних јунака који су били понос и дика роду своме. Он је био
ватрено заузет за ослобођење своје Отаџбине и не само што се није плашио никакве непријатељске
силе, него поред тога није ни главе обратио на сласт господства и власти у својих другова. Њему је
била главна ствар да своју драгу Отаџбину види чисту од клетих зулумћара Турака, па нека се после у
њој слави влашћу и господством који год хоће од његове браће.
Кад смо чули за овакву и оволику храброст неустрашивог Јове Курсуле, а да би му одали
родољубиво признање за његово јунаштво и за рад свој. Узвикнимо:
- Слава нека је његову имену до века!
- Слава му!
- Слава погинулим борцима на Варваринском Пољу!
- Слава им!
7. I(?) 1910. год.183
Милан Ст. Недељковић

183

Београдски „Мали журнал“ / септембар 1910. Нисам сигуран да сам добро прочитао ознаку месеца.
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Раде Милосављевић, публициста
Јагодина

АНТОН ГОТФРИД ШУЛЕК, БОГОСЛАВ ШУЛЕК, БОГОМИР ШУЛЕК ИЛИ
(О НЕДОУМИЦИ У ВЕЗИ СА ДОКТОРОМ ШУЛЕКОМ)

К

ао прилоге за историју здравства у
Јагодинском округу, Историјски
архив Јагодина објавио је 2009. године значајну
едицију
ОД ЈОСИФА ПАНЧИЋА ДО
СПИРИДОНА ЈЕФТИМИЈАДЕСА 1847-1860.,
који су приредили мр Добривоје Јовановић и мр
Дејан Танић. (Корени 2009).
Од 108. до 151. странице те књиге налазе
се више докумената у вези са физикусом
Јагодинског окружја Готфридом Антоном
Шулеком. Попечитељство унутрашњих дела
актом од 27. јула 1851. године обавестило је
Начелство окружја јагодинског о његовом
постављењу. Доктор медицине и хирург г.
Готфрид Антон Шулек поставља се у
Правитељствену службу за физикуса Окружја
Јагодинског на једну годину дана, под оним
условима, као што су и друга лекарска лица у ту
службу примљена. Он је већ 5. јула исте године,
дакле пре него што је ту стигао наведени акт,
допутовао у Јагодину, заменивши на ту дужност
свог претходника др Малаћа. Од дана
Шулековог доласка рачуната му је и плата од
350 талира годишње. (Корени 2009, 108-109).
Пронађено је и објављено само неколико
извештаја које је Шулек поднео Начелству
окружја јагодинског. Али, већ у првом од њих од
3. октобра 1851. године др Шулек се потписује
као Богомир, а не као Готфрид Антон Шулек.
(Исто, 117), а такође и у извештају од 7. октобра
(Исто,115). Извештај од 3. октобра, као и у
другима, нпр. 15. новембра (Исто, 118-11), 30.
новембра (Исто, 120-121), 12. јануара 1852.
(Исто, 125), 15. јануара 1852. (Исто, 126), 1.
фебруара 1852. (Исто, 129), 14. фебруара 1852.
(Исто, 134), 15. фебруара 1852. (Исто, 135) и 5.
априла 1852. (Исто, 136), писани су српским
језиком и ћирилицом и 20. априла 1852. се
последњи пут потписује као окружни физикус др
Богомир Шулек. Из Београда је за његов рад
послат хируршки алат, који он није хтео да
прими, па је наређено да се пошиљка проследи
Начелству округа крушевачког. (Исто, 116).
Међутим, начелник окружја Јагодинског,
„почес. Ађут. Књаж. Подполковник Кавалир
Наумовић” (Јован) извештава 9. априла 1852.

Попечитељство унутрашњих дела о оставци
Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа,
коју је он писмено поднео „3. т.м. с којом
изјављује да никако више у доскорашњој служби
због неки важни узрока остати не може, молећи
да се од садње дужности у своје време разреши”.
Ту молбу је начелник послао Попечитељству у
оригиналу. (Исто, 138).
Како др Шулек (сада поново Готфрид
Антон!) подноси оставку пре него што је истекла
година дана, она је 10. маја 1852. прослеђена
кнезу на усвајање што је Александар
Карађорђевић прихватио. (Исто, 141-142). („Ја
одобравам да се именовани Шулек 5-га идућег
месеца Јуниа ове године, као дана кога
уговорение рока службе истиче, од досадашње
дужности разрешити и одпустити може”).
Извештај Начелства окружја јагодинског
Попечитељству финансија о уплати новца
Готфрида Антона Шулека, бившег физикуса
Јагодинског округа у Фонд удовица и сирочади
чиновника, поднет је 31. јула (Исто, 148).
За новог физикуса постављен је др Јован
Валента 16. јула 1852. под истим условима ка
Шулек. (Исто, 139-140), који је иначе поднео
прошеније (молбу) да му се неко место окружног
физикуса додели.
Фотографија Богомира Шулека (Исто,
119) била је иста као што је фотографија
Богослава Шулека у Енциклопедији Југославије
и Општој енциклопедији Југословенског
лексикографског завода.
Може се поставити питање ко је Богомир
или Антон Готфрид или Богослав Шулек, како
стоји у поменутим енциклопедијама. У едицији
Архива (Корени) нису дати било какви
биографски подаци.
Богослав
Шулек,
публициста
и
природословац, рођен је у Суботишту, Словачка,
20. априла 1816, а умро у Загребу 30. новембра
1895. године. Завршио је студије филозофије и
протестантске теологије у Братислави. Дописни
члан Друштва Српске Словесности био је од 21.
јануара 1862., дописни члан Српског Ученог
Друштва од 29. јула 1864. (Годишњак САНУ 110
за 2009., Београд, 2009., 90). Некролог Богослава
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Шулека објављен је у Годишњаку LXXXVII. Ту
нема ни помена о његовом боравку и раду у
Јагодини. Али, Енциклопедија Југославије (8,
1971. 273-274), пише да 1838. долази у
Славонски Брод код свог брата лекара, а 1839. у
Загреб где од словослагара постаје публициста.
Општа енциклопедија ЈЛЗ (8, 64, 1982)
даје
његову
кратку
биографију
(са
фотографијом) где, међутим, пише да је
полихистор и народни препородитељ. Завршио
је филозофију и богословију у Братислави и
1839. дошао у Загреб, где је радио као
словослагар у штампарији, а 1846. постао
уредник Гајевих новина. Ту су још наводи да
развија живу публицистичку активност и да
1866. постаје члан ЈАЗУ. За Шулеков живот
између те две године Општа енциклопедија
наводи да је 1842. објавио свој први изворни
прилог на хрватском језику. У потпуности је
прихватио назоре илиризма.
Своје мисли разрадио је у брошури ШТА
НАМЕРАВАЈУ ИЛИРИ?, који је 1844., због
цензуре, анонимно изашла у Београду и један је
од најважнијих списа за разумевање илиризма. У
раздобљу 1849-50. био је уредник Славенског
југа, опозиционог листа, који је забрањен.
Одредница о њему у обе енциклопедије га после
тога помиње тек 1858. године. О боравку у
Јагодини нема ни помена.

Апсолутизам Александра Баха укинуо је
1850. међу осталим, самоуправу жупанија, а
илирцима се није добро писало (Енциклопедија
Југославије 1/268-270). Постоји могућност да је
Шулек побегао у слободну Србију и у Јагодини
нашао привремено ухлебљење, што се у
наведеној литератури не наводи или то није
истина. Грађа о томе може се вероватно
проверити само у Хрватској.
Према томе, постоји дилема да ли је у
Јагодини 1851-1852 радио Богомир Шулек,
Богослав Шулек или његов брат!? А што се
промена имена тиче, у време илиризма је то била
честа појава, па је на пример Мађар Лудовик
Фаркаш променио име у Људевит Вукотиновић
(фаркаш на мађарском значи вук).
Како сам ја објавио књигу Јагодински
академици (Јагодина, 2009) у којој сам дао
податке за 22 особе чији је живот на било који
начин био везан за Јагодину, остаје дилема да ли
је том броју требало додати и – Шулека.
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

Душан Прица, Јоксим Радојковић
МИЈАЈЛОВА ЈАМА
Деспотовац 1984.

У

издању
ОО
СУБНОР-а,
Самоуправне интересне заједнице
културе у Деспотовцу и Историјског архива у
Јагодини 1984. године издата је књига
Мијајлова јама аутора Душана Прице и
Јоксима Радојковића. Како су аутори навели,
књига је посвећена „знаним и незнаним, чије
кости леже у овој природној гробници“. Даље
наводе да се „неће никада сазнати број жртава
које је прогутала Мијајлова јама, језиво
сведочанство суровог времена окупације и
помућене свести домаћих издајника и изрода,
грозни симбол четничког терора..“
Поред приказа догађаја везаних за Горњу
Ресаву у време Другог светског рата, у
публикацији се наводе бројне изјаве очевидаца
четничког терора везаних за Мијајлову јаму.
Њихове изјаве поткрепљене су фотографијама
спуштања у Мијајлову јаму и дна ове јаме
прекривеног људским костима
Број побијених и бачених у јаму, према
изјавама појединаца, чак се кретао око хиљаду,
што је свима свакако било претерано, и знало се
да је служило само у функцији пропаганде. Како
се даље у књизи наводи, до скора су се у
околини јаме могле наћи људске лобање и кости.
Многе од погинулих нико није познавао. Према
тврђењу аутора, поред домаћег становништва,
већи број савезничких пилота, Руса, Грка, Чеха и
Италијана убијено је и бачено у јаму.
Поред силних „истина“ свакако да су
жртве очекиване, јер се не би дозволило
истраживање јаме, које је извршено почетком
70-тих година прошлог века, приликом снимања
емисије „Караван“. Јама је иначе дубока око 160
метара и без стручне помоћи радника из
Ресавских рудника било је немогуће извршити
спуштање у јаму. Тада је извршено спуштање
телевизијске екипе, која је требалo да потврди
већ формирано мишљење о бројним злочинима.

Али срећом, осим скелета једног јелена, људских
скелета није било. То је најбољи доказ да
Мијајлова јама није била гробница ни једног
јединог човека.
Сви становници Горње Ресаве и целе
Србије сазнали су путем телевизије истину о
Мијајловој јами. И поред тог сазнања, после
десетак година поново се покрећу некадашње
тврдње о бројним жртвама везаних за Мијајлову
јаму. Тада су одједном пронађене изјаве
очевидаца бројних злочина, које су штампане у
овој књизи. То већ покреће многа питања. Да ли
су измишљена имена жртава? Ако нису, ко их је
убио ако то нису учинили припадници
Југословенске војске у отаџбини, односно
четници, и где се налазе њихови гробови? Како
су прикупљане изјаве сведока о жртвама
Мијајлове јаме, да ли принудом или свесним
лажима због идеолошке припадности?
Таква
упорност
у
доказивању
непостојећих злочина идеолошких противника
умањује или потпуно елиминише поверење у све
чињенице везане за Други светски рат на овим
просторима, а и шире, и на тај начин ствара
велике тешкоће у објективно сагледавање
прошлости. Изношење стравичних чињеница,
код оних који не знају праву истину ствара
ружну слику, не само о припадницима једне
војне групације, већ о читавом народу. На крају,
какав је подцењивачки однос према сопственом
народу, када му се доказује нешто супротно од
онога што је сазнао сопственим очима.
Одавно је требало ставити национални
интерес изнад идеолошког. Последице су врло
неповољне, и да не би биле још теже, ваља
једном завршити Други светски рат, или тачније
Братоубилачки рат и окренути се изграђивању
правих националних интереса.
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мр Томислав Петровић,
Јагодина

ПОСЛЕРАТНИ РАД И РАЗВОЈ
/Формирање Народне библиотке/
Апстракт: Даје се приказ развоја Библиотеке која има у почетку назив Књижница и читаоница ,
решавања смештајног простора , кадровских проблема и набавке књига . Књижница прераста у Народну
библиотеку која бележи године успона. Обнављају се и оснивају сеоске књижнице. Библиотека добија матичне
функције , врши се модернизација , научни скупови, саветовања, прелази се на електронско пословање.
Кључне речи: Књижница , читаоница , библиотека , књижни фондсеоске књижнице , популаризација
њиге , матичне функције, модернизација

П

о завршетку другог светског рата
1945. године, оснивају се и отварају
библиотеке свих типова у Србији и целој
Демократској
Федеративној
Југославији,
највише школских и јавних, али су отваране и
синдикалне и партијске библиотеке.Омладинска
блиотека у Јагодини је обновљена при Среском
синдикалном већу под називом Књижница и
читаоница Среског синдикалног већа и била је
смештена у приземљу зграде Народног
универзитета, што значи да је раније из Суда
пресељена у Омладински дом, а затим у зграду
Занатлијског дома, данас зграда Радничког
универзитета

Душан Веселиновић је један од првих
људи који је радио у новооснованој Књижници и
читаоници Такође неколико година у тој
Књижници и читаоници је радила и Љубинка
Урошевић учитељица, а онда је прешла у
библиотеку Учитељске школе.
Тада је председник Синдикалног већа
био Драгиша Милошевић.

У периоду 1951-1953. Библиотека је је
радила са прекидима. У то време раде у
Библиотеци учитељ Никодијевић (1951) /
непознато име /, Добрић Миодраг, службеник
СО водио је бригу о књигама (480) које је предао
Миодрагу Лазаревићу (1953), службенику
Пиваре и члану председништва Синдикалног
већа. Већ поменута Љубинка Урошевић још увек
ради у Књижници. (1954) Затим је наставила
рад у Учитељској школи као библиотекар
ГОДИНЕ УСПОНА
Године 1958. конституише се први Савет
Библиотеке и за председника је изабран
Драгољуб
Бабић,
професор.
Управник
Библиотеке је Мирослава Бошковић.
Покреће се иницијатива о формирању
Омладинске катедре при Библиотеци.
Библиотека почиње да организује
изложбе књига или штампе поводом разних
јубилеја. Формира се Клуб љубитеља књиге,
организује се Дечје поподне ради популарисања
књиге. Покреће се иницијатива за формирање
Пионирског одељења, претече данашњег Дечјег
одељења.
Први радник са високом школском
спремом је Милица Маширевић, историчар
уметности, која добија звање библиотекара.
Библиотека је у 1959.године имала у
свом фонду већ 14 000 књига, примала 25
наслова часописа и сву дневну и недељну
штампу, а услуге је користило 1 500 чланова.
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Народни одбор оштине Светозарево 24.
априла 1961. доноси решењео оснивању Народне
библиотеке у Светозареву.1
Народна библиоека је основана и радила
под истим називом још од 1956., решењем
Среског суда Среза Светозарево.
Народни одбор општине Светозарево на
седници од 13 фебруара 1961 .доноси Правила о
организацији и делокругу рада Народне
вбиблиотеке у Светозареву.2
Крајем 1961. године основан је пододбор
Друштва библиотекара НРС као и Подружница
библиотечких радника за општину Светозарево.
Вредно је истаћи да је уведено ново
целодневно радно време због повећања
интересовања читалаца од 8,00 до19,00 часова,
како се и данас ради. Број читалаца почиње
нагло да се повећава и достиже цифру од 2668
чланова . Годину дана раније 1960. године при
Библиотеци је основана Галерија самоуких
ликовних уметника-сељака . Већ наредне године
формира се Стручни савет Галерије и то у
следећем саставу:Јанко Брашић, Милица
Маширевић, Богомир Стаменковић и Бранислав
Јанковић.
Решењем
Народног
одбора
среза
Светозарева Народна библиотека одређена је за
матичну библиотеку среза а за управника је
именована Мирослава Бошковић. Библиотека је
тада имала пет стручних радника, једног
административног и једног помоћног радника.
Галерија самоуких ликовних уметника –
Светозарево решењем НО бр 02-6035/1 од 7.03
1963. среза Крагујевац постала је самостална
установа.3
Исте године Библиотека је увела систем
рада-покретне библиотеке /mobile libraru/ са
1
2
3

Решење бр. 01-4760/1-61, НО Светозарево ИАС
Решење бр. 01-4761/1-61, НО Светоѕарево ИАС
Статут Галерије, члан 2. Јагодина

циљем да што више приближи књигу
радницима, грађанима уопште удаљеним
насељима.Библиотека је из свог фонда издвојила
одређен број књига,набављен је комби-возило и
распоређена су два радника која су према
одређеном распореду пружали услуге радницима
у појединим већим јавним предузећима у граду
/Фабрика каблова, Елмос, Електродистрибуција,
Будућност/. За успешан рад на ширењу књиге
Среска матична библиотека у Светозареву је
награђена од стране Савета за културу НР
Србије. У то време гости Библиотеке су били
истакнути књижевниции књижевни критичари
као што су Десанка Максимовић, Мира
Алечковић и Петар Џаџић који је говорио о Иву
Андрићу, поводом додељивања Нобелове
награде.
У
оквиру
издавачке
делатности
Библиотека објављује књигу песама „Оргије на
Морави'' Драгана Глигоријевића-Јаре Лабуда,
професора Гимназије у Светозареву. И књигу
песама ''Сунце у срцу '' Драгомира Бодића из
Параћина.
Светозарево је у то време било познато
по развијености мреже сеоских књижница и
читаоница.не само у срезу већ и шире. Радило је
30 књижница, а у 19 су
радили плаћени
књижничари. На штампу је било претплаћено 25
сеоских књижница, набављају се листови и то:
Борба, Политика, Задруга, Комунист, Младост и
локални лист Нови пут.

