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Неолитска керамика на локалитету
"Каљевина" у Врањанима код Пожеге
Апстракт: Неолитско равничарско насеље на локалитету
Каљевина у селу Врањани код Пожеге настало је у старијој винчанскотордошкој фази винчанске културе. Најбројнији налази у насељу су
фрагменти керамике. Заступљено је посуђе за свакодневну употребу за
чување хране, питоси, амфоре и веће зделе, и фино посуђе, биконичне
зделе и минијатурно посуђе углачани, канеловани, са црним или црвеноокер премазом, украшени урезаним тракама, угластим тракастим
линијама унутра са убодима, понекад са инкрустацијом. На посуђу се
налазе различити облици дршки: дугметасте, тракасте, тунеласте и
брадавичасте, које су често само украс на посуди. На грубој керамици
задржала се традиционална старчевачка техника барботина са
отисцима нокта, или прста, или пластичним налепцима на ободу.
Кључне речи: неолитско равничарско насеље, винчанско насеље
старије винчанско - тордошке фазе, груба и фина керамика, питоси,
биконичне зделе, канелована керамика, глачана керамика, украси
урезаним тракастимм, угластим линијама са убодима и инкрустацијом, традиционална старчевачка техника барботина...
Пробна археолошка ископавања на локалитету Каљевина
у селу Врањани обављена су у 1970. и 1973. години. Сондажним
ископавањима претходило је рекогносцирање терена у 1967. и 1968.
години.1 На локалитету је евидентирано, а потом истражено неолитско
насеље винчанске културе, распрострањено на преко 1ha.
Ј. Бућић, 1974, 5; ископавања су обављена на имањима Ратомира Милосављевићa и
Милоја и Ранислава Мирковића; М. Зотовић, 1978, 47. Љ. Мандић - М. Мандић, 1996,
7-8; Љ. Мандић, 2011, 6-9; Љ. Мандић, 2012.
1
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мр Љиљана Мандић, музејски саветник-археолог

Насеље је настало поред леве обале реке Лужнице, у плодној
Лужничкој долини у Врањанском пољу, које по ободу затварају брда и
висови.
Кућни леп који се наилази у праисторијском насељу у Каљевинама, сачуван у комадима, представља остатке архитектуре надземних
кућа и земуница и мањих јама, које су коришћене вероватно за вађење
глине, као материјала потребног при градњи кућа, или су то јаме силоси
у којима су се чувале житарице.2
Најбројнији археолошки налази у насељу јесу фрагменти
винчанске керамике из периода старије винчанско – тордошке фазе I.3

Међу фрагментима керамике издваја се: грубље посуђе, питоси,
амфоре и веће зделе, који су коришћени за чување и држање хране,
грубље посуђе украшено у техници барботина и фино посуђе, биконичне
зделе, глачане, украшене урезаним угластим линијама са убодима
унутра, пехари на конкавној нози, минијатурно посуђе и жртвеници са
типично култном наменом.
Очигледна је велика бројност питоса, који имају углавном раван
обод, дужи или, краћи цилиндричан врат, висок коничан претежно
заобљен трбух и равно дно, ретко заобљено у средини. На конусу и
испод обода налазе се шире тракасте, дугметасте, тунеласте, ређе
језичасте дршке и брадавичаста испупчења. Питоси су неукрашени,
споља могу бити углачани и са црвеним премазом. Фактура овог већег
посуђа је груба са доста примеса ситнијег и крупног камена. Боја
питоса је црвена, или окер.
Уз питосе евидентна је појава амфорастог посуђа различите
величине, биконично са равним, или благо извученим косим ободом,
дуг цилиндричан врат и висок заобљен трбух. На врату, или високом
трбуху налазе се тракасте или тунеласте дршке, и ретко рожасте...
М. Васић, 1936 , 147 и д. М. Гарашанин- Д. Гарашанин, 1954, 111; М. Гарашанин,
1979, 159; Ј. Тодоровић – А. Цермановић, 1961, 41 и д.
3
Обрада винчанске керамике са локалитета "Каљевина" у Врањанима код Пожеге
урађена је на основу налаза керамике која је откривена у кампањи 1970. године; прим.
аутора; уп. М. Гарашанин, 1979, 166-169.
2
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Дно је равно, понекад и благо заобљено. Фактура је различита, од
грубе до финије, споља грубља, или углачана са црвеним премазом. На
трбуху могу бити украшене урезаним орнаментима. На горњем делу
питоса слично и на амфорама налазе се дугметасте дршке, понекад
комбиноване са тракастим и брадавичастим испупчењима.
Зделе грубље фактуре, имају традиционално коничан, или
биконичан облик. Обод је раван, или благо косо профилисан, врат је
краћи, раме наглашено заобљено са високим горњим конусом. Дно је
равно. На ободу и испод обода налазе се украси у барботин техници,
као што су отисци нокта, или прста и пластични тракасти налепци са
косим урезима, или са отисцима нокта, или прста.
На амфорама и зделама финије фактуре могу се налазити мање
тракасте, тунеласте, хоризонтално пробушене дршке, и брадавичаста
испупчења.
Посебној групи налаза припада фина керамика, углавном
коничне и биконичне зделе са високим конусом који је заобљен, ретко
више профилисан. Дно је равно, шире, или уже. Споља су често глачане,
црне боје, или црвенкасте до окер–црвенкасте. Фактура ових здела је
добра са глином која је више пречишћена, зидови здела су тањи и добро
печени.
Зделе су споља украшене плитким канелурама, вертикалним,
хоризонтлним, најчешће на трбуху и прелазу рамена у трбух и према
доњем делу до дна, затим урезане линије у хоризонталним или угластим
тракама које су испуњене убодима, или снопови урезаних угластих
линија, и урезани снопови угластих и хоризонталних и вертикалних
линија. Убоди унутар угластих трака могу бити испуњени инкрустацијом.
Углачани споља до високог сјаја могу имати црн или црвен премаз. У
групи финијег посуђа јављају се пехари на високој конкавној најчешће
црвеној углачаној нози, мањи амфорасти судови, минијатурно посуђе и
минијатурни пехари на конкавној стопи. На посуђу су честе тунеласте
хоризонтално пробушене дршке, брадавичасте дршке и мање тракасте
дршке.
На локалитету Каљевина мањи је број фрагмената култне керамике, претежно су то ноге жртвеника дуже, или краће са проширеном
стопом, украшене дубљим урезаним угластим и вертикалним линијама.
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На неолитском винчанском насељу винчанско - тордошке
фазе I, на локалитету Каљевина у Врањанима, поред реке Лужнице у
Врањанском пољу, на површини од 1 hа настало је једно од најстаријих
насеља на територији југозападне Србије. Стратиграфија насеља је
веома плитка, до 50 cm, насеље се ширило уз реку. Фрагменти керамике
су најбројнији, они су главни извор за хронолошко опредељење насеља
и разумевање свакодневног живота становништва овог насеља.
Из каталошког дела рада може се сагледати бројност налаза
већег посуђа, најчешће питоса, амфорастог посуђа и већих здела, које
се употребљавало за чување и држање хране, претежно житарица. На
већем броју фрагмената нарочито на ободу већих грубих судова, било
да су равни, или благо косо профилисани, налазе се отисци нокта и
прста, или пластичне траке са отисцима, или урезима.4 Ова старија
традиционална старчевачка техника ретко се налази на ободу здела
боље фактуре, црне боје (кат. бр. 6). Ово посуђе је већих димензија,
на високом трбуху најчешће су се налазиле дугметасте дршке, затим
тракасте и брадавичаста испупчења, и ређе тунеласте.5 Изразито
тракасте шире дршке, налазиле су се на краћем цилиндричном врату
суда (кат. бр. 25). Реткост је појава двојне дугметасте дршке као
на фрагменту (кат. бр. 42). На већем посуђу налазе се и тунеласте
дршке које су иначе типичне на фрагментима финијег посуђа које је
нађено у насељу.6 Заступљеност фрагмената тракастих дршки које су
хоризонтално пробушене и језичастих дршки своди се на веома мали
број.7 И тунеласте дршке које су иначе карактеристичне за зделе фине
израде, могу се наћи на грубљем већем посуђу.8

Уп. кат. бр. 12, 18, 20, 21, 23, 35,41, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 77, 79,
81, 88, 89.
5
Уп. кат. бр. 2, 22,24,27,28,29,30,31,36,54.
6
Уп. кат. бр. 26, 34.
7
Уп. кат. бр. 16 и 17.
8
Уп. кат. бр. 72.
4
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Споља на посуђу стављао се и црвенкаст премаз размућене
глине, који се на спољашњим зидовима посуђа сачувао у траговима.
Истовремено у насељу је у употреби фина керамика, карактеристичне су канеловане зделе, црне, или окер-црвенкасте боје. Издваја
се фрагмент (кат. бр. 63) зделе, окер боје са црвеним премазом украшена
косим густим канелурама, које иду од обода зделе до трбуха зделе.
Бројни су фрагменти канелованих здела са широм канелуром.9 И на
зделама грубље израде црне боје налази се канелован орнамент (кат.
бр. 66).
На канелованим зделама налазе се тунеласте хоризонтално
пробушене дршке (кат. бр. 3, 37). Зделе су само глачане, са ширим
траговима глачања, црне и тамније боје (кат. бр. 64, 67, 14).
У употреби је минијатурно посуђе, биконичне зделе, канеловано
са црвеним премазом (кат. бр. 4, 15, 78) и глачано са црним премазом и
густим линијама (кат. бр.93).
На финијем посуђу карактеристична орнаментика јесу урезани
снопови угластих и хоризонталних линија (кат. бр. 80), урезане тракасте
угласте линије са убодима унутра (кат. бр. 82), и редак фрагмент
посуде украшене угластим урезаним тракама са косим убодима са
инкрустацијом. (кат. бр. 92).
Издвјају се фрагменти високих коничних стопа пехара, углавном
црвене боје и глачани (кат. бр. 7, 8, 19, 43, 59, 91).
Култно посуђе, мада ретко, такође је евидентирано међу налазима
фрагмената керамике у насељу на Каљевинама. Ови керамички облици
препознатљиви су обликом, бојом и орнаментиком. Налаз фрагментарно
сачуване високе ноге жртвеника (кат. бр.74) са проширеном стопом,
добре фактуре, црвене боје украшен урезаним дубљим угластим
линијама припада култном посуђу.10

Уп. кат. бр. 9, 10, 11, 36, 52, 71, 75, 76.
Такође у теренском инвентару под бр.10 наводи се нога жртвеника украшена
вертикалним линијама, брадавичастим украсом и ребром и тер.инв. бр. 37 са урезаним
проширеним линијама и неколико фигурина тер. инв. бр. 1, 11, 67, 68. 75.
9

10
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Више фрагмената просопоморфних поклопаца и фигурина
такође је нађено током каснијих ископавања.11
Слична керамика откривена је приликом сондажних ископавања
на локалитету Кљештине у селу Роге, на Великом Рзаву, неолитском
насељу које је територијално најближе насељу у Врањанима, и
хронолошки блиско.12 Слични налази керамике такође су нађени у
Полимљу.13 Широко распрострањена винчанска култура оставила
је трагове великог броја насеља која су научној јавности позната као
резултат дугогодишњих истраживања како у Србији тако и у земљама
у окружењу.14
Закључак:
Неолитско винчанско насеље, винчанско-тордошке фазе I у
Врањанима распрострањено је на преко 1, 5 hа, поред реке Лужнице,
у плодној Лужничкој долини. У Каљевинама праисторијско насеље
обухвата широк простор на коме се подижу надземне куће са зидовима
од лепа и земунице са укопом од лепа. Уз стамбене објекте у насељу
се налазе бројне мање јаме у којима су нађени комади лепа. За ове
јаме се предпоставља да су коришћене за вађење земље потребне при
градњи кућа. Такође, мање јаме могле су представљати и силосне јаме
за чување житарица. Слична архитектура откривена је на неолитским
насељима у Бањици и Жаркову.15 Слично неолитским насељима у
Жаркову и Бањици и Каљевине у средишњем делу насеља имају већу
груписаност кућног лепа и већу количину гарежи и гореног лепа.16
Конкретно, то значи да се мање јаме групишу уз стамбени објекат

Ј. Бућић, 1974, 5- 15 ; Љ. Мандић, 2011, 9; Љ. Мандић, 2012; и подаци из теренског
инвентара за 1973. Годину као што су стопа жртвеника тер. инв. бр. 23, 65;
антопоморфни поклопац, тер. инв. бр. 4, 5, 29, 30, 31, 46; фигурине, тер. инв. бр. 7, 18,
19, 72, 77,, 78, 83, 84, 100, 101 ; 125, 126.
12
М. Зотовић, 1978, 66; Љ. Мандић, 2011, 9- 11; Љ. Мандић, 2012.
13
У Полимљу су регистрована винчанска насеља, винчанско- тордошке фазе уп. С.
Дерикоњић,1996.
14
М. Гарашанин, 1979, 145-149.
15
Ј. Тодоровић- А. Цермановић, 1961; М. Гарашанин – Д. Гарашанин, 1954, 111 и
даље. М. Васић, 1936, 147 и даље.
16
Ј. Бућић, 1974, 5, 14.
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земунице. Организација овог насеља подразумева да се у централном
делу насеља уз саме објекте за становање чувала храна у мањим јамама.
Да се храна чувала такође и у питосима, потврђено је већим бројем
фрагмената питоса. Организација неолитског насеља у Врањанима,
положај самог насеља и остаци плеве нађени у комадима кућног лепа
говоре о значају житарица у привредном животу насеља као једном
од главних занимања. Истовремено то значи да су житарице биле
главне у исхрани становника. Налази животињских костију у насељу
нису нађени, што опет говори да је ова грана занимања занемарена.
Шумовит терен по ободу Врањанског поља омогућавао повољне
услове за лов, иако лов није био опредељење у занимању становника
овог праисторијског насеља.
Досадашња сондажна ископавања открила су, од археолошких
налаза, претежно фрагменте различитих облика и израде, неолитску
керамику винчанско - тордошке фазе I . Разноврсни и бројни фрагменти
керамике, како по облику тако и по квалитету израде, можда откривају
да је једно од занимања у насељу била производња керамике. Оваква
претпоставка није случајна, уколико се има у виду да и данас на
широком простору Врањана постоје напуштени копови глине и посебно
„ врсине“ у којима се копао кварцит као главни састојак при изради
керамике.17

Рекогносцирање терена 2008 , Љ. Мандић, З. Домановић, на подручју Врањана
регистрован је већи број јама у којима се копала глина и неколико пунктова у
оближњем Рупељеву где се експлоатисао и данас вади кварцит у народу познат као
"врста".
17
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КАТАЛОГ:
1. Фрагмент дна суда тамно
црне боје, грубље фактуре.
Врањани 1970, Сонда I кв. А, 1
о.с. Тер. инв. бр. 7

2. Дугметаста дршка већег
суда, црвенкасте боје, грубље
фактуре. Врањани 1970, Сонда
I кв. А, 1 о.с. Тер. инв. бр.7

3. Биконичан суд, тањих зидова,
добре фактуре, окер - сиве боје,
углачан споља, канелован,
на конусу тунеласта дршка
хоризонтално пробушена.
Врањани 1970, Сонда I кв. А, 1
о.с. Тер. инв. бр. 7
4. Фрагмент биконичног суда,
обод раван, краћи цилиндричан
врат, трбух наглашен, добре
фактуре, окер - црвене боје,
споља црвен премаз. Испод
обода и на трбуху украшен
хоризонталним канелурама.
Врањани 1970, Сонда I кв. А, 1
о.с. Тер. инв. бр.7
14
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5. Фрагмент већег суда,
грубље фактуре, окер црвене
боје, на трбуху брадавичаста
дршка. Врањани 1970, Сонда
I кв. А, 1 о.с. Тер. инв. бр. 7

6. Фрагмент суда, црне боје,
добре фактуре, испод обода
отисци нокта.Врањани 1970,
Сонда I кв. А, 1 о.с.
Тер. инв. бр. 7

7. Фрагмент коничне стопе
већег суда, грубље фактуре,
окер црвене боје. Врањани
1970, Сонда I кв. В, 1 о.с.
Тер. инв. бр. 8

8. Фрагмент коничне стопе,
грубље фактуре, окер црвене
боје. Врањани 1970, Сонда I
кв. В, 1 о.с. Тер. инв. бр. 8

15
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9. Фрагмент биконичног
суда добре фактуре, црне
боје, споља глачан, на трбуху
плитке канелуре. Врањани
1970, Сонда I кв. А, 2 о. с.
Тер. инв. бр. 18

10. Фрагмент биконичног
суда добре фактуре, црне
боје, споља глачан, на трбуху
плитке канелуре. Врањани
1970, Сонда I кв. А, 2 о. с.
Тер. инв. бр. 18

11. Фрагмент дубље биконичне зделе, обод раван,
врат кратак канелован, трбух
наглашен канелован са брадавичастим украсом.
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер.инв.бр. 18

12. Фрагмент биконичне
зделе, грубље фактуре окер мрке боје, обод раван испод
обода утиснути отисци нокта.
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер. инв. бр. 18
16
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13. Фрагмент већег суда,
грубе фактуре, црвене боје,
украшен плитким канелурама
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер. инв. бр. 18

14. Фрагмент трбуха биконичне зделе, добре фактуре,
црне боје са тунеластом
дршком.
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер. инв. бр. 18

15. Фрагмент, биконичне
зделе добре фактуре, окер
- браон боје, врат краћи,
трбух наглашен канелован са
брадавичастим испупчењем.
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер. инв. бр. 18

16. Фрагмент већег суда,
грубе фактуре, црвене боје
са тракастом дршком хоризонтално пробушеном.
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер. инв.бр. 18
17
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17. Фрагмент већег суда,
добре фактуре, окер црне
боје са језичастом дршком.
Врањани 1970, Сонда I кв. А,
2 о. с. Тер. инв. бр. 18

18. Фрагмент већег суда,
грубе фактуре, окер - црвене
боје, обод раван, испод обода
отисци нокта. Врањани 1970,
Сонда I кв. В. 2 о. с.
Тер. инв. бр. 20; инв. бр.
2049.

19. Конкавна стопа пехара,
грубље фактуре, окер црвене
боје. Врањани 1970, Сонда I
кв. А, 2 о. с.
Тер. инв. бр. 21; инв. бр. 2036.

20. Фрагмент обода већег
суда грубље фактуре црвене
боје, испод обода украшен
убодима нокта.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 25
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21. Фрагмент биконичне
зделе, окер - црвене боје,
испод обода отисци прста, на
трбуху брадавичасти украс
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. 25

22. Дугметаста дршка већег
суда, грубе фактуре, окер
црвене боје.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 25

23. Фрагмент дубље коничне
зделе, окер-мрке боје са пластичним налепцима испод
обода и на трбуху.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 25

24. Дугметаста дршка већег
суда, грубе фактуре, окер
црвене боје са црвеним
премазом.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 25

19
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25. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, мрке боје са
тракастом широм дршком.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 25

26. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, црвено-сиве боје,
са високим цилиндричним
вратом, заобљеним трбухом
са тунеластим дршкама на
трбуху.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 25

27. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, црвене боје са
дугметастом дршком.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

28. Фрагмент питоса грубе
фактуре, окер-сивкасте боје
са дугметастом дршком
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

20
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29. Фрагмент дна питоса,
грубе фактуре, окер-сивкасте
боје.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

30. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, окер-сивкасте боје
са дугметастом дршком.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

31.Фрагмент питоса, грубе
фактуре, окер - сивкасте боје
са дугметастом дршком
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

32. Дно питоса, грубе
фактуре, окер - сиве боје
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36
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33. Фрагмент дна питоса,
грубе фактуре, окер - сиве
боје.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

34. Фрагмент обода питоса,
грубе фактуре, окер - сиве
боје са тунеластом дршком.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36

35. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, окер –
мрке боје, са убодима нокта
испод.
Врањани 1970, Сонда I кв. В,
2 о. с. Тер. инв. бр. 36
36. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, окер - сиве боје са
дугметастом дршком, испод
дршке дубљи вертикални
урези.
Врањани сонда II кв. В, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 40
22
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37. Фрагмент трбуха суда,
добре фактуре, окер - црвене
боје, споља углачан са
тунеластом дршком.
Врањани сонда II кв. В, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 40

38. Фрагмент дубље зделе,
грубље фактуре, црне боје,
споља украшен плитким
ширим канелурама.
Врањани сонда II кв. В, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 40

39. Фрагмент трбуха дубље
зделе, грубе фактуре, окер мрке боје, споља украшена
утиснутим убодима нокта.
Врањани сонда II кв. В, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 40

40. Фрагмент трбуха суда,
грубље фактуре, мрке боје,
украшен урезаним хоризонталним паралелним и вертикалним линијама
Врањани сонда II кв. В, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 40
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41. Фрагмент трбуха суда,
грубље фактуре, окер - мрке
боје, украшен пластичним
налепцима са убодима нокта.
Врањани сонда II кв. В, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 40

42. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, окер - мрке боје
са двојном дугметастом
дршком.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

43. Фрагмент конкавне стопе
пехара, добре фактуре, окер црвене боје, глачана
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

44. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, црвене боје са
дугметастом, дршком.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41
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45. Фрагмент трбуха суда,
добре фактуре, окер-црвене
боје, углачан, украшен урезаним хоризонталним линијама
и плитком језичастом дршком.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41
46. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, црвенкасте боје, украшен испод
убодима нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

47. Фрагмент обода суда,
грубе фактуре, црвенкасте
боје, украшен испод убодима
нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

48. Фрагмент трбуха већег
суда, добре фактуре, окер
- црвене боје, украшен
урезаним угластим тракама.
Врањани сонда II кв. А, 2. о. с
Тер. инв. бр. 41
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49. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, окер мрке боје, украшен испод
убодима нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

50. Фрагмент обода већег
суда, грубље фактуре, окер црвене боје, испод украшен
убодима нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

51. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, окер црвене боје, испод украшен
убодима нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41.

52. Фрагмент трбуха биконичне зделе, добре фактуре,
браон - мрке боје, украшен
плитким канелурама.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41.
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53. Фрагмент трбуха суда
грубље фактуре, окер - мрке
боје са траговима црвенкастог премаза, са тунеластом
дршком
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

54. Фрагмент питоса, грубе
фактуре, црвене боје са
дугметастом дршком.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

55. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, црвене
боје, испод украшен убодима
нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

56. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, црвене
боје, испод украшен убодима
нокта.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41.
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57. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, црвене
боје, испод украшен отисцима прста.
Врањани сонда II кв. А, 2. о.
с. Тер. инв. бр. 41

58. Фрагмент зделе, грубе
фактуре, браон боје, украшен
убодима нокта испод обода.
Врањани 1979, сонда I кв. А,
4 о. с. Тер. инв. бр. 44

59. Конкавна висока стопа,
добре фактуре, црвене боје,
споља глачана
Врањани 1979, сонда I кв. А,
4 о. с. Тер. инв. бр. 44
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60. Фрагмент биконичног
већег суда грубе фактуре,
црвено - сиве боје, на конусу
украшен отисцима прста.
Врањани 1979, сонда I кв. А,
4 о. с. Тер. инв. бр.44

61. Равно дно дубљег суда,
добре фактуре, црне боје,
углачано.
Врањани 1979, сонда II кв. В,
3. о. с. Тер. инв. бр. 46

62. Фрагмент коничне дубље
зделе, добре фактуре, црне
боје, споља украшен ширим
плитким неприметним канелурама.
Врањани 1979, сонда II кв. В,
3. о. с. Тер. инв. бр. 46
63. Фрагмент дубље биконичне зделе, добре фактуре,
окер боје, споља трагови
црвеног премаза, украшена
од обода плитким косим
канелурама.
Врањани 1979, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 46
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64. Фрагмент биконичне
дубље зделе, наглашен конус,
добре фактуре, црне боје,
углачана, украшена плитким
неприметним ширим канелурама.
Врањани 1979, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 46
65. Фрагмент коничне дубље
зделе, грубе фактуре, црвене
боје, обод раван, испод обода
украшена убодима ноктом.
Врањани 1979, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 46

66. Фрагмент дубље зделе,
грубе фактуре, црне боје,
украшена неприметним ширим канелурама.
Врањани 1979, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 46
67. Фрагмент дубље биконичне зделе, добре фактуре,
црне боје, углачана, споља
са
тунеластом
дршком,
украшена плитким канелурама.
Врањани 1979, сонда II В 3.
о. с. Тер. инв. бр. 46
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68. Фрагмент обода дубље
коничне зделе, грубе фактуре,
црвене боје, са налепљеном
пластичном траком са урезима.
Врањани 1979, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 46

69. Фрагмент већег суда,
грубе фактуре, црвене боје,
обод благо искошен, испод
украшен убодима нокта
Врањани 1979, сонда II, кв. В
3. о. с. Тер. инв. бр. 46
70. Фрагмент обода већег
суда са дужим цилиндричним
вратом, добре фактуре, окер
- браон боје, испод обода
украшен брадавицама и
плитким хоризонталним пластичним линијама на врату.
Врањани 1979, сонда I , кв. А,
3. о. с. Тер. инв. бр. 49
71. Фрагмент трбуха дубље
биконичне
зделе,
добре
фактуре, окер - браон боје
са дугметастом дршком и
ширим плитким канелурама.
Врањани 1979, сонда I, кв. А,
3. о. с. Тер. инв. бр. 49
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72. Фрагмент трбуха већег
суда са тунеластом дршком,
грубе фактуре, браон боје.
Врањани 1979, сонда I, кв. А,
3. о. с. Тер. инв. бр. 49

73. Дугметста дршка питоса,
грубе фактуре, црвене боје
са траговима црвенкастог
премаза и глачања.
Врањани 1979, сонда I кв. А,
3. о. с. Тер. инв. бр. 49
74. Фрагмент цилиндричне
стопе
већег
жртвеника,
добре фактуре, црвене боје,
углачан, украшен урезаним
угластим линијама.
Врањани 1979, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 50,
инв. бр. 2034.
75. Фрагмент дубље биконичне зделе, добре фактуре,
црне боје, украшен плитким
ширим вертикалним канелурама.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 56
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76. Фрагмент дубље зделе,
добре фактуре, сиве боје, са
урезаним дубљим хоризонталним канелурама.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 56

77. Фрагмент обода већег
суда, грубе фактуре, црвене
боје, са отисцима прста испод
обода.
Врањани 1970, сонда II, кв. В
3. о. с. Тер. инв. бр. 56
78. Фрагмент мањег биконичног суда, добре фактуре, тањих зидова, окер
- црвене боје, обод раван,
висок цилиндричан врат,
трбух заобљен, са траговима
црвеног премаза.
Врањани 1970, сонда II кв. В,
3. о. с. Тер. инв. бр. 56
79. Фрагмент обода коничне
зделе, грубе фактуре, окер
- сиве боје, обод украшен
убодима нокта.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 3. о. с. Тер. инв. бр. 56
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80. Фрагмент трбуха суда,
добре фактуре, окер браон боје, тањих зидова,
украшен урезаном тракастом
хоризонталном линијом и
сноповима урезаних угластих
линија.
Врањани 1970, сонда II кв. В,
5. о. с. Тер. инв. бр. 59
81.
Фрагмент
коничног
суда, грубе фактуре, окермрке боје, украшен убодима
нокта и са два пластична
брадавичаста украса.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 5. о. с. Тер. инв. бр. 60
82. Фрагмент трбуха већег
коничног суда, добре фактуре, црне боје са црним
премазом, углачан, украшен
угластим тракама са косим
убодима унутра.
Врањани 1970, сонда I, кв. В,
канал до здравице. Тер. инв.
бр. 66, инв. бр. 2043
83. Фрагмент обода суда,
грубље фактуре, сиве боје, на
ободу убоди нокта и урезане
косе линије.
Врањани 1970, сонда II, кв.В,
5 о. с. Тер. инв. бр. 69
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84. Фрагмент биконичне
зделе, добре фактуре, окер сиве боје, углачан споља.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 5 о. с. Тер. инв. бр. 69

85. Фрагмент суда добре
фактуре, окер- сиве боје,
споља урезане хоризонталне
линије.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 5 о. с. Тер. инв. бр. 69
86. Фрагмент коничне дубље
зделе, добре фактуре, црне
боје, украшен урезаним
дубљим паралелним линијама.
Врањани 1970, сонда II, кв.
А, 5 о. с. Тер. инв. бр. 73,
инв. бр. 2048.
87. Фрагмент дубље коничне
зделе, добре фактуре, окерцрне боје, украшен урезаним
паралелним дубљим и тањим,
плићим линијама.
Врањани 1970, сонда II, кв.
В, 5 о. с. Тер. инв. бр. 73, инв.
бр. 2048
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88. Фрагмент већег суда,
грубе фактуре, црвене боје,
украшен отисцима прста
Врањани 1970, сонда II, кв.
А 1, 3 о. с. Тер. инв. бр. 77

89. Фрагмент коничног већег
суда, грубе фактуре, браон
- мрке боје, обод украшен
отисцима прста.
Врањани 1970, сонда II, кв.
А 1, 3 о. с. Тер. инв. бр. 77

90. Равно дно дубљег мањег
суда, добре фактуре, браон
боје .
Врањани 1970, сонда II, кв. А
1, 3 о. с. Тер. инв. бр. 77

91. Конкавна стопа пехара,
добре фактуре, окер - црвене
боје, углачан споља са
траговима црвеног премаза.
Врањани 1970, сонда II, кв.
А 1, 3 о. с. Тер. инв. бр. 77
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92. Фрагмент доњег дела суда,
добре фактуре, мрке боје,
украшен урезаним угластим
тракама, унутра са косим
убодима са инкрустацијом..
Врањани 1970, сонда I , кв. В,
у каналу при здравици. Тер.
инв. бр. 78 , инв. бр. 2047
93. Мањи биконичан суд,
добре фактуре, црне боје,
глачан, са црним премазом,
обод раван, врат висок,
цилиндричан, трбух заобљен,
украшен густим линијама.
Врањани 1970, сонда I I, кв.
А 1, јама уз профил 1-2. Тер.
инв. бр. 79

94. Фрагмент равног дна,
мрке боје добре фактуре.
Врањани 1970, сонда I I, кв.
А 1, јама уз профил 1-2. Тер.
инв.бр. 79

95. Фрагмент биконичног
мањег суда, мрке боје добре
фактуре, углачан споља,
канелован.
Врањани 1970, сонда I I, кв.
А 1, јама уз профил 1-2 кеса
14. Тер. инв. бр. 79
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Summary
NEOLITHIC CERAMICS AT THE SITE "КALJEVINA" IN
VRANJANI NEAR POŽEGA
Neolithic settlement of Vinca culture originated above the left bank
of the river Lužnica in Vranjansko polje.
The population in their everyday life used rougher, larger dishes for
storing food, bowls of rougher and finer manufacture, of various sizes, deep
and shallow, as well as goblets on a cylindrical concave footing and miniature
vessels. From the outside the vessels have smooth walls and coatings, with
flutings, decorated with engraved angular strips that are filled with incisions.
The fragments with nail prints are very rare and they are decorated using
barbitin technique and plastic labels with nail engravings and incisions. The
handles on the dishes are in the shape of ribbons, buttons, warts, tunnels. In
addition to ceramics for daily use fragments of more representative dishes
have been found, such as cups and fragments of probably cultic vessels, the
altar and prosopomorphic lids.
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Три бронзана предмета из Радановаца
код Косјерића
-прилози познавању касног бонзаног
доба у ужичком крајуАпстракт: Циљ овог рада је да укаже на један од многобројних
случајних налаза који су откривени протеклих деценија и у Музеј доспели
путем поклона. Како околности налаза, према музејској документацији,
не дају довољно података о самом налазу, претпоставка је да је
пронађени материјал део оставе скривнице, највероватније намењен
трговини.
Кључне речи: Радановци, касно бронзано доба, случајан налаз,
гривна, длето.
Рад на ревизији археолошке збирке 2007 године, подсетио је
на многе случајне налазе који су ушли у Музеј ранијих година али су
остали незапажени међу материјалом смештеном у депоу.
Тема овог рада је налаз две праисторијске бронзане гривне и
бронзанане секире-келта1, које су као поклон ушле у музеј јуна 1956.
године.2

Предмет је заведен као „бронзана секира-келт“ али је највероватније у питању длето,
како ће се у даљем тексту и наводити.
1

Гривне су заведена у улазну књигу под ст.инв.бријем 2207 и 2208, а длето под ст.
инв. бр. 2209, као бронзана секира-келт.
2
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Околности налаза нису довољно јасне. Према музејској документацији „гривне и келт“ су случајан налаз из „раскопаног тумулуса“ на
имању Драгише Јовановића „Врбула“ из Радановаца (Карта 1), који је
исти поклонио музеју без икаквих детаљнијих података о налазу.3

Карта 1 – Општина Косјерић са локацијом
села Радановци

1. Бронзана гривна4 са отвореним заравњеним крајевима,
сегментног пресека, украшена канелованим и урезаним геометријским
орнаментом по систему метопских поља издељених вертикалним
линијама. На крајевима са обе стране се налазе по три вертикалне
канелуре између којих су хоризонтални зарези, после којих наилази
поље украшено косим канелурама и кратким зарезима. Централни део
је оштећен, одвојен са једне и друге стране шрафираним троугловима,
украшен мотивима ромба од три уреза и концентричним кружићима
са тачком у средини. Плитко урезани орнаменат се делимично изгубио
услед оштечења горње површине, и тешко је видљив. Унутрашља
површина је равна (Т I/1, T II/1) Пречник: 7,3х6,2 цм; ширина 1,8 цм.