За првог референта матичне службе која
врши увид и надзор изабрана је Верица Илић,
учитељица, дугогодишњи референт просвете и
културе НО среза Светозарево.
Школске библиотеке постају филијале,
односно
истурена
одељења.
Библиотеке.
Стручни радници Библиотеке сарађују и
обрађују
књижевне
фондове
школских
библиотека по Универзалној децималној
класификацији (УДК). У три школске
библиотеке у основним школама радили су
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стручни радници Библиотеке у одређене дане и
одређено време.
У циљу доступности књиге град је
подељен на три стамбене заједнице. У једној од
ових заједница радила је филијала Народне
библиотеке, односно достављани су кофери са
књигама
а
у
оквиру
функционисања
амбулантног система рада, да би се књига
приближила читаоцима у бази. Показало се да је
овакав систем рада повећао број корисника и
број прочитаних књига ..
Крајем 1963. године покренута је
иницијатива да се обнове књижнице у Бунару,
Белици, Слатини, Шуљковцу, Шантаровцу,
Међуречу и Мајуру, као и да се постави
књижничар у Винорачи, где већ постоји
књижница.
У 1964. години Библиотека је имала
2.975 уписаних чланова, а прочитано је 615
публикација.
У наредној 1965. години располагала је
фондом од око 22.000 књига, са огранцима овај
фонд је износио 34.000 књига. Формирано је
Дечје одељење и Одељење стручне књиге, јасно
су били профилисани фондови и читаоци.
Народна
библиотека
Светозарева,
налазила се у Улици Маршала Тита, бр. 4 у
згради која је била власништво породице
Таушановић. Зграда је подигнута 1910. године а
површина пословних просторија, која је дата
Библиотеци на коришћење, износила је 161,95
квадрата. 4
Поред тога, Библиотека је добила
уговором о закупу још 134 квадрата што значи
да је Библиотека имала на располагању укупно
295,95 метара квадратних .5
Библиотеком управља Савет библиотеке,
у ужем и ширем саставу, а непосредни
руководилац је био Милан Радојевић.
ГОДИНЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Те 1965. године интензивно се радило на
модернизовању рада Библиотеке, замењени су
стари двокрилни ормани и креденци витринама,
израђени су каталошки ормани по стандардима
Народне библиотеке Србије. Радило се на замени
старих каталошких листића, руком писаних.
Тиме је каталог постао функционалнији и
4
5

Уговор о закушу, 24.04.1961. НО Среза Светозарево,
ИАС
Уговор о закупу пословних просторија 10.01.1965.
ИАС

савременији. Извршена је и прерасподела
простора у корист Дечјег одељења и читаонице.
По укидању срезова 1967. укинуто је и
место референта матичне службе за библиотеке
на подручју Среза Светозарево при Библиотеци.
Оформљена је нова служба–референт за обраду
књига, што је било потребно, јер су књиге до
тада обрађиване на одељењима, често и са
знатним закашњењем .
Са
доласком
новог
управника,
Драгољуба Младеновића, дотадашњи управник
Милан Радојевић распоређен је на радно место
референта матичне службе за територију
општине. Ову дужност обављао је све до одласка
из Библиотеке 1975. на нову дужност
Као матична Библиотека за подручје
општине, Библиотека је радила на сређивању и
обради фондова по УДК систему у библиотекама
основних школа и у библиотеци Педагошке
академије где је обрада књига приведена крају и
завршена 1968.године
И у већим радним организацијама се
радило на сређивању књижних фондова.
Библиотека постаје члан Републичке
заједнице матичних библиотека а њен управник
Драгољуб Младеновић је изабран за члана
Републичког одбора. У исто време формирана је
Међуопштинска заједница матичних библиотека
Поморавља, ради координирања и унапређивања
библиотечке делатности.
Интересовање за књигу је све веће и на
крају 1968. године Библиотека је имала 3.122
члана, а сеоске књижнице укупно 1.380 чланова.
Одржано је саветовање „Радник и
књига''са циљем да се појачају активности на
пропаганди књиге и колективном учлањивању
радника у већим предузећима и фабрикама (
Фабрика каблова Јухор, Елмос и др. ) Фабрика
каблова је, на пример, по том основу учланила
својих 300 радника.
Крајем 1967. године у књижном фонду
Библиотеке је било 26.677 књига. У наредној
години је расходовано 776 књига, а набављено
нових 2.568. књига. На крају 1968. Библиотека је
имала 28.469 књига.
Била је претплаћена на 50 наслова
дневне, недељне и месечне периодике. Важнија
издања периодике се повезују и кориче ради
трајног чувања.
Ради се на лечењу књига, укупно је
повезано и поправљено 2.524 књиге и израђено
је 5.136 каталошких листића.

185

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
У 14 школа општине Светозарево има у
фондовима укупно 40.000 књига (три књиге по
ученику–на нивоу југословенском) Најбогатији
је фонд Учитељске школае са 16.000 књига и 3
500 бројева свезака часописа, затим Гимназија са
4.000 Књига, ОШ „Рада Миљковић“ са 4. 300
књига итд.
Године 1967. одлуком Савета Клуб
књижевника и љубитеља књиге прелази са
Радничког универзитета у Библиотеку и
трансформише се у Књижевни клуб Ђура
Јакшић. Одржавају се предавања, филмске
вечери, сусрети са књижевницима. Почињу
припреме за формирање завичајног фонда, од
штампарије се тражи достављање примерака
свих штампаних материјала који се односе на
завичај. Завичајно одељење води Љубинка Илић,
која се стара о прикупљеној грађи, сређује је и
обрађује.
Библиотека наставља да се опрема,
набавља паное (10) за изложбе слика,
фотографија и другог материјала.
Покреће
се
Билтен–информативно
гласило о раду Библиотеке а на радно место
књижничара информатора поставља се поменута
Љубинка Илић.
У то време се спроводи привредна
реформа и у циљу проналажења унутрашњих
резерви отказује се претплата на листове и
часописе који служе за разоноду и забаву:
Филмски свет, Илустрована политика, Дуга и др.
Књижевни клуб „Ђура Јакшић“ у
Светозареву по преласку 1967. у Народну
библиотеку наставља свој рад, региструје се,
урађен је печат, као и чланске карте, за
председника Клуба изабран је Милан Радојевић.
Клуб има Статут и фирму - натпис на згради
Библиотеке. Библиотека је у многоме допринела
даљем раду и развоју Клуба.
Почетком
1969.
године
Савет
Библиотеке доноси Програм прославе
100
годишњице свога постојања и рада (1869-1969).
На основу тада расположивих података
/*Архив Србије МПС IV 756-1870 Н 165 /
Библиотека је утврдила 1869. годину као
годину оснивања Читалишта у Јагодини. Каснија
истраживања су показала да је Читалиште
постојало и радило још 1851. године.
/*Стаматовић, Десанка, Читалишта у
Србији у XIX веку, Београд, 1984,стр../.
Овде дајемо кратак преглед развоја
читалаштва у Србији од оснивања првог
Читалишта 1851., преко Читаонице 1870.и Јавне
библиотеке 1909.и даље Грађанске читаонице

1911.а
затим
Народне
читаонице
и
библиотеке/УМУР-а/1923, развој тече даље
преко Омладинске библеотеке1944. Књижнице и
читаонице ССВ1945.Народне библиотеке1956.и
најзад до коначног званичног назива Народне
библиотекеи1961./Решење бр о1-/47601-61 Но
Светозарево, ИАС/
Програм прославе одвијао се кроз
активности:Централна свечаност (13. децембра
1969.), Изложба завичајне књиге и штампе,
Књижевно вече са књижевницима из Београда,
Књижевно вече са завичајним писцима, Свечана
седница Савета Библиотеке, Додељивање
награда и диплома, Изложба посвећена животу и
раду Ђуре Јакшића, Ликовна изложба Милана
Рашића и др
Поводом значајног јубилеја Библиотека
је наградила најактивније своје чланове-ученике
основних школа: 45 ученика посетило је
редакцију „Кекеца'', Музеј „25 мај'' и
Универзитетску библиотеку ''Светозар Марковић
у Београду. Екскурзију су помогли предузећа
Пивара и Јухор.
У оквиру акције „Месец књиге 69“,
поред осталог, организовано је , после
југословенског саветовања, и у Библиотеци у
Светозареву саветовање на тему Књига у селу.
У јубиларној 1969 години Библиотека је
у својим фондовима имала 32.000 књига и 3.770
чланова. Град је имао 27.000 становника, од тога
је 14 % чланство, што је знатно изнад европског
просека учлањених грађана у библиотеке општег
типа.6Али матична служба није запостављала ни
рад библиотека у мрежи
Политика од 4.јануара 1970. објављује
коментар под насловом „Поучни пример
Светозарева“
са
поднасловом
„Награде
књижничарима сеоских библиотека“. Аутор
Милан Радојевић пише да Општина има 30
сеоских библиотека, по чему спада у ред
општина са најразвијенијом мрежом библиотека.
Поводом
јубилеја
Стогодишњице
Библиотеке шест књижничара добило је награде
–сатове и то: Бисерка Стојановић из Доњег
Рачника, Милан Миладиновић из Кочиног Села
Драгослав Николић из Слатине, Радован
Деспотовић из Малог Поповића, Мирослав Илић
из Добре Воде и Живота Филиповић из Деонице.
За
најбољу
сеоску
књижницу
проглашена је књижница у селу Дубока, а
књижничар Радосав Момировић добио је
новчану награду. Такође су награђене књижнице
у Шуљковцу, Кочином Селу, Милошеву, Доњем
6
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Књига записника Савета Библиотеке, 1969.
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Рачнику и Бунару, као и књижничари: Бранко
Николић, Милан Милановић, Војислав Рајковић,
Бисерка Стојановић и Мирослав Симић, из
поменутих књижница.
Како многе библиотеке на селу нису
имале довољно књига Народна библиотека у
Светозареву је организовала 19 покретних
пунктова по селима и радним организацијама. У
настојању да сачува стручну и научну
литературу Библиотека формира Одељење
стручне књиге са Читаоницом. Књиге се користе
само у читаоници. Књижничар Слободанка
Миленковић распоређена је на послове и задатке
поменутог одељења, за приправника је
примљена у радни однос Анђа Вуковић,
наставник, распоређена у исто одељење. Донета
је одлука о увођењу петодневне радне недеље, с
тим што се уводе две радне суботе.
Акција „Месец књиге 71“ организована
је у знаку и у оквиру ''Књига и револуција''.
Донета је одлука о отварању књижнице и
читаонице у селу Мишевић. Народна библиотека
је поклонила једно коло Библитеке „Ластавица“
ДАЉИ РАЗВОЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ И
БИБЛИОТЕКАРСАТВА У СРЕЗУ
Крајем 1973. Збор радних људи у
проширеном саставу доноси одлуку да
Библиотека носи име Народна библиотека
„Радислав Никчевић'', по народном хероју који је
између два рата био књижничар Библиотеке.
Библиотека је за последње три године
увећала свој фонд за 10.552 књиге, а број
чланова се попеона 4.342. у том периоду
поправљено је и излечено 4.650 књига. На крају
1973. године у свим библиотекама на селу било
је 29.830 књига,набављено нових 1.551 књига и
било је 1719 читалаца чланова. Извршена је
претплата на 9 наслова штампе: Политика,
Илустрованa политика, Комунист, Народна
армија, Нови пут, Мала пољопривредна
библиотека, Село, Расковник и Добро јутро.
У 1975. години набављено је 4.309
књига, највише из области марксизма, дела
Светозара Марковића, приручника, стручних и
научних књига. На крају те године Библиотека је
имала фонд од 50.302 књиге и примала 76
наслова часописа и новина и 14 дечјих листова,
имала 4.852 члана (17% становништва оптине
Светозарево).

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ
БИБЛИОТЕКЕ
У периоду од 1968. до 1972. одвијају се
богате, разноврсне и интензивне културне
активности: 36 изложби књига, 14 књижевних
вечери, 10 литерарних такмичења и преко 60
литерарних
састанака,
3
такмичења
у
уметничком рецитовању, 4 наградна темата, 3
фото изложбе (100 година Библиотеке, Завичајна
штампа, Нобеловац Иво Андрић), 9 предавања за
матуранте, 9 фото новина, 11 уметничких
изложби слика и скулптура, радио емисије,
стручне екскурзије и др.
У оквиру акције „Месец књиге 73.“
отворена је у Дому омладине фото изложба
„Развојни пут Народне библиотеке Србије''.
Као посебна активност организована је
изложба „Иво Андрић и његово дело“ у
књижницама у Бунару, Глоговцу и Багрдану.
Поред ове изложбе организаване су и изложбе
наивних
сликара,
чланова
Галерије
у
Светозареву .
У
овој
години
Библиотека
је
организовала и изложбу књига „Дела Светозара
Марковића и књиге о његовом жвоту и раду“, а
поводом стогодишњице смрти овог великана.
Затим изложбу књига „НОБ у југословенској
књижевности“, „НОБ у књигама за децу“ и то
поводом
тридесетогодишњице
ослобођења
Југославије и победе над фашизмом.
На прослави Дана Библиотеке 23. јануара
1976. обележен је мали јубилеј 15-та годишњица
матичности Библиотеке у Светозареву, за
подручје општине.
У оквиру програма акције „Месец књиге
76“ гости су Мирослав Антић, Слободан
Марковић и Саша Трајковић, књижевници из
Београда.
У 1977. години Библиотека је набавила
4.020 књига, тако да је на крају године у
књижном фонду имала 56.326 књига. Још није
постигнут стандард - две књиге по становнику.
Те године је отворена специјализована
библиотека у Дому ученика и студената „Лабуд
Ђукић''у Светозареву.
У оквиру Сусрета села у Багрдану је на
свечан начин отворена прва спомен Библиотека
„Перица Милосављевић''. Ток свечаности је
снимала је Радио-телевизија Београд.
У Библиотеци у Светозареву преуређено
је Дечје одељење: монтиране су нове металне
полице, естетске и функционалне.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Почетком 1978. године почиње да ради
друга по реду спомен-библиотека у Новом
Ланишту која носи име Живадина Јанковића
Кума.
Народна библиотека Србије за изузетно
успешну сарадњу доделила је Библиотеци у
Светозареву Плакету, јединствено признање.
Стручни радници Библиотеке обрадили
су целокупни фонд школске библиотеке
Гимназије „Светозар Марковић“ у Светозареву
који износи 10.570 књига.
За најбољу сеоску библиотеку у 1977.
годиниу СР Србији проглашена је библиотека у
Бунару „Дина Танасковић“, књижничар спомен
библиотеке „Перица Милосављевић“ у Багрдану,
Бошко Милутиновић добио је трећу награду.
Организатори такмичења су били Културнопросветна заједница Србије, Радио–Београд и
Издавачко предузеће Нолит.
Успостављена је сарадња са Народном
библиотеком у Вуковару , братском општином у
Хрватској (1979).
У протеклој години набављено је
рекордних 7.683 књиге. На крају 1979. год.
Библиотека је имала на својим рафовима 63.973
књиге.
Организоване су три изложбе: у оквиру
Недеља културе Светозарева у Вуковару под
називом „Светозарево и Поморавље кроз књигу
и штампу“, затим у оквиру „Светозаревих
сусрета“ изложбу о Светозару Марковићу, као и
изложбу „Едвард Кардељ'', поводом његове
смрти.
На завршној свечаности акције „Месец
књиге 79'' отворена је спомен библиотека
„Беличка партизанска чета'' у Мајуру. Гости
програма су били Чедомир Брашанац, Божидар
Шујица и Драган Глигоријевић.
Народна библиотека у Светозареву је
1980. донела одлуку о установљавању Плакете,
која ће се додељивати појединцима, установама
и
предузећима
за
допринос
култури
Организована је и изложба под називом
„Мостови'' посвећена Иву Андрићу а у
организацији Народне библиотеке из Вуковара.
Гости вечери су били Драган Лукић, Божидар
Тимотијевић и Павле Угринов .
Библиотека у Шантаровцу проглашена је
за спомен библиотеку која носи име познатог
борца револуције Добриле Стамболић .
Библиотека има читаоницу и музејску збирку
фотоса.
За Дан младости отворена је специјална
библиотека
у
Електродистрибуцији
у