до 1956. године на овом локалитету налазио се један тумулус, који је власник
раскопао. Материјал који је сачуван је тема овог рада.
4
ст. инв. бр. 2207.
3
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Т I/1

Т II/1

2. Бронзана гривна5 са отвореним заравњеним крајевима,
сегментног пресека, украшена канелованим и урезаним геометријским
орнаментом по систему метопских поља издељених вертикалним
линијама. На крајевима се са обе стране налазе три вертикалне канелуре
између којих се налазе хоризонтални зарези, после којих наилази
поље украшено косим канелурама и кратким зарезима. Централни део
оштећен. Са једне и друге стране је орнаменат шрафираних троуглова,
измењу којих је цик - цак мотив од три уреза са концентричним
кружићима са тачком у средини на теменом делу мотива. Плитко
урезани орнаменат се делимично изгубио услед оштечења горње
површине. Горња ивица при отвору оштећена, равно засечена оштрим
предметом.6 Унутрашња површина је равна ( Т I/2, T II/2). Пречник:
6,6х5,6 цм; ширина 1,8 цм.

5
6

ст. инв. бр. 2208.
вероватно после откривања ради провере материјала
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Т I/2

Т II/2

3. Длето7 ливено од бронзе, са задебљаним отвором за држаље
елипсоидног облика. У горњем делу, при отвору је оштећење.8 Сечиво
лучно, на једном делу оштећено, такође насилно. На телу нема
орнаментике ( Т I/3, T II/3). Дужина 13,5 цм, R отвора 2,5х1,8 цм,
сачувана ширина сечива 3,2 цм.

Т I/3

7
8

ст. инв. бр. 2209.
вероватно после откривања ради провере материјала
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Т II/3

Оба примерка масивних гривни украшена су канелованим и
плитко урезаним геометријским орнаментом различитих комбинација.
Површина гривни прекривена је тамном, мрко-зеленом патином а
плитко урезан орнаменат се делимично изгубио услед оштечења
горње површине. Овај тип гривни познат је у литератури под називом
Гучево-Барајево-Јајчић.9 Територијално најближа поменутом налазу
је непубликована остава из Брајковића10 код Косјерића и остава из
Обајгоре11 код Бајине Баште. Осим ових локалитета сличне гривне
налажене су у остави Трлић12 код Уба, у остави у Горњим Бранетићима13
код Горњег Милановца и шире на подручју Баната, Трансилваније,
југозападне Панониије, које Д. Гарашанин опредељује у гвоздено доба
I- средњоевропско бронзано доба D–халштат А1, односно у Хоризонт
II, халштата А114, што би и у нашем случају могло бити прихваћено.

Праисторијске оставе у Србији и Војводини I,Fontes I ,Београд 1975, TIV/7; TV/5,6;
TVI/2,3,4
10
М. Зотовић, Археолошки и етнички проблеми бронзаног и гвозденог доба западне
Србије, Dissertationes et monographiae XXVI, Београд 1985, 67,68, ТXVII/2,7,8
11
П. Медовић, Остава бронзаних предмета из Обајгоре, Старинар Н.С. XXIVXXV/1973-1974, Београд 1975, 175-182, Т VI; М-Зотовић, op.cit., 67,68, ТXVII/1,3,4,5,6
12
Др Д. Гарашанин,Студије из металног доба Србије-једна праисторијска ливница
у западноj Србији, Старинар Н.С.XI/1960, Београд 1961,75,76/ сл.2; Праисторијске
оставе..., Т XXIII/8; М. Вукмановић-Н. Радојчић, Каталог метала II, Београд 1995,
131-132, бр.240-243
13
Л. Никитовић, Депо бронзаних гривни из Горњих Бранетића, ЗРНМ Чачак XXIIXXIII, Чачак 1992-1993, 23-26, ТI/3
14
М. Гарашанин, Праисторија југословенских земаља, Бронзано доба IV, Сарајево
1983, 685 и др
9
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За длето, као чест инвентар остава прелазног периода, аналогије
налазимо у оставама: Брестовик II15 и Брестовик V16 , које Д. Гарашанин
датује у гвоздено доба I, односно средњоевропско бронзано доба D–
халштат А1.

Што се тиче услова налаза и броја нађених предмета имајући
у виду да је на територији општине Косјерић пронађена остава у селу
Брајковићи, намеће се закључак да је пронађени материјал део оставе
скривнице, највероватније намењен трговини. Како околности налаза
нису дали довољно података за хронолошко опредељење самог налаза,
на основу утврђених аналогија налаз се може определити у касно
бронзано доба односно у период бронзано доба D-халштат А1.
Литература:
Вукмановић М – Радојчић Н, Каталог метала II, Београд 1955.
Гарашанин др Д, Праисторија I- Каталог метала, Београд MCMLIV
Гарашанин др Д, Студије из металног доба Србије, Старинар Н.С. V-VI/19541955, Београд 1956.
Гарашанин др Д, Студије из металног доба Србије-једна праисторијска
ливница у западној Србији, Старинар Н.С. XI/1960, Београд 1961.
Гарашанин М, Праисторија југословенских земаља IV, Бронзано доба,
Сарајево 1983.
Ђурић Ј – Кековић М, НАКИТ И КИЋЕЊЕ – из збирки Завичајног музеја
Титово Ужице, Титово Ужице 1989.
Медовић П, Остава бронзаних предмета из Обајгоре, Старинар Н.С XXIVXXV/1973-1974, Београд 1975.
Никитовић Л, Депо бронзаних гривни из Горњих Бранетића, ЗРНМ Чачак
XXII-XXIII, Чачак 1992-1993.
Праисторијске оставе у Србији и Војводини I, Fontes I, Београд 1975.
Зотовић М, Археолошки и етнички проблеми бронзаног и гвозденог доба
западне Србије, Dissertationes et monographiae XXVI, Београд 1985.
др Д. Гарашанин, Праисторија I-Каталог метала, Београд МСМLIV,18,ТVIII/4;
Праисторијске оставе, 9, ТVIII/7;
16
др Д. Гарашанин, Праисторија I-Каталог,19, ТVII/8; др Д.Гарашанин, Студије
из металног доба Србије, Старинар н.с.V-VI/1954-1955, Београд 1956, 343, сл. 8;
Праисторијске оставе ..,14-15,TVII/1
15
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Један спор апотекара и дрогеристе
у Ужицу
- привилегијe или стручност (са освртом на историјски и стручни
развој апотекарске делатности у Србији)
Апстракт: Апотекарство у Србији било је регулисано уредбама
и законима, почев од 1845. године, којима је остваривано реално и лично
право на отварање апотека, односно, добијање концесија које су се
преносиле и на наследнике. Овакво стање трајало је све до измена и
допуна Закона о апотекама и надзору над прометом лекова (1930)1 из
1932. године. Овим изменама и допунама Закона омогућено је отварање
нових апотека, а то је погађало привилегије дотадашњих концесионара
и њихов покушај да се преко Сената сачувају дотадашње привилегије.
Све ово је довело и до спора између апотекара и дрогеристе у Ужицу, за
и против измена и допуна Закона.
Кључне речи: Апотека, дрогерија, уредбе, прописи, закони о
уређењу апотекарске делатности у Кнежевини и Краљевини Србије,
Краљевини СХС и Краљевини Југославијu.
Зачеци српске медицине и фармације се поклапају са периодом
оснивања првих средњевековних српских болница у Хиландару,
Студеници и Дечанима, а први писани траг да је у Београду постојала
апотека потиче из 17. века и забележен је у капиталном делу Х. Шеленца
(H. Schelenz, 1904) Историја фармације. У овом делу се наводи да је
још 1661. године у Београду постојала једна апотека, али о томе нема
подробнијих података.

1

Службене новине, бр. 85, од 14. 04. 1930.
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У целој Србији све до 1819. године није било ниједног
дипломираног лекара. Место њих лечили су свет по варошима: бербери,
хећими и лекари самоуци, а по селима: народни видари и видарице.
Бербери су по народности, најобичајније, Турци. Лечење су
учили од својих мајстора уз берберски занат. Они су пуштали крв
роговима, чарковима и пијавицама; вадили зубе, трљали, мазали и
купали, вршили мање хируршке операције, а често су се мешали и у
друге лекарске послове.
Хећими су били обично Грци; пореклом из Епира и околине и
називали су се калојатри (добри лекари). Лекарско су знање добијали
у фамилији као наслеђену тајну из старих времена. Настањивали су
се у појединим варошима и лечили свет, или су били лични лекари
појединих турских власника. Највише их је било у Београду, јер је био
најмногобројнији и јер је у њему грчка култура била врло јака. Ту их је
било и најбољих, те им је свет из далека долазио. За владе кнеза Милоша
у Београду је била чувена видарица Ћира Мана са сином Ећим-Томом
Костићем или Костандиновићем, родом из Кожана у Македонији. ЕћимТому је још 1806. године Совјет, осведочивши се о његовој лекарској
вештини, узео за војничког лекара са 60 гроша месечне плате. Он је
излечио и кнеза Милоша од ране добијене 1807. у јуришу на Ужице.
Лекари самоуци су по народности били Грци, Срби и Турци.
Лечење су учили на различите начине: случајно, спремањем, искуством
и томе слично.2
До почетка процеса стварања нововековне српске државе (1804–
1835), у Србији није било ни трага организованом апотекарству. Народ
се лечио разним лековитим биљем, али и гатањима, врачањем и разним
другим празноверицама. Постепеним ослобађањем од турске владавине
у Србији после 1815. године почело je организовање здравствене службе
и долазак европских школованих лекара и апотекара.
Власник прве апотеке у Србији у 19. веку, (1813. год), био
је Антон Делини, Грк, родом из Смирне. Он је најпре био трговац у
Земуну, па је трговачким послом често долазио у додир са београдским
пашом. Кад је прешао у Београд, радио је као лекар у турском гарнизону.
Доцније је покрај мале теорије читањем медических на талијанском и
греческом језику списаних књига, а нарочито дуговременим искуством
2

Тихомир Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша (медицина), Београд 1983.
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и практиком поткрепљеним, художеством у Србији болно човечество
од разних недуга лечио.3
По варошима су биле и лекарице, Гркиње, Јеврејке и Циганке,
као што већ поменута Ћира Мана.
У маси народној било је у сваком селу по један, или неколико
народних видара или видарица, који су своје лекарско знање чували као
тајну и који су, лековима и бајањем чинили свету услуге. Међу њима
је било и таквих особа које су својом вештином имале великог успеха.
Било је и специјалиста, који су знали само по једну врсту лекарства:
намештање угануте или сломљене руке или ноге, потпасивање од киле,
лечење очију и слично.4
У почетку владе кнеза Милоша није било у Србији никакве
апотеке. Лекари су сами давали лекове. Неки од њих су држали и
дућане са лековима. Године 1823. у Београду је био отворио мало
дућана са лекарством неки Гаврил Фелћер, или Гаврил лекар, како се
сам називао, који је лечио свет не само у Београду но и путујући по
Србији. Сем тога, лекова је било и иначе по дућанима, нарочито по
јеврејским.5
После окончања устанака у Србији, прва цивилна апотека
била је у власништву италијанског лекара Вита Ромите из Ливорна,
који је до 1823. године био лични лекар београдског везира, а потом је
прешао у службу кнеза Милоша. Ромита је са собом довео и апотекара
Петра из Трста. Вито Ромита је остао у Крагујевцу до 1824. године када
је премештен у Београд, где је пренео и своју приручну апотеку, која
је постојала до 1828. године. Приручне апотеке су се и касније (и у
20. веку) задржале по мањим местима, селима и варошицама, где није
било других типова апотека. Приручну апотеку могли су да држе само
лекари и ветеринари, а у случају да се у месту где врше праксу, отвори

Исто, Тако је и неки Капарис, родом из Епира, колевке калојатрије, дошао у Србију
врло млад па се уз докторе Карабинија и Перинија усавршавао и са доста разумевања
лечио свет, чак је добио и чин поручника
4
Исто, Пирх је 1829. године виђао зарасле ране које би, при вештачком лечењу
повукле за собом губитак каквог уда, а које су овако потпуно залечене и без остављања
икаквих последица
5
Исто. Лекови по дућанима држани су врло непажљиво и неуредно, са мало обзира да
ли ће бити у близини са отровима. Лекови које су преписивали лекари набављани су
са стране, из Митровице, Земуна, па чак и из Беча.
3
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јавна апотека губили би право на држањe приручне апотеке. За
овлашћење за рад са приручном апотеком, за добијање дозволе, била
је обавезна једногодишња пракса у јавној, или болничкој апотеци.
Власници приручних апотека били су обавезни да, према потребама
становништва, држе довољну количину лекова, лековитих специјалитета, серума, вакцина и завојног материјала. Према Правилнику о
приручним апотекама лекара и ветеринара, из 1931. године, било је
прописано који су то лекови, справе и уређаји и потребна литература,
коју је свака приручна апотека морала да има.6
Поред поменутих приручних апотека, у Србији су се лекови
могли пронаћи једино у појединим дућанима, или код путујућих
трговаца - на вашарима, или црквеним саборима. Међутим, многи од
ових трговаца били су најобичније варалице, стога је народ углавном
имао већу штету него користи од њихових "лекова".
Прва права апотека у Србији, отворена у Шапцу 1826. године,
била је власништво Јеврема Обреновића. Била је прилично снабдевена
нужними и потребними лекарије вешчми, које на 5000 гроша износе.
Била је смештена у дому Јована Миоковића, који је био и апотекар.
У Београду прву апотеку отворио је mr ph Матеја Ивановић,
први дипломирани апотекар из Земуна, те се бар у Београду могло доћи
до сигурних и безопасних лекова. И он слови за родоначелника српске
модерне фармације. Ова апотека из које су се лековима снабдевали
становници Београда, али и целе Србије, а касније и неке новоотворене
апотеке, почела је са радом 30. априла 1830. године. Налазила се
поред кафане Знак питања, преко пута Саборне цркве, у тадашњој
Дубровачкој, данас Улици краља Петра. На овом месту Фармацеутско
друштво Србије поставило је 1955. године спомен-плочу.
Иако се до апотеке овако касно дошло, ипак је то било у време
кад нико воље имао није у Србији, па и само правителство...апотеку
завести, кад за пуне две године није доносила своме притајажатељу
ни толико колико би му за препитаније, кирију и друге апотеки једној
потребне трошкове довољно било, и кад је овде завести апотеку
толико значило као и неко пожертвованије учинити.
Правителствени апотекар постао је 1835. године у Крагујевцу
Павел Илић, дипломирани апотекар, родом из Бечкерека у Банату.
6

Службене новине, бр. 78-XXIV, од 7.04.1931.
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Деонтолошки аспект. У време отварања првих апотека, у
Србији нису постојали закони који би регулисали ову делатност, као
ни здравство у целини. За почетак увођења законских мера у здравству
била су посебно важна два акта: први Хатишериф (1830) и Сретењски
устав (1835).
Прва државна апотека (Правителствена апотека), друга по
реду, основана је у Крагујевцу 1836. године. Након сељења у Београд
1841, где и данас ради под именом "Македонија", у саставу Апотеке
"Београд".
На основу Хатишерифа и Сретењског устава настао је известан
број санитетских уредби и упутстава. У овој, првој фази законског
регулисања здравства у Србији, посебно је био значајан указ о саставу
државног савета и кнежевог кабинета и дужности министара, издат на
основу Устава из 1835. године. Поред осталог, Указ је прописивао да
је у Србији неопходно"... завести школе за хирурге и бабице, марвене
лекаре и апотекаре". У проучавању развоја апотекарства у Србији,
пажњу заслужује и једна уредба кнеза Милоша из 1837. године, којом се
регулисала контрола продаје лекова. По овој уредби, била је забрањена
продаја лекове без писменог одобрења полиције, које се добијало
искључиво, на основу рецепта дипломираног лекара.
Нови, озбиљнији и дугорочнији, процес ширења медицинске
заштите у Србији, започео је 1839. године, када је Попечителство
унутрашњих дела, на предлог др Карла Пацека (тадашњег привременог
начелника Санитета), поставило окружне физикусе (лекаре) у Београду,
Шапцу, Смедереву, Чачку, Ужицу и Јагодини. Кнежевним указом,
од 7. августа 1839. године, за првог физикуса Окружја јагодинског
постављен је др Карло Белони. Њему су, 4. септембра исте године, била
предата Наставленија за окружне лекаре и физикусе, која су у 23 тачке
одређивала права и дужности окружних физикуса. Неки од прописа
говорили су следеће: "У месту где има апотека, не дозвољава се физикусу
своје лекове болним издавати, но где ове нема, ту је он дужан о своме
трошку малу апотеку држати..." Из овога се види да су делатности
физикуса и апотекара биле јасно одвојене, мада су сви медицинари у
округу стављени под контролу окружног физикуса. "Остали доктори,
Апотекари и Бабице који се у Окружном налазе потпадају под надзор
Окружног физикуса".
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Положај и делатност апотекара биле су додатно регулисане
доношењем посебног законског прописа Правила за државну апотеку и
за јавне апотеке (1845).
По завршетку српско-турских ратова донет је Закон о реформи
Санитетске струке (1879), који је ступио на снагу 1881. године. У тај
општи закон био је унет у целини и већ поменути Закон за апотеке и
апотекаре. По њему су и даље окружни физикуси подносили извештај
о раду апотекара, који су деловали у њиховом подручју.
Године 1879. у Београду је основано прво друштво апотекара у
Србији под називом АПОТЕКАРСКО ДРУШТВО У СРБИЈИ. Ово
друштво је претеча данашњег Фармацеутског друштва Србије, које је
у 2004. години обележило 125 година рада. Један од оснивача и први
председник друштва био је мр Јован Дилбер, власник тадашње прве
Београдске апотеке основане 1830.године, данас угледне апотеке мr ph
Матеја Ивановић. Друштво је организовало стручни рад, предлагало
прописе и уредбе и уређивало апотекарску делатност по узору на
Аустро-Угарску. Оно је тесно сарађивало са Министарством здравља,
Министарством унутрашњих дела, те је у периоду од 1891. до 1895.
године донело неколико закона и прописа о апотекарима, апотекама,
апотекарским таксама и сл.7
Врсте концесије и критеријуми за отварање и наслеђивање
апотека на територији Србије, према законским прописима од 1845. до
1941. године:

Законски
пропис

Правила за јавне
апотеке (1845)

7

Врста
концесије

Реално право

Број
становника Право наслеђивања
као услов за апотеке после смрти
отварање
власника
апотеке
------------------

Историјат Фармацеутске коморе Србије, Београд 1925.
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Удовица наслеђује
приходе уз
Закон за апотеке
администратора који
и апотекаре и
држи апотеку, све до
------------------ преудаје или пунолетства
за држање и
Лично право
продавање лекова
деце. Мушка деца на
и отрова (1865)
студијама фармације
могу после завршетка да
наследе концесију
1. апотека
до 2000,
Закон о уређењу
Удовица наслеђује
Лично право,
2. апотека
санитетске
приходе уз
предност је
до 6000, 3.
струке и у чувању
администратора још 3
већи број
апотека до
народног здравља
године, а деца губе право
10 000, свака
година у
(коначне измене и
наслеђивања
следећа на
струци
допуне 1912)
још 5000
становника
Удовица и деца имају
право да наследе апотеку
Лично право,
Најмање
до преудаје, односно
минимум
један лекар
Закон о апотекама
пунолетства или ако
5 година и
који врши
и надзором над
студирају фармацију,
стечен услов
праксу у месту
прометом лекова
до оспособљавања за
за самостално
отварања
(1930)
самостално вођење
руковођење
апотеке
апотеке (најдаље до 30
апотеком
година живота)
8
										

Године 1890. у Србији је почео да излази Гласник апотекарског
друштва, први стручни часопис апотекара. Друштво је организовало
стручни рад, предлагало прописе и уредбе и уређивало апотекарску
делатност по узору на Аустроугарску. Оно је тесно сарађивало са
Министарством здравља, Министарством унутрашњих дела, те је у
периоду од 1891. до 1895. године донето неколико закона и прописа о
апотекарима, апотекама, апотекарским таксама.
После ослобођења и уједињења и стварања Краљевине СХС,
Српско апотекарско друштво је на првом конгресу апотекара, који је
одржан 25. септембра 1922. године на Палићу у Суботици, иницирало да
се формира сталешка организација Апотекарска комора. Захваљујући
Mr Dušanka Radojčić, dr Dragan Stupar, Deonološki aspekt razvoja farmacije u Srbiji
između dva rata,Tokovi istorije, INIS, Beograd br. 3-4/2002, 69-84.
8

53

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Миодраг Д. Глушчевић, професор историје

дуготрајним активностима, на иницијативу групе активиста апотекарског друштва, а после поремећаја насталог укључивањем Трговачке
коморе у надлежност апотекарства фебруара 1924. године, поднет је
предлог Министарству здравља, те је 31. јануара 1925. године донета
Уредба о апотекарској комори. Основни задатак Апотекарске коморе
био је да штити, унапређује апотекарске интересе, да чува част, углед и
права апотекарског сталежа и да одржава дисциплину у самом сталежу.
Први председник Апотекарске коморе био је mr ph Душан Јанковић, а
потпредседник mr ph Сима Протић. Просторије Коморе су се налазиле
у плати "Касина" на Теразијама.9
Комора је знатно утицала на сталешка питања апотекара,
предлагала је уређење пословања, норме и понашање апотекара,
учествовала у ревизијама апотекарских такси. Имала је снажан
утицај у Министарству народног здравља, где је постојао Одсек за
апотекарство и снабдевања установа (једно време је начелник Одсека
био mr ph Андрија Мирковић, уредник часописа Глас апотекарства).
Апотекарска комора у Београду је 1927. године израдила Закон о
апотекарству који је уређивао област апотекарства на врло стручан,
модеран и организован начин. Нарочито је регулисао питање процедуре
отварања апотека, концесија и слично, а мишљење Коморе било је
неопходно и веома значајно у целокупном процесу државне регулативе
овог важног сегмента обезбеђења јавног здравља становништва.
Апотекарска комора имала је снажан утицај на развој, организовање и
уређење апотекарства све до 1944. године.10
Снабдевање лековима после Великог рата било је изузетно
лоше, у земљи није било фармацеутске индустрије, нити установа
за снабдевање лековима и медицинском опремом. Пре рата апотеке
су снабдеване код веледрогерија, или непосредно од произвођача у
иностранству, а страна представништва која су постојала пре рата,
углавном из земаља против којих се ратовало, била су угашена.
Због лоших саобраћајних веза и немогућности добијања повољних
кредита код фирми нових савезничких земаља Француске, Енглеске
и Америке, увоз апотекарског материјала и лекова био је спор.11

Исто, 3.
Исто, 4.
11
Глас апотекарства, 2/1919, 2-6.
9

10
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Међутим, због постојања већег броја дрогеријских радњи које су
се као специјализоване трговачке радње бавиле продајом санитетског
материјала, дрога, лековитог биља, готових лекова, медицинских
инструмената и помагала, па чак и израдом и издавањем лекова на
рецепт, становништво Србије није осетило недостатак стручне помоћи
и несташице лекова ништа више него становници других делова
Краљевине СХС. Издавање и израда лекова по рецептима пацијената,
према тада важећим законским прописима, било је право које су уживали
искључиво власници апотека и они магистри фармације који су радили
у апотекама као апотекарски сарадници. Међутим, како су власници
дрогерија на мало били фармацеути (mr ph) који нису могли да добију
дозволу за отварање апотеке због законског ограничења у погледу
броја становника за отварање нових апотека, они су своје понашање
и флагрантно кршење закона правдали стручношћу и квалификацијом
за ту врсту посла. Број дрогерија у Србији је растао, тако да је 1922.
године само у Београду било 11, а наредне године 18, наспрам 23 јавне
апотеке. У унутрашњости Србије, у сваком већем месту отворена је бар
по једна дрогерија на мало.12
Поред дрогерија на мало, постојале су и дрогерије на велико,
такозване веледрогерије, углавном иностраних произвођача лекова
и санитетског материјала. Апотеке и друге здравствене установе
снабдевале су се и преко дрогерија на мало и преко веледрогерија, у
зависности од повољнијих услова. После рата оснивају сe и домаће
веледрогерије, од којих је прва у Србији била Мишковић и компанија,
отворена 1920. године у Београду.
У Београду је 1922. године отворено Главно апотекарско и
санитетско слагалиште, са идејом централизованог снабдевања
здравствених установа лековима, завојним материјалом, апотекарским
прибором, санитетским и болничким материјалом. На тај начин је
апотекама остављена слобода избора достављача лекова и сировина,
док је снабдевање болница, амбуланти, санаторијума, диспанзера и
лабораторија централизовано. Слагалиште се налазило под непосредном управом Министарства народног здравља, које се старало о
његовом издржавању, снабдевању, тако да је и персонал постављен на

Андрија Делини, Дрогеријско питање и слободне апотеке, Фармацеутски вјесник,
12/1924, 391, 392.
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дужност краљевим указом, на предлог министра народног здравља.13 У
саставу слагалишта налазили су се апотекарски магацин, санитетски
магацин и лабораторија за израду сложених лекова, официјелних по
важећој Другој српској фармакопеји14 из 1908, те галенских препарата:15
тинктура, екстракта, фластера и неких реагенаса потребних за хемијске и бактериолошке анализе. Управник слагалишта могао је бити
само магистар фармације са најмање пет година магистарске праксе
(квинквениј) и имао је ранг инспектора Министарства народног
здравља, руководиоци магацина су такође били магистри фармације, а
био је упослен и један број помоћног особља: апотекарски помоћници,
лаборанти и служитељи.
Услови за организацију здравствене медицинске и фармацеутске
службе и доношење одговарајућих законских прописа, створени су
формирањем Министарства народног здравља 14. маја 1919. године. Као
највиши стручно - саветодавни орган тог министарства о питањима из
целокупне области санитетске струке, формиран је Санитетски савет, у
оквиру кога је био један фармацеут - апотекар у својству ванредног члана
здравствено - медицинског одсека. Већ следеће године, 14. децембра,
у оквиру Савета установљено је Апотекарско одељење са хемијским
одсеком, са седиштем у Београду. Начелник тог одељења, фармацеут
или лекар, био је по функцији и члан Управе Министарства народног
здравља и Санитетског савета Краљевине СХС, што је одиграло важну
улогу при доношењу многих законских прописа из области организације
фармацеутске службе. За првог начелника Апотекарско - хемијског
одсека постављен је фармацеут, mr ph Владислав Ст. Анђелковић, кога
је после одласка у пензију наследио дотадашњи инспектор тог одсека
mr ph Андрија Мирковић, касније први професор историје фармације и
оснивач Музеја историје на Фармацеутском факултету у Београду.16

Андрија Делини, Стање у фармацији између два рата 1918-1941, Београд 1967,
49-59.
14
Фармакопеја-скуп прописа за припремање лекова, са описом њиховог састава и
упутстава за поступање са лековима.
15
Галенски лекови су лекови који се израђују у галенској лабораторији апотеке. То
су лекови који су неопходни малом броју пацијената и израђују се у малим серијама,
са краћим роком употребе (тзв.Orphan drugs). Нису били исплативи за фабричку
производњу због мале серије.
16
Mr Dušanka Radojičić, dr Dragan Stupar, n.d.
13
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Задаци Апотекарско - хемијског одсека односили су се на израду
фармакопеја, старању о стручној спреми хемичара, апотекарских
помоћника и лабораната, ретаксацију, преглед и оверавање рецепата
по којима се издају лекови из државних установа, надзора над
рационалним прописивањем рецепата болесницима и контролу рада
предузеће и трговина које се баве израдом и продајом, односно увозом
и извозом лекова и отрова. У надлежности тог одсека налазиле су
се све дрогерије и апотеке (државне, јавне и ручне апотеке лекара и
ветеринара), те Главно апотекарско и санитетско слагалиште, Државна
хемијска лабораторија и Стални стручни савет за оцену и испитивање
лекова.
Преглед неких важнијих деонтолошких норматива из области
фармацеутске струке:
1920. Правила о полагању државних апотекарских испита.
Закон о олакшицама за апотекарске помоћнике и приправнике који
су суделовали у последњем рату.
1921.
Правила о држању и продавању отрова и отровних ствари.
Правилник о апотекарским специјалитетима.
Правила о болничким апотекама и државним апотекама на
1922.
територији Србије.
Уредба о Апотекарској комори.
Правилник о организацији Дисциплинског суда Апотекарске коморе
1925. у вези са дисциплинским поступком.
Правилник о образовању Сталног стручног савета за испитивање
лекова.
1926. Правилник о подељивању права на самостално руковање апотеком.
Уредба Фармацеутског одјела Филозофског факултета Свеучилишта
Краљевине СХС у Загребу.
1928. Правилник о вршењу практичних вежби у јавним апотекама студената
Фармацеутског одјела Филозофског факултета Свеучилишта
Краљевине СХС у Загребу.
Закон о апотекама и надзором над прометом лекова.
1930.
Правила о лековима и лековитим специјалитетима.
Правилник о оглашавању лекова и лековитих специјалитета у
1931.
дневној штампи или другим начином.
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Правилник о унутрашњем раду јавних апотека.
Прописи за уређење јавних апотека.
1932.
Правилник о стручним прегледима апотека.
Правилник о помоћном особљу у апотекама.

У погледу апотекарске мреже новоформирана држава Краљевина
СХС је наследила две постојеће врсте концесије за јавне апотеке које
је држава додељивала молиоцима. Старији облик концесије на бази
реалног права био је доста редак и представљао је остатке из 19. века.
Према њему, апотека је била искључиво право власника, који чак није
морао ни да буде квалификовани фармацеут, већ је могао ангажовати
фармацеута као провизора, или администратора за вођење апотеке.
Највећи број апотека отваран је на бази концесија са персоналним
правом, што је практично значило да је апотеку могао да држи и отвори
само магистар или доктор фармације, а предност је имао онај са више
година радног искуства.17 Ступањем на снагу Закона о апотекама из
1930. године, реална концесија је укинута, а њеним носиоцима, којих
је било у неким деловима Краљевине Југославије, остављено је још
двадесет година да се прилагоде и пређу на нови облик дозволе, која
се везивала за петогодишње радно искуство у некој јавној апотеци
(квинквениј) и стицање дозволе за самостално руковођење апотеком.
Концесија за апотеку важила је само за одређено место, односно град,
општину, село или део града за коју је издата и није се могла преносити
чак ни из једне улице у другу без претходног одобрења власти.
Поред јавних апотека које су биле у приватном власништву,
постојале су и болничке апотеке и апотеке Уреда за осигурање радника,
а у местима где није било апотека лекари и ветеринари држали су
своје приручне апотеке. Приручне апотеке постојале су и у оквиру
здравствених задруга. Имајући у виду податак да су се израдом лекова
и стављањем у промет, поред апотека, бавиле и фармацеутско-хемијске
лабораторије и дрогерије, јасно је да су фармацеути преко својих
удружења тежили бржем доношењу законских решења из те области.