Светозареву и изложба књига „Четири деценије
од устанка и револуције''.
За награду за најчитанију књигу
предложене су: Писмо глава Слободана
Селенића, Круг Меше Селимовића, Калифорнија
блуз Милана Оклопчића, Докле гора зазелени
Михајла Лалића и АВНОЈ и Револуција
Нешовића –Петрановића.
Током
године
у
просторијама
Библиотеке приређено је више тематских
изложби :изложба књига писаца за децу,
изложба поводом годишњице Вукове реформе
(1847-1991, изложба дела завичајних писаца и
стална изложба нових издања.
Поводом годишњице Вукове победе
организована је трибина на којој су говорили
проф. Др. Милентије Ђорђевић, проф. др Никола
Цветковић, мр Виолета Јовановић и мр Јованка
Радић.
Поред тога Библиотека је организовала
низ промоција нових књига: „Мамац'' Давида
Албахарија. О роману је говорио Предраг
Марковић; „Солитерске приче'' Ивана Пудла о
којима су говорили Милорад Радуновић и мр
Томислав Петровић. „Антологијска проза''
Милана Р. Шарановића. Учествовали су Милан
Богавац, Милорад Блечић, Олга Савић и
Божидар Младеновић; о „Анђели''
Владимира Арсенијевића говорио је
Предраг Марковић; „Неки чудан мост'' Петра
Ракића представио је мр Томислав Петровић и
зборник дечје поезије јагодинских песника
„Шапутанка'' приредио и представио мр
Томислав Петровић.
У току године приређено је више
тематских изложби: Изложба књига Десанке
Максимовић, поводом 100 годишњице рођења,
Изложба књига поводом 800–те годишњице
постојања највећег и најзначајнијег светилишта
Хиландара, стална изложба нових књига и
продајна изложба ИП Светова из Новог Сада.
У
1998.
години
Библиотека
је
организовала више књижевних вечери и сусрета
са књижевницима: гости Библиотеке били су
чланови КК из Трстеника, промоција романа
Борислава Радосављевића „Ериксонови далеко''.
О роману је говорио Бајо Џаковић , промоција
збирке песама „Смиље“ Јелене Димитријевић о
којој је говорио мр Томислав Петровић.
Промоција збирке песама ''Поткровље мозга''
Предрага Пеце Стефановића о којој је говорио
Бајо Џаковић. Промоција књиге „Верске секте–
ловци на душе'' Биљане Ђурђевић Стојковић која
је уједно и била промотер.
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Гост Библиотеке био је и Милован
Данојлић, добитник НИН-ове награде за роман
„Ослободиоци и издајници''. О роману је
говорио Михајло Пантић .
Крајем године поводом Века образовања
учитељау Јагодини КК студената Учитељског
факултета и Народна библиотека у сарадњи са
Студентском организацијом приредили су
промоцију збирке дечјих песама јагодинских
песника „Шапутанка'' коју је приредио мр
Томислав Петровић а илустровао Пеђа
Трајковић. Књигу је представио приређивач а
сценски приказ извели су чланови Студентског
дечјег позоришта „Станиславски'' у режији
Сретка Дивљана. Организатор програма био је
Синиша Цветковић
Културно- просветна пропагандна акција
„Месец књиге '98'' је започета промоцијом књиге
прича „Цигана и друге приче'' Мирослава
Ристића. О књизи су говорили Драгољуб
Стојадиновић, мр Томислав Петровић и
Борислав Радосављевић .
Гост Библиотеке је био Давид Албахари
поводом објављивања његовог романа „Гец и
Мајер''. О роману је говорио Предраг Марковић,
књижевни критичар из Београда.
Најновију књигу песама „Песме о
сновима'' Баја Џаковића представили су Зоран
Богнар, песник и књижевни критичар из
Београда и мр Томислав Петровић .Песме је
читала Оља Јанковић, драмска уметница из
Јагодине.
Поводом 100 годишњице рођења
Десанке Максимовић Библиотека и Гимназија
приредили су „Вече Десанке Максимовић''. О
личности и делу песникиње говорио је проф. др
Михајло Пантић из Београда.
На традиционалном такмичењу за
награду „Јара лабуд'' прву награду је добио
Милош Петровић, ученик Гимназије.
Управни одбор Библиотеке усвојио је
елаборат о прославии обележавању 150 година
Читалишта у Јагодини 100 година Јавне
библиотеке у Јагодини(1851-2001).
На Дан Библиотеке-23 јануара гост
библиотеке био је Милован Витезовић,
књижевник из Београда. О аутору и његовим
делима говорили су Петар Пијановић, књижевни
критичар из Београда и Живорад Ђорђевић,
песник из Јагодине.
Установе у култури у Јагодини у време
НАТО агресије су на својим протестним
скуповима речју, песмом и сликом пружале
отпор непријатељу. Библиотека је у ратним

условима непрекидно радила, пружала услуге
својим члановима и организовала вече
патриотске поезије.
Народна библиотека и Културнопросветна заједница
Параћина у оквиру
културолошког
пројекта
„Јухорско
око''
организовали су отворену трибину „Антиратна
поезија у листу Нови пут''; критички осврт дао је
мр Томислав Петровић.
На Дан Библиотеке-23. јанурара гости
програма су били Чедомир Мирковић и Срба
Игњатовић , књижевници.
Антологију љубавне поезије Поморавља
представили су публици Бајо Џаковић, уредник
и мр Томислав Петровић, књижевни критичар,
уз музичку пратњу Предрага Стефановића.
Водитељ Реља Милановић.
Збирку песама Томислава Петровића
„Кристали'' представили су читалачкој публици
проф. др Никола Цветковић и Милорад
Радуновић, песник и књижевни критичар из
Јагодине уз пратњу музичке групе Сенке Томић
и студената-рецитатора Учитељског факултета.
НАУЧНИ СКУП, САВЕТОВАЊА
У Народној библиотеци је 1973. одржан
први пут у нашој земљи научни скуп о
проблемима библиографије. У оквиру завичајног
фонда оформљена је библиографија знаменитих
личности са подручја општине Светозарево.
Извршни одбор Заједнице матичних
библиотека Србије, заједно са Скупштином
општине Светозарево и Народном библиотеком
Србије организовао је Саветовање 5. маја 1972.
са темом Актуелна питања остваривања
Програма развоја библиотекарства у Републици,
са посебним освртом на могућност стварања
региналног библиотечког система за средње
Поморавље, а на основу пројекције развоја
комуналног система библиотечко–информативне
делатности општине Светозарево.
За ово саветовање припремљен је Нацрт
пројекта који се базирао на урађену Пројекцију
развоја комуналног система библиотечкоинформационе делатности општине Светозарево
за период 1971-1980. и Програма развоја
Народне библиотеке у Светозареву за 19711975.годину.
Претходно су били одржани Сабор о
библиотекарству у Београду и Конгрес културне
акције
у
Крагујевцу.
Саветовањем
су
председавали Светислав Ђурић, управник
Народне
библиотеке
Србије,
Мирослава
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Бошковић, секретар МБС и начелник Одељења
за унапређење библиотечке службе Народне
библиотеке Србије, Димитрије Ђурић, управник
Народне библиотеке у Ћуприји и Бранко
Ђурђулов управник Библиотеке града Београда.
Раније већ формирано тзв „научно
одељење'' има у свом фонду 320 наслова
приручника, Б –фонд, први примерак , књижни
фонд до 1941. завичајни фонд, фонд старе и
ретке књиге, периодику и ситан библиотечки
материјал.
У последње три године прикупљено је
300 књига за завичајни фонд, ради се завичајна
библиографија о штампаним књигама у
Светозареву, о локалној штампи и књигама које
се односе на Светозарево. Поред тога води се
картотека доктора наука, књижевника, редитеља,
глумаца и поблицициста који су рођени у
Светозареву или га сматрају својим завичајем.
Ради се и на ретроспективној и текућој
библиографији.
У јубиларној 1969. Библиотека је добила
јавно признање за свој дугогодишњи успешан
рад и резултате рада: Диплома града Светозарева
Скупштине општине. Бисерка Стојановић,
књижничар у Доњем Рачнику, проглашена је за
најбољу
жену
књижничара,
Радосава
Миомировића, књижничара у селу Дубока,
Културно-просветна
заједница
Србије
прогласила је за најбољег сеоског књижничара у
1970. години.
Године 1973. „за постигнуте резултате у
ширењу утицаја књиге“ Народна библиотека
Светозарева је од Заједнице библиотека Србије
добила награду „Миодраг Панић–Суреп'',
највеће признање у библиотекарству
КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ- ВИД
ПОПУЛАРИСАЊА КЊИГЕ
Библиотека организује низ успешних и
занимљивих
књижевних
са
многим
књижевницима-уметницима ијавним радницима
,као што је сусрет са др. Сашом Божовић ,
писцем популарне и у 1980. –тој години
најчитаније књиге у Србији „Теби, моја
Долорес'', који је био посебно дирљив и врло
посећен
Библиотека
је
била
домаћин
међурепубличког
дводневног
саветовања
библиотекара Србије и Македоније.
Успостављена је сарадња са библиотеком
побратимске општине Словенска Бистрица . Том
приликом извршена је размена поклона од по
100 књига.

На крају 1981. Библиотека је имала у
фондовима 73.257 књига. У тој години
набављено је 3.147 књига и уписано је 5.484
члана. Коначно је постигнут стандард 2 књиге по
становнику општине.
Осам сеоских књижница и читаоница
имају статус спомен библиотеке, са споменобележјем,без правног основа .
Матична служба и радници Народне
библиотеке из Светозарева у току године
организовали су у сеоским библиотекама
следеће активности: две књижевне вечери, једну
културно забавну приредбу, и ликовне изложбе,
три предавања, један историјски час, две
изложбе књига и четири литерарна састанка
ученика основних школа .
За најбољег књижничара проглашена је
Илић Милосија из Глоговца, друго место освојио
је Бошко Милутиновић из Багрдана, а треће
место и трећу награду добио је Николи
Драгослав из Слатине.
У 1981. години Библиотека је обележила
неколико јубилеја: 90-то годишњицу рођења
Јосипа Броза Тита, 150 година постојања
Народне библиотеке Србије и 150-то годишњицу
рођења Ђуре Јакшића .
Гости књижевних сусрета били су Мирко
Петровић, Владимир Стојшин , Добрица Ерић и
Саша Трајковић .О делуЂуре Јакшића Говорио
је др Јован Деретић а стихове казивао Стојан
Дечермић, првак Југословенског драмског
позоришта, Београд, а организована је и изложба
књига у Српској Црњи, родном месту Ђуре
Јакшића.
О књизи Берачи звезда говорио је др
Тоде Чолак, а стихове су говорили сам аутор и
Јасмина Шумар.
Реализација Програма рада за 1983.
годину била је у знаку јубилеја 40 година од
другог заседања АВНОЈ-а и 40-та годишњица
битака на Неретви и Сутјесци и 150-то
годишњица рођења Јована Јовановића Змаја
У сарадњи са Гимназијом у Светозареву
и Народном библиотеком Србије организована је
изложба посвећена Јовану Јовановићу Змају.
На промоцији романа „Недођин'' Марка
Младеновића говорили су књижевни критичари
из Београда Милосав Мирковић и Чедомир
Мирковић.
Народна библиотека у Светозареву била
је домаћин успешног Републичког саветовања
Заједнице библиотека Србије на тему Спомен
библиотеке и посебне библиотечке јединице
(легати).
Библиотека
у
Светозареву
је
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јединствена у Србији по броју спомен
библиотека у својој мрежи .
На крају 1983. године Библиотека је
имала 76.478 књига у својим фондовима и 5.232
уписаних читалаца-чланова.
У галерији Завичајног музеја одржано је
књижевно вече са песником Слободаном
Павићевићем из Крагујевца и Бајом Џаковићем
из Светозарева. Разговор са песницима водио је
Жикица Јовановић, новинар и сликар из
Светозарева.
У сали комерцијалне зграде Индустрије
каблова Светозарево одржано је књижевно вече
са књижевницом Јаром Рибникар из Београда и
Слободаном Жикићем из Светозарева. Разговор
водио Раде Милосављевић, новинар из
Светозарева.
Располаже следећом опремом:73 полице,
10 ормара и 26 столицаУ Библиотеци ради 15
радника , од тога 11 стручних.
Библиотека се налази у згради површине
380 квадратних метара у улици Маршала Тита,
бр 4. Библиотека је због недостатка простора
била присиљена да измести целокупну
периодику и одложи на чување у Историјски
Архив Светозарева. Читаоница Дечјег одељења
располаже само са 4 места а читаоница за
студијски рад има укупмно 16 места. Све службе
(5 радника) раде у простору од 18 квадратних
метара.
Народна библиотека Србије на на
свечаности 6. априла сваке године проглашава
најчитанију књигу у претходној години а на
основу података из библиотека Србије
У 1984. години Библиотека увећава свој
фонд за 3.000 књига уписује преко 5.000
читалаца и претплаћује се на 50 наслова
периодике.
У
оквиру
културних
активности
Библиотека ће обележити 100 годишњицу
рођења Века Петровића.
У наредној 1985. години у оквиру
манифестације Дани Светозарева у Вуковару
организована је изложба “ Стара и ретка књига
из светозаревачких збирки. ''
Током исте године Библиотека је
организовала обележавање два значајна јубилеја:
125 година од рођења Војислава Илића и 75
година од смрти Лазе Костића.
У наредној 1986. Библиотека је уписала
5.000 чланова, укупно је набавила књига 4.490,
упутила 2.000 опомена за невраћене књиге и
извршила заштиту 5.000 књига.

Поред постојећих огранака отварасе и
огранак у Медицинском центру и Пивари.
Сеоских књижница је било укупно 30, а
непрекидно је радило 29 књижница.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Библиотека почиње интензивно да се
бави издавачком делатношћу 1986. и доноси
одлуку о штампању заједничке збирке песама
„Ипак''
Слободана
Жикића,
Живорада
Ђорђевића и Звонимира Костића. Поред ове
збирке Библиотека је објавила још две збирке
песама: Драгана Глигоријевића и Добриле
Станимировић.
Донета је одлука 26. 09. 1986. о
установљавању награде за најбоље остварење у
литерарном стваралаштву ученика средњих
школа „Јара Лабуд'' која се додељује на завршној
манифестацији акције ''Месец књиге'' сваке
године.
У 1987. години Библиотека координира
рад у 55 библиотека (у школама, месним
заједницама и радним организацијама са близу
100 000 књига). Сама матична библиотека има
око 90.000 књига и 5 000 чланова-читалаца.
Највеће
републичко
признање
у
библиотекарству, награда „Милорад Панић
Суреп'' додељена је Анђи Вуковић, вишем
књижничару Библиотеке, за постигнуте изузетне
резултате у развоју библиотекарства.
У овој години Библиотека је свечано
обележила 200-ту Годишњицу рођења Вука
Караџића, великана српске културе.
Средином 1988. године започета је
ревизија целокупног књижног фонда која ће се
наставити и завршити у наредној години,
упоредо радећи са странкама.
Почетак акције „Месец књиге'' обележен
је свечаним отварањем спомен библиотеке
„Коча Анђелковић'' у Кочином Селу а поводом
200-те годишњице Кочине крајине.
У 1989. години Библиотека је уписала
3.000 чланова и издала на читањеоко 6.000
књига у 8 сеоских библиотека где не постоје
стациониране библиотеке.
Библиотечки
огранци у
Фабрици
каблова, Јухору, Ресави и Електродистрибуцији
су уписали 600 читалаца и издала на читање око
500 књига.
На крају 1990. године Библиотека је у
својим фондовима имала 96.303 књиге. Само у
тој години набављено је 2.444 књиге. Уписала је
3.426 читалаца, издала на читање својим
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члановима 65.987 књига. Претплата је извршена
на 40 наслова периодике а од тога је издато на
читање 8.114 листова и часописа.
Поводом Дана Библиотеке 23. јануара
гост програма је био књижевник и рецитатор
Рале Дамјановић. Током те године организовано
је више књижевних вечери на којима су гости
били Брана Црнчевић, Јован Радуловић,
Антоније Исаковић, Петар Џаџић, као и чланови
Књижевног клуба „Ђура Јакшић''у Светозареву.
У овој години радило је 8 сеоских
спомен библиотека и 20 сеоски књижница и
читаоница.
Последњих 10 година од 1980. због
недостатка финансијских средстава књижни
фонд Библиотеке стагнира .У периоду од 1970
до 1980. знатно је више издвајано финансијских
средстава за набавку књига
ПРОСТОРНИ ПРОБЛЕМИ
Питање простора Библиотеке датира од
1946. и даље веома изражен и у ту сврху су
вођени током 1991 бројни разговори у којима су
учествовали председник СО Светозарева Јован
Цветковић, управник НБ Србије, Миломир
Петровић, архитекта Ана Церанић и начелник
развојног сектора НБ Владимир Јокановић.
Због изградње пословног простора
„Жир'' отуђен је 1990. део простора Библиотеке
површине 70 метара квадратних. На име тог
отуђеног
простора
Скупштина
општине
Светозарево преноси на трајно коришћење
Библиотеци пословни простор
„Базар'' од 153,03 квадрата. Због
недостатка средстава да адаптира, уреди и
опреми поменути простор, издаје га у закуп на
пет година Привредној приватној банци у
Светозареву.
Библиотека је имала у својим фондовима
90.000 књига kоје су смештене у 380 квадрата
корисног простора (потребан простор 2.500
квадратa ).
Инвеститор пословног простора „Жир''је
преузео обавезу да реновира 120 метара
квадратних у суседном здању које Скупштина
општине раније откупила од породице
Марковић. Скупштина општине је за потребе
Библиотеке откупила од породице Марковић
породичну зграду на спрату и подрум у улици
Маршала Тита бр. 2. Са новом површином
пословног простора од 169 м Библиотека је