Душанка Радојчић, Драган Ступар, Апотеке у Србији у XIX веку са деонтолошког
аспекта, Архив за фармацију, бр. 1-2/2001, 137-152.
17
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Кључни норматив за фармацију на територији Краљевине
Југославије донет је 7. априла 1930. године, као нови јединствени Закон
о апотекама и надзору над прометом лекова.18 Тим законом коначно су
усклађена многа организациона и стручна питања и услови израде и
надзора над производњом лекова, дрога и сировина. Дефинисани су:
Апотекарска комора, дрогерије и хемијско - фармацеутске творнице
и лабораторије. Закон је, уз мање измене и допуне, остао на снази до
1941. године, а већ током прве године његове примене, у складу са чл.
29, јавила се потреба за доношењем више подзаконских аката којима
се ближе одређују и потпуније регулишу многа од питања везаних
за поједине његове чланове. Тако су одговарајућим правилницима
регулисани унутрашњи рад, контрола и стручни прегледи апотека,
помоћно особље у апотекама, цене лекова и испитивања готових
лекова и лековитих специјалитета. Јавна апотека, према том законском
нормативу, била је здравствена установа под надзором државе, у којој
су се израђивали и продавали лекови, обављале хемијске анализе
и остали стручни радови. Апотека се могла отварати у месту где
постоји најмање један лекар који врши праксу. Питање о оснивању
апотеке могла је покренути: управа општине, доктор, или магистар
фармације који испуњава услове, Министарство социјалне политике
и народног здравља или Бански савет. Тим законским прописом свим
заинтересованим странама била је остављена могућност иницијативе
у покретању поступка за отварање апотеке: општинама у случају
непостојања апотеке у месту, фармацеутима у случају постојања жеље
и могућности, а Министарству у случају констатовања потребе за
отварањем апотеке. Законодавац је нагласио да се у поступку добијања
дозволе и утврђивању услова за отвара нове јавне апотеке морало водити
рачуна не само о потребама становништва, већ и о заштити интереса
других апотека, јер у чл. 6 стоји: ...При томе власт опште управе
дужна је водити рачуна о томе да се отварањем нове јавне апотеке
не угрожава егзистенција које већ постојеће јавне апотеке. Дозвола за
отварање нове апотеке, или држање већ постојеће била је лично право
фармацеута на кога је гласила и важила за наведено место и локацију у
месту за које је издата. Због тога је премештај апотеке из једног у друго
место, или са једне на другу локацију, био могућ само уз претходну
сагласност министра, односно надлежног бана. Исте одредбе
18

Службене новине, бр. 85, од 14.04.1930.
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важиле су и за давање апотеке под закуп и пренос дозволе. Одузимање
дозволе апотекару било је могуће у случају ако је: престао да буде
држављанин Краљевине Југославије, изгубио часна права, или добио
забрану вршења апотекарске дужности, или се сам одрекао дозволе.19
Фармацеут је могао да буде власник само једне апотеке, али је постојала
могућност да добије дозволу за привремено (сезонско) отварање апотеке
у лечилиштима, бањама и климатским местима, као тзв. подружнице
већ постојеће апотеке. У случају смрти апотекара - власника његова
удовица, или малолетна деца имала су право да уз администратора воде
апотеку до преудаје, или смрти удовице, односно до пунолетства деце.
Ако се неко од деце налази на студијама фармације, а мајка се преуда
или умре, онда је њему остајало право уживања прихода апотеке до
законског оспособљавања за самостално вођење апотеке, али најдаље
до тридесете године живота. Ако ни удовица ни деца не стекну право
на очеву апотеку, расписује се конкурс за добијање концесије новом
власнику.20
Апотеке у Србији за време Краљевине Југославије, по ондашњим
прописима, изгледале су по просторном уређењу врло слично као и
данас. Апотека је морала имати шест просторија: локал за дисперзију,
лабораторијум, комору за материјал, подрум, таван и собу за инспекцију.
На улазу у официну стајао је прикладан натпис, лако уочљив и дању и
ноћу и ноћно звонце. Ово је било важно у местима где су постојала једна
апотека, која је морала да буде доступна пацијентима 24 часа дневно,
док је у местима са више апотека увођено наизменично дежурство ноћу.
Локал за дисперзију, или официна била је просторија за грађанство,
намењена за експедицију и дисперзију лекова, а уз њу се налазила
материјалка (комора за материјал), намењена за чување залиха дрога,
хемикалија и лекова. Лабораторијум је била просторија за аналитичке
и хемијске анализе и налазила се уз материјалку и официну. На тавану
су се чувале залихе дрога биљног порекла, а све остале лекарије (воде,
течне киселине, етар, мед, медицинска вина, масти, сирупи, минералне
воде и друго) чувале су се на хладном у подруму. Соба за инспекцију
требало је да буде што ближе официни, са посебним улазом и да у

Д. Радојчић, Д. Ступар, н.д, 73-77.
Правилник о унутарњем раду јавних апотека, Зборник закона, уредби, правилника и
прописа о апотекама са изводима из осталих закона који су у вези са апотекарским
радом и позивом, Апотекарска комора КЈ, Београд 1932, 52-56.
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сваком погледу одговара захтевима хигијене за куће. За сваку од
просторија према намени, одређен је законски минимум у смислу
опремљености и уређености, али није било захтева у погледу величине
тих просторија. Надзор над апотекарском делатношћу спровођен је
редовним годишњим прегледима свих апотека, укључујући и приручне
апотеке. Ради заштите здравља становништва, министар, односно бан,
могли су да, ако за то нађу потребу, нареде ванредан преглед појединих
или свих апотека, што се у пракси ретко дешавало. Преглед се обављао
комисијски, у присуству санитетске, полицијске и градске, односно
општинске власти, о чему су се водили записник и евиденција у за то
предвиђеним обрасцима. Овај се поступак примењивао и пре отварања
апотеке и у случају кад је власник добио дозволу за пресељење апотеке
у нову зграду на другој локацији. То је била наслеђена законска пракса
која вуче корене још из средине 19. века, када су стручни прегледи
вршени сваке четврте године, према тада важећем закону о апотекама.
Преглед апотека према Правилнику о стручним прегледима апотека
обухватали су проверу испуњености свих оних најважнијих услова
за нормалан рад апотеке, од којих су: поседовање дозволе, одн.
Концесије за рад и пријава о регистрацији код Апотекарске коморе,
потврда о потребним квалификацијама и чланству апотекарског
особља и исправност вођења документације (књиге рецепата, књиге о
набавци и издавања лекова, књиге наркотика) и тачност у ретаксацији
рецепата. Фармацеут је био дужан да у својој апотеци, поред довољне
количине лекова, дрога, хемикалија и завојног материјала, прописаних
фармакопејом, држи и све остале стручне књиге, важеће таксе
лекова и законске прописе о апотекама, а то је значило све наредбе,
расписе, правилнике, решења, дописе и упутства и сва издања
Апотекарске коморе. У зависности од епидемиолошких и климатских
прилика, у апотеци су се налазиле потребне количине серума против
дифтерије, тетануса, менингокока, стрептокока, дизентерије, шарлаха,
затим змијског антитоксина. Редовна брига државе за спровођење
превентивних мера у заштити становништва од маларије ојачана је
доношењем наредбе о обавезном држању и продаји таблета кинина
за лечење маларије. За справљање, издавање и наплаћивање лекова за
све апотеке важиле су одредбе државне фарамакопеје (Друге српске
фармакопеје из 1926. године) и нове таксе лекова и ценовника за
специјалитете. Усвајањем нове апотекарске таксе 15. децембра 1931.
године – Taxa Medicamentorum (S. br. 23027) и Правило по којима ће
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се управљати сви апотекари, лекари и ветеринари при прописивању
издавању и наплаћивању лекова, постигнута је уједначеност у погледу
цене једноставних и сложених лекова на територији целе земље. За
промет вештачких сладила у апотекама важиле су одредбе Правилника
за примену Закона о вештачким сладилима, а у погледу издавања и
манипулисања наркотичким дрогама и отровима важиле су одредбе
Закона о опојним дрогама и Уредбе о промету и контроли отрова.
Рад фармацеута у апотеци састојао се од рецептуре (издавања
лекова на рецепт), елаборације (израда лекова за залиху), дефектуре
(попуњавање залихе лекова у официну) и експедиције лекова (продаја
лекова израђених у апотеци). Фармацеут је био одговоран за све
лекове који се налазе у апотеци и које је припремао и издавао, осим
за козметичка средства, дијететска средства, лековите специјалитете
и биолошке производе у оригиналном паковању, за које је одговоран
произвођач, односно заступник.
Поред одговорности, законодавац је лекаре и фармацеуте
обавезивао и на етичко понашање, тако да је апотекар био у обавези да
ради поштено, избегава сваку недозвољену и нелојалну конкуренцију
и да чува професионалну тајну. Према Правилима по којима ће се
управљати сви апотекари, лекари и ветеринари при прописивању,
издавању и наплаћивању лекова – Ако рецепт није јасан, или ако су
ингредијенције (ингредијент=састојак-МГ) инкомпатибилне, апотекар
не сме по њему издати лек, док се претходно не објасни са лекаром на
начин, који публику не баца ни у какву сумњу. Исто тако ни лекар
не сме ставити своје евентуалне примедбе на лек пред публиком, већ
лично апотекару. И том законском обавезом чували су се углед и част
здравствене струке и здравствених радника.21
У Србији је било довољно школованог фармацеутског кадра
иако све до средине 20. века у Србији није било ниједне установе за
стручно образовање фармацеута. На крају прве деценије 20. века у
Србији је радило 107 магистара фармације (72 као власника апотека
и 35 као апотекарских сарадника) и 54 апотекарска помоћника, а о
броју приправника нема тачних података. Сви ови фармацеути су се
школовали у Бечу, Грацу, Пешти, Минхену и Загребу, где је од 1882.

Д. Радојчић, Д. Ступар, н.д, 78-80. Један примерак записника остајао је у апотеци,
други се подносио на увид оној власти која је одредила преглед апотеке.
21
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године отворен Фармацеутски учевни течај, на Филозофском факултету,
а касније Фармацеутски факултет Свеучилишта у Загребу.
Законом о универзитетима из 1930. било је предвиђено да се при
Медицинском факултету у Београду оснује Фармацеутски одсек и цео
предмет је реализован тек 1938, кад је Министарство просвете донело
одлуку о формирању Фармацеутског одсека Медицинског факултета,
који је почео са радом 24. октобра 1939. године. У школској 1939/40.
години, у првој генерацији, било је уписано 129 студената, али је
избијањем Другог светског рата настава прекинута.22 После завршеног
рата и коначног ослобођења земље, Народна скупштина НР Србије
донела је одлуку о издвајању Фармацеутског одсека из Медицинског
факултета у посебан факултет.23
Кандидати су морали имати завршену гимназију и виши течајни
испит и полагали су пријемни испит из ботанике, физике, опште,
неорганске и органске хемије. Пријемни испит је полаган у Београду
пред комисијом коју је постављало Министарство унутрашњих дела,
касније Министарство народног здравља, на предлог Апотекарске
коморе. Након положеног испита, кандидат је стицао право да у јавним
грађанским апотекама, у својству апотекарског приправника-ученика,
обавља двогодишњу апотекарску праксу, односно да се практично
и теоријски обучава за апотекарски позив. За време практиковања
апотекарски приправник радио је под надзором магистра фармације без
икакве надокнаде, а затим је полагао приправнички испит, који се током
19. века називао тироцинијум. Отуда су се апотекарски приправници
често тада називани тирони. Са дипломом тироцинујума кандидат је
постајао асистент фармације и стицао је право да се упише на студије,
које су трајале две године. После завршених студија, дипломирани
фармацеут морао је да ради још годину дана у апотеци да би стекао
право на полагање државног испита и звање магистра фармације.
Према Правилима о полагању државног апотекарског испита која је 1.
августа 1920. године донео Санитетски савет, а озваничио министар
народног здравља Живадин Рафајиловић.24
АС, Минитарство просвете КЈ, бр. 11785, од 28.04.1938.
АС, Народна скупштина НРС, бр.2221, од 19.10.1945.
24
Сваки кандидат био је дужан да Министарству народног здравља, поред таксиране
молбе, поднесе сведочанство о положеном испиту зрелости, уверење о завршеној
приправничкој пракси, тироциналну диплому и диплому магистра фармације и да
уплати хонорар за чланове испитног одбора од 120 динара.
22
23
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За добијање концесије за апотеку апотекар је морао да добије
дозволу за самостaлно руковођење апотеком, што је, према Правилнику
о подељиванју права на самостално руковање апотеком, значило да је
морао да буде држављанин Краљевине СХС, са дипломом магистра
или доктор фармације и са петогодишњом приправничком праксом и
да ужива грађанска права, да је доброг владања, телесно и душевно
здрав и са регулисаном војном обавезом (за мушкарце). Сви магистри
и доктори фармације који нису имали концесију за отварање сопствене
апотеке радили су као апотекарски сарадници код власника апотеке.
Као помоћно особље у апотекама су радили и дисперзанти и аспиранти
фармације. Први су били асистенти фармације са положеним тироцинијумом или апсолвенти фармације који још нису дипломирали.
Аспиранти су били студенти фармације који су у току прве године
студија обављали практичне вежбе у апотекама. Ни једни ни други
нису били квалификовани за стручни рад и радили су под надзором
фармацеута. Било да је радио у апотеци у својству власника, провизора,
администратора, закупца, или апотекарског сарадника, магистар
фармације сносио је сву одговорност за свој рад и рад недипломираног
особља које је радило под његовим надзором. Социјалне разлике између
апотекара власника и апотекарских сарадника, које је закон потпуно
изједначио у погледу стручности, самосталности и одговорности,
често су биле узрок сукоба и несугласица, које су потресале српску
фармацију двадесетих и тридесетих година 20. века.25 Један такав
случај забележен је и у Ужицу, али о томе ће бити речи касније.
Апотекарство у Ужицу. Ужице, иако је било једно од већих
вароши у Србији, које је већ 1879. године имало око 5000 житеља, а
уз то било и седиште Ужичког округа, који је са својих шест срезова
(ариљски, златиборски, моравички, пожешки, рачански и црногорски)
и око 125 000 житеља, у то време био други по величини у Србији,
Ужице још увек није имало своју апотеку.
Најближа апотека била је у Чачку, отворена 1873. године, али
још увек недовољно близу да би се могла користити у већој мери. У
таквој ситуацији лекари у Ужицу су морали сами да држе своје приручне
апотеке, и из њих снабдевају болницу и целокупно грађанство, које су
лечили у вароши, околини и округу. Права лекара на држање путних и
домовних апотека било је предвиђено Законом за апотеке и апотекаре
25

Д. Радојчић, Д. Ступар, н.д, 80-83.
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и за држање и продавање лекова и отрова из 1865. године и то само у
оним местима која нису имала јавну апотеку.
Приручне апотеке су биле велико оптерећење за лекаре, а биле
су и са скромним могућностима које су биле недовољне за подмирење
чак и најелементарнијих потреба за лековима, тако да је закон предвиђао
њихово моментално гашење након што би се у вароши отворила јавна
апотека.
На основу сачуване архивске грађе познато је да су и ужички
лекари имали исте проблеме са приручним апотекама. Тако је, само један
лекар, др Моргенштерн, који је радио у ужичкој болници као помоћник
лекара, током 1877. и 1878. године потраживао од Министарства
унутрашњих дела Србије, на име издатих лекова из своје приручне
апотеке, износ у вредности од 8466 гроша, што је, у односу на тадашњи
болнички фонд, представљало знатан новчани износ.
Иако је Ужице већ дуже времена имало велику потребу за
отварањем апотеке, овај проблем није био нимало једноставан, поред
осталог и због недостатка дипломираних фармацеута. Још увек су, у то
време, већину апотекара сачињавали странци , који су из разних разлога
долазили у Србију, а најчешће због могућности отварања сопствених
апотека и материјалног обезбеђења своје будућности. У највећем
броју радило се о апотекарима српске националности, пореклом из
Војводине, а потом из Хрватске, али и других националности, међу
којима су нарочито бројни били Чеси.
Могућност да Ужице добије своју апотеку појавила се тек 1879,
кад је mr ph Лазар Секулић изразио жељу да дође у Ужице. Секулић је још
од 1873. имао своју апотеку у Лозници, али није био задовољан њеним
обртом. Сматрајући да се апотека у Лозници не може одржати, покушао
је да добије одобрење за отварање апотеке у Нишу или Лесковцу, а кад
је одбијен он се поново огласио, али овог пута са захтевом да му се
додели концесија за апотеку у Ужицу.
Да би Министарство унутрашњих дела Србије, у чијој се надлежности налазило и право на доделу концесија за отварање апотека, да
би могло да донесе исправну одлуку, најпре је затражило мишљење
Ужичког окружног начелства о стварној потреби и могућности опстанка
једне апотеке у Ужицу.
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Ужичане је обрадовала могућност да коначно добију своју
апотеку и врло брзо су дали позитиван одговор, у којем се каже: ...да
је прека потреба да се у овдашњој вароши апотека установи и да би
она кад би се установила, могла опстати према житељству које овде
постоје, и према томе, што је овде дивизијски и бригадни штаб, а међу
тим ни овоокружни физикус, а ни војени лекар немају своје апотеке, већ
се народ у набавки нужних лекова излаже тешкоћама, као и сами лекари.
Одговор је потписао окружни начелник 18. августа 1879. године.
Министарство је у целини прихватило овакво образложење
и препоруку Ужица, па је већ 27. августа те године дало писмено
одобрење за отварање апотеке у Ужицу, о чему је писмено обавестило
Начелство у Ужицу:
Начелству Ужичком Према изјави тога начелства од 18.
т. м. ЛН. 365 да је апотека потребна у Ужици и да може опстати,
Министар унутр. дела дозволило је г. Секулићу апотекару лозничком
да може отворити апотеку у Ужици и за отварање апотеке остављен
му је рок од године дана, о чему се начелство извештава да, кад г.
Секулић јави начелству да је с апотеком готов, да начелство достави
Министарству унутр. Дела, како би он одредио комисију која ће му
апотеку прегледати.
Истовремено је упућен и у Лозницу акт сличног садржаја (бр.
СН 3148, од 27. августа 1879) ради саопштења молиоцу mr Л. Секулићу,
којим се одобрење за отварање нове апотеке у Ужицу условљава
одређеним обавезама молиоца. Тако је прва обавеза проистекла из
прописа да се отварање нове апотеке морало ускладити захтеву 15.
параграфа Закона за апотеке и апотекаре, по коме један апотекар није
могао истовремено да има две апотеке. С тога је Секулић морао прво
да прода стару апотеку, па тек онда да му буде пуштена у рад нова
апотека. Друга обавеза односила се на обезбеђење несметаног рада
његове апотеке у Лозници. Наиме, због обавеза које ће Лаза Секулић да
има око отварања нове апотеке, а да би постојећа апотека у Лозници и
даље нормално радила, власник је морао да постави једног провизора,
дипломираног фармацеута, да руководи апотеком. Сем тога, до краја
предвиђеног рока власник је морао да пронађе неког другог апотекара
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који би, с дозволом Министарства, примио или купио стару апотеку и
наставио рад у њој.26
Ове услове није било лако испунити, поготово проналажење
новог купца и власника за лозничку апотеку. Како је рок за отварање
апотеке у Ужицу већ истицао (до 27. септембра 1880), а услови још
увек нису били испуњени, Лаза Секулић писмом од 20. августа 1880.
моли Министарство унутрашњих дела да му овај рок продужи до 27.
октобра исте године, образлажући то тешкоћама око набавке ствари за
нову апотеку, које су поручене у Бечу и Прагу још почетког марта, а
приспеле у шабачку агенцију тек пре неколико дана, као и тешкоћама
око проналажења администратора за апотеку у Лозници. Сем тога, Лаза
Секулић, вероватно ни сам не верујући да ће моћи све да обави и у року
који сам предлаже, у истој молби тражи и продужење права да своју
стару апотеку у Лозници задржи са администратором још годину дана.
Министарство унутрашњих дела је први захтев усвојило, али је
други одбацило. Кад је нови рок прошао, а апотека у Ужицу још увек
није била спремна за рад, Лазар Секулић је поново 2. новембра 1880.
године молио за продужење рока за још два месеца, правдајући се да је
он све лекове и остале потребне ствари за апотеку у Ужицу још пре три
месеца обезбедио и тиме створио услове за отварање нове апотеке, али
да још није успео да прода апотеку у Лозници.
Министарство унутрашњих дела је формално одбило да поново
продужава рокове, али је кроз формулацију да му одобрава да може
отворити апотеку у Ужицу према датој концесији онда пошто прода
своју апотеку у Лозници, на посредан начин пролонгирало рок за
отварање апотеке у Ужицу.
Коначно је Лазар Секулић крајем децембра 1880. продао апотеку
у Лозници Mr Софронију Тодоровићу, па 20. фебруара 1881. године
извештава да је тиме испунио све законске услове, а уз то да је уредио
своју апотеку у Ужицу и молио, да му се одреди комисија, која ће му
прегледати његову апотеку у Ужицу.
Драган Ступар, Настанак и развој апотекарства у Титовом Ужицу (1881-1981),
Архив за фармацију, часопис Фармацеутског друштва Србије, Београд, бр. 5/1983,
227-230. Овај рад је објављен пригодом прославе стогодишњице апотекарства,
која је 1981. године одржана у Ужицу. Том приликом Проф. Др сци Драган Ступар,
пуковник ВМА и професор Фармацеутског факултета у Београду, посебно се захвалио
апотекарици Радмили Антонић, коју је назвао неимаром ужичког апотекарства.
26
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Иако је државни хемичар у реферату Министарства унутрашњих
дела оспоравао правилност продаје старе апотеке у Лозници, ипак је и
сам предложио 18. марта 1881. године да се посредно одобри рад нове
апотеке у Ужицу. Обзиром да је коначно решење засновано на овом
мишљењу државног хемичара, треба навести део његовог реферата:
А што се тиче изјаве г. Секулића: да своју апотеку у Ужицу
потпуно спремио и уредио, и молио комисију, која ће му прегледати
апотеку у Ужицу - Господин Министар одредиће у своје време државног
хемичара са комисијом, који ће визитирати обе апотеке, како у Ужицу
тако и у Лозници; но, пошто државни хемик због других важнијих
послова одмах полазити у Ужице не може, то се г. Секулићу може
дозволити, да под надзором окружне власти и окружног лекара продаје
и експедира лекове, док одређена комисија тамо стигла буде.
18-га марта 1881. год. у Београду Хемик, Др Ф. Шамс
Пошто је министар унутрашњих дела прихватио предложено
решење и у томе смислу донео одговарајућу одлуку, већ 26. марта 1881.
године начелник Санитетског одељења Министарства унутрашњих
дела је званичним актом, упућеним Окружном начелству у Ужицу,
известио о датом одобрењу и условима за отварање апотеке у Ужицу:
Г. Лаза Секулић, који је по дозволи Министра унут. дела отворио
апотеку у Ужици, јавио је Министру да је готов са уређењем апотеке и
моли да се одреди комисија, која ће му апотеку прегледати, да је после
по закону може отворити и из ње продавати лекове.
Пошто је државни хемичар засада окупиран важнијим хемијским анализама, те због тога не може скоро доћи у Ужицу поради
прегледа апотеке; то је Министар решио да г. Секулић, док се комисија
не одреди за преглед његове апотеке, може под надзором начелства и
окружног физикуса продавати лекове из своје апотеке, о чему нека
начелство извести г. Секулића.			
Начелник
Тек је крајем марта те године, иако још непрегледана од надлежних стручних органа, апотека у Ужицу почела да ради, па је званични
преглед који је касније обавио државни хемичар, инспектор апотека др
Ф. Шамс, само потврдио да ова прва апотека у вароши Ужицу, испуњава
све законске услове за рад.
Оснивач и власник прве апотеке у Ужицу mr ph Лаза Секулић
спадао је у групу истакнутих фармацеута у Србији у другој половини
XIX и почетком XX века. Рођен је 1848. године у славонском селу Мале
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Вашице код Шида. Завршио је гимназију и матурирао у Сремским
Карловцима, затим је радио као апотекарски приправник у Шиду,
потом као апотекарски асистент у Пакрацу и Винковцима. На студије
фармације уписао се у Грацу 1868, које је завршио 1870. године и стекао
звање магистра фармације.
Једно време је радио у Новом Саду, а онда је средином 1871.
године конкурисао у Србији за одобрење да отвори апотеку у Чачку,
или Лозници. Након одређених законских процедура одобрено му је
отварање прве апотеке у Лозници, коју је отворио 22. фебруара 1873.
године. У српско подаништво прешао је 1875. године.
Лаза Секулић је као апотекар провео у Ужицу двадесет година
и стекао велики углед врсног стручњака - фармацеута и интелектуалца
напредних идеја. Бавио се и политиком. Био је повереник Либералне
странке Јована Ристића и као либерал биран је чак три пута за народног
посланика: 1887, 1893. и 1900. године.27
Отварање друге апотеке. Иако је апотека Лазара Секулића
успешно радила и на задовољство житеља Ужица и околине и болнице,
након извесног времена није била у стању да подмири све потребе
вароши која се развијала. Стога је већ 1892. године расписан стечај
за отварање још једне апотеке у Ужицу, али се ни један кандидат није
јавио. Тек идуће, 1893. године, појавио се војни апотекарски помоћник
I класе mr ph Љубомир Суботић и додељена му је концесија по доста
убрзаном поступку већ 19. јуна те године. На основу ње отворио је
другу апотеку у Ужицу.
Mr Љубомир Суботић (Ужице 1859 - 1923) завршио је Фармацеутски факултет у Грацу 1886. године, а већ у јулу исте године примљен
је у војну службу за апотекарског помоћника у чину санитетског
потпоручника. Службовао је у апотеци Пожешке привремене војне
болнице, којом је руководио од 1886. до 1893, а извесно време, током
1893. године, провео је и у Крагујевачкој војној апотеци.
По доласку у Ужице и отварању апотеке заволео је овај град и у
њему остао до краја живота. Учествовао је у Балканским ратовима и на
почетку Првог светског рата. Кад је окупатор ушао у Ужице, Суботић је
због старости и здравствених проблема остао у граду. Био је изложен
27

Исто, 231, 232.
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репресији, а апотека му је била одузета. Ослобођење је дочекао оронулог
здравља и преминуо је 7. фебруара 1923. године.
Два цењена стручњака - Лазар Секулић и Љубомир Суботић, као
први фармацеути који су дали значајан допринос у развоју апотекарства
и целокупног здравства у Ужицу и околини, ускоро су се разишли. Жеља
Лазара Секулића да својој деци омогући даље школовање, навела га је
на одлуку да се пресели у Београд. Након што је 18. јуна 1901. године
добио званично одобрење да своју апотеку у Ужицу затвори, преселио
се у Београд, где је на основу одобрења Министарства унутрашњих
дела, још једном и то по трећи пут основао сопствену апотеку.28 Умро је
у Београду 14. априла 1913. године.
Апотеку Лазара Секулића у Ужицу купио је mr Павле
Љубисављевић, уз претходну сагласност Министарства унутрашњих
дела.29 Тако су у Ужицу, као и претходних осам година, и даље радиле
две апотеке, са новим власником једне од њих. Обе ове апотеке,
Суботићева и Љубосављевићева, остаће као једине апотеке у Ужицу у
наредних преко 30 година. Обе апотеке су у току Првог светског рата
опљачкане и оштећене од стране окупатора, поново обновљене после
1918. године и продужиле са успешним радом. Након смрти Љубомира
Суботића 7. Фебруара 1923. године, његову апотеку преузео је mr
Никола Стефановић.
Ове две апотеке радиле су следећих десет година. По
дотадашњем закону, одн. концесијском праву, није могла да се отвори
нова апотека. Свршени фармацеути били су приморани да раде као
администратори, или провизори код апотекара или његових наследника,
који су поседовали концесију, или, у случају економских могућности,
да отворе дрогерију, у којој су обављали све послове као и апотекари
(јер су имали исту квалификацију). Тако је и mr рh Јован Јовановић
отворио дрогерију у Ужицу крајем треће деценије прошлог века.
Јован Фетел пише 20. јуна 1932. године Павлу Љубисављевићу
о економској кризи, која је захватила и апотеке, смањењем промета:
У суботу сам био код Шуњеварића (др Александра, лекара-МГ),
прочитао ми реферат, шта је за нас врло повољно написано. Описао
стварну ситуацију у Ужицу: да фабрика оружја где су пре 150-200
28
29

АС, МУД, бр. СН 5911, од 20.06.1901.
АС, МУД, бр СН 11985, од 8.12.1901.
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радници радили, сад преста да ради, као Ткачница и фабрика паркета,-и
да број приватних рецепата у појединим апотекама дневно највише
3-4, да број становника због ове кризе смањио се барем за осам стотина
и тако барем две године не види никакву потребу за отварањем 3.
апотеке.
Ипак у суботу изашао један чланак у „Народне новине“ (шта
и приложено шаљем) где се опише потребу за отварање 3. Апотеку. Ја
би имао вољу као сарадник да одговорим на то у истом листу, али г.
Стефановић био данас овде, па каже, да само оставим нека они пишу.
С поштовањем Ваш одани Јован Фетел.30
Доношењем новог Закона о апотекама 1931. и изменама
и допунама тог Закона 1932. године дошло је значајне промене у
правима концесионара, укидањем дотадашњих привилегија и отворило
могућности за отварање нових апотека. То је подстакло и полемику у
Ужицу, али и без обзира на њу (полемику) и до отварања треће апотеке
у Ужицу.
ПОВОДОМ ЗАКОНА О АПОТЕКАМА31
- За слободу апотека Ових дана је опет дошло на ред питање Закона о апотекама.
Већи број народних посланика поднео је предлог закона о изменама Ап.
Закона и исти је потписало око 165 посланика. Апотекарска Комора,
видећи у томе повреду привилегија апотекара власника, разаслала је
циркулар свима члановима на територији да ангажује г.г. сенаторе
против поменутих измена.
Код нас је до сада постојао концесионални систем наследних
апотека, што у ствари значи монопол за мали број породица. Тај
систем се већ одавно изживео. Те привилегије су постале штетне по
стручно апотекарско особље и опасне по народно здравље.
Врло велики број стручног апотекарског особља не може да
отвара апотеке и поштено ради само због одржавања ових преживелих
средњевековних привилегија у корист незнатне апотекарске мањине.
Тиме су доведени у немогућност одржавања себе и породица својих.
ИАУ, Откупи и поклони, књ. V, Фонд 35 Паја Љубисављевића, писмо Јована Фетела
апотекару Љубисављевићу 20.06.1932.
31
Народне новине, Ужице, бр. 18, год. II, од 8.05.1932.
30

71

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Миодраг Д. Глушчевић, професор историје