имала на трајном
квадратних.укупно.7

коришћењу 510 метара

Трговинско
предузеће
Морава
обезбедило је опрему (10 великих столова, 50
столица и два радна стола). Житомлин и
Поморавка такође су учествовали у опремању
новог простора.
Поред нове опреме извршена је
реконструкција: поправка кровова, фасаде,
подова и таваница, уведене су нове водоводне и
електричне инсталације и инсталације за
централно грејање.
Почетком 1992. године извршено је
преуређење Библиотеке, створени су много
повољнији услови за рад и развој Библиотеке.
Библиотека је добила читаоницу са 50
читалачких места и лепо уређен амбијент за
културне
активности.Број
читалаца
је
утростручен, никад више није било публике на
књижевним вечерима, никад више читалаца,
насупрот кризи која је све више ескалирала. Хит
књигебиле су у то време Ефемерис Дејана
Медаковића, Зелена чоја Монтенегра Моме
Капора и Зуке Џумхура, дела Милорада Павића,
Светлане Велмар Јанковић и Слободана
Селенића.
СТАТУС ОКРУЖНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Као и протеклих година Народна
библиотека је и у 1993.год. пуну пажњу
посветила активностима на даљем обогаћивању
књижног
фонда,
периодике
и
осталог
библиотечког материјала .
Укупно је набавила у овој години 1519
књига, од тога куповином 914, средствима
спонзора 529, средствима из буџета и из
соствених извора 385, откупом Министарства
културе 381, поклон читалаца 121, поклон
аутора и издавача 41 и замене за изгубљену
књигу 62 књиге.
Због тешке материјалне ситуације
Библиотека се више него ранијих година
ангажовала на обезбеђивању спонзора и
донатора чијим би се средствима финансирала
набавка књига, опреме и организовања
књижевних вечери. Библиотека је управо из
ових извора успела да крајем године изврши
набавку најсавременије рачунарске опреме.
Поред опреме набављени су и најновији
међународни програми, специјално рађени за
7
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библиотеке, прилагођени у рефералном центру
Народне библиотеке Србије. То је омогућило
Библиотеци да постепено прелази на савремено
и модерније електронско пословање.
У овој години је укупно уписано 3669
читалаца и издато је на читање 78056 књига.
Библиотека је према књизи инвентара имала
100.010 књига. Белетристика:страна књижевност
-25684 књиге, домаћа књижевност 26.840 и дечја
књижевност 21.633 књиге.
У
просторијама
Библиотеке
организоване су две пригодне изложбе књига и
то
поводом
100
годишњице
Десанке
Максимовић и поводом 100 годишњице рођења
Милоша Црњанског.
Нарочита
пажња
је
посвећена
промовисању завичајних књига и аутора : Баја
Џаковића, Боре Радосављевића, Живорада
Ђорђевића,
Раде
Стефановић,
Добриле
Станимировић и Слободана Жикића.
Због недостатка материјалних средстава
прекинута је традиција такмичења за најбољу
сеоску библиотеку и најбољег сеоског
књижничара.
Ток акције „Месец књиге ''интензивно су
пратила средства информисања а нарочито
Радио-новинско издавачко предузеће „Нови пут''
и дописништво Радио-телевизије Србије из
Јагодине.
У текућој години укупно је радило 19
сеоских књижница (6 спомен библиотека и 13
књижница). Из године у годину смањује се број
читалаца због неадекватних услова рада и због
недовољног броја књига и застарелог фонда.
Изузетак чине Библиотеке у Бунару и Глоговцу,
као и Библиотека у Дубокој, захваљујући
разумевању месних заједница.
Посебно треба нагласити да је
библиотека у овој 1994. у знатној мери
обогатила књижни фонд . У овој години
набављено укупно 4 086 књига, највећим делом
средствима из буџета 3.149 књига. Број
уписаних читалаца (2919) је у благом паду као и
број укупно издатих књига на читање (70.406).
На крају године у фондовима Библиотеке је било
104.036 књига.
Библиотека је у овој 1994. години у
оквиру
својих
редовних
активности
организовала две пригодне изложбе. Прва је
била посвећена сећању на нашег познатог и
омиљеног писца Бранка Ћопића. Друга је
посвећена обележавању 50 година рада
издавачке организације „Просвета''.

На 18 књижевних вечери учествовали су
познати књижевници и књижевни критичари из
Београда, Поморавског округа и саме Јагодине.
Посебну сарадњу у организацији и и промоцији
књига и књижевних вечери Библиотека је
остварила са члановима Књижевног клуба „Ђура
Јакшић ''из Јагодине.
Манифестација „Месец књиге '' отворена
је књижевном вечери на којој су учествовали
петоро најпознатијих књижевника и критичара
који су своја дела објављивали у Издавачко
предузеће „Просвета''.
Библиотека је наставила започету праксу
да колективно посећује Међународни сајам
књига у Београду и да том прилком уговара
набавку нових књига из текуће продукције.
У овој години ради 18 сеоских
библиотека. Месна заједница села Добока
уредила је потпуно нов простор за рад сеоске
библиотеке. И у месној заједници Главинци
простор библиотеке је врло квалитетно
адаптиран и уређен. У библиотеци месне
заједнице Кочино Село радници Народне
Библиотеке извршили су комплетно сређивање
књижног фонда и обуку књижничара за рад.
Ту 1995. -ту годину Библиотека је
завршила са 106.316 књига у својим фондовима
што представља 1,37 књига по глави становника
у општини (стандард је 1,50 књига). Од
планираних 6.000 књига купила је 2.280.
Народна библиотекаје у 1995. примала
12 новина и 27 наслова часописа. Укупно је
имала 2.349 уписаних чланова, на читање су
позајмљене 62.664 књиге, у процентима 60% од
укупног фонда.
МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ БИБЛИОТЕКЕ
Ступањем на снагу новог Закона о
библиотечкој делатности започело је деловање
Народне библиотеке у Јагодини као матичне
библиотеке за свих шест општина Поморавског
округа. Најважнији задатак у вршењу матичних
функција био је припрема за упис у регистар
свих библиотека. Све библиотеке извршиле су
пререгистрацију код Привредног суда у
Крагујевцу сходно новом закону.
Библиотека у Јагодини врши увид и
надзор над радом 6 општинских библиотека, 33
школске, 4 специјалне и 16 сеоских библиотекс.
У оквиту културно образовне активности
Библиотека је организовала изложбе књига и то
из Завичајног одељења ''Манастири Србије ''.
У 1995. години промовисано је седам
нових књига, пре свега завичајних писаца(
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Записи Раде Стефановић, „Лестве'' Ненада
Стефановића, „Несвакидашње приче'' Зорице
Глигоријевић,
„Поморавски
сатирични
афоризми''
Александра
Добросављевића,
„Гласови из сна'' Ратка Стоиловића, Књига
карикатура
Александра
Урошевића,
Ретроспектива десет година „Српског пера ''.
Поред
промоција,
Библиотека
је
организовала књижевне сусрете са Драгославом
Михаиловићем,
Драганом
Јовановићем
Даниловим, Симоном Симоновићем, Миодрагом
Петровићем, а представљена је и књига Николе
Цветковића, професора Учитељског факултета у
Јагодини.
Нова територијална подела на округе
условла је и одређивање библиотека које ће бити
матичне за округ. Средином 1994. године
Министарство културе Републике Србије својом
одлуком Народну
библиотеку
„Радислав
Никчевић'' у Јагодини одређује да врши матичне
функције за библиотеке Поморавског округа,
тиме добија статус окружне библиотеке.
Проблем простора (500 квм) постаје све
израженији и у многоме отежава рад
Библиотеке, функционисање њених служби и
даљи њен развој.
Библиотека има на располагању само
један
персонални
рачунар,
скромних
меморијских могућности, што је недовољно у
односу на потребе.
На крају наредне 1996. године
Библиотека је у својим фондовима имала 108.212
књига, што представља 1,40 по глави становника
у општини. План набавке је испуњен са 34% јер
је Библиотека набавила само 2.059 књига.
Министарство културе је путем откупа
поклонило 412 књига; 243 књиге су поклон
читалаца и аутора или издавача.
Укупно је у овој години уписано 2.497
чланова . Незнатно је повећан број у односу на
претходну годину.
На подручју Поморавског округа постоји
око 50 библиотека и књижница, које по новом
закону имају статус библиотечких јединица и о
њима се води посебан регистар. У тај регистар у
овој години уписано је 47
јединица: 38
школских библиотека, 1 специјална и 8 сеоских
библиотека и књижница.
У општини Јагодина ради 17 сеоских
библиотека али услове за упис у регистар:
Глоговац, Бунар, Дубока, Главинци, Белица,
Доњи Рачник, Кочино Село и Шуљковац.

Остале библиотеке раде у неадекватним
условима са књижним фондом испод 1.000
књига.
Средином ове 1996. године дошло је до
кадровских промена. После оставке дотадашњег
директора Александра Тишме за новог
директора Министарство културе је именовало
новог директора мр Томислава Петровића.
Непосредно после именовања конституисан је
колегијум директора поморавских библиотека
који тромесечно заседа и разматра најважнија
питања из рада библиотека.
Током године отворене су две тематске
изложбе: „Живот дело Живка Јевтића '' чију су
књигу „Самосвести Постојање Присност'' издале
библиотеке у Крушевцу и Јагодини и пригодна
изложба књига in memoriam Петру Џаџићу и
Александру Поповићу.
У овој години одвијала се жива актиност
на промовисању нових књига : ''Сарајевска
раскршћа ''др. Момчила Мирковића, уз учешће
гостију из Београда Мирослава Перишића и
Владана Јовановића, затим је представљена
антологија поморавског сатиричног афоризма
Писање уз ветар, приређивача Александра
Радосављевића о којој су говорили Бајо Џаковић
и Слободан Жикић. Организовано је и књижевно
вече новопримљених чланова КК „Ђура Јакшић''
(Жикица Јовановић, Душан Аничић, Јасмина
Трифуновић, Мира Стојковић и Животије
Вучковић) Јагодинској публици представљена је
и нова књига песама ''Вирине неба'' Миомира
Лакићевића, а у оквиру манифестације Српско
перо приказано је стваралаштво Драгана
Драгојловића. Значајно место имала је и
промоција сабраних дела Живка Јевтића,
неоправдано заборављеног завичајног писца у
којој су учествовали др Радомир Батуран, мр
Милан Радуловић и др Слободанка Пековић.
У оквиру акције „Месец књиге '' одржана
је промоција песама „Живо небо'' Баја Џаковића.
О књизи су говорили Милета Аћимовић Ивков и
Мирослав Димитријевић. Затим је представљена
нова збирка песама „Прва љубав'' Раде
Стефановић о којој је говорио мр Томислав
Петровић.
У оквиру акције „Учимо да волимо
књигу'' у организацији Библиотеке посетили су
Дечји
вртић
„Пионир''песници
Селимир
Милосављевић, Рада Стефановић и Милорад
Радуновић.
У погледу техничке опремљености
ситуација се нешто променила у позитивном
смислу односу на 1995. годину, наиме
Библиотека је добила од Министарства културе
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један рачунар ПС 586 , што је донекле ублажило
потребе али је још увек недовољно за потпуну
аутоматизацију пословања.
Крајем 1997. изведени су радови на
санацији, реконструкцији и адаптацији зграде
Библиотеке и на тај начин објекат је у
потпуности зсштићен од даљег руинирања а
тиме су створени услови за безбедније чување
библиотечке грађе и повољнији услови за
вршење библиотечких функција.
На
плану
техничког
опремања
Библиотека је чинила значајне кораке: извршена
је набавка 6 рачунара а укупно у мрежи сада има
8 рачунара, што је омогућило да се интензивније
ради на електронској обради књижне грађе,
односно формирање базе података

У току манифестације „Месец књиге ''
организоване су промоције романа „Голи'' и
књиге критика „Раније речено''. Мирослава
Ристића. У програму су учествовали Драгољуб
Стојадиновић, Слободан Жикић, а гост вечери је
био Томислав Трифуновић, првак Народног
позоришта из Ужица.
Најновији роман „Легенда о Луни Леви''
Гордане Кујић представио је публици Милета
Аћимовић Ивков.
Подстичући вредно и значајно књижевно
стваралаштво завичајних писаца Библиотека је
организовала промоцију најновијег романа
„Затрована земља'' Станоја Максимовића .О
роману су говорили Драгољуб Стојадиновић,
протојереј Милорад Милошевић и мр Томислав
Петровић.

РАД БИБЛИОТЕКЕ У РАТНИМ
УСЛОВИМА 1999. ГОДИНЕ

МОДЕРНИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ

У настојању да да свој допринос
опремању Библиотеке Министарство културе је
поред рачунара дало на поклон један ласерски
штампач за потребе Библиотеке и за пружање
услуга корисницима .
На крају 1997. године Библиотека је у
својим фондовима имала, према књизи
инвентара ,110.436 књига. План обнове фонда је
остварен за 35%. Од планираних 60000 Набавила
је 2.134 књиге. Укупно је имала уписана 2.252
члана.
Годину 1998. Библиотека је завршила са
111.668 књига у својим фондовима. Због
недостатка средстава план обнове фонда
испунила је са 24% (набављено је од планираних
6.000 свега 1325 књига). Укупно је имала
уписаних 2 245 чланова.
На крају 1999. године Библиотека је у
својим фондовима имала 113.892 књиге. Због
недостатка средстава Библиотека је у овој
години примала само 27 часописа и 15 новина,
што свакако не задовољава потребе корисника.
ИНТЕНЗИВНА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА
ДЕЛАТНОСТ
Монографију „Жигон“ Стеве Жигона,
редитеља и глумца представио је публици проф.
др. Петар Волк, тетролог и филмски критичар .
У оквиру октобарских свечаности, а
поводом Дана ослобођења града, Библиотека у
Јагодини је организовала сусрет са Љиљаном
Хабјановић Ђуровић, књижевницомиз Београда.
Окњизи и аутору је говорио Милета Аћимовић
Ивков, књижевни критичар из Београда.

У 2000-тој години настављене су
активности на стварању услова за извршавање
програма рада:набављен је један компјутер за
Завичајно одељење, уграђен је скенер у боји и
инсталиран прикључак на интеррнет, што
доприноси пружању вишеструких услуга
корисницима. У току ове године формирано је
Завичајно одељење а у току је и формирање
Одељења периодике. Пошто се одустало од
продаје зграде Библиотеке извршена је
прерасподела простора и преуређење. Фонд
Дечјег одељења измештен је у нови простор у
приземљу зграде. Одељење за развој-матична
служба је добило нови радни простор , као и
директор. У приземљу се налази радни простор
за периодику
На крају ове године Библиотека је у
својим фондовима имала 115.908 књига. Од
планираних 6.000 набављено је 2.264 књиге.
Примала је само 8 часописа и 7 новина, што ни
приближно не задовољава потребе корисника и
читалаца. Фондове Библиотеке користило је
2.020 чланова.
У
оквиру
остваривања
матичних
функција у библиотекама Поморавског округа
извршен је упис свих библиотека, изузев једне
општинске библиотеке у Свилајнцу и две
школске (Пољопривредне школе у Свилајнцу и
Ветеринарске школе у Рековцу). Аналогно томе
оваквој мрежи библиотека и библиотечких
јединица формирана је електронска база
података библиотекарског пословања.
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Радивоје Ристић, професор
Јагодина

СПОМЕН–БИБЛИОТЕКЕ У ОПШТИНИ СВЕТОЗАРЕВО
ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА
-Уз јубилеј 160 година јагодинског библиотекарстваАпстракт: Током осамдесетих година XX века на територији општине Јагодина (тадашњег
Светозарева) у сеоским месним заједницама радила је 31 стационирана народна књижница и читаоница. Међу
њима су се посебно истицале спомен – библиотеке, које су носиле имена народних хероја и првобораца
општине Јагодина или називе важних догађаја из НОБ-а.
У овом мојем саопштењу (на саветовању библиотекара Југославије, јуна 1983.год. у тадашњем
Светозареву) реч је о раду спомен-библиотека и њиховом значају у обележавању, чувању и неговању
револуционарних традиција на подручју јагодинске општине.
Кључне речи: спомен-библиотеке, БИС (Библиотечко-информациони систем), народни хероји,
спомен-обележја, општинска мрежа библиотека,функције спомен-библиотека, резултати рада споменбиблиотека.

П

очетком 1983.год. на територији
општине
Светозарево,
поред
Народне библиотеке „Радислав Никчевић” као
матичне, постоје још 52 библиотеке различитог
типа и профила. Све заједно салињавају доста
разгранату и развијену мрежу библиотека. То не
значи да је мрежа библиотека у општини у
потпуности изграђена, још мање да она
функционише као јединствен општински
библиотечко-информациони систем. На томе тек
треба да се ради у наредном периоду.
Од набројаних библиотека једна је
специјалног типа, у Фабрици каблова, 5 се
налазе у РО као пунктови Матилне библиотеке,
15 библиотека је у средњим и основним
школама, а 31 је у категорији народних
књижница и читаоница на сеоском подручју
општине.
Као што се види, мрежа библиотека у
сеоским МЗ је посебно добро развијена, јер
покрива скоро 2/3 територије општине. Од 52
насеља 31 има стационирану библиотеку.
Континуитет у раду појединих сеоских
библиотека је и преко 30 година.
Од 31 сеоске библиотеке на територији
општине
9
библиотека
има
посебан
статус који су стекле својим изгледом и
наменом, својом проширеном функцијом и
својим именом. То су спомен-библиотеке са
именом народног хероја или првоборца из
дотичног села, или са важним датумом из НОБ-

а. Десета таква библиотека је у граду, у Дому
ученика и студената. Тих 10 библиотека су
понос светозаревачког библиотекарства, јер
ретко која средина може да се похвали оволиким
бројем спомен-библиотека.1
Отварање и проглашење ових сеоских
библиотека
за
спомен-библиотеке
није
давнашњег датума, мада оне као народне
књижнице и читаонице постоје од раније. У
протеклих 5-6 година ових 10 библиотека је
проглашено за спомен-библиотеке тако да су оне
добиле, поред својих редовних послова, и шири
значај: обележавање, чување и неговање
револуционарних традиција на територији
општине, као и прикупљање и чување грађе и
докумената о народним херојима и првоборцима
овог краја и значајним датумима и догађајима из
НОБ-а и Револуције. Свака од ових споменбиблиотека у свом саставу има одговарајуће
спомен-обележје: спомен-собу, сталну поставку
спомен-фотографија, спомен-бисту, споменплочу и сл. Ово је, на неки начин, већ постала
традиција. Та традиција се наставља, јер и друге
сеоске МЗ настоје да своју библиотеку опреме
бољим
инвентаром,
богатијим
књижним
фондом, да библиотечке просторије опреме
музејским поставкама као сталним спомен1
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Овај текст је, скоро у целини, унела у монографију
„Јагодинско библиотекарство 1851-2011” др. Мила
Стефановић.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
обележјима. Те иницијативе треба прихватити и
подржавати и убудуће.
Неоспорно је да су уложена средства и
напори
за
отварање
спомен-библиотеке
усмерени ка правом циљу, јер боље је отворити
и скромнији живи споменик, него монументалне,
нефункционалне споменике који немају никакву
употребну вредност.
О томе како треба третирати библиотеке
на селу, а самим тим и спомен-библиотеке, и
какав им статус треба дати постоје различита
схватања. За њих се каже да су огранци градске
библиотеке, да су пословне јединице матичне
библиотеке, или да су истурена одељења исте.
Међутим, исправно је настојати да се све сеоске
библиотеке, у првом реду спомен-библиотеке,
третирају као самосталне установе у систему
осталих установа у култури на територији
општине, без обзира на начин финансирања и
изворе новчаних средстава. А сада нешто више о
самим библиотекама.
Спомен-библиотека
„Перица
Милосављевић” у Багрдану носи име
првоборца из познате породице у Багрдану.
Породица Милосављевић је дала четири
првоборца, од којих су браћа Перица и Јоца
погинули у току НОБ-а. Ова библиотека је прва
проглашена за спомен-библиотеку 1976.године.
Располаже књижним фондом од 3.500
књига. Књиге су сређене по УДК систему.
Површина библиотечких просторија је 32м². У
читаоници има 20 читалачких места. Багрдан
има 1.100 становника, тако да на једног
становника долази по 3,16 књига просечно.
Библиотека је 1978.године освојила трећу
награду за најбољу сеоску библиотеку у Србији,
а књижничар је освојио „Нолитову” награду.
Спомен-библиотека „Рада Миљковић”
у Белици проглашена је за спомен-библиотеку
8. марта 1980.године. Посвећена је учитељици
Ради Миљковић, народном хероју из Белице.
Библиотека се налази у посебној згради.
Површина свих библиотечких просторија,
рачунајући и две спомен-собе, износи 80м².
Књижни фонд ове библиотеке је 3.150 књига,
сређен је по УДК систему. Белица има 600
становника. На једног становника долази преко 5
књига. Читаоница располаже са 15 читалачких
места.
Спомен-библиотека
„Дина
Танасковић” у Бунару носи име „црвеног
попа” из Бунара, првоборца који је погинуо као
партизан Космајског партизанског одреда.
Библиотека је постојала и пре рата, а непрекидно
ради од 1947. године. За спомен-библиотеку је

проглашена 1977. године, поводом 30годишњице рада. Библиотека има 5.853 књиге,
45 читалачких места, шах салу и површину од
115м². Бунар има 656 становника и скоро 9
књига по становнику. Књиге су сређене по УДК
систему.
Библиотека је освајала прво место у
Републици као најбоља сеоска библиотека, а
књижничар, такође, прву републичку награду и
више општинских признања.
Спомен-библиотека
„24.
јун”
у
Глоговцу добила је назив по важном догађају из
1941.године. Двадесет четвртог јуна 1941.године
у селу Глоговцу одржан је партијски састанак
Окружног комитета за Поморавље. Састанку су
присуствовали Мома Марковић и Петар
Стамболић, а из овог краја Радислав Никчевић,
Јоца Милосављевић и други. Библиотека у
књижном фонду има 5.147 књига. Површина
свих библиотечких просторија је 100м². Ова
библиотека има и мању читаоницу за децу. Број
читалачких места у читаоници за одрасле је 50.
Глоговац је село са 2.000 становника, по
становнику просечно има 2,5 књиге. Књиге су
сређене по УДК систему. За спомен-библиотеку
је проглашена 1979.године и исте године је
освојила 1. награду као најбоља сеоска
библиотека у Србији. Књижничар је освајао 1. и
3. место као најбољи сеоски књижничар у
Републици.
Спомен-библиотека „Сава Цветковић”
у Драгоцвету отворена је 4. јула у част Дана
борца и 40-годишњице од почетка НОБ-а. Носи
име напредног интелектуалца и комунисте Саве
Цветковића из Драгоцвета који је страдао као
жртва четничког терора у овом крају.
Библиотека има 2.340 књига, око 2 књиге по
становнику. Површина библиотечких површина
износи 60м². У читаоници има 20 читалачких
места. Књижни фонд је сређен по азбучном реду.
Спомен-библиотека
„Беличка
партизанска чета” у Мајуру проглашена је за
спомен-библиотеку 19. октобра 1979.године.
Носи назив Беличке партизанске чете која је
формирана на терену села Мајура и касније ушла
у састав Друге пролетерске бригаде. Библиотека
располаже књижним фондом од 1.509 књига,
што није довољно према броју становника села,
јер село се стално насељава и има близу 3.000
становника. Просек књига по становнику је
свега 0,5. Књиге су сређене по УДК систему.
Површина свих просторија је 45м², а читаоница
има 32 читалачка места.
Спомен-библиотека
„Живадин
Јанковић –Кум” у Новом Ланишту носи име
првоборца Живадина Јанковића из Новог
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Ланишта. За спомен-библиотеку је проглашена
1979.године. Има 2.850 књига. Књиге су сређене
по УДК систему. Просек књиге по становнику је
3,4. Располаже једном просторијом од 60м² која
је тако опремљена да је приступ књижном фонду
слободан. Библиотека има 40 читалачких места.
У 1981.години освојила је 2. место у Републици
на конкурсу КПЗ Србије за најбољу сеоску
библиотеку.
Спомен-библиотека
„Пали
борци
НОР-а” у Старом Ланишту посвећена је палим
борцима НОР-а у другом светском рату и
погинулим ратницима у првом светском рату из
Старог Ланишта. За спомен-библиотеку је
проглашена 28. новембра 1982.године у част
Дана Републике. Библиотека има 650 књига и
тачно 1 књигу по становнику. Површина
библиотечких просторија је 60м². Располаже са
25 читалачких места. У читаоници је постављена
стална изложба спомен-фотографија првобораца
села. Књижни фонд је сређен по азбучном реду.
Спомен-библиотека
„Добрила
Стамболић” у Шантаровцу носи име
учитељице Добриле Стамболић која је радила у
Шантаровцу. Стрељана је у логору на Црвеном
Крсту у Нишу. Библиотека је проглашена за
спомен библиотеку 27. децембра 1981.године.
Том приликом је на великом народном збору
говорио народни херој, генерал-пуковник Петар
Грачанин. Спомен-библиотеку је месец дана
касније посетио Петар Стамболић. Библиотека
има 1.260 књига, нешто више од 2 књиге по
становнику. Површина свих библиотечких
просторија је 63 м². Број читалачких места је 24.
Књижни фонд је сређен по азбучном реду. У
читаоници је постављена стална изложба
спомен-фотографија пет народних хероја из
светозаревачке општине и првобораца из овог
краја.
Спомен-библиотека „Лабуд Ђукић” је
једина спомен-библиотека у граду. Налази се у
Дому ученика и студената „Лабуд Ђукић”. За
спомен-библиотеку проглашена је 1978.године.
Носи име првоборца Лабуда Ђукића. Библиотека
је интерног типа и опслужује око 200 ученика и
студената. У књижном фонду има 3.000 књига.
Површина библиотечког простора је 72м².
Библиотека има 30 читалачких места. Књиге су
сређене по УДК систему.
Као што се види све спомен-библиотеке
располажу доста великим простором од 32м² до
115 м². Простор у свим спомен-библиотекама
задовољава потребе становника дотичног села.
Већина библиотека се налази у домовима
културе. У свом саставу имају од 1 до 4
просторије. Располажу, релативно, богатим

књижним фондовима. По становнику имају од
0,5 књиге (у Мајуру) до 9 књига (у Бунару).
Књижни фондови су разноврсни и задовољавају
потребе свих узраста од предшколске деце до
пензионера. Већина књижних фондова, као што
је већ речено, су сређени по УДК систему осим у
2-3 библиотеке где су књиге разврстане по
азбучном реду. Годишње се учлани у просеку 15
- 20% становника села. Коришћење штампе је
бесплатно за све мештане села. Књижни
фондови се прилагођавају свим структурама
читалаца у селу. Обнављају се и увећавају
средствима која издвајају МЗ, средствима која
наменски даје СИЗ за културу, поклонима и
акцијама прикупљања књига. Може се
констатовати да средства која се сада издвајају
од стране неких МЗ и СИЗ-а нису довољна за
бежи раст књижних фондова.
Све спомен-библиотеке су ранијих
година биле претплаћене на по 9 наслова
периодике.
Ове
године,
због
уштеде,
изостављена су 2 популарна наслова „Спорт” и
„Илустрована политика”.
Радно време у спомен-библиотекама је
следеће: једна ради са пуним радним временом
(у Глоговцу), три раде са ½ радног времена (у
Багрдану, Бунару и Новом Ланишту). Осталих 5
ради само са по 2 сата дневно, што је недовољно,
али због недостатка средстава тако ће бити још
за дуже време. Радно време у споменбиблиотеци „Лабуд Ђукић” у граду, је
регулисано у оквиру рада васпитачке службе.
Прве 4 библиотеке раде са већим радим
временом захваљујући томе што у финансирању
њиховог рада учествују равноправно са СИЗ-ом
и МЗ. Треба настојати да се и у ових 5
библиотека (у Мајуру, Белици, Драгоцвету,
Старом Ланишту и Шантаровцу) повећа радно
време на 4 сата дневно.
Квалификациона структура радника у
спомен-библиотекама је оваква: 1 је са високом
школском спремом (у СБ „Лабуд Ђукић”), 6 је са
средњом стручном спремом, а три радника су са
ОШ (у Бунару, Белици и Новом Ланишту).
Радник у спомен-библиотеци „Дина Танасковић”
у Бунару има положен стручни испит за
библиотекарског манипуланта. Проблем је у
томе што су радници у спомен-библиотекама
различитих
занимања
(електротехничари,
економисти и сл.), а радно време у библиотеци
им не омогућава радни однос ни са ½ радног
времена. Било је могуће још пре две године
запослити 10 до 12 књижничара који су
завршили средњу школу библиотекарског смера
у самом граду, али од свих запослио се само 1 са
½ радног времена.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
Почетком ове године разрешен је један
велики проблем везан за рад спомен-библиотека,
као и свих осталих сеоских библиотека на
територији општине. Ради се, наиме, о
потписивању самоуправних споразума између
МЗ у којима постоје библиотеке, СИЗ-а за
културу Општине и Народне библиотеке
„Радислав Никчевић” као матичне.
Овим самоуправним споразумом не само
да су прецизиране обавезе потписника
Споразума него је решен и статус свих сеоских
библиотека и статус радника у сеоским
библиотекама. На овај начин решен је статус и
свих спомен-библиотека код којих то није раније
регулисано.
У чл. 2 Самоуправног споразума стоји да
је МЗ оснивач библиотеке, а самим тим
библиотека је у власништву МЗ. Месна
заједница у том случају је више заинтересована
за унапређење рада библиотеке.
У чл. 4 Споразума стоји да је књижничар
у сеоској библиотеци радник МЗ са непуним
радним временом од 2 сата дневно. (Два сата
дневно је минимум за све сеоске библиотеке, као
и за 5 спомен-библиотека). Непуно радно време
регулисано је чл. 39. Закона о радним односима
СРС и може да износи 1, 2 или 3 сата дневно, а
радник
остварује
принадлежности
процентуално, тј. у зависности од проведеног
времена на раду. Тиме су одбачени сви
досадашњи начини исплате сеоских књижничара
путем дневница, хонорара, уговора о делу или
уговора о грађанско-правним односима.
Поменутим Самоуправним споразумом
МЗ се обавезује да ће обезбедити одговарајуће
просторије за библиотеку, потребан инвентар,
огрев и да ће годишње издвајати одређени износ
средстава за куповину књига. Такође ће вршити
и избор књижничара.

СИЗ за културе се обавезује да ће
обезбеђивати средства за исплату личних
примања књижничара, за куповину књига, преме
утврђеном плану, за претплату штампе и за све
културно-просветне
манифестације
које
организује сеоска библиотека.
Обавезе Народне библиотеке „Радислав
Никчевић” су регулисане по Закону о
библиотечкој делатности СРС, с тим што је она
преузела, уз сагласност МЗ, и исплату личних
примања сеоских књижничара.
За успешан рад спомен-библиотека
важни су и други организациони послови
почевши од разматрања захтева МЗ за отварање
или за проглашење спомен-библиотеке, преко
опремања просторија, набавке, обраде и
смештаја књига, утврђивања назива библиотеке,
избора
књижничара,
одређивања
радног
времена, избора савета библиотеке, усвајања
Правилника о раду исте, израде годишњег
програма рада до прописивања кућнога реда.2
Све су то послови и проблеми са којима
се сусретала и које је решавала Матична
библиотека „Радислав Никчевић”, као што су то
чиниле и чине и друге матичне библиотеке.
Остаје да се и даље ради и истраје на тим
пословима за добробит сваког радног човека и за
напредак и просперитет друштва у целини.