Систем слободних апотека био би врло користан по народно
здравље, јер би омогућио солидну и потребну конкуренцију у том послу,
што би одвело појевтињењу лекова и бржем долажењу до истих услед
отварања апотека по врло малим местима.
Народно здравље није у опасности од великог броја и солидне
утакмице савесних апотекара, јер савесност у послу не зависи од
датих привилегија, већ од васпитања и карактера. Место одржавања
система монопола и привилегија, што води по народ штетној трговини
са концесијама, треба увести нарочити прирез на апотеке за преглед,
да би инспектор, са вишом стручном спремом него ли апотекар
могао вршити чешће преглед апотека, поред већ постојеће контроле
јавности.
Општи је интерес не концесионалан средњевековни систем, већ
слободна трговина у духу модерног доба. Јевтиније и боље даће онај ко
јевтиније добије, а јевтинији је добио онај, ко концесију није купио,
пошто куповина концесије износи 300-400% апотекар. оптерећења или
годишње 30-40% јер се свако бори да извуче за купљену дозволу дати
новац што пре. Све ово јасно показује овај пример: Ми данас, у нашој
земљи, и то благодарећи концесионалном систему, плаћамо аспирин
таблете двадесет динара док то исто можемо купити у Бугарској за
осам динара.
Зато у име Права и Правде захтевамо да се донесе закон о
апотекама са слободним обртом. Не треба да се позивамо на то
што Немачка није укинула - и ако су социјалисти њоме владали концесионални систем. Она није укинула ни племство. И данас има
фонова. Или и да ово уведемо код нас. Слободне апотеке морају доћи,
јер нас има доста који без привилегија хоћемо да радимо. Ако се и код
нас апотекарски кадар буде умањио можемо концесинални систем
вратити као и Италија и Турска. Засада не треба привилегисати ни
апотекара. Време је дошло када се не гледа ни на оне којима би можда
пре требало дати привилегија. Ако ово не помогне поћи ћемо у борбу
за социјализацију апотека путем Здрав. Задруга. Тамо ће сигурно бити
леба.
Сама од тебе пропаст Израиле.
						Mr Ph Јов. Д. Јовановић
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ПОВОДОМ ЗАКОНА О АПОТЕКАМА32
- За слободне апотеке На чланак оштампан под горњим насловом у броју 18 од 8. маја
о.г. молим Вас, да изволите уврстити следећи мој одговор:
Ни код нас, нити игде у свету у правној држави, не постоји ни
једна радња, или кућа или објекат, који не би био наследан. Како се
може наследити кућа, или кафана, може се наследити и апотека, или
дрогерија.
Говорити о тз. „монополу апотека“ може само неко, ко са правне
и стручне стране није уопште упознат са тим проблемом. Концесија
није никаква привилегија, то је само ограничење апотекарског рада,
који у општем интересу по природи самога лека и његове примене, мора
бити ограничен. Овако сличну дозволу мора имати и лице које продаје
револвере, пушке, муницију и експлозиве, јер нико паметан не може да
сумња, да је један лек често и отров, па се не сме пустити да до њега
свако лако дође. Па чак и шофери имају дозволу-концесију за вођење
аутобусом.
Господин, који је тај поменути чланак писао, каже да велики број
стручног особља не може поштено да ради. То значи преведено на наш
језик, да ако стручно особље и ради, да и признаје, да свој рад не ради
поштено и онако како треба. Не знам, по чему је неколико самодрогиста,
који без дозволе раде апотекарски посао, већина у сталежу.
Да је систем слободних радња и конкуренција, за коју се залаже
писац овог чланка у питању снабдевања лековима, ствар тако добра,
то би је завеле и далеко старије државе од нас, а не би се од конкуренције
и слободних радња враћали опет на концесионални систем, што је као
на р. учинила Италија још 1913. год, а поготову када данас држава
спрема закон о радњама, по коме свака држава мора јавно да истакне
цену својој роби.
А у неким земљама постоји систем слободних радњи, као
у Француској, она није хтела да тај систем примени и на своје нове
територије, Алзас-Лорену, него је тако оставила концесионални
систем, иако је изједначила све остале законе. После европског рата
32

Исто, бр 19, од 15.05.1932.
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ниједна држава није хтела да изведе ни покушај са апотекама као
слободним радњама, јер су имали примера да се у пракси није добро
показао. Специјално за нашу земљу, где има огроман број неотворених
апотека, а нарочито по малим местима, баш где треба да буду
приступачне нашем земљорадничком свету, који преставља већину
нашег становништва, није се мгла отворити апотека и поред
садашњег либералног закона о апотекама, а који гласи да се свуда може
отворити безброј апотека, па и у селу, према потреби, без обзира на
број становништва. Има концесија које су расписане још 1922. год. у
местима са две до три хиљаде становника, па нико није хтео да иде,
јер су места мала, иако у тим местима има 2-3 лекара. Да узмемо нпр.
нашу околину, нико неће да иде у Прибој, Косјерић итд. У Чајетини је
расписана концесија, па се још нико није јавио. Како би тек било да се
даде слобода да иде где ко хоће, сви би отишли у Београд, Загреб, Љубљану,
Сарајево, Скопље. Значи, да би држава требало да мисли само о главним
центрима и већим варошима, а већина народа да остане без апотека.
Говорити о неких 300-400% који оптерећују апотекаре приликом
куповања апотека, може само неко, ко о апотекарству нема ни појма.
Уређење једне апотеке кошта најмање, ако се хоће да она буде снабдевена
и уређена како то закон тражи, најмање од Дин. 200 000 - па на више.
Аспирин таблете не наплаћујемо скупље ради концесионалног
система апотека, него због тога што Немачка после рата даје свима
својим бившим савезницима у пола цене јефтиније лекове него нама,
а пошто је Бугарска била њена савезница то добија јефтиније. То
би и г. дрогиста требало да зна тим пре, што и у Бугарској постоји
концесионалан систем апотека, далеко строжији него наш. Колико
данас наша држава води рачуна о ценама лекова, да наговестим да
смо у току од два месеца већ три пута добили промену цена, које је
комисија Министарства израдила према кретању цена по страним
тржиштима,
Врло је духовита примедба г. Дрогисте где каже, када би се
апотекарски кадар смањио, онда би се опет требало вратити на
концесионални систем. То значи, када би он лично могао отворити
апотеку требало би и његову апотеку одмах концесионирати. Ту он
онда не би био против „Привилегија и монопола“.
Г. Дрогиста који је писао чланак под горњим насловом, може
мирно да спава, јер су систем апотека - какав је данас у већини држава
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на свету па и код нас - створиле велике и умне главе, које су знале шта
су урадиле и зашто нешто раде. А г.г. Дрогисти знају шта хоће, без
много муке и труда доћи до властитих апотека, па макар и свет
пропао, а онда ударити у вику против слободних радњи, као штетних
по интересе народног здравља.
У Здравствене задруге могу се лако уписати сви дрогисти.
Апотеке Здравствених задруга могу по закону водити само лекари. Да
ли би они тај свој лебац тако лако уступили нашим дрогистима, то не
знам, нека покушају.
Место, „Само од тебе пропаст Израиле“ - оста глас вапијућег у
пустињи.
Mr Ph Ник. Стефановић, апотекар
Већ у следећем броју стигао је одговор дрогеристе:
ПОВОДОМ ЗАКОНА О АПОТЕКАМА33
Одговор г. Н. Стефановићу апот.
Г. Стефановић вели да не постоји нигде на свету објект који
не би био наследан. Ја мислим да концесија није објект. Чуди ме да не
пледира и за преношење диплома на наследнике.
Г. Апотекар вели на два места ово:
1) О монополу апотека може говорити само онај ко са правне и
стручне стране није уопште упознат са тим проблемом.
2) Говорити о неких 360-400% који оптерећују апотекаре приликом куповине апотеке може само неко ко о апотекарству нема ни појма.
Шта се овим жели не знам. Али ми изгледа да је ово у недостатку
аргумената. Не дозвољавам му да ми попује, јер он нема ни једну
стручну квалификацију више него ја. Зато када се већ креће у дискусију
нека спреми аргументе.
Мада сам се ја у чланку држао предмета који сам обрађивао
г. Апотекар је дозволио себи и да ми подмеће. Ја ако сам казао,
да неко жели да отвору радњу и поштено ради, па не може да

33

Исто, бр, 20, од 22.05.1932.
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отвори нисам казао да мора и непоштено да ради. А г. Апотекар
„преводи“ на наш језик. Само да ли он зна: и превођење по закону ако не
буде у складу са оригиналом може да закачи параграф.
Г. Апотекар каже да због природе лека ограничено му је продавање,
а за то треба дозвола. Чудо не каже и стручна спрема. Ја не пледирам
да се апотеке отварају од стране нестручњака него од стручњака са
свима закон. квалификацијама.
И г. Апотекар као и Апотекарска Комора вели да је овај закон
либералан. А то демантују седнице Апот. Комора. Ту скоро Апот.
Комора на Цетињу је устала између осталог и против II апотеке на
Цетињу и III апотеке у Пећи и ако Пећ по скором закону (место изнад
15. 000) може имати и 4 апотеке. А концесију као Чајетинска никоме не
препоручујем. Једва ако једна трећина среза долази послом у Чајетину
2/3 гравитирају другим срезовима.
Бугарска не добија у пола цене лекове из сентименталности.
Сентименталност и трговина! Бољи су трговци. Јесте код њих је
концесионалан систем и који је онако добар нека остане, што не
ваља треба га рушити, а не ваља концес систем апотека код нас у
Југославији, где је цела брига апотекара била: фабриковати што више
новог персонала, сузбијати отварање нових апотека, неуређивање
радног времена, куповање председничких слика за 10.000 дин итд. Зато
сам ја узвикнуо: Само од тебе пропаст , Израиле.
Нека г. Апотекар не брине да ли ћу ја због чега мирно спавати.
Ја њему не поручујем ништа. Концесионалан систем је свуда дозрео, у
Југославији више него игде и мора да падне. У осталом видећемо ускоро.
Мr Ph Јов. Д. Јовановић
За отварање треће апотеке у Ужицу расписан је конкурс министра
народног здравља и социјалне политике.34 Конкурисала су четири лица,
магистри фармације Данило Алексић, Александар Љубисављевић,
Ружица Видаковић - Стефановић и Јован Јовановић, дрогериста из
Ужица.

34

АС, Министарство здравља и социјалне политике, бр. 17192, од 3.10.1933.
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ТРЕЋА АПОТЕКА У УЖИЦУ35
Решењем бана Дринске бановине, бр. 38393, од 25. новембра ове
године подељена је дозвола за отварање и држање треће по реду јавне
грађанске апотеке у Ужицу Mr Јовану Јовановићу, дрогеристи из Ужица.
				

Интересантно је забележити да се у исто време и у суседном
Чачку одвијао сличан сукоб. Магистар фармације Чедомир Јовановић
је 1931. године поднео захтев Банској управи у Сарајеву за отварање
треће апотеке у Чачку. Банска управа је донела позитивно решење.
Међутим, чачански апотекари Аристид Јовановић и Радивоје Пантовић
сматрали су да су две апотеке довољне и да је решење Банске управе
супротно слову закона. Уложили су жалбу Министарству народног
здравља и социјалне политике и тражили да Банска управа преиспита
своје решење. Истовремено су интервенисали и код Апотекарске
коморе у Београду и издејствовали мишљење: да у Чачку нема услова за
отварање још једне јавне апотеке.
Упркос овом мишљењу Бански санитетски савет је 26. новембра
1931. године дао мишљење да у Чачку има потребе за отварањем треће
апотеке. Апотекари се нису предавали и поново су уложили жалбу
Министарству. Коначно је 14. јануара 1932. године оснажено решење
Банске управе. Тад су апотекари учинили последњи покушај: уложили
су жалбу Државном савету, прилажући обимну аргументацију против
отварања треће апотеке. Жалба није усвојена и оснажено је решење
Министарства народног здравља и социјалне политике, односно
решење Банске управе. Магистар фармације Чедомир Јовановић добио
је маја 1932. године концесију за отварање треће апотеке у Чачку и
тиме је једногодишњи спор окончан. У међувремену је Банска управа
25. марта 1932. године донела и решење о реонизацији три апотеке у
Чачку.36
Насупрот овим споровима у Ужицу и Чачку, отварање друге
апотеке у Пожеги прошло је без сукоба. Дрогерист mr ph Љубодраг А.
35
36

Ужичке новине, бр. 23, од 25.12.1933, 2.
Мирослав-Миле Мојсиловић, Апотекарство у Чачку, Чачак 1976.
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Стефановић, решењем КБУДБ добио је концесију за отварање друге
апотеке, са рејоном: оба угла улице Милоша Великог и северни део
Пожеге, али није нашао одговарајући локал у тој улици, већ је остао
у локалу у ком је држао дрогерију, у кући Милована Јешића, у Краља
Александра улици бр. 6.37 Власник и концесионар прве апотеке Аранка
Тимотијевић - Хајду није правила проблеме свом колеги Љубодрагу.
Било је довољно посла за оба апотекара.

Summary
Doctors and pharmacist in the Principality of Serbia were foreign
subjects mostly from the Habsburg Monarchy, and (later) the AustroHungarian Empire. Therefore, until 1845, this area was not legally regulated.
During the government of Constitutionalists (1842-1858) the Serbian civil
state and society were formed, and thus the decrees and laws regulating the
health care area were passed. However, these regulations passed then as well
as those adopted later were to the advantage of the wealthier classes who
in that way secured the legal protection of their privileges (concessions),
until the enactment of amendments in 1932 in the Kingdom of Yugoslavia.
Then the privileged pharmacy concessionaires tried, by lobbying via the
Senate, to prevent the adoption of these amendments to the law of 1931.The
debate and controversy about this attempt (abolition of privileges) are the
subject of this paper, and to make the subject matter clearer, an overview of
deontological aspects of the development of pharmacy in Serbia has been
given, that is why one group opened pharmacies and the other with the
same qualifications, drugstores. The dispute between the pharmacist and the
druggist was reported about in the local press in Uzice and it was completed
with the opening of the third pharmacy.
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Хаџи Продан Глигоријевић
у емиграцији
Од аустријског затвора до истакнутог команданта
у устаничкој војсци у Влашкој 1821. године
Апстракт: О старовлашком војводи Хаџи Продану Глигоријевићу
и његовом боравку и активности у емиграцији после бекства из Србије
мало се зна. Досад познати подаци из румунских архива показују да је
играо знатну улогу у догађајима у Влашкој, нарочито у време устанка
против Турака у Влашкој и Молдавији 1821. године. Подаци из румунских
архива односе се претежно на 1821. годину, па се од краја 1814, када је
избегао из Србије, до 1821. године може говорити само фрагментaрно.
Тек би детаљније истраживање омогућило да се потпуније расветле
његов боравак, активност и улога коју је имао у неким догађајима на
простору Влашке и Бесарабије где је боравио од краја 1814. до 1826.
године. Користећи домаће и оскудне стране изворе, посебно из румунских
архива, аутор у уводном делу рада указује на основне моменте који се
односе на животни и ратни пут Хаџи Продана у време Првог српског
устанка и буне у трнавским селима и Драгачеву 1814. У основном делу
текста говори се о бекству из Србије после гашења Хаџи Проданове
буне у октобру те године и о његовом боравку у емиграцији. У наредним
одељцима обрађена је његова активност као припадника гарде код
влашког кнеза, прелазак на страну устаника када је у Влашкој 1821.
године избио устанак против Турака. Посебно је указано на активност
и улогу као једног од истакнутих војних команданата у устаничкој
војсци у Влашкој, као и учешће у борбама против турске војске све док
устанак није угушен у јесен 1821. године. Завршни део текста односи
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се на његов став према кнезу Милошу Обреновићу за време боравка у
емиграцији. Подаци показују да је припадао групи српских старешина
која се налазила у Влашкој и Бесарабији и истицала се као противник
кнеза Милоша. Хаџи Продан Глигоријевић је умро у граду Хотину у
Бесарабији 1826. године где је и сахрањен.
Кључне речи: Хаџи Продан Глигоријевић, Први устанак, буна,
Срби, Турци, Грци, Бесарабија, Хотин, хетеристи, кнез Милош
УВОД
О Хаџи Продану Глигоријевићу, његовом учешћу у Првом
српском устанку и предводнику буне 1814. године у трнавским селима и
Драгачеву је доста писано. Народни музеј у Чачку организовао је 1989.
године научни скуп на коме су историчари, културни и јавни посленици
поднели више запажених радова. Тиме је дат значајан допринос дубљем
и комплекснијем сагледавању Хаџи Проданове буне и његове улоге
у тим догађајима.1 Међутим, остао је још увек недовољно истражен
живот и активност Хаџи Продана у емиграцији 1815-1826. године
за време његовог боравка у Влашкој и Бесарабији. Осветљавањем и
овог периода у његовом бурном животу употпуниће се биографија
ове занимљиве и знамените личности. У овом раду ћемо се осврнути
на живот и делатност Хаџи Продана Глигоријевића за време његовог
боравка у емиграцији у Влашкој и Бесарабији.
Устаничка борба против Турака у првој деценији 19. века
изнедрила је у Старом Влаху више народних старешина и првака.
Неки су уживали углед још у предустаничком периоду, други су се
истакли у Првом српском устанку. Поред кнеза Максима Рашковића,
Хаџи Продан Глигоријевић несумњиво спада у ред најистакнутијих
личности на овом простору. Потиче из угледне занатлијско-трговачке
породице из Сјенице. У јесен 1803. године са више сапутника из Босне,
Требиња, Пећи и других места ишао је на поклоњење Христовом гробу
у Јерусалим. По повратку назвао се хаџијом. И даље се са браћом бавио
трговином и био човек од угледа у Старом Влаху и на ширем простору.

Овај аутор објавио је монографију „Војвода Хаџи Продан Глигоријевић“ , Пожега
2010.
1
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По избијању Првог српског устанка, са браћом Мијаилом и
Гаврилом напустио је Сјеницу и дошао у моравички крај, а нешто
касније населио се у село Рашчиће, на домаку Ивањице.
У току Првог српског устанка, Хаџи Продан је, као један од
истакнутих носилаца отпора турској управи и организатор устаничке
борбе у Старом Влаху, и као храбар ратник и старешина учествовао у
многим бојевима против Турака, како на подручју Старог Влаха тако
и у војним операцијама српске војске приликом продора у Стари Влах
и даље у Рашку област с циљем ширења ослободилачке борбе према
Босни, Херцеговини и Црној Гори. Извори су забележили да је Хаџи
Продан, као добар познавалац терена и прилика на тим просторима, био
често претходница главнини српске војске. Као старовлашки војвода и
старешина Кол-даићке кнежине, све до пропасти устанка 1813. остао је
у том крају, чувао немирну и нестабилну границу и организовао нову
српску власт на територији којом је управљао. Једно време, после смене
кнеза Максима Рашковића, управљао је и његовом кнежином.
Када су Турци у лето 1813. године ударили на Србију, Хаџи
Продан са својим ратницима налазио се на граници, на Голији и Јавору
бранећи је од упада Турака. Извори су забележили да је у јесен 1813. Са
својим људством и после пропасти српске војске на главним ратиштима,
око месец дана у моравичком крају пружао је отпор турској војсци која
је продрла у Стари Влах.
Када је у септембру 1814. године избила буна у Трнави и околним
трнавским и драгачевским селима, Хаџи Продан је као познати војвода
из Првог устанка постао њен предводник. Пошто су Турци, уз помоћ
кнеза Милоша угушили буну, Хаџи Продан се испред турских потера
пребацио у Шумадију. Ту са Николом Вукићевићем и другим шире буну
у Гружи и Лепеници у Крагујевачкој нахији као и Левчу и Темнићу у
Јагодинској нахији. Пошто је буна и тамо угушена, Хаџи Продан, за
којим је расписана турска потерница, побеже према Сави и пребаци се
на аустријску страну, 7. октобра 1814. године.
Иако није успела, Хаџи Проданова буна била је спона између
два устанка и део неприкосновене борбе српског народа за национално
ослобођење и обнову своје државе. У том светлу треба гледати и на
улогу Хаџи Продана у тим временима.
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У складу са темом у даљем тексту осврнућемо се на боравак
Хаџи Продана Глигоријевића у емиграцији, посебно у аустријском
затвору и његовом учешћу у догађајима у Влашкој и Бесарабији где је
од 1815. до 1826. године живео.
ТУРСКА ПОТЕРНИЦА И АУСТРИЈСКИ ЗАТВОР
Чим је почела буна око Чачка и у Драгачеву, Турци су кренули
да разбију побуњенике и ухвате Хаџи Продана. Оптуживали су га да
се није држао задате речи приликом предаје после пропасти Првог
српског устанка. Већ 28. септембра 1814. Сулејман-паша наредио је
Ашин-бегу да са Милошем Обреновићем, тада обор-кнезом рудничке,
пожешке и крагујевачке нахије, крену са војском и буну угуше. У
наредби турском старешини стајало је „да мири арањем и робијањем“,
а Милошу Обреновићу „да гледа да се народ умири“. Тада је дао веру
да ће сви који се предају добити опрост, осим Хаџи Продана и његове
браће.2
За Хаџи Проданом Турци су расписали потерницу. Из Чачка
Ашин-бег шаље потеру за Хаџи Проданом. Према Сими Милутиновићу
Сарајлији тада су из Чачка упућени Милош Обреновић и Ћор-Зуко са
четом Турака и Срба да на планини Јелици Хаџи Продана „или прогнају,
или погубе“, ако се не би предао.3
У сукобу до кога је дошло побуњеници су на Јелици разбијени,
али је Хаџи Продан са момцима и браћом одавде једва умакао и упутио
се према Западној Морави. За њим је ишла потера коју су предводили
Ћор-Зуко и Арсеније Ломо, војвода из Првог устанка који је био под
Милошевом командом. Захваљујући мраку је успео да преко Мораве
пређе у Рудничку нахију.4 Одавде је отишао код Николе Вукићевића
из Светлића, који је дизао буну у Шумадији. И поред почетног успеха
побуњеника у борби против Турака и војника кнеза Милоша у којој је и
овде учествовао и Хаџи Продан, Турци су успели да угуше буну у овом
делу Шумадије. Увидевши да даља борба има слабе изгледе на успех, и

Вук Караџић, Српска историја нашег времена, 1972, стр. 266
Сима Милутиновић Сарајлија, Историја Србије, Београд 1988, стр. 79,80.
4
Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, I, стр. 90; Живота Марковић, Хаџи Продан
Глигоријевић, стр. 104-105.
2
3
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да се ту не може одржати, Хаџи Продан се са браћом и момцима упути
на север према реци Сави.
За њим и даље иде потера. Турци су желели да га ухвате, или
убију. Успео је између 6. и 7.октобра да у Великом Дубоком, више
Остружнице, према Бољевцима, пређе преко Саве на аустријску
страну.5 Тада је и Станоје Главаш изгубио главу. После пропасти Првог
устанка турски везир му је поверио, пошто је следио пример Милоша
Обреновића и предао се, да гони хајдуке и чува цариградски друм кроз
Србију. Кивни на Главаша што није ухватио Хаџи Продана Турци су га,
у једној колиби из које се бранио, опколили и убили.6
Због колере на аустријској страни је била појачана контрола. По
преласку преко Саве, Хаџи Продана и брата му Гаврила ухапсила је
аустријска погранична патрола и одвела у Земун где их је затворила.7
Остале који су са њима покушавали да пређу преко реке дочекали
су аустријски војници ватром из пушака и приморали да се врате. У
Земуну Хаџи Продан и брат му Гаврило су саслушани као преступници
кордонских прописа на аустријској територији. Приликом одузимања
ствари код Хаџи Продана је нађена Прокламација Николе Вукићевића с
позивом на буну околних нахија. У исказу на саслушању Хаџи Продан
је изнео како је дошло до буне у Србији и њен ток. Настојао је да умањи
своју улогу у тим догађајима.8
Турци су убрзо сазнали за његово тајно бекство из Србије.
Сулејман-паша Скопљак затражио је од генерала Червинке да им
аустријске власти предају Хаџи Продана као преступника који је
једном био после Првог српског устанка амнестиран, али је после тога
„чинио неред и зла“, тј. подигао буну. Аустријска страна одговорила је
Сулејман-паши да је Хаџи Продан ухапшен и „бачен у тамницу“ као
преступник према аустријским прописима, те да његово изручење
зависи од „више наредбе“.9 Двадесетосмог октобра 1814, Сулејманпаша се са истим захтевом обратио и коменданту Варадинске команде
фелдмаршалу Сигенталу. У писму Хаџи Продан се оптужује да је био

М. Гавриловић, н.д. I , стр. 91.
Константин Ненадовић, Карађорђе, I , стр. 321.
7
М. Гавриловић, н.д. , I , стр. 91,92.
8
Kriegsarchiv, 10. новембар 1814; С.Милутиновић, н.д. стр. 86.
9
М. Гавриловић, н.д. стр. 99.
5
6
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искупио „хајдуке и разбојнике“ у намери да „опљачкају порезџије“ и
дигну народ на оружје.10
Да би издејствовали Хаџи Проданово изручење, Турци су
предузимали и друге мере. Покушавали су да сву кривицу за буну свале
на њега. На једном састанку српских кнезова у Београду после гушења
буне сва кривица за буну „бачена“ на Хаџи Продана. У акту, у коме
је Сулејман-паша известио о томе турског султана, стајало је, између
осталог, следеће: „...У том бунтовању није био народ ни кнез икоји,
који су раја царева, како и сва сиротиња, и да су они сви како везиром
својим, тако и његовим већилима и свим уредбама презадовољни!“11 Акт
су потписали кнезови и београдски митрополит.
За ово време Аустрија, иако пријатељски настројена према
Турском царству, избегава да Хаџи Продана преда Порти. Када је
сазнао да се Хаџи Продан налази на аустријској територији, канцелар
Метерних је 22. октобра 1814. године наредио да се он са братом, кад
издржи карантин, тајно склони у неку тврђаву, далеко од турске границе.
Ту је требало да га чувају да не би побегао, али је његов боравак морао
остати тајна. Упозорио је да се пажња Турака на њега одвраћа „сваким
начином“.12
Међутим, то се није могло дуго скривати. По Метерниховом
налогу Турцима је одговорено да је Хаџи Продан прекршио санитарне
прописе и да ће за учињени преступ одговарати по „аустријској
јуристикцији“.13 Незадовољна оваквим одговором, Порта је и даље
тражила Хаџи Проданово изручење. Још су га оптуживали да је из
Србије изнео око 100.000 гроша од пореза.14
Када су издржали карантин Хаџи Продан и брат му Гаврило
одведени су 12. новембра у Варадин (Петроварадин), а у марту 1815.
године у Мохач. Још од октобра Хаџи Продан је тражио да му Дворско
разно веће у Бечу одобри да иде у Русију. Пошто му је молба усвојена,
канцелар Метерних је 27. октобра издао решење о томе. У марту 1815.
браћа су отишла у Русију - по једнима у Хотин (Бесарабија), по другима

Исто
Исто, стр. 197, 199.
12
Kriegsarchiv, 3. новембар 1814.
13
Исто, 1. новембар 1814.
14
М. Гавриловић, н.д. стр. 100.
10
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у Влашку. Због односа са Турском, аустријске власти су пронеле вест да
је Хаџи Продан умро.
У ГАРДИ ВЛАШКОГ КНЕЗА
У досад познатим румунским изворима Хаџи Продан се до
1821. године ретко помиње. Због тога се о његовом боравку на тим
просторима првих година мало зна. Извори га 1817. године помињу у
Букурешту. Извеснија је претпоставка да је најпре боравио у Влашкој,
јер о његовом боравку у Бесарабији (Хотин) постоје поуздани подаци
тек од 1821. године.
Иначе, по Кучук-кајнарџијском миру од 10.јуна 1774. који је
закључен између Турака и Русије, Влашка је била главна историјска
покрајина Румуније. Делила се на Велику Влашку са главним градом
Букурештом и Малу Влашку чији је главни град био Крајова.
На челу Влашке налазио се кнез. Имао је своју гарду. Мада су
подаци оскудни, поуздано се зна да је Хаџи Продан ступио у кнежеву
гарду. Међутим, мало је познатих извора који омогућују да се о томе
нешто више сазна. Аустријски и руски извори га помињу као капетана,
али без презимена. У једном писму Стевана Живковића од 18. октобра
1818. године, послатог из Букурешта Вуку Караџићу, Хаџи Продан се
помиње као припадник кнежеве гарде.15
Неки извори и пре тога помињу Хаџи Продана. У априлу 1816.
године, Марија, жена Проданова, моли Али-пашу Марашлију да јој се
муж врати у Србију.16 Крајем маја 1817. Михаило Герман, тада агент
кнеза Милоша Обреновића, јавио је из Букурешта да му је долазио
Хаџи Продан и молио за помоћ, али се не каже какву.17 У јулу исте
године Хаџи Продан се појављује пред влашким судом у Букурешту
у својству сведока у спору између пуковника Стевана Живковића и
његовог дужника Илије Трајановића.18 У једном писму из Букурешта

Вукова преписка, I, Београд 1907, стр. 63.
М. Гавриловић, н.д. стр. 88, нап. 226.
17
Милан Ђ. Милићевић, Поменик, стр. 774.
18
Државни протокол у Букурешту, Протокол канцеларије за спорове иноземаца
1042; Сава Јовановић, Неки архивски подаци о Хаџи Продану и Стевану Живковићу,
Историјски часопис, Београд 1963'1965, стр. 371-373.
15
16
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од 8. маја 1818. године Хаџи Продан захваљује кнезу Милошу што је
помогао да се његова породица избави из турског ропства.19
Писмо Стевана Живковића Телемака, упућено 18. октобра 1818. из
Букурешта Вуку Караџићу, потврђује да је Хаџи Продан био у кнежевој
гарди.20 Према неким румунским изворима Хаџи Продан је 1819. био
личност са одређеним утицајем у тој средини. Тада се појављује као
посредник у једном спору између влашког кнеза и једног припадника
гарде. Припадник гарде Миљко Петровић, брат Хајдук Вељка, побунио
се против влашког кнеза Александра Суцуа 1817. Између њих је дошло
до спора, па је на иницијативу самог кнеза и руског конзула, Хаџи
Продан отишао на преговоре са побуњеним Миљком Петровићем. Овај
га је неко време држао као „залогу“, после му узео новац и пустио га.21
Румунски извори из 1821. године оставили су више података
о овој личности. Тада ће овај немирни дух играти запажену улогу у
устанку до кога је дошло у Влашкој против Турака. На почетку устанка
Хаџи Продан је као припадник кнежеве гарде био послат да гуши
побуну и сузбија устанике. Међутим, он је убрзо прешао на њихову
страну и постао један од истакнутих старешина устаничке војске.
ВЕЗЕ СА ХЕТЕРИСТИМА
За време боравка у емиграцији Хаџи Продан као и други српски
емигранти у Румунији дошли су у везу са хетеристима, члановима тајног
грчког друштва национално-револуционарног карактера. Њихов циљ је
био да се подигне устанак свих хришћанских народа под Турцима како
би се ослободили њихове власти. Они су рачунали на грчку хегемонију.
Хетеристи су имали своје поверенике и упоришта у главним градовима
у Влашкој, Молдавији, Бесарабији, а нарочито у Букурешту.
Тамо су српске старешине и устаници који су избегли после
пропасти Првог српског устанка дошли у додир са Хетеријом. Хетеристи
су успели да и самог Карађорђа Петровића придобију за своје циљеве.
На њега су рачунали и полагали велике наде као на искусног војног
команданта и подстицали његов повратак у Србију. Радили су на
припреми устанка у Грчкој, Србији, Румунији и Бугарској, рачунајући
М. Гавриловић, н.д. I стр. 90.
Вукова преписка, I, Београд 1907. стр. 63.
21
М. Гавриловић, н.д. II , стр. 552; Сава Јанковић, н.р. стр. 362.
19
20

88

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Хаџи Продан Глигоријевић у емиграцији