2
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Текст овог Саопштења штампан је, у целини, у
стручном часопису „Заједница библиотека” –Год. XI,
бр. 1, 1983.- Стр. 13–17.
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Нинослав Станојловић, проф.
Јагодина

ДЕЈАН ДАШИЋ, АЗБУКА РОТАРИЈА,
Народна библиотека Јагодина, Јагодина 2011, стр. 330

П

очетком ове године, јагодинску и
српску културну јавност, пријатно је
изненадила појава горе поменуте публикације,
по много чему особене, самим тим и
интригантне. Методолошки гледано тешко је
жанровски одредити ову књигу. То сигурно није
монографска студија високог научног домета,
иако је саткана као вешта компилација извода из
постојеће литературе, стране и домаће, као и
необјављене архивске грађе.Није ни пука
публицистика, која се иначе (пре)често третира и
као најнижа грана или чак подврста
историографије или неке друге сличне
друштвене науке.Не можемо рећи и написати ни
да је чак књига уџбеничког типа, иако сличи.
По скромном мненију потписаног
приказивача, реч је о веома успелом
едукативном приручнику на задату тему, са
масом одговора, који ће задовољити све
љубопитљивце, заинтересоване за ротаријанску
идеју,
покрет,
историју,
организацију,
активности и др. С тим у вези сматрамо да је
наслов ове књиге адекватан садржају исте,
односно да смо овом студијом добили сажети
приказ једне велике међународне асоцијације,
какав је Rotary Internacional, која постоји у свету
више од једног века, а на нашим просторима
преко осам деценија.
Једноставно речено, осим што ова књига
представља вредан прилог друштвеној историји
Јагодине, Поморавља и Србије, она врло
убедљиво и вешто разбија све табуе везане за
ротари организацију, коју лаичка јавност често
схвата и замишља као неку конспиративну
дружину, која се тајно састаје и са кукуљицама
на главама, доноси неке судбоносне одлуке.
Књига
аутора
Дејана
Дашића,
економисте јагодинског, учесника и сведока
реоснивања ротарија у Јагодини, резултат је
његовог великог истраживачког ангажовања и
напора, у сваком смислу те речи.Иста има два
одвојена дела.У првом делу, који заузима већи
део текста (1-245 стр.), говори се о Ротарију,
кроз пет поглавља, разчлањених на тачке или
тезе. Ту се врло прецизно, ослањајући се на
домаћу и страну литературу, говори о идеји и
циљу ротаријанства, организационој структури,
гранама делатности, правилима, статуту итд.

Једна подтема, да је назовемо тако, говори, на
пример, о учешћу жена у ротари организацији,
на врло занимљив начин.Ово је, тим пре
интересантно, јер је нпр. женама забрањено
чланство у масонским организацијама, које
имају дужу традицију од ротаријанства и који се
често погрешно мешају, у свести обичног
народа.
Други део књиге насловљен „Ротари на
нашим просторима“ (246-321 стр.), који је
горепотписаном приказивачу, као локалном
историчару приближнији, самим тим и
занимљивији, даје педантне податке о оснивању
првих ротари клубова између два светска рата,
али и реоснивању истих у последњих двадесет и
више година, пре свега у Србији и Поморављу. A
све је почело од активности др Војислава
Кујунџића, лекара београдског, који је 1928.
године покренуо идеју о оснивању,а наредне
године и основао Ротари клуб Београд. Што се
Поморавља тиче, идеја о ротари клубу јавила се
исте 1928. године, а изнедрио је Добривоје
Бранковић,
председник
окружног
суда
јагодинског. Како је он ускоро премештен, до
реализације исте дошло је 1937. године, на
састанку у кантини фабрике шећера у Ћуприји,
када је формиран Ротари клуб Морава, који
ускоро мења име у Ротари клуб Ћуприја –
Јагодина–Параћин. Чартер прослава одржана је
4.септембра исте године у хотелу Палас у
Јагодини.О оснивању и раду, као и бројним
активностима ове хуманитарне организације до
1941. године постоји релевантна грађа,
похрањена у Архиву Југославије у Београду,
коју је аутор облигатно и користио. Као и данас,
чланови овог поморавског ротари клуба били су
разних
занимања,
националности,
вероисповести, али и политичког опредељења.
Иначе, ротари клубови у Србији се реоснивају
од 1989. године у Београду, а у Поморављу 2003.
године, у Ћуприји и Јагодини.
Тираж ове вредне књиге од 150
примерака, очито је био недовољан за све
интересенте, јер је брзо распродат.То обавезује
аутора да друго,допуњено и проширено издање
поменуте студије, у блиској будућности
одштампа у већем броју примерака.
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Радивоје Ристић, професор
Јагодина

‚‚МИЈАЈЛОВА ЈАМА″
(приказ књиге)

К

њига ,,Мијајлова јама“ изашла је из
штампе 1984. године. На тај начин је
обележено четрдесет година од завршетка
другог светског рата. Издавачи књиге су
СУБНОР И СИЗ за културу општине Деспотовац
И Историјски архив из Јагодине. Аутори књиге
су Дишан Прица И Јоксим Радојковић. Књига је
штампана у ГРО ,,Нови пут“ у Светозареву,
данашњој Јагодини.
Књига је брошираних корица, средње
величине (формата А5), има 104 странице,
илустрована је са око 40 црно-белих
фотографија, има више факсимила, докумената
из 1944.године народноослободилачких одбора
Равне Реке, Сењског Рудника и Сисевца.1
На почетку књиге, уместо увода, стоји
текст без наслова, из кога наводимо овај цитат:
„Неће се никад знати ни тачан број
жртава које је прогурала Мијајлова јама, језиво
сведочанство суровог времена окупације и
помућене свести домаћих издајника и изрода,
грозни симбол четничког терора, нељудске
тираније и страховладе у Средњем Поморављу и
Горњој Ресави.
Знаним и незнаним, чије кости леже у
овој природној гробници, посвећени су ови
редови.
Нека им је вечна слава!“
У књизи постоји петнаест поглавља, са
поднасловима, од којих ћемо нека набројати:
Долазе Немци, Први знаци отпора,
Партија у рудницима уочи окупације, Дани
борбе, Разбијање Параћинско-ћупријске чете,
Мијајлова јама, Раваничка четничка бригада,
Злочини, О четничким злочинима говоре
преживели очевици и сведоци, Фебруарски
покољ 1944. године, Ослобођење (од Немацаприм.аутора) и слом четника.
У поглављу „Долазе Немци“ аутори
књиге пишу како је половином маја 1941.године
кренула, из Ћуприје, мала композиција
рудничког воза и долином реке Раванице јурила
према Сењском Руднику и Равној Реци. Тог дана
1

Територија данашњих општина Деспотовац, Ћуприја и
Параћин.

је мали руднички воз возио Немце. Дошли су да
заузму сењско-ресавске руднике и да из њих
експлоатишу „црно злато“-угаљ. Немце су у
Равној Реци дочекали чланови фашистичке
организације „Културбунд“ састављену од
припадника немачке мањине, којом су
руководили инжењер Алојз Фики и католички
свештеник Рупеј. Немци су одмах поставили
Алојза Фикија за команданта насеља Равна Река,
а свештеника Рупеја за његовог заменика.
У Равној Реци је било око четрдесет
чланова „Културбунда“ (26 из Словеније и
Хрватске, 6 из Срема и Бачке, 8 из других
крајева). У Сењском Руднику је било пет
чланова „Културбунда“, сви из западних крајева
некадашње Југославије. Немци су им дали
униформе и оружје, а њихов задатак је био: да
што више агитују у корист Немачке, да оснивају
месне организације „ Културбунда“ да одлазе у
немачку војску и на добровољни рад у Немачкој,
да откривају комунисте и њихове симпатизере,
као и чланове „УРСОВЕХ“ синдиката. У то
време већ се праве спискови лица која треба
уклонити из Равне Реке, Сењског Рудника и
осталих рударских насеља. На списку је било, у
почетку, седамдесет и пет људи.
Чланови „Културбунда“ постају све
окрутнији, дрскији, суровији. Почињу и прва
хапшења рудара од стране Немаца.Било је
примера обавештавања рудара о хапшењу у
рудницима. Шпрагер Јанез, иако је био члан „
Културбунда“ обавестио је двојицу рудара да не
излазе из јаме на главни излаз, већ на споредни.
Тако их је спасио сигурног хапшења.
У то време долази и до првих саботажа,
кварова на рудничким машинама, на дрвној
жичари Троглан Баре-Сењски Рудник, долази до
застоја у извозу угља. Међу рударима кружила је
парола: „Што мање угља напоље.“ Немци су
били огорчени.
У сењско-ресавским рудницима, пре
доласка Немаца, национални састав радника је
био разноврстан. У Сењском Руднику радници
су били из ближе околине, а онда из Ужица,
Врања и мањи број из Лике и Хрватског Загорја,
а у Равној Реци било је Срба, Хрвата, Словенаца,
Шиптара, Македонаца, Немаца, Мађара и

205

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
других. Овакав састав рудара користио је
католички свештеник Рупеј и инжењер Фики за
ширење шовинистичке мржње између појединих
националности. Они су међу „мањинцима“,
члановима „Културбунда“, формирали пету
колону у Равној Реци, Сењском Руднику и
Сисевцу.
У таквој ситуацији једино је КПЈ била
активна и указивала на опасност која долази од
фашизма. У мају, јуну и јулу 1941. године у
Сисевац и Сењски Рудник долазе чланови КПЈ (
Бранко Крсмановић, Петар Стамболић, Јоца
Милосављевић из Багрдана код Јагодине, Живка
Дамњановић из Ћуприје и Данило Димитријевић
из Мијатовца код Ћуприје), одржавају тајне
састанке са рударима и напомињу им да
прикупљају оружје и муницију за дизање
устанка.
Хапшења
и
прогон
рудара
и
становништва овога краја била су све учесталија
тако да је већи број рудара избегао из Равне Реке
и склонио се у шуми на Бигру, изнад Равне Реке.
Ту су формирали привремени логор. Избегли
рудари су, у шуми на Бигру, убрзо формирали и
рударску партизанску чету. Из дана у дан у чету
је пристизао све већи број рудара, захваљујући
позиву КПЈ на устанак.
У сењско-ресавским рудницима, према
постојећим документима, чланова Партије је
било и пре напада Немаца на Југославију. У
Равној Реци, 1941.године, деловале су четири
партијеске ћелије са петнаест чланова, у Барама
је био један члан КПЈ (Станоје Матић), у
Сењском Руднику један (Миленко Шаторић) и у
Сисевцу један (Михајл Иванович-Калењин, Рус).
У Равној Реци, 1941.године, било је и осам
чланова СКОЈ-а.
Поред рударске партизанске чете, која је
формирана у околини Равне Реке, 28.јула
1941.године формирана је и Параћинскоћупријска чета. Обе чете су имале кратак
борбени пут, око два месеца, али веома буран и
садржајан, јер су борбене акције извођене
свакодневно. Чете су, по формирању, деловале
заједнички од 30.јула до 30.септембра, све до
разбијања
Параћинско-ћупријске
чете,
23.септембра на Црном врху и Грзи и до
пребацивања преживелих партизана на Јухор,
30.септембра 1941. године.
За два месеца, као што је већ речено,
имале су велики број акција. Између 2. и
3.августа 1941.године, ноћу, партизани у
Сењском Руднику разоружавају жандарме и
демолирају пошту, а партизани из Равне Реке
разоружавају жандармеријску патролу у Доброј
Води, код Бара и дижу у ваздух жичару на

утоварној рампи у Троглан Барама. Партизани
Параћинско-ћупријске
чете
разоружавају
индустријску стражу у Сењском Руднику. После
сваке акције партизанских чета у партизане је
долазила нова група рудара.
Устаници из Равне Реке, средином
августа, нападају Равну Реку, заробљавају и
стрељају петоколонаше, команданта места
инжењера Фикија и његовог заменика
католичког попа Рупеја. Истог дана устаници
стрељају седам Словенаца за које се сумњало да
су били петоколонаши, али неки и нису били.
Петоколонаш није био Франц Кокаљ, лимар,
рођен 1901.године у Идрији, која је тада била у
саставу Италије. За време Мусолинијевих
фашиста Франц Кокаљ је био прогањан и
терорисан, због својих антифашистичких
ставова, па је 1932. године из Идрије, за
породицом, пребегао у Југославију и дошао у
Сењски Рудник. Ту је, 1941.године, грешком
стрељан од стране партизана. Његови синови,
Силвестер и Бранко, добили су 1950.године
Споменицу од Народне скупштине Србије којом
је потврђено да је Франц Кокаљ био невина
жртва.
Средином августа 1941.године Немци
почињу са одмаздом. Долазе са избеглим
петоколонашима у Равну Реку, а с Немцима
долази и злогласни петоколонаш и немачки
тумач Карл Ферлогер из Ћуприје. Са Немцима у
Равну Реку ушао је и одред Недићеве Српске
државне страже, из Сењског Рудника којом је
командовао Михајло Чачић, капетан ИИ класе
краљеве војске. Чачић је постао, касније,
злогласни командант Раваничке четничке
бригаде, за чије име се везују сви злочини
учињени на територији Деспотовца, Ресавице,
Равне Реке, Бара, Сисевца и Сењског Рудника,
Параћина, Ћуприје и Јагодине. За Чачићево име
везани су сви злочини извршени код Мијајлове
јаме, у Горњој Ресави и Поморављу које су
извршили четници, по одлуци Михајла Чачића,
или четничког преког суда, али и велики број
злочина које је сам Чачић лично извршио.2
Немци су са одмаздом почели 13.августа
у Равној Реци. Блокирали су Равну Реку,
похапсили све мушкарце и одвели их испред
задружне зграде. Са Немцима су ишли
петоколонаши и кад би на некога пружили прст
Немци су га издвајали из редова приведених
људи. Том приликом Немци су издвојили
деветнаест становника Равне Реке и на лицу
места, пред окупљеним мештанима, стрељали
2
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девет, а десет су одвели у затвор у Ћуприји, од
којих су неки отерани у логор на Бањици, а неки
пуштени кућама.
Немци поново блокирају Равну Реку,
26.августа, и све, који су се нашли у становима,
изводе код задружне зграде, постројавају их у
врсте и проносе на носилима, рањеног партизана
Васу Милкановића да би показао ко сарађује са
партизанима. Васа Милкановић није показао ни
на кога. То што није урадио Васа урадили су
петоколонаши. Они су показали на осам лица
које су Немци везали и одвели на Пасуљанске
ливаде.3 Ту су стрељали петорицу, а тројицу су
спровели у затвор у Ћуприји.
Кад је Парћинско-ћупријска чета, са
рударима, устаницима, из Равне Реке, напала
Равну Реку, 30.августа, није наишла ни на какав
отпор. Немци су са петоколонашима, побегли из
Равне Реке. Партизани су, том приликом,
запленили већу количину експлозива, ћебад и
друге материјале. Заплењене ствари су превезли
возом до Сењског Рудника, у два вагона, а из
Сењског Рудника једним камионом и запрежним
колима у логор на Црном врху и Грзи.
После ове заједничке акције устаници из
Равне Реке улазе у састав Параћинско-ћупријске
чете. (једино Илија Узелац, потпоручник
краљеве војске, са својим присталицама, није
хтео да уђе у чету и да се уклопи у
народноослободилачку борбу против Немаца.
Од бораца Рударске пертизанске чете и бораца
Параћинско-ћупријске
чете
формира
се
Параћинско-ћупријски партизански одред који
се, од почетка септембра, налази на терену
Црног врха изнад Грзе код Параћина. Са овог
борци
партизанског
одреда
су
терена
организовали и изводили акције по селима
параћинске општине.
Мобилисане чете сељака од стране
четника (изворска и горњомутничка) напале су
партизански логор на Црном врху ( где није ни
било много партизана, већина је била у акцијама
по параћинским селима) и отпочеле борбу са
затеченим партизанима. На месту званом Козји
рог погинуо је један број партизана, док су
Петар Жалат, члан штаба одреда, и борац Иван
Словенац одведени у Горњу Мутницу, где су у
неком подруму претучени до смрти и бачени у
бунар. Кад су, после рата, њихова тела извађена
из бунара ни једна кост им није била цела.
Обојица су достојно сахрањена.
У борби на Козјем рогу, четнички
оријентисане чете, из Горње Мутнице и Извора,
3