на сукоб између Русије и Турске.22 Главни хетеристи покушали су да и
Милоша Обреновића привуку на своју страну. Иако је са њима одржавао
везе, српски кнез био је резервисан према њиховим плановима. Акције
које су предлагали условљавао је ставом Русије која се тада залагала да
се спорна питања хришћана решавају преговорима са Турцима.
Иако оскудни, румунски извори потврђују да се Хаџи Продан
Глигоријевић повезао са хетеристима и да је са њима сарађивао. Посебно
се 1821. године помиње његова сарадња са капетанима Јоргаћем
Олимпијем, Јованом Фармакијем, Бибашом Савом и да је често по
њиховим налозима деловао.23 Поред Тудора Владимирескуа који је отпочео устанак у Влашкој, сарађивао је са Александром Ипсилантијем,
устаничким вођом Хетерије који је био покретач устанка. Када је између
устаничких вођа Ипсилентија и Владимирескуа дошло до сукоба и када
су хетеристи одлучили да уклоне Тудора Владимирескуа, у извршењу
тог плана учествовао је и Хаџи Продан Глигоријевић.24
УЧЕШЋЕ У УСТАНКУ У ВЛАШКОЈ 1821. ГОДИНЕ
Командант Срба у устаничкој војсци Тудора Владимирескуа
Румунски извори из 1821. године оставили су нешто више
података о Хаџи Продану него претходних година. То је разумљиво јер
је овај немирни и бунтовни дух избио на површину и у влашкој буни и
одиграо запажену улогу у тим догађајима. Учествујући у Првом устанку
против Турака, као искусни ратник, старешина и војвода и предводник
буне 1814. године, Хаџи Продан је на почетку устанка у Влашкој постао
командант Срба у устаничкој војсци Тудора Владимирескуа.
Када је у зиму 1821. године започео устанак у Влачкој и
Молдавији, Хаџи Продан, Тада у гарди влашког кнеза, послат је са
„арнаутима“ (војницима) да гуши устанак у Малој Влашкој. У фебруару
је упућен да у манастиру Мотра опседне устанике. Уместо тога, тамо
је прешао на њихову страну и придружио се устаничкој војсци Тудора
Владимирескуа, руског официра из ратова 1806-1812. године.25
Михаило Гавриловић, Карађорђе, II, стр. 347.
Сава Јанковић, н.р. стр. 362-363.
24
М. Гавриловић, Карађорђе, II, стр. 48.
25
Сава Јанковић, н.р. стр.362; Ж. Марковић, н.д. стр. 134.
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Извори показују да је Хаџи Продан за све време трајања
устанка активно учествовао у догађајима у Влашкој. Окупљао је Србе
добровољце и сматран је командантом њиховим устаничке војске Тудора
Владимирескуа мада је са њим имао доста несређене односе. У то
време у Румунији је било доста Срба који си после слома Првог устанка
отишли у емиграцију, међу њима већи број устаничких старешина.
Занимљиво је казивање Вука Караџића по коме је пола становништва у
Букурешту говорило српским и бугарским, а остали другим језицима.
Наводећи њихова имена Вук каже: „Ту је Хаџи Продан у „арнаутима“
(тј. у гарди влашког кнеза – Ж.М.), ту је Миљко Петровић, брат Хајдук
Вељков, такође у гарди кнежевој... ту су Јован Рашковић и многи други.“26
Из расположивих података се може приближно утврдити колико
је Срба устаника било под Хаџи Продановом командом. На почетку се
помиње број од 270 људи. По уласку устаничке војске у Букурешт у
априлу 1821. године њихов број се повећао на 1000 војника. За њихово
издржавање у мају добијено је 120.000 леја.27 Заједно са Александром
Павловићем, Хаџи Продан је пред устаничким вођством заступао
интересе Срба и Бугара из Букурешта и Иљфовске области. Забележено
је да је давао знатну новчану помоћ устаницима.28
Са устаничким вођом Владимирескуом сарађивали су Срби
који су се придружили његовом покрету, међу њима и Хаџи Продан са
својим војницима. У односима између Тудора и Хаџи Продана било је
доста проблема. Владимиреску га је оптуживао да по налогу хетериста,
другог табора у устанку, ради против њега, па и о његовој глави.29
Румунски извори указују да се Хаџи Продан много боље споразумевао
са хетеристима, такође устаницима, и њиховим старешинама. То
најбоље показују и догађаји који су уследили у лето и јесен 1821. године
на том простору.
За време покрета устаничке војске према Букурешту почетком
марта, Хаџи Продан је са својим људством у месту Бенешћ опколио и
напао једну јединицу бољара. Том приликом су устаници под командом

Вукова преписка, I, стр. 60.
Сава Јанковић, н.р. стр. 363.
28
Исто.
29
Исто, стр. 362.
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Владимирескуа заузели Букурешт.30 Тада се и Хаџи Продан са својим
војницима, по налогу хетериста, вратио у Букурешт. За време његовог
боравка у Букурешту број војника под његовом командом се знатно
повећао. Његов утицај је такође порастао, посебно кад се ради о односима
у устаничком табору између њихових вођа Александра Ипсилантије и
Тудора Владимирескуа који су се у току пролећа заоштравали.
Турска војска је у априлу отишла у Влашку и Молдавију.
Александар Ипсиланти је са својом војском напустио Букурешт. У
мају су турске трупе без отпора ушле у Букурешт, а Владимиреску
се пред њихов улазак повукао из влашке престонице у Малу Влашку.
Тада Сава, један од хетеријских команданта, са око 1000 коњаника
оде Ипсилантију.31 Хаџи Продан се са својим војницима налазио у
Голешћима.
ИСТАКНУТИ КОМАНДАНТ УСТАНИЧКЕ ВОЈСКЕ
У догађајима који су убрзо уследили у табору устаника и сукобу
Т. Владимирескуа и А. Ипсилантија, поред других хетериста, Хаџи
Продан је играо значајну улогу. У намери да пређе, по свој прилици,
у Аустрију, А. Ипсиланти са војском кренуо је ка Трговишту. У Т.
Владимирескуа је сумњао да преговара са Турцима да му одсеку
одступницу на аустријску територију. Стога је Ипсиланти одлучио да га
ухвате и убију. План о убиству Владимирескуа сачинили су и спровели
хетеристи Јоргаћ Олимпије и Димитрије Македонски уз сарадњу Хаџи
Продана Глигоријевића.32 И заиста помагао је хетеристима да се Т.
Владимиреску на препад ухапси у свом војном стану и 23. маја, без
икаквих формалности, погуби. О томе Михаило Гавриловић пише:
„Ипсиланти се бојао да (Владимиреску) не побегне Турцима и да му не
пресече одступницу у Аустрију, те повери тада Јоргаћу задатак да
сврши са Владимирескуом. Јоргаћ се споразуме са хетеристима у стану
Владимирескуовом, међу њима је био и Хаџи Продан, и изненадно и
препадом уђу у његов војни стан, доведу га отуда у Трговиште, где је

Ж. Марковић, н.д. стр. 135.
М. Гавриловић, Милош Обреновић, II, стр. 48.
32
Документе привинд историа Роминици дин 1821, Букурести, вол. 1, 1959, 224; 1962,
23, 273; М. Гавриловић, н.д. II , стр. 48,49; С. Јанковић, н.д. стр. 362-363.
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погубљен без икаквих формалности.“33 Румунски извори истичу да Хаџи
Продан и Димитрије Македонски нису желели убиство Владимирескуа,
већ само да га одстране. У том смислу су тражили обећање од
хетеријских вођа, али и поред обећања, нису се тога држали већ су га
убили.34 Сава Јанковић овако објашњава тај догађај: „Како произилази
из докумената Хаџи Продан и Македонски (Димитрије – Ж.М.) нису
желели убиство Тудора Владимирескуа, те су у том смислу и захтевали
обећање од хетеријских вођа. Али су они организовали хватање Тудора,
а хетеристи нису одржали задату реч, већ су га убили уместо само да
га одстране.“35
Очигледно је да између Владимирескуа и Хаџи Продана од
почетка односи нису били сасвим искрени. Владимиреску је оптуживао
Продана да је подмитио неке Србе да га убију што је помутило њихове
односе, али све до убиства није дошло до прекида сарадње.
Одмах по Тудоровом убиству, заповедништво над његовом војском
А.Ипсиланти предао је Хаџи Продану и Димитрију Македонском. Они
су устаничку војску одвели према Драгачанима. Поред Румуна, у тој
војсци било је доста Срба и Бугара. Одлучујућа борба између турске
војске и хетеријских снага вођена је 7. јуна 1821. године. Турци су под
командом видинског паше нанели тежак пораз хетеријанским трупама.
Мада се налазио у близини, Хаџи Продан у овој борби није учествовао.36
Неколико дана после ове борбе Ипсиланти је напустио своје
људе и пребацио се у Аустрију. Тамо је убрзо затворен. После тога
Хаџи Продан је постао један од главних руководилаца отпора Турцима
у Малој Влашкој. Турци су убрзо кренули да до краја поразе преостале
снаге побуњеничке војске и да поврате своју власт у Влашкој и
Молдавији.
Устанички отпор трајао је до половине августа 1821. године.
Извори су забележили да се Хаџи Продан са својом војском до краја
борио пружајући отпор надмоћнијој турској војсци. Једно време се био
утврдио у манастиру Тисмани. Потом је у близини вароши Тргу Жио
водио тешку борбу са Турцима. Када је био принуђен на одступање,

М. Гавриловић, н.д. II, стр. 48.
Исто; Ж. Марковић, н.д. стр. 137.
35
С. Јанковић, н.р. стр. 363.
36
М. Гавриловић, н.д. стр. 4 ; С. Јанковић, н.р. стр. 363.
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повукао је своје снаге најпре у Клошанску долину, а нешто касније у
планинско подручје с намером да и даље пружа отпор.37
Растурене устаничке снаге нису могле дуго да се одупиру турским
трупама. Трпеле су све веће губитке од надмоћнијег противника.
Последње побуњеничке снаге непрекидно су малаксавале, нарочито
пошто се у манастиру Козија предао сердар Дијамандије с којим је
Хаџи Продан био у вези.38 Иза тога Турци су, савладавши крајем лета и
последњи отпор устаника, поново успоставили своју власт у побуњеној
Влашкој и Молдавији.
У тако безнадежној ситуацији, Хаџи Продан, на кога су Турци
од раније били кивни, у неколико махова прелазио је на аустријску
територију да тамо нађе упориште. У једној прилици је то учинио под
туђим именом, али су га аустријски погранични органи препознали
и вратили натраг. Најзад је успео да се пробије кроз Трансилванију
и да оде у Бесарабију. Настанио се у граду Хотину.39 Тако се заршио
ратни пут овог истакнутог ратника, истакнутог команданта и бунџије
и учешће ове знамените личности у национално-ослободилачкој борби
против турске власти у првим деценијама 19. века.
У ПРОТИВНИЧКОМ ТАБОРУ КНЕЗА МИЛОША
Досадашња сазнања о животу и активности Хаџи Продана
Глигоријевића, пошто је угушен устанак у Влашкој и Молдавији, тј.
од 1821. до 1826. године, када је умро, су врло оскудна. Оно о чему се
највише зна тиче се његовог односа према кнезу Милошу Обреновићу
који је тада био на власти у Србији. Документи из Књажевске
канцеларије показују да је кнез Милош од својих агената из Влашке
и Бесарабије добијао податке о држању појединих српских старешина
који су се тамо налазили и да се међу њима налазио и хаџи Продан
Глигоријевић. То се у првом реду односило на старешине које су биле
противници кнеза Милоша. Жалећи се на њихово држање, кнез је међу
апострофираним старешинама помињао и Хаџи Продана. У оквиру
расположивих података указаћемо на њихове односе, посебно за време
Продановог боравка у Бесарабији.
Документе, збирка грађе, т II стр. 258, 270, 276.
С. Јанковић, н.р. стр. 363.
39
Исто, стр. 363, 364.
37
38
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По доласку у Бесарабију Хаџи Продан се настанио у граду
Хотину. Ту и у граду Кишњеву било је више српских старешина које
су са Карађорђем дошле овамо после пропасти Првог српског устанка.
Међу њима су били Младен Миловановић, Јаков Ненадовић, Лука
Лазаревић, Вујица Вулићевић, Вуле Илић, Антоније Пљакић и други.40
Кнеза Милоша су нарочито забрињавали присталице Карађорђа
Петровића. Међу њима је било истакнутих и угледних личности из доба
Првог устанка. Неки од њих, као противници српског кнеза, отворено су
радили против њега. Када су се многи емигранти из Србије укључили
у устаничке редове у Влашкој, а посебно један број старешина међу
којим и Хаџи Продан, појачани су зебња и страх код кнеза Милоша да
се буна не пренесе у Србију. Српски кнез је постао још узнемиренији
када је вођа хетериста, Александар Ипсиланти, у марту 1821. издао
Прокламацију и позвао све хришћане, па и Србе, да устану у борбу
против Турске.
Страхујући од њихове акције и изненадних догађаја слао је
своје уходе у Влашку да види шта се међу емигрантима ради. Кнез
Милош им је поручивао да не преносе буну у Србију. Од руских власти
тражио је да се угледним старешинама из Првог српског устанка не
дозволи повратак у Србију и захтевао да се пошаљу у најудаљеније
крајеве Русије.41 Међу тим старешинама налазио се и Хаџи Продан
Глигоријевић. У писму грофу Неселроду и Манчакију од 22. септембра
1822. године кнез Милош је поименце оптуживао више некадашњих
српских старешина: Јакова Ненадовића, Петра Тодоровића Добрњца,
Илију Чарапића, Вула Илића и Хаџи Продана Глигоријевића.42 У тужби
је навео да неки од њих, „не гледајући у моју трудну (Милошеву - Ж.М.)
владу, говоре о њој рђаво, називајући ме разним именима, пишу у Србију
својим сродницима, подстичу их на буну, обећавају им некакву помоћ,
говоре им колико су моје име и мој начин управе презрени...“ Оптуживао
их је да појединци преко „изасланих лица“ покушавају да га лише
живота.43

Р. Љушић, Карађорђе, II, стр. 224.
М. Гавриловић, Карађорђе, II, стр. 563-564.
42
Исто, стр. 563.
43
Ж. Марковић, Војвода Хаџи Продан Глигоријевић, стр. 139, 140.
40
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За самог Хаџи Продана рекао је да потиче „из албанских
крајева“ (рођен у Сјеници, ван Београдског пашалука), да је неколико
пута „нерасудно, по учињеном примирју с Турцима побунио овај народ“,
као „што је учинио у Влашкој“. Иако је „примљен у недра Русије, не
престаје и тамо доводити и мене и народ у опасност“.44 Тражио је да
се ти „смутљивци“ упуте у удаљене делове Русије.
После ових оптужби власти у Бесарабији успоставиле су строжију контролу над српским емигрантима и њиховим активностима.
Испоставило се да су Милошеве оптужбе против њих биле претеране.
То не значи да га његови противници нису и даље критиковали и радили
против њега. Као такви, у документима Књажевске канцеларије из 1824.
помињу се Јаков Ненадовић, Петар и Стеван Добрњац, Лука Лазаревић
и Хаџи Продан Глигоријевић. До Милоша су стизале вести и писмо од
агената из Хотина и Кишњева да његови противници шире „свакојаке
гласове“ и критике. „По каванама и пивницама у Кишињеву и Хотину
беспослене српске старешине сваки дан шире свакојаке и невероватне
гласове; критикују Милошеву владу и називају га најстрашнијим
тиранином“,45 речи су Милошевог агента Михаила Германа. Српске
старешине у емиграцији пребацивале су кнезу Милошу што није устао
на Турке и „сјединио“ се са Грцима 1821. године. Рачунали су да би и
они, под видом помоћи, могли доћи у Србију.
У току 1824. године Милош Обреновић је често добијао писма и
извештаје о томе да му прети опасност од српске емиграције. Помињани
су Стеван и Петар Добрњац, Јаков и Јеврем Ненадовић, Лука Лазаревић,
Хаџи Продан Глигоријевић, митрополит Леонтије Ламбровић. Осим
Стевана Добрњца који је био у Аустрији, сви остали су се налазили у
Бесарабији. У извештајима је наглашавано да они „иду на то да Милоша
било лише живота, било да дигну буну против Турака“. У извештају од
24. октобра 1824. године,46 наведено је да имају доста присталица по
целој Србији, да „целу ствар“ финансирају Грци, а да везе одржавају
преко појединих Срба емиграната из Аустрије. Према овом извору у
Србији је буна требало да букне у марту 1825. године.

М. Гавриловић, н.д. стр. 564.
Државни архив Књажевачке канцеларије, 206, 1. мај 1824, Михаило Герман Милошу Обреновићу
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Државни архив Књажевачке канцеларије, 85, 24. октобар 1824, Димитрије Мустаков
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Кнез Милош је те узвештаје изгледа примао без велике резерве,
иако је у њима било преувеличавања опасности од емиграције. У тужби
коју је 27. новембра упутио руском министарству истиче да емигранти
непрекидно интригирају, шаљу своје емисаре у Србију, проносе вести
да су и Руси за рат, али се српски кнез плаши да почне.47
Када је у децембру те године у Србији откривена мања завера
против кнеза, установљено је да није имала везу са српском емиграцијом.
Главни разлог било је незадовољство исувише великим дажбинама у
земљи.48
Крајем 1825. године Милошеви доушници јавили су да српска
емиграција у Аустрији и Бесарабији нешто спрема. Милошев агент
Димитрије Нустаков, који је пратио рад и кретање српских емиграната
у Влашкој и Бесарабији,у извештајима из октобра 1825. године јављао
је кнезу Милошу да емигранти „кују заверу против стања у Србији“.
У томе новчано их помажу грчки трговци из Одесе преко старешина у
Бесарабији.49
Извори показују да је Ђорђе Чарапић, пошто је пребегао на територију Аустрије, био у контакту са српским емигрантима у Аустрији
и Русији и Александром, сином Карађорђа Петровића. Постојала
је намера да се на пролеће 1826. године подигне буна против кнеза
Милоша и на власт у Србији доведе Александар Карађорђевић.50
Мада се у писмима и извештајима тога времена не помињу
имена личности са којим је у емиграцији контактирано извесно је да се
радило о раније наведеним српским старешинама у емиграцији, међу
којима је био и Хаџи Продан. Међутим, на основу досадашњих сазнања
тешко је рећи да ли су они били умешани у неке активности у случају
Чарапићеве буне. Слабо припремљена и организована ова буна брзо
је првих дана априла 1826. године била угушена, а бунтовници - неки
изгинули, други строго кажњени.

Државни архив Књажевачке канцеларије, 188, 27. новембар 1824, Кнез Милош грофу Неселроде
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49
Државни архив Књажевачке канцеларије, 185, 14. и 31. октобар 1825; М. Гавриловић,
н.д. II, стр. 621.
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У досад познатим изворима, после ових догађаја, о Хаџи
Продану Глигоријевићу мало је података. Ускоро је умро 1826. године у
граду Хотину (Бесарабија). Тамо је и сахрањен.
Надамо се да ће нова истраживања у турским, аустријским,
руским и румунским изворима потпуније осветлити живот и делатност
ове знамените личности у емиграцији, а посебно у току устанка у
Влашкој 1821. године. Кроз то ће се више сазнати и о положају Срба
који су се у то време налазили у Влашкој и Бесарабији.

Summary
HADŽI PRODAN GLIGORIJEVIĆ FROM AN AUSTRIAN PRISON
TO APROMINENT COMMANDER AND THE LEADER OF
UPRISING IN VLASKA
In this paper, the author deals with the stay of Hadzi Prodan Gligorijevića while in emigration in Wallachia and Bessarabia from 1815. to 1826.
The introductory part deals with the life and the war path of Hadzi Prodan
during the First Serbian Uprising, when he became the old Wallachian Duke,
his participation in the uprising in the villages of Trnava and Dragačevuo in
1814, as well as with his escape to the territory of Austria when the rebellion
was suppressed. A separate section deals with his stay in an Austrian prison
and an attempt of the Turks to effectuate with the Austrian authorities his
participation in the guard at the Wallachian prince,changing to the side of
the rebels, when an uprising against the Turks started in Walachia in 1821.
A special emphasis is put on his activity as a commander of Serb volunteers
in the rebel army, and then as one of the prominent military commanders
of the uprising in Wallachia. The final part of the paper is related to the
relationship of Hadzi Prodan and Prince Milos Obrenovic during Prodan’s
stay in emigration.He belonged to a group of Serbian officers who stood out
as opponents to Milos Obrenovic. Hadzi Prodan Gligorijević died in Hotin
in Bessarabia in 1826 where he was buried.
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Живота Марковић, Војвода Хаџи Продан Глигоријевић, Пожега, 2010.
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Београд, 1971.
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Бело Гробље - Споменичко наслеђе
Ужица
Апстракт: У овом раду приказано је гробље, некропола из
XIX века са надгробним споменицима изузетно занатски изведеним
у камену кречњаку, белом мермеру и бречи, запуштено и заборављено
од савремених нараштаја. На овом простору налазе се гробна места
знаменитих ужичких трговаца, судија, занатлија и других људи који су
обележили своје време живота и рада у граду на реци Ђетињи.
Евидентирано је и обрађено (измерено, нацртано, описано,
фотографисано и хронолошки поређано) четрнаест споменика
на самом локалитету, шест у порти цркве Св. Марка и један у
епиграфском депоу Народног музеја Ужице, са најстаријим сачуваним
епитафом који потиче из 1832. године и најмлађим који се датује у
1892. Вредност ових споменика огледа се у начину њихове обраде, облику,
начину украшавања вегетабилним и зооморфним мотивима, писму
које се користи за посвету и сачуваним епитафима као историјским
изворима о личностима и добу у коме су живели.
Свесни чињенице да ће надгробни споменици у гробљу на
Доварју доживети сличну судбину оних на Белом гробљу и ишчезнути
пред најездом споменика који настају по устаљеним правилима и
општеприхваћеним моделима, овим радом покушавамо да подстакнемо
надлежне органе заштите, Српске православне црквене општине
ужичке и органе локалне власти да се сачувају традиционални облици
споменика карактеристични за ужички крај кроз XIX век.
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Кључне речи: Бело гробље, споменик, епитаф, Ужице, Херцеговина,
трговац, реформисано Вуково писмо, предвуковска ћирилица, орнамент,
камен, натпис
Најстарије, нама познато, ужичко гробље налази се у северном
делу града, на узвишењу изнад Пашиновца и раскрсници улица
Војвођанске и Солунске, недалеко од цркве Св. Марка, са погледом на
„варош“.

Фотографија с почетка ХХ века; поглед на Варош са старог гробља

Описујући Ужице као српску варош 1863-1914, др Владимир
Мацура наводи да је на брду изнад „Вароши“ лежало старо српско
гробље звано „Бело гробље“, а да га Ускоковић зове „Бели гроб“.1 Налази
се изнад Слануше и Пашиновца који се у другој половини XIX века
описују као бедне и сиромашне четврти Ужица.

Владимир др Мацура, Српска варош Ужице 1863 – 1914, Историја Титовог Ужица 1
(до 1918), Историјски институт - Београд и Народни музеј Титово Ужице, 1989, 732

1

100

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Бело гробље - Споменичко наслеђе Ужица

И Миладин Радовић, хроничар свог времена, у Самоуком
рукопису оставља значајне податке из којих сазнајемо да је од 1888.
године било „забрањено копање наших умрлих становника у Бијелом
гробљу и прешло се у Доварје“.2 Сликајући најлепше слике српске
књижевности на почетку XX века, Милутин Ускоковић приказује Бијели
гроб као старинско гробље где је власт одавно забранила мештанима
да на том „тихом, округластом брегу уживају вечити сан под густим
хладом старих ораха, вишања и дуња“.3
С обзиром на позицију гробља које се налази на висоравни, у
беспућу, са лошим прилазом, Летопис ужичких цркава и парохија, на
основу података из 1866. године, пружа записе из којих сазнајемо да се
„меит“, до „вечне куће“ преноси носилима. Водећи белешке и записе
и описујући друштвени живот старог Ужица из 1865 - 1875. године,
Љубомир Стојановић запажа да у то време није било мртвачких кола
па су се мртви носили на гробље носилима, по четворица на смену.4 И
Ускоковић у својим приповеткама слика ужичку средину и Сланушу
са „сиротињским погребом који пузи уза стрмину и леш на великим
општинским носилима, покривен парчетом домаћег платна испод кога
вире две укочене ноге у белим чарапама, а неколико сирочића цвиле за
носилима са јевтином воштаницом у руци“.5

сахрањивање засигурно није престало одједном, већ се покојници полако почињу
сахрањивати у новооснованом гробљу, мада се још неко време сахрањују на старом,
што потврђује и млађи споменик датован у 1892.
3
Драгољуб др Зорић, приредио Сабрана дела Милутина Ускоковића, књига четврта,
Дошљаци, Издавачки центар „Кадињача“, Ужице, 1995, 203
4
Љубомир Стојановић, Старо Ужице, белешке и успомене из год. 1865-1875. Гласник
географског друштва, Београд, 1922, 157-176
5
Живан Л. Ћирић, Старо Ужице у записима, Народна библиотека „Едвард Кардељ“,
Титово Ужице, 1985, 109.
2
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Реституциона карта ужичког града на основу разних извора у периоду 1815-1862,
Историја Титовог Ужица 1 (до 1918), Историјски институт - Београд

На основу ове карте јасно се види позиција Белог гробља у односу
на Стару цркву Св. Марка и Шеову џамију, односно цркву Ружицу,
што нам указује да је то место са израженом традицијом да се гробље
лоцира у непосредној близини црквеног здања.
С обзиром да је на њему било доста старих надгробних споменика
чији су натписи садржавали обилату научну грађу која истраживачу нуди
податке о миграцијама становништва, њиховом пореклу, социјалном
статусу и времену досељавања на ове просторе, старо ужичко гробље
представљало је, све до почетка XX века, значајан извор за изучавање
прошлости нашег краја.6
Као пример наводимо надгробне споменике познатих ужичких трговаца досељених
из Херцеговине: Лука Требињац, Лука Невесињац, Максим Лијевљанин и др.
6
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Летопис ужичких цркава и парохија бележи занимљиве натписе
са надгробних споменика који нас упућују на досељавање у наше
крајеве:7
„Милица Ђурић, рођ. 1813 г. у Требињу; Лазар Јањић, рођ. у
Чајетини; Новица Леовац, рођ. у Језерима (Црна Гора); Паун Дравић
из Вранеша (код Н. Вароши); Перка Мојсиловић из Н. Вароши; Коста
Мојсиловић из Радаљева; Јован Птрљаковић и Јован Видојевић:
„Врсни Србин“ из Нове Вароши; Илија Наранџић из Турске; Танасије
Петровић из Челица; Стака Вуковић из Црне Горе; Мића Радмиловић
из Вранеша; Гавро Томић и Ђорђе Гмизовић из Нове Вароши; Радојица
Жунић из Пљеваља; Симеон Богосављевић из Бијелог Поља; Марија
Богосављевић из Требиња; Остоја Вукашиновић из Вилова код Нове
Варши.“8
Поред њихових имена и места из ког су дошли, обично стоје
и њихова занимања: трговац, судија, члан судског округа ужичког,
општински одборник, утемељивач певачког друштва и добротвори
а посебно се истиче напредовање у послу које се „стиче поштеним
радом и трудом“. Један од таквих је запис на споменику Остоје
Вукашиновића, бив. трговца који је од сиротих родитеља рођен у
Вилову нахије Нова Варош и који се уздигао на лествице угледног и
добростојећег трговца ужичког, затим Миће Радмиловића из Вранеша
(сачуван је само горњи део споменика и налази се у порти цркве Светог
Марка), Петра Топаловића из Трудова са натписом:
„Ова ладна стјена скрива посмртне остатке пок. Петра
Топаловића рођеног у селу Трудову у округу ужичком у 1824 г. а умро овди
у Ужицу 23 марта 1869 г. Пок Петар дошао је у в. Ужице као сиромашно
дете на занат но доцние поштеним своим владањем и неуморним
трудом дошао је до приличног стања, а у позније време поштеним радом
дође до знатног имања и буде поштован од својих суграђана за првог

Живан Л. Ћирић, Старо Ужице у записима, Народна библиотека „Едвард Кардељ“,
Титово Ужице, 1985, 73, на основу података из рада Мирка А. Поповића, објављеног у
Историји Ужица сазнајемо да се становништво после одласка Турака из Ужица 1862.
године повећава новим досељавањима која као и она ранија пре 1840. захватају Босну,
Херцеговину и стари Новопазарски Санџак, Сарајево, Фоча, Лијевно, Требиње,
Горажде, Рогатица Вишеград, Пљевља, Пријепоље, Нова Варош и њихова непосредна
околина. Од ових досељеника постале су чувене старе трговачке породице ужичке.
8
Летопис ужичких цркава и парохија, 155
7
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грађанина ужичког“,9 затим Илије Наранџића, Трипка Атанацковића,
Филипа Станића и др.
Осим тога, ови драгоцени окамењени историјски извори и остаци
народне материјалне културе, на кратак али садржајан начин дају
исцрпне податке и износе биографију појединих фамилија. Занимљив
је надгробни споменик Луке Митровића и Лазара Невесињца који су у
послератном периоду пренети у порту цркве Св. Марка, ради њихове
заштите. Први са натписом:
“Фамилијарна гробница Г. Луке митровића, трговца ужичког
родом из Требиња прешао у Србију 1840 ступио у брак са Анђом кћери
Петра Јокановића 1853 која је рођена 1837 и оставивши доброме мужу
Луки две кћери и еднога сина прва е дошла у оваи гроб представи се 25.
децембра 1865“, и други Лазара Невесињца, трговца и кћери му Виде
која је умрла у 17. години живота.
На локалитету Бело гробље, до почетка XX века, било је доста
надгробних споменика са интересантним, очуваним епитафима који
пружају значајне историјске податке, многи од њих били су украшени
флоралним орнаментима и другим мотивима који су имали улогу да их
стилски улепшају и да кроз ликовне елементе наговесте професионално
определење покојника. На њему су били сахрањени и многи изгинули
устаници из Првог и Другог српског устанка, али на жалост није сачуван
ниједан споменик учесника у значајним биткама које су се водиле у оба
устанка око Ужица.10
Летопис ужичких цркава и парохија из 1956. даје податак да
је Бело гробље доста уништено у току Другог светског рата када су
га Бугарски војници прекопали, а од споменика правили заклоне и
ровове. И након ослобођења града, наставило се са девастирањем
гробља.11 Евидентан је немаран однос ужичког грађанства и оних који
су се насељавали, према овој врсти споменичког наслеђа. Надгробни
споменици су највећим делом уништени, коришћени су као грађевински
материјал, за уличне тротоаре и степеништа, узидани у подзиде.
ИАУМГ-165, Драгутин Прљевић, Записи са Бијелог гробља у Ужицу
Боса Росић, Поменици на камену, народни споменици 1804-1815. у западној и
централној Србији, Народни музеј Ужице, 2009, 031
11
По речима Вранић Слободана који живи у Ужицу, у ул. Солунска 4, долазимо до
података да је и након Другог светског рата војска копала ровове и изводила вежбе у
Белом гробљу
9

10
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Схватајући озбиљност ситације, свештеници ужичке цркве, у
више наврата упозоравали су да ће споменици са овог гробља потпуно
нестати. У циљу очувања истих, 1946. године формирана је комисија
коју су у име Одбора општине сачињавали инж. Драгољуб Илић и
Јован Росић, а у име цркве, свештеници Миленко Рајаковић и Драгољуб
Јоловић. Пошто се радило о пошумљавању Белог гробља багремом,12
изабрана комисија донела је одлуку да се „сви споменици прикупе на
једно место и сложе на за ту сврху подигнут наслон“. Пошто се није
поступило по донешеној одлуци, споменици су у наредном периоду
били још и више угрожени.
Како би их сачували од даљег уништавања и пропадања,
свештеници ужичке цркве дислоцирали су неколико преосталих, по
њиховом схватању, значајнијих споменика, у порту цркве Св. Марка, a
Музеј устанка 1941. пренео је у свој депо надгробни споменик Вучића
Курлаге, личност из познате „Курлагине буне“ из 1832. године.
Захваљујући ретким записивачима с почетка друге половине
XX века, који су предвидели судбину ових споменика и успели неке
да препишу, данас имамо податке да је ту био сахрањен син сердара
Јована Мићића, Јеврем, а његов споменик имао је следећи натпис:
„Јеврем Ј. Мићић, рођен 21. новембра 1832. године у Чајетини,
умро 20. новембра 1879. год у Ужицу. Овај спомен подигоше му супруга
Анка са синовима Јоксимом и Миланом“, и Неша Орловић чији је запис
на споменику био следеће садржине:
„Под овом мрачном и леденом стеном леже остаци Неше
Орловића врлог патриоте свога отачаства, опшељубљеног старешине
народњег, доброг и нежног супруга, искрена пријатеља и добротвора
који је рођен у Новој Варши...“.13

Податке да је Бело гробље пошумљавано и раније оставио нам је Коста Урошевић,
Ужичко планинарско друштво, Ужице 1920.
Живан Л. Ћирић, Старо Ужице у записима, Народна библиотека „Едвард Кардељ“,
Титово Ужице, 156
Пошумљавање Белог гробља вршено је у више наврата, а у априлу и мају 1920. године,
по одобрењу Министарства Шума добијене су саднице смрче и бора из државног
расадника у Тари и државне шуме у Шаргану које су пресађивали ђаци Гимназије,
учитељске и основне школе
13
Летопис ужичких цркава и парохија, 71, 155
12
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И Драгутин Прљевић, професор из Београда, у јуну 1963. године
преписао је натписе са дванаест сачуваних споменика са Белог гробља
и предао их Историјском архиву у Ужицу. Занимљива је посвета са
споменика Ђорђа Гмизовића:
„Овај биљег показује гди лежи тело врсна Србина Ђорђа Гмизовића,
бив. трг. и марвеног купца ужич. Рођеног у Новои Вароши предјела
босанског родитеља Васа и матере Илинке. Понашање покојниково у
свим сталежима било је у првом реду грађанства“ и Јелисавете, кћери
Филипа Захаријића:
„Јелисавета првобрачна супруга Илије Вујића терзије овд. Рођена
у Кремнима од оца Филипа Захаријића. Умрла 7. нов. 1879. г. Спомен овај
подиже јој муж Илија са ђецом“.14
Тренд уништавања гробља наставио се и у каснијем периоду,
тако да се Бело гробље данас налази у доста лошем стању, запуштено је
и неумитно пропада небригом друштва. Изградњом резервоара за воду,
а касније и игралишта за децу, оно је још више деградирано. Више не
постоји ни ограда, тако да је преко њега направљен узак пут, пречица за
локално становништво. Приликом грађевинских радова на проширењу
Војвођанске и Солунске улице и изградњом стамбених објеката у
непосредној близини, гробље је претрпело још оштећења, на нижим
котама девастирани су постојећи гробови, при чему су у више наврата
интервенисали Завод за заштиту споменика културе из Краљева и
Народни музеј Ужице.
Обиласком терена запажамо да се на овом потезу још увек назиру
гробна места, фрагменти надгробних споменика и само неколико њих
који још увек могу да се сачувају као вредно споменичко наслеђе за
будуће генерације које би сведочило о прошлости нашег краја. Један
од таквих је надгобни споменик Илије Наранџића, познатог ужичког
трговца, родом из Херцеговине, великог добротвора чијим је средствима
подигнута основна школа на Доњој чаршији у Ужицу, затим споменик
ћерки војводе Демира која је била удата за познатог ужичког судију,
споменик Јокановићу, марвеном трговцу и други.
Надгробни споменици са овог гробља нису истог облика, разликују се по величини, углавном су грађени из једног комада, без
постамента, једноставног правоугаоног облика или заобљени у горњем
14 ИАУМГ-165, Драгутин Прљевић, Записи са Бијелог гробља у Ужицу
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делу. Само један од њих има пирамидални завршетак. Грађени су
углавном од камена кречњака из локалних каменолома и белог мермера
мада се користи и бреча.15
Што се тиче ликовне обраде ових споменика, обично се
у горњој зони, при самом врху, изнад натписа урезује крст, као
симбол хришћанства чији се краци завршавају малим крстовима и
геометријским мотивима, мада су старији споменици само са натписом,
без икаквих украса. Ако су и били бојени са њих је боја већ одавно
нестала, па нема чак ни њених трагова. Бочне стране украшавају се
вегетабилним (винова лоза, лозица са цветовима и др.) и зооморфним
орнаментима (голубови зобљу грожђе) који се урезују на споменике
имућнијих грађана, трговаца, занатлија и судија који у то време живе и
раде у Ужицу. Мајстори ових споменика нису долазили са стране, већ
су то били локални мајстори из града или из оближњих села који нису
остављали трага о себи.
Када су у питању млађи налази евидентирани су епитафи исписани реформисаним Вуковим писмом, а старији налази писани су
Вуковим правописом са елементима предвуковске ћирилице (ь, я, Í ).
До дана данашњег на овој локацији нису извршена археолошка
истраживања иако топономастички подаци указују да би Бело гробље
по традицији требало да траје од средњег века, ако не и од античког
периода.16 У том смислу, нека будућа археолошка истраживања пружиће
и нова сазнања о овом гробљу. Док се она не реализују, јавности
презентујемо споменике са овог локалитета.

Бреча је стена састављена од слепљених угластих комада
Мр Јованка Вујовић наводи да у Белом гробљу „данас постоји само један издвојени
споменик у облику саркофага, а раније се овде налазило више таквих споменика“,
Туристичка валоризација споменика Општине Титово Ужице, Београд 1984.
Српско географско друштво, књига 58, стр 45 - Народни музеј Ужице поседује
фотодокументацију из 1973 и 1980. на основу које не можемо потврдити податак да
су се на овом локалитету налазили такви споменици
15
16
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КАТАЛОШКА ОБРАДА СПОМЕНИКА
Као што смо рекли, ови споменици данас се налазе на три места:
један је пренет у депо Народног музеја Ужице, шест у порту цркве
Светог Марка, а остали in situ – Бело гробље.
1. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ВУЧИЋА КУРЛАГЕ
Споменик Вучића Курлаге смештен у епиграфском депоу Народног музеја Ужице, правоугаоног је облика са заобљеним горњим делом;
висине 73, ширине 29 и дебљине 14 центиметара. Он је најстарији
сачувани споменик са овог гробља; епитаф на њему добро је очуван и
читљив; у горњој зони, при самом врху, испод урезаног крста исписана
је посвета реформисаним Вуковим писмом са елементима предвуковске
ћирилице.
Вучић Курлага17 родом из Стапара, представљен је као храбри
јунак вароши Ужица који се за време владавине књаза Милоша
Обреновића борио за слободу српског народа. Погинуо је од Турака,
14. фебруара 1832. године.
Натпис из кога сазнајемо да је у исту гробницу, 1868. године,
сахрањен и његов син Радован, мутавџија,18 наставља се на западну
страну.

Милан Ђ. Милићевић пише о Вучићу Курлаги који је био буљубаша на Шаргану,
на граници и наплаћивао ћумрук од трговаца који су туда пролазили. Он је 1832.
године изазвао сукоб између Срба и Турака, што је имало за последицу привремено
исељавање Срба у Пожегу. У сукобу са Турцима убијен је што је произвело општи
неред у вароши. Тај догађај познат је у Ужицу и околини као Курлагина Крајина.
18
Милева Д. Милошевић, Удружење занатлија вароши и среза ужичког - Титово Ужице
(1840 - 1950), Историјски архив Ужице, Ужице 2008, 383 - мутавџија је занатлија који
се бави прерадом козје длаке и израдом покривача за запрежну стоку, простирача,
врећа, торби, бисага, зобница.
17
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НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У ПОРТИ ЦРКВЕ
СВЕТОГ МАРКА
У источни део порте цркве Св. Марка фиксирано је у бетонски
постамент шест надгробних споменика делимично оштећених вероватно приликом транспорта са Белог гробља са натписом и крстом
накнадно обојених црном бојом која је угрозила њихову аутентичност.

109

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Славица Стефановић, виши кустос

1. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК СИНОВИМА
ОБРАДА ЕРЕМИЋА
Са епитафа исписаних реформисаним Вуковим правописом са
елементима предвуковске ћирилице, на источној, западној и бочној
страни споменика читамо имена три сина Обрада Еремића, житеља
вароши Ужица:
Васа је смрт затекла са три месеца старости, 1848. године;
Након 11 година Обрад и његова супруга добили су Луку 1859. године, али
је он умро 1862. у трећој години живота. Посвета се наставља на бочну
страну, исписана је у знак сећања на њиховог трећег сина, Живка који
је умро исте године у којој се родио, 1864.
Овај белег је у облику правоугаоног стуба са заобљеним горњим
делом, мало оштећеним и крстом изнад натписа и уобичајеним
геометријским мотивима у врху споменика; висине 78, ширине 28 и
дебљине 16 центиметара.
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2. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ПЕРИШЕ ...

Периша из Ужица а рођен у Невесињу, умро је у 32. години
живота, 1861. године. Свом сину јединцу споменик је подигла жалосна
мајка Госпава и ожалошћена сестра Ђука. Вероватно није био ожењен
јер се не помиње ни супруга ни деца.
Његов споменик је једним делом узидан у бетонски постамент,
па се натпис испод уобичајеног крста не може прочитати у целости.
Његово презиме остало је узидано, па можемо само да претпоставимо
да се презивао по месту из ког се доселио у Ужице, мада је у протоколу
умрлих из 1861. године уписан само један покојник са именом Периша,
тако да се засигурно ради о Периши Радовићу.19
Перишин надгробни споменик је у облику правоугаоног стуба
са заобљеним горњим делом, висине 103, ширине 27 и дебљине 15
центиметара, исписан и украшен геометријским, вегетабилним и
зооморфним орнаментима (два голуба окренути један према другом,
зобљу грожђе из кога се наставља венац у чијем је центру уклесан крст).
Бочне стране украшене су виновом лозом са гроздовима и лозицом са
цветовима који се спајају у врху споменика.

Милорад Искрин, приредио, Хроника ужичког гробља, АРТ ПЛУС доо Ужице,
Ужице 2007, у књизи „ умрли протокул – цркве ужичке од 1. јануара 1857. до августа
1864.“, 48, под редним бројем 326 уписан је Периша Радовић
19

111

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Славица Стефановић, виши кустос

3. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК Г. РИСТЕ СПАСОЈЕВИЋА
Риста Спасојевић преминуо је 16. априла 1863. године у својој
34. години живота. Споменик му је подигао брат Јован, занатлија,
налбанта20 па претпостављамо да Риста није био ожењен. Био је члан
судског округа ужичког; изучавао је науке у државним заводима; писмен
и образован, што је била права реткост у Србији XIX века.
Његов споменик је у облику правоугаоног стуба са заобљеним
врхом и крстом украшеним геометријским мотивима испод кога је
уклесана посвета, висине 114, ширине 36 и дебљине 16 центиметара.
Бочне стране нису украшене ни осликане.
Абдулах Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, шесто издање, Свјетлост,
Сарајево, 1989, 485, Налбанта, - поткивач коња

20
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4. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК АНЂЕЛИЈЕ
ФАМИЛИЈАРНА ГРОБНИЦА ЛУКЕ МИТРОВИЋА
Надгробни споменик који приказује фамилијарну гробницу
познатог ужичког трговца који је из Требиња прешао у Србију, 1840.
године.
Споменик је у облику правоугаоног стуба са равним врхом,
висине 142, ширине 31 и дебљине 20 центиметара.
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Натпис са овог споменика уклесан испод крста, даје исцрпне
податке о породици угледног трговца који је 1853. године оженио
Анђелију, кћер Петра Јокановића, једног од најимућнијих људи Ужица,
кмета ужичке општине. Анђа је рођена 12. септембра 1837. године у
Ужицу, а преминула 25. децембра 1865. у својој 28. години живота.
Своме мужу Луки оставила је две кћери и једног сина. Она је прва
сахрањена у породичну гробницу, а на натпису нема података о томе
да ли је Лука сахрањен заједно са својом супругом. Бочне и западна
страна обележја немају посвету и нису декорисане.
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5. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ВИДЕ,
КЋЕРИ ЛАЗАРА НЕВЕСИЊЦА
Девојка Видосава, Вида преминула је 30. новембра 1865. у 17.
години живота. На натпису овог обележја, испод крста, наглашава се да
је она кћер ужичког трговца Лазара Невесињца иако је он преминуо пре
ње, што потврђује колико је он био значајна личност вароши Ужица.
Споменик јој је подигла мајка Сара и брат Видоје.
Видин споменик је у облику правоугаоног стуба са заобљеним
врхом и крстом изнад натписа, висине 124, ширине 25 и дебљине 18
центиметара. Западна страна споменика украшена је представом два
голуба окренута један према другом, који зобљу грожђе и крстом у
венцу изнад њих. Бочне стране украшене су вегетабилним мотивима
винове лозе и лозе са цветовима.
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6. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МИЋЕ РАДМИЛОВИЋА
Мића Радмиловић рођен је у Вранешима у Босни 1863. године,
а у Ужице се доселио као сиромашно дете, са четрнаест година, 1876.
Сачуван је само горњи део Мићиног споменика иако делимично
оштећеног врха, висине 67, ширине 45 и дебљине 17 центиметара.
Доњи део је уништен вероватно приликом преношења у порту
цркве и узидан у бетонски постамент па се не може прочитати натпис,
али захваљујући Летопису ужичких цркава и парохија долазимо до
садржаја који говори о „сиромашном детету које поштеним радом и
неуморним трудом дође до уважења“, дакле реч је о некоме ко је био
веома важан и поштован у Ужицу у другој половини XIX века.
Епитаф на споменику израђеном од камена кречњака исписан је
реформисаним Вуковим ћириличним писмом.
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НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ НА ЛОКАЛИТЕТУ
„БЕЛО ГРОБЉЕ“
1. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК УЖИЧАНИНА ИЗ
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Споменик је подигнут грађанину вароши Ужица који се доселио
из Херцеговине, не знамо му име ни годину рођења јер је натпис
оштећен и тешко читљив, али још може једва да се прочита да се
преселио у вечност 1849. године, па би ово био један од најстаријих
сачуваних на самом локалитету. Необичног је облика; у основи у облику
коцке (39 х 39 центиметара) са пирамидалним завршетком, висине 115
центиметара. За његову израду коришћена је бреча лошијег квалитета
па је целом површином испуцао; епитаф са јужне и северне стране,
урезан у плитком рељефу, тешко се чита. Са источне и западне стране
уклесани су крстови који се једва назиру.
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2. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ВИЛИПА ЈОКАНОВИЋА
Вилип Јокановић рођен у Требињу, не знамо које године, а
преминуо 1859. Био је марвени трговац, а у Ужице је претпостављамо
дошао како би развијао посао везан за трговину стоком. Његов споменик
је у облику правоугаоног стуба са лучно заобљеним горњим делом,
висине 97, ширине 30 и дебљине 23 центиметра. На западној старни
је натпис на коме се тешко чита име преминулог па смо дуго били у
дилеми да ли се ради о Петру Јокановићу, јер се подударају године
њихове смрти, али у доњем делу натписа чита се „да поред свог мужа
Вилипа Јокановића почива Цвијета поживи 50 г.“, преминула месеца
новембра 1871,21 а Петар је био ожењен Савком.
Западна страна споменика је доста оштећена и тешко је читљива,
али са натписа долазимо до податка да споменик својим родитељима
подиже неко од њихових потомака.

Милорад Искрин, приредио, Хроника ужичког гробља, АРТ ПЛУС доо Ужице,
Ужице 2007, у књизи умрлих 1869-1873, 115, под редним бројем 186. уписана је
Цвијета 50 г. суп. Вилипа Јокановића
21
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3. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ВАСИЛИЈА КРСТИЋА
Василије Крстић, трговац из Ужица, преминуо је 6. јануара 1862.
у 21. години живота. Вероватно је на другој страни споменика који
лежи по земљи исклесана посвета са подацима ко га подиже. Василијев
споменик је у облику правоугаоног стуба са заобљеним врхом, висине
93, ширине 34 и дебљине 15 центиметара, са епитафом писаним
Вуковим правописом са елементима предвуковске ћирилице.
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4. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК СПАСОЈА ЕРЧЕВИЋА
Спасоје је рођен у Мрчићима, округ ужички, срез црногорски;
преминуо 2. децембра 1865. у својој 49 години живота. Од 1840. године
био је практикант, затим писар, секретар и државни чиновник.
Спасојев споменик је одавно пао и лежи на земљи тако да се
посвета, исписана Вуковим правописом са елементима предвуковске
ћирилице, чита само са стране на којој није уклесано име покојника.
До податка о коме се ради долазимо на основу протокола умрлих 1864
- 1869, где је под редним бр. 196 уписано име Спасоја Ерчевића, члана
Суда ужичког22 чији се датум и година смрти подударају са оним на
посвети споменика. Осим тога, у његовој непосредној близини је
споменик који је подигнут његовој супрузи Савки.
Његово обележје украшено је вегетабилним мотивима који се
пружају целом дужином натписа, са леве и десне стране и изнад посвете,
а бочне стране украшене су још богатијим флоралним орнаментима.
На основу записа са споменика Бијелог гробља које је 1963.
године преписао професор Драгутин Прљевић, долазимо до садржаја
посвете са стране положене по земљи која гласи:
„Приђи ближе мили српски роде, умољно постој мало овде и
прочитај надпис гроба овога и Бог да му душу прости. Тек на радост
ванџамент ми дође, али немила смрт одма ме нађе у најлепшем милу
моме вјеку. Тело моје већ труне у срцу матере моје Евросиме која се у
1846-ој години у вечност пресели. Блажено упокојеног Г. Спасоја...“23
Овај „биљег“ своме мужу подигла је „уцвељена“ супруга Савка
са сином Јованом и кћерима. Он је у облику правоугаоног стуба који
се при врху сужава са лучно заобљеним горњим делом, висине 132,
ширине 42,5 и дебљине 19 центиметара.

Милорад Искрин, приредио, Хроника ужичког гробља, АРТ ПЛУС доо Ужице,
Ужице 2007, III протокол умрлих од 13. августа 1864. до 22. јануара 1869,68, под
редним бројем 196. уписан је Спасоје Ерчевић
23
ИАУМГ-165, Записи са Бијелог гробља у Ужицу
22
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5. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МИЛОША МИЛОВАНОВИЋА
Милошев споменик је правоугаоног облика са заобљеним
врхом, висине 80, ширине 33 и дебљине 16 центиметара. Доњи део
споменика је добрим делом укопан у земљу, а северна страна урасла је
у дрво багрема тако да се његови епитафи, са источне и западне стране,
писани реформисаним Вуковим писмом не могу у целости прочитати.
На бочним странама овог обележја јасно су изражени богати флорални
елементи. Вероватно је исти мајстор клесао Милошев и споменик
Спасоја Ерчевића јер су коришћени скоро исти мотиви за украшавање.
На основу делимично оштећеног натписа са споменика не можемо
одгонетнути када је Милош преминуо, а у протоколу умрлих под ред.
бр. 122 заведено је име Милоша Миловановића, меанџије који је умро
у мају 1868. у 65. години живота.24
Исто, стр. 83
Милорад Искрин, Кафане и пекаре Ужица, Арт Ужице, 2002,20, Име Милоша
Миловановића помиње се и у „списку од свиг Механџија находећи се у Срезу Ужичкоме“,
под бр. 43
24
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6. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ИЛИЈЕ В. НАРАНЏИЋА
Илија се родио 17. јула 1803. у Херцеговини, округ Требињски,
у селу Грбешима, а преминуо 13. априла 1869. у 66. години живота.
Био је један од писменијих и врло угледних и поштованих људи у
ужичкој чаршији. Успешан и имућан човек, трговац, велики добротвор
који је сво имање завештао на подизање и одржавање школа у свом
завичају у Требињу, на школу цетињску у Црној Гори, Манастир Дужи
у Херцеговини, а основној школи ужичкој оставио је суму од 6.000
дуката како би се саградила зграда од тврдог материјала.25
Наранџићев надгробни споменик већ годинама лежи на земљи,
оборен и зарастао у траву, крије натпис који се налази са друге стране.
Претпостављамо да је приликом грађевинских радова на изградњи
резервоара и игралишта на самом локалитету дошло до стварања
клизишта, па се место на коме се споменик сада налази не поклапа са
његовим гробним местом.
Споменик од белог мермера грађен са тежњом за уметничком
лепотом и елементима неокласицистичких зрачења која су у Србију
стизала из Европе XIX века; клесан је из једног комада, исписан
реформисаним Вуковим писмом; висине 190, ширине 68 и дебљине
20 центиметара. У доњем делу споменика су уклесана имена Луке
Митровића и Милана Ускоковића, познатих ужичких трговаца који
су на Белом гробљу покојнику подигли монументалан споменик чије
димензије говоре о његовом имовном стању.

Слободан мр Радовић, Ужички зборник 27, Илија Наранџић, велики добротвор,
Историјски архив и Народни музеј Ужице, Ужице 1998, 313-323
25
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7. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК НЕПОЗНАТОГ УЖИЧАНИНА
Непознати покојник био је одликован од грађана као општински
одборник, затим члан Управног одбора Ужичке грађанске штедионице,
члан трговачке омладине и неко ко је формирао певачко друштво,
дакле веома значајна личност Ужица. Пошто је посвета на њему
исписана реформисаним Вуковим писмом и сличан је споменику
Илије Наранџића претпостављамо да припада периоду друге половине
XIX века. Споменик се налази у непосредној близини Неаранџићевог
споменика, па је доживео сличну судбину. Приликом грађевинских
радова склизао је са брда, пао и поломио се тако да је сачуван само
доњи део који више не показује гробно место покојника. Горњи део на
коме је уклесано име покојника нисмо нашли тако да не знамо о коме се
ради, али димензије споменика говоре да се ради о имућнијој породици
која је подигла споменик.
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Грађен је из једног комада, од камена ружичасте боје, вероватно
из Рупељевског или Косјерићког каменолома, правоугаоног облика,
висине 105 и ширине 56 центиметара. Дебљину нисмо евидентирали
јер је укопан у земљу, али претпостављамо да је око 20 центиметара.

8. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК СТАНИЈЕ И
ДАНИЦЕ ПРЉЕВИЋ
Ужички трговац Радован Прљевић подигао је заједнички споменик супрузи Станији и мајци Даници. Станија је преминула 1875. године
у 30. години живота, Даница 1885. Посвета се завршава текстом: „Лака
им црна земља и мир пепелу њихову“.
Радован је био један од имућнијих Ужичана у редовима
Извозничког еснафа - удружења које Ужички трговци оснивају 1896.
године.26 Он није сахрањен у гробници поред супруге и мајке, већ на
гробљу у Доварју, иза мале капеле.27

Историја Титовог Ужица 1 (до 1918), Историјски институт – Београд и Народни
музеј Титово Ужице, 1989, 494
27
По казивању Ружице Марјановић из Ужица, потомка Радисава Прљевића,
Радовановог брата
26
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Једноставан споменик од камена кречњака сивкасте боје,
правоугаоног облика са заобљеним врхом, висине 103, ширине 42 и
дебљине 21 центиметар. С обзиром да припада групи споменика из
друге половине XIX века, посвета је исписана реформисаним Вуковим
писмом.

9. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МАРТЕ ЈЕВТОВИЋ
Марта је рођена 1864, а преминула 22. октобра 1878, у 14 години
живота. На источној страни, у врху споменика уклесан је крст око
кога је исписан текст који указује да је то фамилијарна гробница Боја
Јевтовића који је сигурно тешко поднео губитак своје кћерке Марте коју
је „неумитна смрт узела из наручја својих родитеља“. Споменик је од
камена кречњака, правоугаоног облика са заобљеним горњим делом;
висине 112, ширине 36 и дебљине 18 центиметара.
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На западној страни је посвета која казује да су Марти споменик
подигли ожалошћени родитељи Бојо и Спасенија и браћа.

10. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК САВКЕ ЕРЧЕВИЋ
Савка је супруга познатог ужичког судије Спасоја. Преминула је
25. децембра 1887, двадесетдве године након супругове смрти, поживела
68 година. Иако је њен муж био судија, на споменику је исписано и да је
она била кћи војводе Демира,28 што указује да је очево име било много
значајније од мужевљевог.
Милан Ђ. Милићевић описује Демира Јована Митровића као устаника који се
борио за ослобођење Ужица 1805. и 1807. и који се утврдио на самом Татинцу и
одатле угрожавао кретање Турака.
28
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Савкин споменик је зарастао у траву, одавно лежи по земљи,29
одвојен од постамента зарубљеног у горњем делу (висине 39, ширине
65 и дужине 83 центиметра). Он је у облику правоугаоног стуба који
се при врху сужава са заобљеним горњим делом, од камена кречњака
ружичасте боје, висине 145, ширине 50 и дебљине 36 центиметара.

11. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК РАДИСАВА ПРЉЕВИЋА
Радисав, ужички трговац, марвени купац, рођен је 1843. на
Љубањама у златиборском срезу. Преминуо је 18. децембра 1888. у 44
години живота. Његов споменик је доста оштећен па се натпис у горњем
делу тешко чита, али запажамо да је рађен као фамилијарна гробница
Прљевића и Зрњевића, са елементима и начином усавршавања облика
који долазе из Европе XIX века.
На основу фотодокументације Наталије Радивојевић, фотографа НМУ, из 1973. и
1980. видимо да је Савкин споменик у истом стању и данас, након четрдесет година
29
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Радисављева сестра Сенија била је удата у Зрњевиће, па се
претпоставља да су они и финансирали израду споменика. Зрњевићи
се нису ту сахрањивали јер је исте године када је Радисав сахрањен
у ту гробницу, већ било забрањено сахрањивање у Белом гробљу.
Радисављева сестра Сенија сахрањена је у породичну гробницу
Зрњевића у Доварју.30
Ни Перуника, његова супруга није сахрањена у ову гробницу, а
потомци претпостављају да је сахрањена у гробљу на Љубањама.
Споменик је правоугаоног облика, благо заобљеног стилизованог
врха; висине 113, ширине 52 и дебљине 17 центиметара. Споменик
су Радисаву подигли супруга Перуника и његови синови Милорад и
Душан.

30

По казивању Ружице Марјановић из Ужица, потомка Радисава Прљевића
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12. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК СОКЕ ГАВРИЛОВИЋ
Сока је преминула на Митровдан 1892. и сахрањена на Белом
гробљу иако је већ неколико година уназад било забрањено укопавање
мртвих на овој локацији. Била је удовица покојног Ђока Гавриловића,
ужичког сарача. Споменик је подигао зет „својој доброј пуници“, мада
се због оштећења у горњем и северном делу не може прочитати његово
име. Налази се изнад самог пута просеченог за Солунску улицу, на
потезу где су уништени готово сви споменици; висине 91, ширине 39 и
дебљине 15 центиметара.
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13. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК …MEХАНЏИЋ
Натпис на источној страни споменика, испод урезаног крста
доста је оштећена па се не може прочитати име покојника. Једва се чита
Механџић, па нисмо сигурни да ли се ради о власнику кафане или му је
то презиме. Умро је 189... године, у 58. години живота. Споменик су му
подигли супруга и син. Споменик је правоугаоног облика са заобљеним
горњим делом, висине 78, ширине 31 и дебљине 13 центиметара.

14. НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МИЛИЦЕ МИЛОВАНОВИЋ
Милицин споменик је оштећен, поломљен, склизао до самог пута
који је просечен за Солунску улицу и не показује њено гробно место.
Преминула је веома млада јер се представља као кћерка Вукадина и
Достане Миловановић. Споменик је од камена кречњака беле боје,
правоугаоног облика са заобљеним врхом, висине 53, ширине 31 и
дебљине 12,5 центиметара
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Координате положаја надгробних споменика одређене по
систему Garmin GPS
1. Надморска висина 537 N 43˚ 51,522΄ E0 19˚ 50,704΄; 2.
Надморска висина 522 N 43˚ 51,545΄ E0 19˚ 50,724΄; 3. Надморска висина
510 N 43˚ 51,544΄ E0 19˚ 50,735΄; 4. Надморска висина 535 N 43˚ 51,550΄
E0 19˚ 50,705΄; 5. Надморска висина 529 N 43˚ 51,549΄ E0 19˚ 50,444΄;
6. Надморска висина 523 N 43˚ 51,570΄ E0 19˚ 50,754΄; 7. Надморска
висина 537 N 43˚ 51,561΄ E0 19˚ 50,751΄; 8. Надморска висина 534 N
43˚ 51,574΄ E0 19˚ 50,723΄; 9. Надморска висина 533 N 43˚ 51,546΄ E0
19˚ 50,706΄; 10. Надморска висина 535 N 43˚ 51,554΄ E0 19˚ 50,700΄;
11. Надморска висина 532 N 43˚ 51,574΄ E0 19˚ 50,726΄; 12. Надморска
висина 502 N 43˚ 51,554΄ E0 19˚ 50,774΄; 13. Надморска висина 519
N 43˚ 51,547΄ E0 19˚ 50,767΄); 14. није извршено мерење (надгробни
споменик прети да изађе на Солунску улицу)
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Закључак
Гробље је место где се одаје поштовање према покојнику за
којим се тугује и жали. Оно се одржава све док има потомака који га
посећују, али оснивањем нових гробаља, на стара пада вео прашине
и заборава. Надгробни споменици са именима знаменитих људи,
трговаца и занатлија користе се као грађевински материјал, уграђују у
степеништа и тротоаре и заувек нестају.
Свесни чињенице да ће надгробни споменици у гробљу на
Доварју доживети сличну судбину оних на Белом гробљу и ишчезнути
пред најездом споменика који настају по устаљеним правилима и
општеприхваћеним моделима, овим радом покушавамо да подстакнемо
надлежне органе заштите, Српске православне црквене општине ужичке и органе локалне власти да се сачувају традиционални облици
споменика карактеристични за ужички крај кроз XIX век, као вредно
наслеђе за будуће нараштаје.
Лоакалитет Бело гробље, на узвишењу изнад града, са доминантним положајем и малим бројем споменика, од којих су неки и
дислоцирани, не може се вратити у првобитно стање. С обзиром да
ова локација на основу Закона о културним добрима („Сл. гласник
РС“, бр.71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон) ужива претходну
заштиту, предлажемо да се овај простор претвори у парковску површину
са лапидаријумом полуотвореног типа, као места за чување камених
споменика, и шетне стазе како би се омогућио једноставнији приступ
изложеном културном наслеђу.
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Summary
BELO GROBLJE MONUMENTAL HERITAGE OF UZICE
Belo Groblje (the White cemetery), a necropolis from the nineteenth
century is located in the northern part of Uzice, on a hill above Pašinovac
and the intersections of the streets Vojvodjanska and Solunska, not far from
St Mark's Church with a view on "the town".
It has been neglected and forgotten by the modern generations, with
burial places of famous Uzice merchants, judges, craftsmen and others who
left traces of their life and work in the city on the river Djetinja. At the
site of Belo Groblje there were a lot of old tombstones whose inscriptions
contained abundant scientific material providing the researcher with the
data on migrations of the people, their origin, social status and the time of
immigration to this region.
The old Uzice cemetery, which until the beginning of the twentieth
century represented an important source for the study of the history of
our region, was largely destroyed during the Second World War, but its
devastation was continued even after the liberation of the city. The tombstones
were used as building material, for pavements and staircases, built into and
underpinned.
In order to save them from further destruction and ruin, the priests of
the old church of Uzice displaced several monuments in the churchyard of
St. Mark's church, and the Museum of uprising of 1941 moved to its depot
the monument of Vucic Kurlaga.
With the purpose of their permanent protection, fourteen monuments
at the site itself have been recorded and catalogued, six in the churchyard of
St. Mark's Church and one in the epigraphic depot of the National Museum
of Uzice, a total of 21 monuments, with the oldest surviving monument
epitaph dating from 1832, and the youngest from 1892.
As the site of Belo Groblje cannot be restored to its original condition,
it has been proposed that this area be turned into a park area with a lapidarium
of semi-open type to allow easier access to the exposed monumental heritage.
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Прилози за кратке биографије учитеља
Ужичког округа изгинулих у Великом
рату
Апстракт: Подаци о учитељима који се нису вратили из Великог
рата у основне школе ужичког краја налазе се расути у неколико извора,
те су у овом раду сабрани у једном прилогу посвећеном успомени на
учитеље из ужичког краја изгинуле у Великом рату.
Рад се заснива на списковима погинулих учитеља који су, у својим
извештајима надлежним властима, упутили школски надзорник
Љубомир Смиљанић и Никола Цветковић, управитељ ужичке основне
школе на основу непосредног увида почетком 1919. године у стање
наставног кадра у школама из којих су учитељи отишли у Велики
рат и из кога се нису вратили. Поред архивских докумената о попису
изгинулих учитеља, у утврђивању броја изгинулих аутору овога рада
послужиле су школски летописи као и спомен-књиге посвећене изгинулим
у Великом рату међу којима су била 33 учитеља о којима су, у години
стоте годишњице Великог рата, дате кратке биографије.
Кључне речи: Учитељ, основна школа, рат, мобилизација,
окупација, спомен-књига, министарство, биографије.
„12. јула 1914. године, дође добошар и са њиме Гвозден и чита
објаву о мобилизацији сва три позива народне војске и последње одбране
од 17 до 70 година и да сваки обвезник иде у своју јединицу у Крчагову,
а трећи позив у Вашариште, Коњички пук да иде у Ваљево, брдска
артиљерија да иде у Крагујевац...“1
1