Пасуљанске ливаде су пространа зараван изнад
Сењског Рудника

заробиле су тридесет и пет партизана и предале
их Немцима. Немци су их све стрељали
29.септембра 1941. године, а после стрељања
седам стрељањих партизана обешено је на
раваничком мосту, код касарне. Тако је
разбијена Параћинско-ћупријска партизанска
чета, а они борци чете, који нису заробљени,
пребачени су на Јухор и повезани са
партизанским јединицама са тог терена.
Кад је Поморавски партизански одред, из
Дулена,
кренуо
према
Ужицу
делови
Параћинско-ћупријске и Ресавске партизанске
чете су упућени назад, у Поморавље. Немци су,
за то време, већ запосели Поморавље, тако да
партизанске јединице нису ни могле да пруже
већи отпор окупатору.
Уз Немце на подручју Поморавља и
Горње Ресаве власт преузимају и четници Драже
Михајловића, тако да се крајем 1942.године не
крећу само по планинским теренима и шумама,
већ и по равницама и насељеним местима.
Четници су под своју власт ставили и среске
начелнике и СДС (Српску државну стражу). По
причању очевидаца четници су били гори,
бруталнији од Немаца. Четници, како кажу
аутори књиге, ,,постају апсолутни господари“ у
целом крају.
У то време бивши официр Михајло
Чачић формира злогласну Раваничку бригаду и
одрђује команди кадар. Командант бригаде
постао је Михајло Чачић, а његов заменик
Жикић. Бригада се није делила на батаљоне, већ
на чете. Имала је три чете, а поред чета постојао
је и такозвани јуришни батаљон, који је,такође,
имао три чете.
Командант јуришног батаљона био је
Илић Божидар–Узун, артиљеријски капетан II
класе, кога су четници убрзо заклали, пошто се
није слагао са Чачићем. Ађутант бригаде био је
Ђура Ђукић, санитетски поручник, а Чачићев
опуномоћник за подручје сењско-ресавских
рудника је инжењер Никола Нешић. Председник
преког суда и војно-судски иследник био је
Петровић Чедомир–Либаде, један од главних
организатора четничког покрета у Поморављу и
Горњој Ресави, у сењско-ресавском крају. Други
иследник и члан преког суда био је Гавриловић
Димитрије–Мита, адвокат из Београда.
Чете су се делиле на водове, а водови на
тројке. Тројка је била основна група. Те тројке је
народ знао као ,,црне тројке“. То су, уствари,
биле тројке за извршење клања и других злодела.
Почетком априла 1943.године четници
су, као што је већ речено, заклали првог
команданта јуришног батаљона Илић Божидара
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–Узуна, само зато што је рекао, после састанка
Чачића са Немцима: ,,Шта има Немци да
поздрављају нашу заставу, кад су они окупатори,
који су бацили цео југословенски народ на
колена.“ Затим се оштрим гласом обратио
Чачићу: ,,Чачићу, тако се не ради, издајеш
српски народ и лижеш се са Немцима.“
После пар сати наредник Грујица је
обавестио Илића да му је командант Чачић
одобрио премештај, пошто га је Илић тражио.
Позвао га је да понесе своје ствари и пође. Илић
је пошао са наредником Грујицом. Њима су се
придружили још три четника. После пола сата
четници су се вратили у логор. НаредникГрујица
је рапортирао,,да је капетан Илић отишао у
Мијајлову бригаду“, а то је значило да је заклан
и бачен у Мијајлову јаму.
Кад је Чачић хтео да саопшти да је
некога осудио на смрт он би у присуству других
четника рекао: ,,Смеј му се чича Мијајло.“ То је
значило да ће бити заклан и бачен у Мијајлову
јаму. Неки Драги Јовановић, незна се одакле је,
поред закланих и живе људе је бацао у Јаму.
Имао је надимак ,,Шарко“. Чачић је лично убио
више од четрдесет људи.
Међу четницима је било и патолошких
особа које су, из ниских побуда и животињских
страсти, имале нагон за убијањем, клањем.
Поједини су само у једном покољу клали по
дванаест људи и бацали их у Јаму. Један четник
је из свог села довео рођеног кума код Чачића, а
затим га сам заклао и бацио у Јаму. Главни
ослонац Чачићу биле су ,,црне тројке“ у којима
су били крволовци.
Један сиромашни дечак, са својих
шеснаест година, служио је код неког богатог
сељака, а кад га је газда осумњичио да је украо
комад сланине побегао је у шуму, тамо је
случајно наишао на четнике и они су га одвели у
логор. Тамо је провео неко време цепајући дрва
за храну и преноћиште. Четници су га,једном
приликом, повели у ,,акцију“. Један радник је
осуђен на смрт. Четници су га оборили на земљу,
а један од њих је дао каму дечаку и рекао:,,Ево
ти па га закољи...“ Дечак је рекао да то не може
да учини. Четник је онда рекао дечаку: ,,Е , онда
лези ти да прво тебе закољем...“ Дечак се
уплашио за сопствени живот и заклао је радника.
После клања четник је дао дечаку крваву каму и
рекао: ,,Зини и олижи.“ Дечак је и то учинио. По
повратку у логор рапортирали су Чачићу шта је
било, а он је, пред целом бригадом, честитао
дечаку ,,херојско дело“, унапредио га у чин
поднаредника и предложио за одликовање. На
овакав начин створен је још један четник.

Што се тиче места и терена на коме су се
дешавали четнички злочини то је, као што је већ
речено на почетку излагања, Мијајлова јама,
природни амбис, дубока провалија коју је у
кречњачком тлу ископала вода, сливајћи се са
околнох брда и брежуљака после јаких киша и
великих снегова. Около јаме је и данас густа
шума. Најближе насељено место до јаме је Равна
Река, на око пет километара, а онда су ту и
Сењски Рудник и Сисевац. Од Деспотовца до
Мијајлове јаме има око 30 километара.
Аутори књиге ,,Мијајлова јама“ кажу на
једном месту у књизи: ,,У Мијајловој јами нашло
је смрт, бачено је живих, закланих или убијених
преко хиљаду невиних људи.“ Највећи број
жртава је из ближе и даље околине, (Ћуприје,
Параћина, Јагодине и других места). Поред
жртава из Поморавља и Ресаве у Јаму су бачени
и енглески и амерички пилоти, који су се, услед
квара на авионима, спуштали на терен Кучајских
планина. У Мијајлову јаму су бацани и убијани
Руси, Пољаци, Грци, Чеси, Италијани и други,
који су побегли са принудног рада и тражили
партизане, а наишли на четнике.
Како кажу аутори књиге ,,Мијајлова
јама“: ,,Људи су убијани само затошто нису били
Срби, зато што је неко некога оптужио из личне
мржње,љубоморе, освете, само зато што неко
није хтео да носи српску шајкачу, или зато што
носи црвени џемпер или шал. Убијало се и клало
по ,,наруџбини“ да би се неко осветио за
украдени нарамак сена, убрани грозд или
прегршт воћа. Четници су клали из чистог
задовољства, садистичких побуда, као и
болесном жељом за убијањем.“
Разлог
за
истребљење
породице
Живковић из Равне Реке ( у једном дану заклано
пет до шест чланова) је само зато што су имали
једног рођака у партизанима. Милицу Милић, из
параћинског села Стубице, четници су заклали
само зато што је,и поред опомене немачке
полиције, нослиа црвени џемпер. Више пута
четници су, после клања невиних људи, њихове
главе набијали на коље у центру насеља.
Убијали су и трудне жене које су требало ускоро
да се породе. Наду Бошковић, из Ћуприје,
изболи су камама иако је молила да је оставе у
животу док се, кроз три месеца, породи. Убили
су је само зато што је била удата за Словенца
Винка, рудара, који је био у партизанима, у
Словенији. Хромог хармоникаша из Ћуприје,
Милоша Обрадовића, четници су приморали да
плати изнајмљивање хармонике и да им свира на
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прослави
Светог
Саве,
1944.године
у
Летовишту.4
Кад су се напили и кад им је досадило
Милошево свирање заклали су га и бацили у
Мијајлову јаму. Сва своја зверства, убијања и
пљачкања четници су вршили под паролом
,,националне борбе“.
Познато је да су четници организовали
тајне тројке које су биле одговорне за
ликвидацију лица која су стављена под слово,,З“,
што значи–заклати. У документу, који је
расписао четнички командант Петар Баћевић,
6.августа 1943. године, између осталог
стоји:,,…Тројке не смеју знати једна за другу и
свако мора мислити да је она једина…“
Поред Мијајлове јаме постоји и Џодина
рупа 5 у атару села Сладаје, код Деспотовца. Ао
што се не зна број бачних жртава у Мијајлову
јаму тако исто не зна се ни број жртава бачених
у Џодину рупу.
У наредном тексту навешћемо мање
цитате и делове цитата из изјава преживелих
очевидаца и многобројних сведока четничких
злодела и злочина,која су аутори унели у књигу:
- ,,Једном су четници дотерали групу
људи (око 40) у ,,гарнизон“ како су звали њихов
штаб. Неки су дотеривали увече, неке ујутру.
Страховито су их мучили. Терали су их да играју
голи и боси по снегу, тукли су их, чупали косе и
псовали. Боли су их иглама у бутине.
Мушкарцима су везивали цигле за мошнице.
Мучења су била ужасна да човек није могао да
гледа. Ујутру су их одвели за Мијајлову јаму.
(Станија Кочобанић из Бигренице)
- ,,…Чуо сам да је убијене и живе у Јаму
бацао неки Драги Јовановић, звани ,,Шарко“ за
кога не знам одакле је...“ (Јован Кочобановић из
Бигренице)
- ,,…Касније сам од четника чуо да је
Чачић лично убио четрдесет људи. Што се тиче
суђења, четнички преки суд је доносио само
смртне пресуде...“ (Јован Кочобановић из
Бигренице)
- ,,…Возовођа који је возио овај воз био
је Ђорђе Антић, а међу спроведенима налазио се
и његов син, за кога он није знао. По завршеној
служби Ђорђе се вратио у Сење, где је затекао
4
5

Терен у близини Равне Реке и Мијајлове јаме.
Име Џодина рупа везано је за војводу Петра Џоду, из
првог српског устанка, родом из Стењевца, који је на
превару убио Папанзоглуа, великог Карађорђевог
пријатеља. Папанзоглуову главу послао Карађорђу, а
тело бацио у провалију, која се отад зове Џодина рупа.
Џода је погинуо као хајдук.

своју жену да плаче. Кад је сазнао да му је син
био у возу, вратио се код Чачића да га замоли да
му пусти сина. Чачић му је одговорио да је већ
касно.“ (Станоје Антић из Сења)
- ,,… Затим је извадио каму, па пошто је
забо прво у плећку или раме првој жртви, нашта
је ова јаукнула, заврнуо је рукаве и запалио
цигарету. После неколико тренутака ухватио је
левом руком првог од присутних за чело, а
десном руком клао и одмах гурао у Јаму. Кад је
на овај начин поклао 4 или 5 њих, један од
следећих је закукао:,, Шта ће да уради моја мајка
са двоје деце и два брата!“ На ово је Чачић
скинуо машинку, коју је имао око врата, и убио
овог човека...“ (Милован Илић из Равне Реке)
- ,,... Некако истовремено ухватили су 10
Грка који су били на принудном раду и са кога
су побегли. Ђорђеву жену су рано ујутру повели
и убили је недалеко од штаба. Затим су наредили
овим Грцима да јој ископају раку. Међутим, кад
су Грци видели мртву жену, они су се
разбежали,
али
су
похватани
и
поклани...“(Ђурђевић Сава из Бигренице)
-,,... Сви 28 су увече заклани, али дете
није хтео нико да убије. Тада Антић из Крушара
ухвати дечака за врат и рече му:,, ајде мали да те
водим кући.“ Дете је плакало и пошло са њим.
После пола сата Антић се вратио, ушао у
кухињу, где се налазио Чачић и пробао вечеру.
Антић му је рекао да је узвршио његово
наређење, нашта се овај брецнуо рекавши му:,,
Шта то мени причаш, то је твој задатак.“
(Балабановић Јован из Крепољина)
Сведоци су, на суђењу похапшеним
четницима, дали на стотине и стотине изјава,
аутори књиге ,,Мијајлова јама“ унели су у књигу
део тих изјава, а ми смо, ради илустрације,
навели мали број делова цитата из изјава сведока
и очевидаца четничких злодела.
У фебруару 1944.године четници су
појачали терор над невиним народом, јер су
снаге НОП-а постизале све веће успехе.
Навешћемо неке злочине:
- Првог фебруара четници су извели из
куће Павла Шимунића из Ћуприје, предали га
Чачићу у Летовишту, а он је наредио да се Павле
одмах убије.
- Првог фебруара (1944.) четници су
убили Хаџић Љубомира, кафеџију из Ћуприје,
јер је у својој кафани говорио како ће Руси
победити.
- Првог фебруара четници су одвели
Томић Станоја, радника Ложионице из Ћуприје,
везали га и одвезли возом до Сења, а затимдо
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Пасуљанских ливада где су га предали Чачићу,
који га је одмах убио и бацио у Јаму.
- Седамнаестог фебруара (1944.) четници
су извели из стана Благоја Лазића, земљорадника
из Ћуприје, предали га Чачићу који га је после
неколико дана заклао, јер је проглашен
,,сумњивим“.
Овде смо навели само мали број злочина
које су четници извршили фебруара 1944.године.
Ови и многи други злочини почињени у месецу
фебруару познати су као ФЕБРУАРСКИ
ПОКОЉ 1944. ГОДИНЕ, мада су четници током
целе 1944. године убијали и клали недужне
људе, ни криве ни дужне, све до дана кад су
опкољени од стране војника Црвене армије, у
Сењском Руднику и одведени у Јагодину на
суђење. Свим злочинцима изречена је смртна
казна. Ево још једног гнусног злочина четника.
У лето 1944.године четници су, у Равној Реци,
заклали Салка Цувелића, рудара из Тузле, само
зато што је муслиман.
Четници нису престајали са злочинима,
као што је веч речено, све до пред крај
1944.године. У току свог листа ,,Поморавље“,
преко плаката и летака, али све то није им
помогло да опстану. Кроз народ су проносили
разне пароле: ,,Рат Енглеска–Русија је
неизбежан“, ,,Тито је убијен“, ,,Савезници не
дају више помоћи партизанима“, ,,Мобилисани
партизани се предају нама“, ,,Павле Ђуришић је
ухватио везу са савезницима“, ,,Идемо на море
где ће нас дочекати савезници и пребацити у
Италију, ради спајања са армијом Петра
Живковића.“
Шестог октобра 1944.гоине у Равну Реку
стижу јединице Црвене армије. Командант ових
јединица је пуковних Царев. Чачић је одмах
отишао код њега и представио се као борац
против Немаца и да са својим четницима ради за
добро народа Поморавља и Горње Ресаве. Царев
им је поверовао и дао му је овлашћење да
одржава ред у сењско-ресавским рудницима.

Кад је Царев сазнао истину упутио је у
Сењски рудник и Равну Реку једну јединицу која
је са мештанима похватала око 40 четника. Са
њима је био и злогласни Чачић. После
саслушања Чачић је пуштен, јер је рекао да му је
командант Царев поверио да одржава ред у
Сењском Руднику.
Управник рудника Павасовић поново
одлази у Ћуприју и код Совјетске команде
објашњава ко је Чачић. Пуковник Царев шаље
100 војника, са мајором Љупково, у Сењски
Рудник. Ова јединица је опколила четнике,
18.октобра 1944.године. После краће борбе
четници су се предали. Том приликом је ухваћен
и Чачић. Чачић и четници су спроведени у
Ћуприју где су саслушавани од стране руске
команде, а онда су из Ћуприје пребачени у
Параћин, а из Параћина у Јагодину.
У Јагодини су стрељани сви четници, а с
њима и звер–човек Михајло Чачић. Он је био
родом из Пљеваља, стар око 35 година, по
народности Црногорац и он је био, како кажу
аутори књиге ,,интелектуални извршилац свих
злочина које су учинили припадници његове
бригаде.“
Мијајлова јама и даље стоји као симбол
страха, нечовештва, зверских злочина, крвавог
четничког терора, стоји као спомен свим знаним
и незнаним жртвама, као опомена да се међу
људима никад више не понове овакве ствари.
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IN MEMORIAM
АКАДЕМИК СИМА М. ЋИРКОВИЋ (1929-2009)
Дана 14. новембра 2009. године престало
је да куца срце академика Симе Ћирковића.
Његовом смрћу српска историјска наука,
посебно њен део који се бави средњим веком
(медиевистика), изгубила је светски признатог
стручњака у области којом се бавио (српски
средњи век). Својим вишедеценијским научним
радом, разноврсношћу тема којим се бавио,
учинио је да историјска наука са ових простора
буде поштована и у иностранству. У његовим
научним радовима обрађивани су и Јагодина и
Средње Поморавље. Овај текст је покушај да се
изрази захвалност за све учињено за историју
као струку на овим просторима.
Рођен је 29. јануара 1929. године у
Осијеку (Краљевина СХС/Југославија-данас
Република Хрватска), односно на шлепу, на
којем је његов отац службовао, а који се налазио
у зимовнику у Осијеку. Отац Мирко Ћирковић
био је службеник речног бродарства. Основну
школу завршава у Сомбору где започиње и
гимназију, али окупација 1941. године прекида
његово школовање у овом месту. Окупацију и
рат 1941-1945. године проводи у Београду где
наставља са похађањем гимназије. Након
ослобођења Београда, октобра 1944. године,
постаје активан омладинац. У новембру 1944
постаје скојевац, а у јануару 1945. године
учествује у акцији сече дрва на планини Рудник.
Након окончања рата, завршава гимназију у
Сомбору. Веома је активан у органима Народне
омладине. Организовао је и водио бригаде на
омладинске радне акције. Захваљујући неким
младим политичким људима из Новог Сада који
су му омогућили да изађе из апарата, он постаје
студент историје коју студира у периоду 19481952. године. Пресудни утицај да се окрене
средњовековној прошлости на овим просторима
имао је професор Михаило Динић и сам
истакнути медиевиста. Након дипломирања
1952. године и одслужења војног рока,
запошљава се у Градском архиву у Зрењанину.
Године 1954. запошљава се у Народној
библиотеци у Београду, а 1955. године прелази
на рад у Историјски институт. Године 1957.
одбранио је докторску дисертацију и запошљава
се на Филозофском факултету у Београду.
Почиње као асистент потом постаје доцент за
историју народа Југославије у средњем веку.
Ванредни професор постаје 1963, a редовни