Ратни дневници Ужичана 1912-1918, Ужице, 1998, стр. 113.
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Овако је Миливоје Млађеновић из ужичког насеља Врела
описао у своме Дневнику позив за мобилизацију на који су се одазвали
обвезници, међу којима и Радисав Чубраковић, учитељ из севојничке
школе, Љубомир Керковић, мокрогорски учитељ, као и учитељ Иван
Николић из буарске школе и многи други учитељи из Ужичког округа.
У сеоским школама, претежно су остале учитељице које су
привремено радиле до аустроугарске окупације када су школе биле
распуштене.
Почетком 1916. године, са задатком да разоре националну културу, окупационе власти почеле су са припремама за отварање основних
школа.
Са поменутом намером, из Загреба и Сарајева су наручиване
књиге за основне школе. Започело се прво са окружним мeстом, са
Ужицем у коме је за управитеља и учитеља постављен Јуре Радочај
док сеоске основне школе нису радиле до свршетка Великог рата.
У време кад је Ужице, као и читава Србија, била под окупационом
влашћу, кћерка севојничког учитеља Јеврема Чакаревића, учитељица
Љубица Чакаревић одбила је да ради у школи док је њена земља под
окупацијом.
Крајем 1918, из Великог рата вратили су се: Радомир Г. Алексић,
ужички школски надзорник, буарски учитељ Радован Бакочевић, у
Крвавце Драгомир Ђоковић, у Севојно Андрија Лојаница, овенчан
славолуцима карански учитељ Симо Поповић, и учитељ - ратни
фотограф Малиша Стефановић, али се многи мобилисани учитељи
нису вратили, те је по свршетку Великог рата био мањак учитеља.
Школски надзорник је „на лицу места“ пописао 62 учитеља и утврдио
да недостаје 41 учитељ. Из писма Љубомира Давидовића, иначе
министара просвете, упућеног 23. јуна 1919. године директору ужичке
гимназије констатује се недостатак учитеља у основним школама:
„Ратови су створили огроман мањак у учитељским снагама
народних школа. Како је број учитељских школа мали да би се могао
и приближно попунити тај мањак, то сам решио да у потпуним
гимназијама, где је то могуће, отворим педагошка одељења...“2

2

Споменица: 50 година Учитељске школе у Ужицу, стр. 9.
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Подаци о учитељима који се нису вратили из Великог рата у
основне школе ужичког краја налазе се расути у неколико извора, те
су у овом раду сабрани у једном прилогу посвећеном успомени на
учитеље из ужичког краја изгинуле у Великом рату.
Рад се заснива на списковима погинулих учитеља који су, у
својим извештајима надлежним властима, упутили школски надзорник
Љубомир Смиљанић и Никола Цветковић, управитељ ужичке основне
школе на основу непосредног увида у стање наставног кадра у школама
из којих су учитељи отишли у Велики рат из кога се нису вратили.
Поред архивских докумената у попису изгинулих учитеља,
аутору овога рада послужиле су и две споменице, спомен - књиге
посвећене изгинулим учитељима објављене 1924. и 1926. године.3
Када је школски надзорник Љубомир Смиљанић поднео Министарству просвете извештај о извршеном прегледу рада у школама
Златиборског среза које су радиле школске 1918/19. године он наводи
да у срезу постоје 22 школе, а да их је у време прегледа десет радило са
по два одељења (Бреково, Латвица, Бела Река, Љубиш, Кремна, Мокра
Гора, Буар, Крвавци, Севојно, Каран).
Из извештаја се види да је осам школа у срезу остало без учитеља,
те свој први извештај после Великог рата школски надзорник завршава
реченицама које су, у извесном смислу биле некролошке и написане у
славу учитеља који се нису вратили у школске учионице:
„Завршавајући овај први извештај после рата, сматрам за
дужност напоменути да су у току рата, бранећи своју Отаџбину од
непријатељске најезде славно погинули и помрли из Ужичког среза
наставници основних школа ови:
Атанасије Јовановић из Мочиоца,
Радомир Ћирић из Кремана,
Љубомир Керковић из Мокре Горе,
Драгомир Шуњеварић из Сирогојна,
Драгољуб Селаковић и Милета Станојевић из Чајетине,
Добривоје Дробњаковић из Биоске,

Издавач споменица 1924. и 1926. је Удружење југословенског учитељства Повереништво Београд.
3
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Иван Николић из Буара
и Радисав Чубраковић из Севојна.
Слава им!
По завршеном прегледу рада у школама, свуда сам деци држао прикладан говор, упутио како треба да се владају у будућности, како треба
кад порасту за свој народ да се жртвују и указао им на скорашње светле
примере појединаца, својих учитеља из самог места или околине“.4
У школама у којима се учитељ није вратио из Великог рата,
школски надзорник је запазио друкчије понашање ученика:
„Великом делу сеоских ученика погинуо је или умро у рату отац,
брат или који други задругар из куће, те је кућевни терет остао на
деци. Осим тога, трогодишње робовање и доживљај, учинили су да су
деца пре времана постала озбиљна и изгледају као свршени људи“.5

У првом послератном извештају школски надзорник обавештава министра
просвете о изгинулим и помрлим учитељима у Великом рату
(АЈ, фонд 66,фасц. 1953)

4
5

Архив Југославије, Фонд 66, фасц. бр. 1953, јед. 1931.
Исто.
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Други архивски документ, на коме се заснива овај рад, је писмо
које је упутио Окружни одбор Ужица Министру просвете а, потписао
га Цветко Радојичић, управитељ Прве ужичке основне школе у коме
обавештавају Министра просвете и црквених дела о учитељима
који се нису вратили из Великог рата у школе из којих су отишли на
мобилизацијски позив:
„Одбору је част известити г. Министра да су ниже именовани
наставници основних школа ужичког округа у току рата изгинули и
помрли и да су њихова места упражњена:
Јован Голубовић, учитељ и надзорник школа за Ужице, Ариље и
срез пожешки, умро је 30. јула 1917. године на положају.
Михаило Бугариновић, учитељ Основне школе у Ужицу, умро 8.
августа 1916.
Иван Николић, учитељ школе буарске (срез ужички) умро је 6.
септембра 1918. године.
Витомир Милићевић, учитељ школе на Дубу (срез рачански)
погинуо је.
Милош Радосављевић, учитељ школе љубишке (срез златиборски)
умро је.
Учтиво се моли г. министар да изволи на упражњена места
поставити наставнике“.6
У ова два дописа, један школског надзорника а, други управитеља школе, Министарству просвете пописано је дванаест учитеља
(учитељ из буарске школе Иван Николић помиње се у оба дописа) за
чија упражњена места се тражи попуна новим учитељима.
Док су у дописима министру просвете пописана имена учитеља
који су из наведених школа среза и округа отишли у рат и нису се
вратили, у Споменици учитељима и учитељицама изгинулим и помрлим
у ратовима 1912 - 1918. пописани су учитељи који по месту рођења
припадају Ужичком округу без обзира на место у коме су радили и из
кога су отишли у Велики рат.

6

АЈ, Фонд 66, фасц. 1430, докум. бр 17 од 24. дец. 1918.
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У Споменици је једанаест имена учитеља –учитељица:7
Бугариновић Михаило,
Видаковић Милан,
Мрдаковић Стеван,
Николић Иван,
Захарић Добривоје,
Захарић Ђорђе,
Караклајић Владимир
Милошевић Милоје,
Павловић Косара,
Стријелић Јаков,
Чубраковић Радисав.
Упоређивањем спискова изгинулих и помрлих учитеља у
архивским документима са пописом у Споменици...запажа се да се у
Споменици ... налазе само имена два учитеља (Бугариновић Михаило,
Николић Иван) из спискова који су слати Министарству просвете.
Највероватније налазе се имена оних за које је имао ко да пошаље
биографске податке издавачу, Удружењу југословенског учитељства,
Повереништву Београд.

Насловна страна Споменице
објављене 1926. године

Споменица учитељима и учитељицама изгинулим и помрлим у ратовима 1912 1918, књ. 2, Београд, 1926.
7
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У спомен - књизи др Рада Познановића: Изгинули у ратовима
1912-1918. из Ужичког округа, објављеној 1998. године поводом 80
- годишњице завршетка Великог рата, уписана су имена шеснаест
изгинулих учитеља:
Јојић Љубомир (Миросаљци, Ариље),
Вујичић Димитрије (Бајина Башта),
Жеравчић Владислав (Бајина Башта),
Грбић Саватије (Ивањица),
Циврић Љубомир (Кушићи, Ивањица),
Радоњић Милутин (Маскова, Ивањица),
Јовановић Никола (Пожега),
Милошевић Милоје (Каран),
Керковић Љубомир (Мокра Гора),
Гајић Драгутин (Ужице),
Голубовић Јован (Ужице),
Дробњаковић Димитрије (Ужице),
Поповић М. Војислав (Ужице),
Хаџић Ј. Драгомир (Ужице),
Поповић Владимир (Доброселица),
Шопаловић Љубомир (Мачкат).
Упоређивањем спискова учитеља који су изгинули у Великом
рату којима школски надзорник Љубомир Смиљанић и управитељ
ужичке основне школе Цветко Радојичић обавештавају Министарство
просвете о учитељима који су изгинули у рату и упражњеним учитељским местима, са пописом у спомен - књизи Изгинули у ратовима
1912-1918. из Ужичког округа, запажа се да се само имена четири
учитеља (Голубовић Јован, Дробњаковић Добривоје, Јовановић Никола,
Керковић Љубомир) налазе у оба поменута извора.
У списковима достављеним Министарству просвете ради се о
учитељима који су до мобилизације и одласка у Велики рат радили
у ужичким основним школама, док се у књизи Изгинули у ратовима
1912-1918, ради о попису по месту становања који су сачињени на
основу архивске грађе, спомен-плоча на црквама и школама и сећањима
мештана.
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КРАТКЕ БИОГРАФИЈЕ ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ УЧИТЕЉА
ИЗ УЖИЧКОГ ОКРУГА У ВЕЛИКОМ РАТУ
(У овом прегледу по азбучној хронологији дати су прилози за 33
кратке биографије изгинулих учитеља из ужичког округа у Великом рату
с напоменом да смо свесни могућности да нису сви изгинули учитељи
пописани).
1. Бугариновић О. Михаило,
(Севојно, 3. септ. 1864 - Вертекоп, 8. авг. 1916). Учитељску
школу завршио у Београду. Службовао у Бачевцима 1887, Тијању,
Оровици, Каменици (1894), Г. Добрињи (1896), Кобиљу, Косјерићу
(1899), Севојну (у два маха) и Ужицу (1900-1904. и 1908-1914) где га рат
затекао. Одликован сребрном медаљом за грађанске заслуге. Подлегао
тешкој болести у Вертекопу у Грчкој. Име му се као Мијаило налази
у списку изгинулих у ратовима 1912-1918. године8 као и на спомен–
плочи на Саборној цркви у Ужицу.
2. Видаковић Милан
(Ивањица, 12. септ. 1894 - Стражевица код Азање, 9. окт. 1915).
Рат га затекао као ученика учитељске школе у завршном разреду,
одакле је отишао у ђачку чету на одслужење кадровског рока када је
распоређен у Четврти батаљон 11. пешадијског пука.
3. Вујичић Димитрије
Име је записано у монографији Бајине Баште.
4. Гајић Драгутин
У Горњој Добрињи био у периоду 1898-1899, у Субјелу 19051910. Име му се налази на спомен плочи на Саборној цркви у Ужицу.
5. Голубовић Јован
(Ужице, 21. јан. 1865 - Соровић, 30. јула 1917). У Ужицу је
завршио основну школу и четири разреда реалке а, потом 1885. године
учитељску школу у Београду. Службовао у Дубу, Петровцу, Горњем
Милановцу, Лесковцу и Ужицу, где је провео 14 година; 1913. године
постављен за школског надзорника у Пожеги. За рад у школи одликован
је Орденом Св. Саве V реда.
8 Изгинули у ратовима 1912 - 1918 из Ужичког округа, Ужице, 1998, стр. 348.
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Учествовао је у ратовима од 1912. до 1917. када је погинуо.9
6. Грбић Саватије
Био учитељ у Горњој Добрињи 1890, у Косјерићу од 1891. до
1892. године.
7. Дробњаковић Добривоје
Велики рат га затекао у Основној школи у Биоски. У књизи
Изгинули у ратовима 1912-1918, као и у Шематизму Округа ужичког
уписано је име Димитрије Дробњаковић учитељ, док је школски
надзорник уписао име Добривоје.
8. Жеравчић Владислав
(Бајина Башта, 22. авг. 1875 - Битољ, 1918). Завршио реалку у
Ужицу а учитељску школу у Алексинцу. Службовао у Бачевцима (1894),
Љутовници, Мојсињу, Враћевшници, Кусатку и Крњеву. У Параћину
био школски надзорник. Сахрањен у Битољу, где је био начелник војне
станице.
9. Захарић Добривоје
Рођен у Пожеги 1891, а умро 1914.
10. Захарић Ђорђе
Рођен у Кремнима 1882. где је био учитељ до почетка балканских
ратова. Умро је у Пожеги 1913.
11. Јовановић Атанасије
Био учитељ у ивањичком селу Мочиоци од 1911. године до
почетка Великог рата
12. Јовановић Никола
Рођен 1868. у Пожеги. Реалку је завршио у Ужицу а учитељску
школу у Нишу. Службовао у Дубу, Доњој Добрињи (1891), Пожеги (у
два маха, 1893, 1897), Рогачици (1894), Глоговцу, Ужицу где је остао
од 1905. до 1914. Тада је издао четири књижице назване „Ужички
листићи“.
Одликован Орденом Св. Саве 5. реда. Са српском војском
повлачио се са три сина. Погинуо од арнаутске заседе код Љум Куле у
новембру 1915.
У школској 1892/93. години Ј. Голубовић се потписује као управитељ основних
школа ужичких.
9
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13. Јојић Љубомир
Био учитељ у Ариљу од 1887-1890. године.
14. Караклајић Владимир
Рођен 1866. у Ивањици. Учитељску школу завршио у Београду
1890. Службовао у ивањичкој школи 1894. Умро 1916.
15. Керковић Љубомир
Рођен у Мокрој Гори 1881, завршио учитељску школу у
Алексинцу 1902, службовао годину дана у Шљивовици, а потом у
Мокрој Гори. Учествовао у балканским ратовима и у Великом рату. Као
резервни капетан прве класе рањен на Гучеву 10. децембра 1914. и од
задобијених рана умро 21. децембра у Нишу где је и сахрањен.

Керковић Љубомир (лево), у
униформи после мобилизације у
Великом рату

16. Милићевић Витомир
Окружни школски одбор Ужица 1907. године наградио четворицу учитеља који су се истакли у описмењавању одраслих: Божидара
Мићића из Годовика, Филипа Тошовића из Каленића, Љубомира
Керковића из Мокре Горе и Витомира Милићевића. Службује у
Заовинама 1902. и Доњој Добрињи од 1903. до почетка Великог рата.
17. Милошевић О. Милоје
Рођен у селу Буару 1891, реалку завршио у Ужицу, а учитељску
школу у Јагодини. Службовао у Карану од 1911. до почетка Великог
рата. Био у ђачком батаљону из кога је упућен на лечење у Француску,
где је умро.
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18. Мрдаковић Стеван
Рођен у Севојну 1873. Реалку завршио у Ужицу, а учитељску
школу у Београду. Рат га затекао као учитеља у Великом Градишту.
Живот је изгубио као резервни капетан прве класе 2. маја 1917. године
у Микри код Солуна где је и сахрањен.
19. Николић И. Иван
(Заовине, 4. дец. 1865 - Микра, 6. септ. 1918). Службовао у Мокрој
Гори (1891/92, у Бајиној Башти 1893, Ивањици од 1895, Рогачици 1905.
и у буарској школи од 1908. до почетка Великог рата. Неколико дана
после пробоја Солунског фронта умро је на операцији у 38. енглеској
болници у Микри.
20. Павловић Косара
Рођена у Ужицу 1879, била учитељица у Чајетини. Школске
1897/98. водила трећи разред.
21. Поповић Владимир
Био учитељ у Мачкату 1885, Карану 1893. Умро у Крагујевцу 11.
марта 1915.
22. Поповић М. Војислав
Име је уписано на спомен-плочи на Саборној цркви у Ужицу.
23. Радоњић Милутин
Био учитељ у Маскови (Ивањица).
24. Радосављевић Милош
У Љубишу био учитељ од 1909. до 1912. Његово име уклесано је
на спомен плочи на цркви у Љубишу на којој су имена 161 погинулог
из овог села.10
25. Селаковић Драгољуб
Био учитељ у чајетинској основној школи, у току Великог
рата одликован Карађорђевом звездом.Налази се у списку носилаца
Карађорђеве звезде из Ужица.
26. Станојевић Милета
Био учитељ у Пожеги 1871, Ужицу у два маха (1883, 1895),
Карану 1884, Гостиљу 1906, Шљивовици 1912. и Чајетини где га је
затекао рат.
10

Имена су објављена у књизи: Милисав Ђенић: Златибор 1912–1918.
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27. Стријелић Јаков
Рођен је у Новој Вароши 24. окт. 1880, завршио богословскоучитељску школу у Призрену. Службовао у Ресну, био у Вардарској
дивизији комесар Друге чете. Разболео се при пробоју Солунског
фронта и умро 1918.
28. Ћирић Радомир (у Шематиму презиме је Ћировић)
Био учитељ у Кремнима 1914. године.
29. Хаџић Ј. Драгомир
Био учитељ у Маковишту (Косјерић) где га затекао Велики рат.
30. Циврић Љубомир
Био учитељ у Косовици (Ивањица) од 1892. до 1898. године.
31. Чубраковић Радисав
Учитељ у Севојну, рођен 1880. године у Љубишу. Службовао у
Биоски од 1902. до 1909. и у Севојну од 1910. до почетка Великог рата
када је умро.
32. Шопаловић Љубомир
Име је уписано на спомен-плочи у Мачкату.
33. Шуњеварић М. Драгомир
Рођен у Пожеги, био учитељ у Глумчу 1905, Биоски 1907. У
Великом рату био резервни пешадијски мајор.
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Summary
SUPPLEMENTS FOR SHORT BIOGRAPHIES OF TEACHERS
FROM UZICE REGION KILLED IN THE GREAT WAR
The work is based on the lists of dead teachers which, in their reports
to the competent authorities, were headed by school supervisors Ljubomir
Smiljanic and Nikola Cvetkovic, principal of Uzice primary school, based
on direct insight in early 1919 into the state of teaching staff in schools
from which the teachers had gone to the Great War, from which they never
returned. In addition to archival documents on the list of dead teachers,
in determining the number of dead teachers, the author of this paper used
school annals and a memorial book dedicated to the killed in the Great War,
among which were 33 teachers, whose biographies have been written, in the
year of the centenary of the Great War.
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Соколско друштво Ужице
од 1911. до 1941. године
(са посебним освртом на музејски материјал)
Апстракт: Рад је посвећен оснивању и развоју Соколског друштва у Ужицу од 1911. године, његовим оснивачима, тешкоћама у раду,
прекидима током ратова и дефинитивном престанку рада друштва
1941. године. Његов развој се може пратити кроз три хронолошка
периода: историјат Соколског друштва Ужице од 1911. до 1919. године,
затим период од 1919. до 1929. године и на крају период од 1929. до 1941.
године. У раду је дат и посебан осврт на музејски материјал: архивску
грађу, фотографије и тродимензионалне предмете који се односе на
Соколско друштво у Ужицу.
Кључне речи: Соколство, соколске заставе, соколски слет,
соколски предњак, соколана, Јосиф Јехличка, нараштајци, нараштајке.
СОКОЛСКО ДРУШТВО УЖИЦЕ 1911-1919.
Соколство као гимнастички систем вежбања и национална
идеологија настаје у Чешкој, а најзаслужнији за то био је др Мирослав
Тирш,1 чешки интелектуалац који је 1862. године са групом „Младочеха“2

Мирослав Тирш (1832-1884)-доктор филозофије и професор униврзитета у Прагу.
Биран неколико пута за посланика. Изградио је посебан систем телесног вежбања,
касније назван по његовом имену. Оснивач соколства у Чешкој, изградио је прва
правила соколског друштва у Прагу. По његовом систему вежбала су соколска
друштва у Србији.
2
Младочеси-Млада чешка партија, фракција Националне либералне партије
1
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основао „Гимнастичко друштво прашко“. Један од основних циљева
„Сокола“ био је подизање националне свести, морала и јачање снаге
појединца ради очувања и спаса нације, као и спречавања германизације
која се на разне начине спроводила међу чешким становништвом од
стране аустроугарских власти. „Гимнастика је имала, да хармонијски
развије све делове тела, да оно постане у свему лепо, јер се у лепом телу
налази и лепа душа. Гимнастика је имала да сачува васпитанике од
млитавости и да их навикне на издржљивост.“3
Соколство се веома брзо проширило и међу друге словенске
народе који су живели широм Европе, а нарочито оне који су били под
влашћу Аустроугарске.
У Краљевини Србији гимнастика и телесни развој налазе своје
почетке у раду сликара Стевана Тодоровића4 и Владана Ђођревића,
његовог блиског сарадника. Они су били оснивачи два друштва: „Прво
српско друштво за гимнастику и борење“ и „Београдско друштво за
гимнастику и борење“, које ће након неколико година променити име
у „Београдско гимнастичко друштво Соко“. Од њега ће се 1907. године
одвојити „Витешко друштво Душан Силни“.5 Ипак ова два друштва
ће се 8. новембра 1909. године спојити у „Савез српских соколских
друштава Душан Силни“.6 „Правило Соколског друштва“ наводи да
је његов задатак био да „телесним и умним развијањем и моралним
васпитањем својих чланова у народном духу ствара Отаџбини добре и
исправне грађане“.7
Прво гимнастичко друштво у Ужицу основано је још 1895. године
на иницијативу Алексића и Војиновића, секретара и писара Окружног
суда у Ужицу. То друштво добило је назив „Југовићи“.8 Нема сачуваних
података до када је ово друштво активно радило. Рад гимнастичког
друштва „Југовић“ од 20. марта 1911. када је одржана прва скупштина
друштва наставило је „Соколско друштво Душан Силни.“ Изабрана је
управа на челу са првим председником сокола у Ужицу потпуковником

Златиборски соко, свеска 1, Ужице 1925. 10-11.
Стеван Тодоровић (1832-1925)-сликар и професор гимназије у Београду
5
М. Тимотијевић, Соколи Чачка 1910-1941. Чачак 2006. 21.
6
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 38.
7
М. Тимотијевић, Соколи Чачка 1910-1941. Чачак 2006. 24.
8
Љ. Поповић, Прилози за историју физичке културе у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 21, Ужице 1992. 60
3
4
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Миљком Поповићем, тадашњим командантом места. Секретар је
био банкарски чиновник Обрад Ђерасимовић, а благајник Сима
Јањушевић.9 Поред њих у управи су били државни чиновници,
професори и директори Ужичке гимназије Михајло Живковић и Павле
Вујић, као и официри.10 У то време соколство је имало јаке заступнике
међу официрима Краљевине Србије. Друштво је рад званично започело
3. априла 1911. године када је примљено у Савез соколских друштава.11
Правила новоформираног друштва била су иста као и Београдског.12
За потребе вежбања Соколи су добили на коришћење гимназијску
салу. Међутим услед недовољног простора, који би примио све вежбаче,
упућена је молба Алекси Поповићу13 да Друштву уступи своју башту.
Поповић не само што је услишио ову молбу већ је дао и да се посеку
стабла воћки како би се вежбачима омогућило што више простора.14 На
самом почетку било је 6 група, а ниједна није имала испод 150 вежбача
који су по годинама старости били подељени на чланове и чланице,
мушки и женски подмладак и мушка и женска деца.15 Часови фискултуре
одржавали су се два пута недељно под руководством гимнастичког
начелника и истакнутог соколског првака Јосифа Јехличке.

Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник бр.
3, Титово Ужице 1974. 439
10
http://www.historiansclub.org/files/Uzicki%20sokoli.pdf А.З.Савић, Историјат соколског покрета у Ужицу 1911-1941. године, Ужице 2008. 6
11
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у Ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 439
12
Љ. Поповић, Прилози за историју физичке културе у ужичком крају, Ужички
зборник бр. 21, Ужице 1992. 61
13
Алекса Поповић (1844-1915) правник, политичар, председник Народне скупштине,
(Биографски лексикон Златиборског округа, 567.)
14
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 99.
15
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 439
9
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Јосиф Јехличкa

Краљевски сенатор Павле Вујић

Јосиф Јехличка је по националности био Чех који 1911. године
на позив Министарства просвете Краљевине Србије долази у Ужице
за наставника гимнастике. За успешан рад Соколског друштва
Ужице искључиво је био заслужан Јехличка. Поред редовног рада
у Гимназији, био је начелник Соколског друштва Ужице а касније и
Соколске жупе Ужице. Као добровољац српске војске учествовао је у
Церској и Колубарској бици. Добија чин каплара за заслуге у борбама
на Курјачици. Након рата један је од оснивача добровољне пожарне
чете. За своје заслуге био је награђен највишим соколским признањем.
Убрзо по оснивању Друштва био је оформио велику групу вежбача
која је пешке ишла по околним селима и градовима где су одржавали
јавне часове популаришући на тај начин гимнастику и оснивајући нове
одборе.16 Први од тих одбора основан је крајем 1911. године у Пожеги
чему је претходило одржавање концерта и јавног часа од стране Јехличке
и сокола Ужица.17 Активност Друштва била је тако велика да је оно
убрзо од стране Савеза Сокола Краљевине Србије одређено за седиште
фискултурне области Дринске дивизије и припадала су му следећа
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 433-434.
17
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 101.
16
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друштва: Шабац, Ваљево, Прибој и наравно Ужице.18 Већ следеће
1912. године Соколи су се представили јавности на дочеку првог воза у
Ужице 2. јуна, као и учествовањем исте године на свесловенском слету
у Прагу. Свој плодан и полетан рад Соколи су морали да прекину по
избијању балканских ратова који су окончани 1913. године након чега
је рад настављен новембра исте године.19 Планирано је учествовање на
слету у Љубљани и Петрограду који су требали да се одрже наредне
1914. године. У ту сврху спремале су се борилачке вежбе као специјална
тачка.20 Реализацију ових планова спречио је почетак Првог светског
рата 1914. године. Рад Друштва поново је прекинут, а највећи део
чланства био је мобилисан ,док је највећи део руководства напустио
земљу након повлачења српске војске преко Албаније 1915. године.21
У окупираном Ужицу рад Сокола био је забрањен, многа документа о раду Друштва су уништена, или су однета у Беч приликом
повлачења Аустроугарске војске. Због свега наведеног веома је мали
обим писаног материјала који се сачувао и који сведочи о раду Сокола
у првим годинама свог постојања у Ужицу.

Ужице 1911. са
првог соколског
слета (Јехличка
са чланицама),
НМУ инв. бр. 591

http://www.historiansclub.org/files/Uzicki%20sokoli.pdf А.З.Савић, Историјат соколског покрета у Ужицу 1911-1941. године, Ужице 2008. 9.
19
Љ. Поповић, Прилози за историју физичке културе у ужичком крају, Ужички
зборник бр. 21, Ужице 1992. 61.
20
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 440.
21
Б. М. Атанацковић, Ратни дневник 1915-1919. приредио Илија Мисаиловић,
Историјски архив Ужице, Ужице 2006. 331-345.
18
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СОКОЛСКО ДРУШТВО УЖИЦЕ 1919-1929.
Први светски рат је у потпуности прекинуо рад и деловање
соколства како у Србији тако и широм Европе где је било увелико
распрострањено. По завршетку истог поставило се питање обнове
соколских друштава. Иако је било доста оних који су били против,
победу је однела струја која се залагала за поновну обнову. Као разлози
за такву одлуку истицано је да се соколство залаже за начела човековог
умног, моралног и националног васпитања, југословенски национализам, словенско братство, демократску једнакост и човечност.22
Гимнастика је имала итекако важну улогу у васпитању грађана.
Телесним вежбама тело постаје здраво, снажно и лепо. Само физички
спреман појединац могао је одговорити евентуалном позиву отаџбине
и пружити адекватну помоћ.
У новоформираном Соколском савезу Срба, Хрвата и Словенаца
од 26. јануара 1919. године Соколско друштво Ужице било је међу
првима које је наставило свој рад. Међутим, окупација и последице
рата су оставиле трага, па су се ужички Соколи сусрели са оштећеном
фискултурном салом Гимназије, као и поломљеним справама за
вежбање. Због успешног предратног рада ужичком начелнику соколског друштва Јосифу Јехлички поверен је задатак да обиђе и обнови
друштва западне Србије, нарочито Горњи Милановац, Чачак, Краљево
и Крушевац.23 Он је са собом водио најбоље вежбаче са којима је
приређивао јавне часове и академије, сматрајући их најбољим начином
да се соколство промовише.24 Поводом обнављања Соколског друштва
Чачак одиграна је и фудбалска утакмица између Ужичана и Чачана, што
је за то време представљало несвакидашњи догађај и одушевљење.