професор 1968. године. Био је продекан 19641966, а декан у периоду 1974-1975. године. Као
професор предаваће до пензионисања 1994.
године. Током 37 година педагошког рата
предавао је бројним генерацијама студената
образујући их у квалитетне историчаре. Данас и
у Јагодини и другим местима Средњег
Поморавља има његових студената који су
успешни професори историје, архивисти,
кустоси. Предавао је и студентима на
Калифорнијском универзитету у Лос Анђелесу и
на немачким универзитетима.
Дописни члан САНУ постаје 1972, а
1981. г. и њен редовни члан. Налазио се на
дужности генералног секретара САНУ у периоду
1981-1985. године. Био је члан и академија са
ових простора: АНУ БиХ (Академија наука и
умjетности Босне и Херцеговине), ЈАЗУ
(Југословенска академија знаности и умјетности
(Хрватска)), ЦАНУ (Црногорска академија наука
и умjетности), ВАНУ (Војвођанска академија
наука и уметности). Такође је био члан Европске
академије за историју у Бриселу. Имао је
чланство у стручним удружењима: Матица
српска, Међународног института за економску
историју Франческо Дантини у Прату (Италија),
Међународног комитета за метрологију и
Међународне комисије за проучавање Словена.
Био је активан у разним одборима попут:
Хиландарског одбора, Одбора за историју
средњег века, Одбора за проучавање наставног
плана и програма и др.
Основна област његовог истраживања
била
је
средњовековна
историја
јужнословенских народа. Истраживао је у
архивима у Дубровнику, Венецији, Хиландару,
Будимпешти. Његова библиографија обухвата
око 500 текстова различите садржине и обима.
Учествовао је у писању домаћих и европских
дела. Аутор је монографија
попут: Херцег
Стефан Вукчић Косача и његово доба, Београд
1964.г. (штампана докторска дисертација);
Историја средњовековне босанске државе,
Београд 1964.г.; Serbi nel medio evo, Jaca book,
Corpus bizantino-slavo, Milano 1992 (превод на
српски-Срби у средњем веку, Београд 1995,
19972, 20053). Био је коаутор многих значајних
књига: Историја Црне Горе, II/1-2, Титоград
1970; Историја Југославије, Београд 1972, 19742;
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Историја српског народа, I-II, Београд 19811982. Сарађивао је на изради монографија о
манастирима (Студеница (Г. Бабић-В. Кораћ-С.
Ћирковић, Студеница, Београд 1986), Пећка
патријашија (В. Ј. Ђурић, С. М. Ћирковић, В. Р.
Кораћ, Пећка патријашија, Београд-Приштина
1990) и др.) и градовима (Голубац (Голубац у
средњем веку, Пожаревац 1968), Шабац (Средњи
век, Шабац у прошлости I, Шабац 1970, стр. 83114) Пријепоље (Пријепоље у средњем веку,
Сеоски дани Сретена Вукослављевића 3,
Пријепоље 1976, стр. 211-223), Бар (Средњи
вијек, Бар-град под Румијом, Бар 1984, стр. 9-39)
и др.). Бавио се и издавањем српских
средњовековних повеља које се чувају у
светогорским манастирима Лавра св. Атанасија
(Аctes serbes (поглавље у књизи) Actes de Lavrа
IV. Études historiques-Actes serbes-Compléments
et Index, par P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos,
D. Papachryssanthou, avec la collaboration de S.
Ćirković (Archives de l’ Athos 11), Paris 1982) и
Св. Пантелејмона (Actes de Saint Panteleemon,
edition diplomatique par Paul Lemerle, Gilber
Dargon, Sima Ćirković, texte, Paris 1982; Actes de
Saint Panteleemon, edition diplomatique par Paul
Lemerle, Gilber Dargon, Sima Ćirković, album,
Archives de l’ Athos, Paris 1982). Приређивао је
дела старијих историчара попут: Стојана
Новаковића (Допуне и објашњења, Ст.
Новаковић, Историја и традиција, Изабрани
радови, приредио Сима Ћирковић, СКЗ, Београд
1982, стр. 433-478), Михаила Динића (Михаило Ј.
Динић (1899-1970) Михаило Ј. Динић, Из српске
историје средњег века, приредили С. Ћирковић и
В. Ђокић, Београд 2003, стр. 7-14), Љубе
Стојановића (Уз прву књигу Старих српских
записа и натписа, Љ. Стојановић, Стари српски
записи и натписи I, приредио С. Ћирковић,
САНУ-Народна библиотека-Матица српска,
Фототипска издања књ. 4, Београд 19822, стр. 361). Идентификовао je и коментарисао изворе
Мавра Орбина (Коментари, Мавро Орбин,
Краљевство Словена, Београд 1968, стр.293-377,
Зрењанин 20062, стр. 295-438 (допуњено);
Извори
Мавра
Орбина,
Мавро
Орбин,
Краљевство Словена, Београд 1968, стр. 379-428,
Зрењанин 20062, стр. 439-519 (допуњено)).
Превео је и коментарисао изворе о Косовској
бици (Историјски извори о Косовском боју,
Битка на Косову 1389. године, Галерија САНУ
65, Београд 1989, стр. 167-196). Бавио се и
историјом српске историографије. Био је
уредник и аутор многих одредница у
Енциклопедији српске историографије, Београд
1997 и Лексикону српског средњег века, Београд
1999. У оба ова вредна приручника он је био
приређивач са Радетом Михаљчићем. Његова

књига The Serbs, Peoples of Europe, Blackwell,
London 2004 (издање на српском-Срби међу
европским народима, Београд 2004.г.) обрађује
историју Срба од досељавања Словена до краја
20. века. Године 2005. публикована је
монографија о цару Душану: Стефан Душан
краљ и цар 1331-1355, Београд 2005, коју је
заједно писао са Божидаром Ферјанчићем. Ова
монографија је прва стручна публикација такве
врсте о овом српском владару. Планирано је
реиздање ове монографије. Био је аутор и
рецензент радова за стручни часопис Стари
српски архив (излази од 2002. године), који је у
потпуности посвећен српској средњовековној
дипломатици. Већина модерних критичких
историчара дала му је најбоље критике. Био је
активан до задњег дана. Смрт га је спречила да
изложи свој рад: Смедеревска тврђава на
почетку турске власти на научном скупу
поводом 550 година од пада Српске Деспотовине
под турску власт који је одржан у Београду и
Смедереву од 12 до 14. новембра 2009. године.
Био је учесник у писању неких
европских дела: Преглед прошлости Западних и
Јужних Словена (Gli Slavi occidentali e
meridionali e l’area balcanica (за трећи том: Il
medioevo Storia d’Europa (Torino 1995) и преглед
друштвене историје источних делова Југославије
1350-1650 за Handbuch der europäischen
Wirtschafts und Sozialgeschichte Bd 3, Stuttgart
1986. Са већим бројем чланака сарађивао је у
Lexikon des Mittelalters 1-8, Zürich-Minhen 19771997.
Поред научно-истраживачког рада био је
активан и на другим пољима значајним за
струку. Бавио се темама везаним за архивистику
(Arhivski dokument, (poglavlje u knjizi) Iz
arhivistike, priručnik za službenike arhiva, Beograd
1959, str. 92-104). С обзиром да се бавио
просветним
радом
предмет
његовог
интересовања била је и настава историје. О
разним темама писао је у часопису Настава
историје (нпр. Metodika istorijske nauke i
metodika istorijske nastave, Настава историје 1,
Београд 1991, стр. 6-15), писао је уџбенике за
историју за средњу школу (нпр. Историја за II
природно-математичког
разред
гимназије
смера, Београд-Нови Сад 1991, 221 стр; 19922,
19943, 19954, 19975, 19996, 226 стр.). Коаутор је
са Радетом Михаљчићем Историјске читанке за
VI разред основне школе, Београд 1992, 19932,
19953, 19964, 19985, 19996, 20007, 20028. Имао је и
додира са музеологијом (Говор проф. др Симе
Ћирковића на отварњу изложбе „Оружје и
опрема средњовековног ратника у Србији“ 22.IX
1980, Зборник Историјског музеја Србије 17-18,
Београд 1981, стр. 266-268; Говор академика
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Симе Ћирковића на отварању изложбе
Историјског музеја Србије „Косовска битка
1389. године“, Зборник историјских музеја
Србије 26, Београд 1992, стр. 125-127).
Добитник је многих признања и награда:
Просветина награда 1972.г., Седмојулска
награда СР Србије 1982.г., Октобарска награда
града Београда 1987.г., Ордена рада са црвеном
заставом 1988.г., Награда града Београда
2006.г., Медаља Константин Јиречек Немачког
друштва за југоисточну Европу 2006.г. (значајна
струковна награда).
Међу обрађеним темама било је и
подручје Средњег Поморавља. Писао је о
Раваничкој хрисовуљи кнеза Лазара (Раваничка
хрисовуља, Манастир Раваница 1381-1981.
Споменица о шестој стогодишњици, Београд
1981, стр. 69-82), о војводи Јакши (Rasciani
regales Владислава I Јагелонца, Матица српска,
Зборник за историју 1, Нови Сад 1970, стр. 7982) иначе родоначелнику познате властелинске
породице Јакшић која је господарила Јагодином,
обрадио је повељу манастиру св. Пантелејмона
с краја XIV века у којој се помиње село Трнава
код Јагодине (Actes de Saint Panteleemon, edition
diplomatique par Paul Lemerle, Gilber Dargon,
Sima Ćirković, texte, Paris 1982, str. 185-187; Actes
de Saint Panteleemon, edition diplomatique par Paul
Lemerle, Gilber Dargon, Sima Ćirković, album,
Archives de l’ Athos, Paris 1982, XII-Pl. LV),
обрадио је повеље светогорског манастира Лавре
св. Атанасија у којима се помиње параћински
крај (Аctes serbes (поглавље у књизи) Actes de
Lavrа IV. Études historiques-Actes serbesCompléments et Index, par P. Lemerle, A. Guillou,
N. Svoronos, D. Papachryssanthou, avec la
collaboration de S. Ćirković (Archives de l’ Athos
11), Paris 1982, str. 177-200), писао је о ктитору
манастира Каленић протовестијару Богдану (О
ктитору Каленића, Зограф KD (24) (1995),
Београд 1996., стр. 61-67). Најзначајнији стручни
рад што се тиче историје Јагодине је његов текст
који је публиковао 1956. године у часопису
Историјског института у Београду, у којем је
радио у периоду 1955-1957.г., а који обрађује
документе кнегиње Милице и деспота Стефана
чија је веродостојност довођена у питање
(Осумњичене повеље кнегиње Милице и деспота
Стефана, Историски часопис VI (1956), Београд
1956, стр. 139-152). У том раду се бавио и
разрешницом рачуна дубровачког трговца
Живулина Станишића од 15. јула 1399. године у
којој се први пут помиње Јагодина. До тада се у
историјској науци сматрало да је овај документ
фалсификат. Детаљно анализирајући овај акт
аргументовано је тврдио да је овај спис
аутентичан и то његово становиште је

прихваћено у домаћој медиевистици. Дан града
Јагодине (28. јул) устанољен је по првом помену
места у историјским изворима.
Из контаката са њим дошло се до
закључка да је био добар познавалац литературе
која је говорила о овом подручју. Код њега је
докторирао Ђорђе Р. Симоновић који је писао о
историји Левча кроз векове, о топономастици
властелинства манастира Раванице. Академик
Ћирковић је августа 1997.г. учествовао на
Научном скупу који је одржан у оквиру
манифестације
Дани
српског
духовног
преображења која се одржава у Деспотовцу
(Српски летописи и византијске кратке хронике,
Дани српског духовног преображења V, Српска
књижевност у доба Деспотовине, Научни скуп
Деспотовац 22-23.8.1997, Деспотовац 1998, стр.
101-107).
Писац ових редова је са професором
Симом Ћирковићем имао прилику да сарађује 21
годину, додуше не блиско, али он је био ментор
значајних стручних радова (од дипломског до
писаног рада за звање вишег кустоса). Текст за
звање вишег кустоса Привреда Јагодине у XV
веку (до 1459.) Завичајни музеј је публиковао
као засебну публикацију 2004. године, а
академик Ћирковић се јавља у улози рецензента
овог дела. На посредан начин је утицао да се у
Завичајном музеју формира збирка Факсимила
средњовековних повеља. Ангажовао је аутора
овог текста као сарадника на Енциклопедији
српске историографије. Задњи контакти били су
током 2009. године, овог пута он је био у улози
стручног консултанта на изради писаног рада за
музејског саветника. Занимао се за прилике у
Јагодини.
Као закључак могле би послужити речи
које је академик Ћирковић изрекао новинару
Милошу Јевтићу 1986. године: „Историја је
културна форма кроз коју се свако друштво
обрачунава са својом прошлошћу. Отуда разна
друштва и разне култре имају тако разнолике
начине бављења својом историјом… Научна
историја је само један од видова бављења
прошлошћу и научну историју не можемо
замислити без дијалога са тим ваннаучним
бављењем историјом.“1
Душко Грбовић
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Mилош Јевтић, Историчари. Радован Самарџић, Сима
Ћирковић, Василије Крестић, Чедомир Попов, Београд
1992, 79 цитат.
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Oливер Ђорђевић
Историјски архив Јагодине

ГОДИНЕ 2010. И 2011.

Т

оком 2010. и 2011. године, остварени
су значајни резултати у раду свих
служби Историјског архива Јагодине, као што је
предвиђено и прилично амбициозни план рада за
ову годину. У реализацији поменутог плана било
је ангажовано 19 (деветнаест) радника, и то: 8
(осам) са високом стручном спремом, 1 (један)
са вишом стручном спремом и 10 (десет) са
средњом
стручном
спремом.
Остварени
резултати рада, као и све посебне активности
током 2010. и 2011. године, биће представљени
по службама, односно, посебним врстама
послова и активности, које су обављале службе у
целини или по јединци.

приликом, по потреби, извршено је излучивање
безвредног регистратурског материјала, пружена
је стручна помоћ у сређивању архивске грађе и
регистратурског материјала и извршено је
преузимање архивске грађе и регистратурског
материјала и дата је сагласност на Листе
категорија са роковима чувања и Правилника о
канцеларијском и архивском пословању.
Укупан број регистрованих регистратура износи
718.
На овим пословима ангажовани су
архивисти Слађан Јевремовић и Саша
Здравковић.

Послови и радни задаци обављани су у
оквиру следећих организационих јединица:

СЛУЖБА СРЕЂИВАЊА И ОБРАДЕ

СЛУЖБА УПРАВНИХ, ФИНАНСИЈСКИХ
И ОПШТИХ ПОСЛОВА

Током 2010. и 2011. године вршен је рад
на архивистичком сређивању и обради фондова
са територије шест општина које су у
надлежности Историјског архива Јагодина.

Ова служба је радила на обављању свих
административних
послова,
кадровскоперсоналних послова, послова писарнице,
финансијско-материјалних, правних, курирских
послова и послова одржавања хигијене. На
обављању поменутих послова ангажовано је 4
(четири) радника и то: 1 (један) са високом
стручном спремом–мр Дејан Танић, историчар,
виши архивиста и директор Историјског архива
Јагодине; 1 (један) са вишом стручном спремом–
Вера
Стевановић–Стојановић,
правница,
службеница ангажована на општим пословима; и
2 (два) са средњом стручном спремом–
Александар Милошевић, портир, домар и возач,
Драгица Драгићевић, спремачица –курир.
СЛУЖБА ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВАН АРХИВА
Комплетан преглед архивске грађе и
регистратурског материјала извршен је на
територији
општина
Јагодина,
Ћуприја,
Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац. Том

На овим пословима раде: архивиста
Светлана Мишковић, архивски помоћник
Љиљана Ђурђевић, архивски помоћник I врсте
Горан Алексић, архивски помоћници Бобан
Поповић, Дејан Првуловић, архивиста Милорад
Јовановић, архивски саветник Зоран Марковић,
архивски саветник мр Добривоје Јовановић,
архивски саветник Драгослав Дедић и Јелена
Раичевић.
СЛУЖБА ДЕПОА
Током две године служба депоа је
обрадила или је у обради 1461 захтева за
издавање разних решења, уговора и друго,
извршила пријем и смештај у депоу нових фонда
и опслужила тридесет корисника архивске грађе.
На овим пословима раде архивски
помоћници Небојша Веселиновић, Животије
Матић и Оливер Ђорђевић.
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