Златиборски соко, свеска 1, Ужице 1925. 2.
http://www.graduzice.org/userfiles/files/sportod1918do1941.pdf М. Весовић, Н.
Поповић, Ужице некад и сад, Ужице између два светска рата, 1997. 4.
24
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 441.
22
23
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Чачак 1919. година пријатељска фудбалска утакмица између Ужичана и Чачана,
НМУ инв. бр 398

У Марибору 30. августа 1920. године одржана је главна скупштина при чему је извршена промена назива "Соколског савеза СХС"
(СССХС) у "Југословенски соколски савез" (ЈСС).25 На трећој Главној
скупштини одржаној 22. новембра 1922. године у Загребу донета
је одлука да је Савез врховна и главна јединица у ЈСС, а у потпуној
зависности од њега су жупе и друштва, као делови једне целине.26
Ужичко соколско друштво је од 1919. до 1922. године припадало
Шумадијској соколској жупи, а с обзиром да су својим активностима
и бројношћу чланства Ужичани били далеко испред других Друштава,
одлучено је да се формира "Ужичка соколска жупа"27 Та одлука је донета
25. октобра 1922. године у Загребу од стране Главне Југословенске
Соколске Управе. Према овој одлуци она је требала да се граничи с југа

Н. Жутић, Соколи, Београд 1991. 10.
Н. Жутић, Соколи, Београд 1991. 12.
27
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 109.
25
26
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са Скопском, на северу Шабачком, а на истоку Шумадијском соколском
жупом.28 Новоформирана Ужичка соколска жупа у почетку није имала
своја друштва изузев ужичког на основу кога је и формирана. Наредних
година Јехличка ће са својим члановима уложити много труда и
енергије како би жупа добила своје подружнице. Путујући пешке из
места у место и приређујући јавне часове и слетове, Јехличка и "соколи"
су убрзо основали друштва у Новој Вароши, Пљевљима, Пријепољу,
Прибоју, Бијелом Пољу, Вишеграду, Пожеги, Гучи и Сјеници.29
Врло организовано, бројно, активно и са квалитетном управом
Соколско друштво Ужице је поред вишеградског и пљеваљског
било најјаче друштво у Ужичкој соколској жупи, али и шире. Године
1922. око 50 ужичких вежбача и вежбачица били су учесници слета
у Љубљани, као и 1924. године на слету у Сарајеву.30 Године 1926.
одржан је слет у Прагу где су Ужичани такође узели учешћа у врло
захтевним вежбама са пушкама и бајонетима које је лично Јехличка
припремио.31 Треба истаћи податак да је 1928. године организован слет
ужичке жупе на простору испред зграде Црвеног крста, на коме је по
први пут била развијена жупска застава. Осим учешћа на слетовима,
приређивани су јавни часови, свечане академије, излети, обележавали
се бројни историјски догађаји, приређиване хуманитарне акције на
којима су се скупљала средства за изградњу соколског дома, а Друштво
је поседовало сопствену библиотеку и имало сопствени оркестар.32
Оркестар су у почетку чинили ученици Гимназије, да би се временом
број његових чланова повећао и постао један од најбољих у Краљевини
Југославији, све до доласка војне музике у Ужице када је његово
постојање окончано.33

М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 109.
М. Чарапић, Соколско друштво у Прибоју 1912-1941. Прибој 1999. 6-7.
30
http://www.graduzice.org/userfiles/files/sportod1918do1941.pdf
М. Весовић, Н.
Поповић, Ужице некад и сад, Ужице између два светска рата, 1997. 4.
31
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 444.
32
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 115.
33
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 441
28
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Успешан рад и убрзани развој Соколског друштва Ужице
изискивали су потребу за стварањем сопственог информативног
средства, које би уједно служило популаризацији соколског покрета
међу грађанима. Тако се кренуло са издавањем часописа "Златиборски
Соко" чији је први број изашао 1. јануара 1925. године. Часопис је
промовисао соколску идеју, телесно, умно и морално васпитање, залагао
се за словенство, југословенство, народно уједињење, демократију и
социјалну правду.34 Његов уредник је био професор књижевности у
Гимназији Сава В. Ристановић, који је часопис и соколске идеје највише
промовисао међу гимназијалцима и омладином. Било је предвиђено
да "Златиборски Соко" излази месечно, сем јула и августа, са ценом
од три динара. У првој години постојања изашло је пет редовних
бројева. Након тога изашла су још два ванредна, један 1926. а други
1927. године. То су уједно била и два последња броја.35 Разлог због кога
се одступило од даљег штампања часописа није експлицитно нигде
наведен, али највероватнији разлог за овакву одлуку сигурно је био
недостатак новчаних средстава.
На успешан рад Соколског друштва Ужице мрљу ће бацити
догађај из 1927. године када се на годишњој скупштини Друштва
бирала нова управа. Сенатор Павле Вујић који је уједно био директор
ужичке гимназије, члан Београдског соколског друштва, један од
оснивача и дугогодишњи старешина Сокола у Ужицу настојао је
да буде изабран у нову управу. При том оштро се противио избору
двојице ужичких адвоката Ђорђа Драшкића и Миливоја Тадића, које
је протежирао Јехличка и од којих је Драшкић био његов шурак.36 Са
нескривеним несимпатијама према Јосифу Јехлички, Павле Вујић је од
Министарства просвете тражио његов премештај с образложењем да
некоректно поступа с ученицима на часовима фискултуре, да их тера да
вежбају преко својих могућности при чему се ученици често повређују.
Такође је наводио да су Драшкић и Тадић комунистички настројени,
што се доказује и чињеницом да је Драшкић пре доношења Обзнане37

Златиборски Соко, свеска 1, Ужице 1925. 1-2.
Ж. Л. Ћирић, Ужичка омладинска штампа између два светска рата, Ужички
зборник бр. 1, Титово Ужице 1972. 142-143.
36
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 117.
37
Обзнана-декрет од 29.12.1920. којим се забрањује рад КПЈ
34
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био носилац листе КПЈ на локалним изборима за Срез бањалучки.38 До
Јехличкиног премештаја није дошло јер је истрагом утврђено да исти
није крив за оптужбе. Случај је архивиран 1928. године.39 Овим је на
кратко стављена тачка на сукобе и трвења у Соколском друштву Ужице
која су трајала пуну годину, а чији насатавк следи у наредним годинама.
СОКОЛСКО ДРУШТВО УЖИЦЕ 1919-1929.
Краљ Александар је Манифестом од 6. јануара 1929. године
настојао да уведе нов државни идеолошки концепт.40 Он се заснивао
на идеологији националног унитаризма и интегралног југословенства.
Одмах се кренуло са стварањем организација са југословенском
идеологијом, а најпогодније тло за стварање истих била је просвета и
физичка култура.41 Једна од тих организација која је и до сада углавном
радила у том правцу била је Соко Краљевине Југославије. Соколство
је 28. јуна 1929. на Видовданском сабору прихватило "југословенски
реализам" и "југословенство".42 Југословенски Соколски Савез је
заједно са племенским савезима требало ликвидирати и створити нову
соколску организацију. То је и учињено 5. децембра 1929. године када је
донет закон о оснивању Сокола Краљевине Југославије.43 Тим поводом
одржан је и састанак свих соколских жупа на коме се разговарало о
предлогу за спајање свих фискултурних организација у један савез.
Представник Соколске жупе Ужице Јосиф Јехличка био је категорички
против овакве одлуке и гласао против предлога, који ће на крају ипак
бити усвојен.44 Стога Соколском друштву Ужице није преостало ништа

http://www.historiansclub.org/files/Uzicki%20sokoli.pdf А. Савић, Историјат соколског покрета у Ужицу 1911-1941. године, Ужице 2008. 17.
39
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 118.
40
Манифест-декрет којим је краљ Александар Карађорђевић завео диктатуру и нови
државни поредак, укинуо Устав, распустио Народну скупштину, забранио рад свих
политичких странака и синдиката, политичке скупове и увео цензуру.
41
Н. Жутић, Соколи, Београд 1991. 39-40.
42
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918-1941. Београд 1996.
433.
43
Н. Жутић, Соколи, Београд 1991. 44.
44
Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 444.
38
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друго но да настави свој досадашњи рад. Тако су већ 1930. учествовали
на слету у Београду, као и на слету у Пљевљима 1931. године.45
Током 1930. Соколском друштву Ужице и Жупи задат је тежак
ударац премештајем начелника у Крагујевац.46 То је учињено на
интервенцију сенатора Павла Вујића који после неуспеха из 1928. није
посустао у својим настојањима да га одстрани из Ужица. У спрези са
начелником Ужичког среза Чедомиром Арсенијевићем од Краљевске
банске управе Дринске бановине затражено је да се са положаја
старешине Соколског друштва Ужице уклони Владета Милетић, Ђорђе
Драшкић с положаја старешине соколске жупе Ужице, као и Милић
Глушчевић са места благајника.47 Овај догађај је резултирао доста
слабијим радом Друштва у наредном периоду. Како је случај попримио
веће размере, била је потребна интервенција државе па је крајем 1931.
године уследила истрага Тешмана Р. Николића окружног инспектора
банске управе Дринске бановине. Извештајем од 10. фебруара 1932.
године утврђено је да ниједан од три оптужена нису крива и да се
Јехлички одобрава повратак у Ужице.48 Невољама ипак није било
краја. Како је Павлу Вујићу одбијена донација од 500 динара49 за
изградњу соколског дома чији су радови у том периоду били у току, он
се потрудио и издејствовао да Јехличка по други пут буде премештен
из Ужица, овога пута у Бјељину где му је додељено место наставника
гимнастике.50 Соколска жупа Ужице је ужурбано радила на његовом
повратку. Чак је Еберхард Гангл, један од првих старешина ССКЈ радио
на томе да се овај конфликт што пре реши а начелник врати на своје

Г. и М. Цвијовић, Настанак и развој соколства у ужичком крају, Ужички зборник
бр. 3, Титово Ужице 1974. 444.
46
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 123.
47
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 127.
48
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 127-131.
49
Извештај инспектора Краљевској банској управи Дринске бановине у коме се
наводи жалба Павла Вујића којем је одбијен новчани прилог Соколском друштву
Ужице под изговором да је осведочени непријатељ Друштва. Вујић је као главне
кривце за то означио Јосифа Јехличку, Ђорђа Драшкића и Владету Милетића, чланове
руководства Соколске жупе Ужице, чију је смену тражио под изговором да шире
комунистичку пропаганду и да су уједно одговорни за истицање комунистичке заставе
на недовршеном соколском дому као и на брду крај Ужица. НМУ инв. бр. 8117.
50
Извештај од 29.09.1932. Начелства Среза Ужичког управном одељењу Краљевске
банске управе Дринске бановине, НМУ инв. бр. 8118
45
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пређашње дужности.51 Као и у претходном периоду када су остали без
њега и овога пута рад у Соколској жупи је стагнирао. Чак је и постојала
претња да ће рад Друштва и Жупе замрети. То је био доказ колико је Чех
значио „соколима“ и Ужицу. „Соколи“ су били приморани да се измире
са Павлом Вујићем што је резултирало Јехличкиним повратком јуна
1933. године.52 Том приликом старешина Друштва Владета Милетић и
још четири члана управе су поднела оставку а његово место заузима
Љубомир Романовић, фотограф и штампар из Ужица.53
Овакво стање у Соколској жупи и Друштву које је потрајало
скоро три године резултирало је смањењем броја чланова. Тако се у
годишњем извештају за 1934. годину који Срески начелник шаље
Краљевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву наводи да
Ужичко соколско друштво има укупно 523 члана од којих на подмладак
отпада 175 чланова.54 Пад броја чланова се наставио и у наредном
периоду па у новом извештају Среског начелника за 1935. годину стоји
да Соколско Друштво Ужице има 486 чланова а од сеоских чета једну у
општини Потпећ, која је такође имала мали број чланова.55 Подсећања
ради, по самом оснивању "Сокола" у Ужицу било је око 900 вежбача
и вежбачица. Стиче се утисак да су 30-те године XX века биле по
ужичке „соколе“ више него несрећне, међутим није све било тако црно.
Светла тачка тих злосутних година била је изградња соколског дома у
Ужицу, који је уједно требао да буде и спомен дом изгинулим борцима
у ратовима 1914-1918.
Радови на изградњи Соколског дома започети су 1. маја
1931. године. Пројекат је урадио истакнути архитекта и председник
грађевинско-уметничког одсека ССКЈ Момир Коруновић и за свој
посао није наплатио ни динара. Био је то његов поклон СДУ. Предрачун
радова је износио 2.386.408,26 динара с тим што поједине ставке нису

М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 131.
52 http://www.historiansclub.org/files/Uzicki%20sokoli.pdf А. З. Савић, Историјат
соколског покрета у Ужицу 1911-1941. године, Ужице 2008. 29.
53 http://www.historiansclub.org/files/Uzicki%20sokoli.pdf А. З. Савић, Историјат
соколског покрета у Ужицу 1911-1941. године, Ужице 2008. 29-30.
54
Годишњи извештај за 1934. годину Среског начелника Краљевској банској управи
Дринске Бановине. НМУ инв. бр. 8409/15
55
Годишњи извештај за 1935. годину Среског начелника Краљевској банској управи
Дринске Бановине. НМУ инв. бр. 8403
51

164

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Соколско друштво Ужице од 1911. до 1941. године

рачунате у пуном износу.56 Стотине чланова, њихових пријатеља и
родбине радило је даноноћно на копању и припремању земљишта за
темеље дома. Тиме је направљена знатна уштеда у новцу па су стварни
трошкови били знатно мањи од очекиваних. Неуморно на овом послу
радио је и сам Јосиф Јехличка који је својим ангажовањем давао
пример другима. До краја 1931. зграда је била озидана и делимично
укровљена.57 Осим због зиме, са радовима се морало престати и због
недостатка новчаних средстава. Стога се период до наставка градње
искористио у проналажењу дародаваца који би помогли даљу изградњу.
У Народном музеју у Ужицу сачувана је урамљена табла на којој се
налазе спомен плочице у облику штита са именима 321 дародавца
прилога за изградњу Соколског дома. На табли недостаје још десет
плочица.

Табла са спомен плочицама у облику штита са именима дародаваца прилога
за изградњу Соколског дома у Ужицу, НМУ инв бр. У-28873

56
57

М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 229-230.
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 232.
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Спомен плочице у облику штита са именима дародаваца
прилога за изградњу зграде Соколског дома, НМУ инв. бр. У-28873

Списак имена дародаваца прилога за изградњу Соколског дома
није никада у потпуности откривен и објављен, а његов најпотпуни
део до сада објавио је историчар Миле Чарапић у чијој књизи се могу
наћи и подаци о укупном износу појединачних добровољних прилога.58
Стога ће као његова допуна овде бити приказан комплетан списак од
321 имена:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
58

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗАНИМАЊЕ

Место

Андра Станић
Анастас Павловић
Анка Мићићка
Аеро клуб
Адолф Шуштершиц
Анђелка Старопрашки
Анкица Ђурић
Ана Марковић
Анка М. Трифуновић
Анђа М. Трифуновић
Божидар Бошковић
Браћа Крајинчанац
Др. Благоје Марковић
Божидар Голубовић
Брана Атанацковић
Др. Богдан Видовић

Посланик
Трговац
Учитељица

Београд
Београд
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Београд
Београд
Ужице
Скопље
Ужице
Ужице
Ужице
Сарајево

Архитекта
Архитекта

Чиновник
Трговац
Професор
Обућар
Индустриј.
Адвокат

М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 234-235.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Брајковић и Костић
Братство
Боша Шимек
Борка Ћировић
Богосав Бодић
Витомир Видаковић
Велимир Трифуновић
Билем Пушман
Вукота Војиновић
Велимир Томашевић
Владета Милетић
Властимир Ванковић
Владимир Туцовић
Властимир Банковић
Вишња Прљевић
Вишња Ђурић
Вацлав Броник
Вуле Ђукић
Војо Јокић
Владимир Фекете
Винка и Димитрије
Живковић
Венширн Раон
Василије Јечменица
Владислав Гајић
Винка Ф. Трифуновић
Др Војислав Бесаровић
Велимир Миловић
Гајрет
Георгије Черјукин
Димитрије Карнић
Димитрије Лазовић

48.

Драга Мал.
Атанацковић

49.
50.
51.

Данило Алексић
Драгољуб С. Илић
Др Драгиша Ђурић

Учитељ
Наставница
Хотелијер
Прота
Хотелијер
Чиновник
Инжењер
Адвокат
Поручник
Пуковник
Поручник

Чиновник
Учитељ
Зубар

Београд
Пљевље
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Канада
Београд
Ужице
Ужице
Дубој
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Београд

Трговац
Трговац
Кафеџија

Хотелијер
Учитељ играња
Државни саветник
Професор

Сарајево
Београд
Рогатица
Београд
Сарајево
Београд
Сарајево
Ужице
Београд
Ужице
Ужице

Апотекар
Адвокат
Професор

Куршум.
Београд
Београд
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
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Десанка Лапчевић
Добросав Миловановић
Даница Јојић
Драгомир Поповић
Др Данило Марковић
Драгиша Митровић
Димитрије Крчевинац
Драгомир Дринчић
Драги Веселиновић
Драгиша Л. Синђић
Драгомир Ивановић
Драгиша Петаковић
Драгутин Аранђеловић
Драгољуб Стефановић
Др Душан Митровић
Драгомир Рајић
Добросав Поповић
Дико Јевтовић
Драгутин Плеша
Добривоје Мојовић
Дамјан Трифуновић
Дана Прљевић
Десанка и Душан
Јовановић
Ђорђе Тошић
Ђорђе М. Поповић
Ђуро И. Штефанац
Ђока В. Берасимовић
Ђокица Ђурић
Ђока Јевтовић
Едрис Сахачевски
Др Евгеније Гарницки
Жарко Пајевић
Жарко Гордић
Живојин Достанић
Зорица Бојовић
Здравко М. Ђурић

Банкар
Учитељ
Пуковник
Лекар
Кројач
Адвокат
Кафеџија
Кројач
Учитељ
Кафеџија
Банкар
Банкар
Архитекта
Зубар
Инспектор
Бивши потпоручн.
Инжењер
Управник штампарије
Инжењер
Секретар суда

Ужице
Гамзиград
Ужице
Загреб
Субот.
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Биоска
Ужице
Ужице
Ужице
Београд
Београд
Цеље
Београд
Београд
Ужице
Ужице
Ужице

Лимар

Ужице

Трговац
Столар
Капетан
Приватник

Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Београд
Ужице
Београд
Ужице
Београд

Инжењер
Инжењер
Лекар
Инжењер
Инжењер
Рачуновођа
Студент
Инжењер
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Зора и Живојин
Радуловачки
Златибор А.Д.
Зора и Радисав
Павловић
Златиборска Вила
Здравко Антоновић
Зорка Ристовић
Зорица Др Ђурића
Илија Бошковић
Илија Ковачевић
Јанко Вукотић
Јосиф, Зора, Мица
Јехличка
Јованка и Милић
Глушчевић
Јован Вуковић
Јан Павлишта
Јарослав Кошут
Јовиша Стаменковић
Јевђо Војиновић
Јован Јовичић
Јаков Масоидек
Јока Драговић
Јеврем Мићић
Јосиф Шевчик
Јованка Атанацковић
Јосиф Хорна
Јулије Марас
Јулка и Ватрослав
Видић
Јован Митровић
Јулија Ђоковић
Јован Топаловић
Јелена М. Тошић
Јан Швејкер
Катарина Бошковић

Професори

Ужице
Београд
Ужице

Певачко друштво
Трговац
Асистент
Учитељица
Трговац
Див.генерал

Ужице
Београд
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Скопље
Ужице

Трговац

Ужице

Професор
Чиновник
Инжењер
Хотелијер

Сарајево
Ужице
Ужице
Ужице

Трговац
Предузимач

Механичар
Пуковник

Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Пирот
Ужице
Ужице
Ужице

Шеф уреда

Ужице

Чиновник
Учитељица
Професор

Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Ужице
Сомбор

Секретар општине

Инжењер
Наставница
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120.
121.
122.

Коло Српских Сестара
Кредитна задруга
Крста Смиљањић

123.

Крстан Д. Виторовић

124.
125.
126.
127.
128.

Коста Кнежевић
Коста Вранешевић
Коста Дошен
Крста Кнежевић
Лепосава Мићић
Ленка и Велимир
Аранђеловић
Лазар Трипковић
Лазар Станић
Љубомир Смиљанић
Љубомир Романовић
Љубица Аћимовић
Љубиша Ђурић
Љубица К. Кнежевић
Др Љубиша Вујовић
Љубомир Илић
Милутин Тошић
Михаило Мирковић
Милош Смиљанић
Милан Максимовић
Михаило Јовановић
Др Михаило
Градојевић
Милун Пајевић
Милан Ђурић
Милоје Богојевић
Миодраг Л. Трипковић
П. Магдић
Миливоје Чађевић
Маруша и Момчило
Миловановић
Милева Младеновић

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

170

Армијски генерал
Управник Златибор
А.Д.
Пуковник
Бојаџија
Професор
Бравар

Ужице
Ужице
Сарајево
Београд
Битољ
Ужице
Велец
Београд
Ужице

Берберин

Ужице

Директор гимназије
Кафеџија
Школски надзорник
Штампар

Београд
Ужице
Ужице
Ужице
Чачак
Ужице
Битољ
Ужице
Ужице
Ужице
Београд

Лекар
Трговац
Трговац
Индустриј.
Председник општине
Трговац
Механичар

Београд
Ужице

Доцент

Београд

Пуковник
Прота
Кафеџија
Гимназист
Трговац
Дивизијски генерал

Београд
Ужице
Ужице
Београд
Љубљана
Мостар
Ужице
Ужице
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Милена Грбић
Милица Ђурић
Миладин Пећинар
Милан Стојић
Вилиман Јовановић
Милан Вуковић
Мане Радаковић
Михаило Живковић
Миливоје Смиљанић
Мица Зотовић
Млађен Симовић
Милан Миле Станић
Милован Тодоровић
Милан Смиљанић
Милена Вуковић
Мане Крњић
Миливоје Ђ. Поповић
Милан М. Симићевић
Милутин Симовић
Миливоје и Јаја Тадић
Михаило Симић
Миладин Новаковић
Миша Трифуновић
Милка С. Јовановић
Милован Смиљанић
Мица Грбић
Мирослав Војиновић
Милош Јанушевић
Милена Атанацковић
М. Вулетић и
Гавриловић
Момчило М. Радовић
Маринко Јосиповић
Милутин Поповић
Милан и Ружа Саџак
Малиша Јовановић
Др Марија Зд. Ђурић

Инжењер
Учитељ
Трговац
Директор гимназије
Пекар
Посланик
Инжењер
Учитељ
Арт. потпор.
Свештеник
Професор
Студент
Трговац
Адвокат
Кафеџија
Потпук.
Министар
Инжењер
Уч. вештина
Референт
Професор

Ужице
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Сарајево
Ријека
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Београд
Ужице
Равни
Ужице
Сарајево
Београд
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Београд
Ужице
Београд
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Београд

Трговац
Професор
Професор
Кафеџија
Лекар

Ужице
Београд
Сарајево
Ужице
Ужице
Београд
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189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
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Митра Захарићева
Др Миленко Стојић
Момир Коруновић
Миливоје К.
Борисављевић
Миливоје Марковић
Михаило Ј. Марковић
Марко Поповић
Милоје Д. Кузељевић
Мица Љубисављевић
Милош Ђурић
Михаило С.
Карајанковић
Миливоје Марић
Миливоје Хабић
Миливоје Миливојевић
Михаило Ј. Цагић
Мирко Пацак
Миљко Поповић
Мика Ђурић
Милош Ђоковић
Милоје А. Смиљанић
Милан Шестић
Нада Нешић
Никола Н. Василић
Никола Ћировић
Нараштај женски
Сокола
Нешко М. Смиљанић
Наталија Др
Смиљанича
Општина
Остоја Василић
Окружни одбор
Обласни одбор Ц.
Крста
Обрад Ђерасимовић

Чиновник
Адвокат
Архитекта

Ужице
Београд
Београд

Инжењер

Ужице

Кројач
Столар
Трговац

Ужице
Загреб
Ужице
Београд
Ужице
Ужице

Трговац

Београд

Чиновник
Кројач
Кафеџија

Београд
Ужице
Пријеп.
Висибаба
Хлинско
Београд
Ужице
Ужице
Трст
Ужице
Ужице
Београд
Ужице

Управник централе
Пуковник
Кројач
Вицеконзул
Адвокат
Чиновница
Кројач
Потпоруч.

Ужице
Инжењер

Београд
Београд

Директор гиманзије

Ужице
Ужице
Ужице
Ужице

Банкарски чиновник

Ужице
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221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

Павле Жиравац
Павле Вујић
Продан, Анђа и Ђорђе
Драшкић
Петроније Мијатовић
Петар Костадиновић
Др Петар Лапатамов
Петар Радичевић
Просвета
Паја Т. Јоксимовић
Посланство
Чехословачке
Предњачки збор
Сокола
Панта М. Драшкић
Павле Дрљачић
Привредна банка
Др Радоје М. Јовановић
Раде Јездовић
Рађен Пековић
Ратомир и Борка
Јовановић
Раде Лазић
Радослав Бучевац
Радослав Симић
Рада Живковић Стојић
Раденко Пешић
Раде Петровић
Радисав Џамбасовић
Раца Ђерасимовић
Радосав Романовић
Радојка и Веља Протић
Сима Јањушевић
Сава Вукојичић
Светислав Сремчевић
Стеван Малеиковић
Соколско друштво

Инжењер
Директор гиманзије

Кочане
Ужице

Адвокат

Ужице

Трговац
Књиговођа
Лекар
Трговац

Београд
Ужице
Ужице
Чачак
Сарајево
Београд

Инжењер

Београд
Ужице
Пуковник
Потпук.
Државни саветник
Трговац
Трговац

Загреб
Београд
Ужице
Београд
Ужице
Ужице
Ужице

Студент права
Кафеџија
Свештеник
Трговац
Часовничар
Кафеџија
Трговац
Штампар
Школски надзорник
Прота
Жандарм. капетан
Управник учит. школе

Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Пљевља
Ужице
Ужице
Сарајево
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254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
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Светозар Ј. Хаџић
Соколска жупа
Стана Виторовић
Попова
Стеван Марковић
Саво Ристановић
Софија Бошковић
Стеван Михаиловић
Светислав Грковић
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколско друштво
Соколска деца
Соколски оркестар
Стана Борисављевић
Синиша Ердељац
Сергије Медведов
Сима Трифковић
Славка Вуловић

Пуковник

Пришт.
Сплит
Ужице

Управник учит. школе
Професор
Учитељица
Потпоруч.
Предњак Сокола

Професор
Шеф фин. управе

Сарајево
Ужице
Ужице
Ужице
Сплит
Сисак
Пирот
Суботица
Винковци
Вишеград
Београд
Н. Варош
Чачак
Кочане
Осијек
Битољ
Сушак-Ријека
Карловац
Пљевље
Шабац
Сарајево
Мостар
Београд
Загреб
Скопље
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Бугојно
Ужице
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290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.

Стеван Бојовић
Стеван Мацура
Секула Кнежевић
Светозар Лазаревић
Светозар Максимовић
Станко Бошковић
Стеван Бегани
Сима Стамболић
Стеван Дебељевић
Сима Терзић
Танасије Гавриловић
Ткачка радион.
Трговачка банка
Трговачка омладина
Тоша Соврлић
Тихомир Варкашевић
Жира Јојић
Удруж. рез. офиц. и
ратника
Женска подружница
Планинско друштво
Удруж. банк.
чиновника
Удруж. за зашт. слепих
девојака
Прометна банка
Удружење Ужичана
Филип Трифуновић
Христина Никић
Чедомир Захарић
Чедомир Бошковић
Чланице Сокола
Чланови вежбачи
Сокола
Витомир Видаковић
Божо Стојић

Окружни прота
Директор
Инжењер
Полицијски писар
Председник суда
Трговац
Управник Кожаре
Инжењер
Инжењер
Адвокат
Пуковник

Председник општине
Пекар
Трговац

Ужице
Херцег Нови
Ужице
Ужице
Пријеп.
Ужице
Ужице
Ћуприја
Пљевље
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Велес
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице

Инжењер
Секретар
Касациони судија

Ужице
Београд
Београд
Ужице
Ужице
Нови Сад
Ужице
Ужице

Протојереј
Трговац

Ужице
Ужице
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Како би се радови на изградњи Соколског дома успешно привели
крају приређивани су јавни часови, слетови, позоришне представе,
музички концерти, јавне дебате и друге манифестације на којима
су се скупљали добровољни прилози. Упућена је и молба за помоћ
Савезу СКЈ у току 1933. године, на коју је позитивно одговорено са
сумом од 200.000 динара. Помоћ су још послали бан Дринске бановине
у износу од 20 000 динара, ужичка општина 3000, инжењер Здравко
М. Ђурић 5000 динара и многи други.59 У годишњем извештају за
1934. годину Среског начелника Краљевској банској управи Дринске
Бановине наводи се следећи податак: "Друштво има соколски дом који
још није сасвим довршен, али се у њему изводе велике свечаности јер
је сала у дому завршена".60 Током 1937. године популарна "Соколана"
била је у потпуности завршена. Испред ње је било направљено и
пространо вежбалиште које је задовољавало потребе чланова Друштва.
Унутрашњост се састојала од простране вежбаонице са позорницом,
затим неколико управних и споредних просторија, док је спрат био
резервисан за библиотеку, читаоницу, салу за предавања и музичку салу.
Иако је предрачун радова износио око 2.400.000 динара, Друштво је
током изградње остварило уштеду од скоро једне трећине па је стварна
вредност трошкова износила 860.000 динара.61

Зграда Соколског дома у Ужицу, послератна фотографија,
НМУ инв. бр. 3237
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 236.
Годишњи извештај за 1934. годину Среског начелника Краљевској банској управи
Дринске Бановине. НМУ инв. бр. 8409/15
61
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 240.
59
60
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"Соколана" је била употребљавана не само од стране Соколског
друштва већ и од осталих културних друштава из Ужица, планирано
је да се у њој сместе сиромашни и добри ученици Гимназије, а такође
је и војска користила дом за сопствене потребе. Године 1938. ту је
основан Соколски Народни универзитет са бесплатним предавањима.62
Нажалост, ово лепо архитектонско здање срушено је 7. априла 1974.
године приликом изградње пруге Београд-Бар. Међутим, вероватније је
да су неки други разлози били у питању, по својој прилици политичке
и идеолошке природе. Ипак, какви год да су били мотиви, остаје
чињеница да је Ужице остало без велелепног архитектонског здања које
је било не само сведок прошлости "сокола" Ужица, једне идеологије,
пожртвованости и истрајности него и архитектуре XX века.
Након изградње Соколског дома повећао се како број чланова
тако и број активности Соколског друштва Ужице. Они су још
једном показали да су били једно од најбољих и најорганизованијих
соколских друштава у СКЈ. Године 1932. су учествовали на окружном
слету у Ивањици и Новој Вароши, као и свесоколском слету у Прагу
исте године. Наредне године учествовали су на покрајинском слету
у Љубљани. Заједнички слетови жупа Сарајево и Ужице одржани су
1934. године у Сарајеву и на њему је учествовало око 1300 вежбача
и вежбачица. Следеће године заједно са осталим вежбачима из Жупе
Ужице учествовали су на слету у Софији.63
Све до 1941. године Соколско друштво Ужице организовало
је разне течајеве са предавањима из историје соколства, идеологије,
организације, гимнастике, хигијене, борбе против туберкулозе, просветне курсеве, затим курсеве за предњаке друштва и чета, спортске
догађаје, утакмице и многе друге манифестације. Радило се на
прикупљању књига, које су у највећем броју случајева биле поклон
ССКЈ или других жупа. Соколско друштво Ужице имало је једну од
највећих библиотека у ССКЈ која је бројала преко хиљаду наслова.64

М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 242.
http://www.graduzice.org/userfiles/files/sportod1918do1941.pdf
М. Весовић, Н.
Поповић, Ужице некад и сад, Ужице између два светска рата, 1997. 6.
64
http://www.historiansclub.org/files/Uzicki%20sokoli.pdf А. З. Савић, Историјат
соколског покрета у Ужицу 1911-1941. године, Ужице 2008. 32-33.
62
63

177

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Горан Новаковић, кустос - историчар

Аншлусом Аустрије,65 избијањем Судетске кризе66 и потписивањем Минхенског споразума67 током 1938. године у свим соколским
друштвима кренула је антифашистичка и антинацистичка пропаганда.
Протестни скупови против немачке насилне политике су одржавани
широм Краљевине Југославије, па и у Ужицу. Емитована је радио
емисија Ђорђа Драшкића, дугогодишњег старешине Соколске жупе
Ужице, под називом "Соколство и фашизам", а књига "Одбрамбеност"
коју је написао Адолф Пихлер била је обавезна за сва соколска друштва.
Због све заоштреније политичке ситуације у Европи крајем 30-их
година XX века почело се са интезивном предвојничком обуком. Соколи
су скоро од самог оснивања били у служби војске вршећи предвојничке
обуке припремајући тако грађане за евентуалне мобилизације које
су често вршене тих година. Понекад су оне биле толико честе да
је друштво остајало са тако мало чланова да се нису могле одржати
планиране соколске приредбе. Јехличка је у програм сокола увео и вежбе
са оружјем, као и тренинге са борилачким вештинама. Током 1940.
године формирани су стрељачки одсеци широм ужичке соколске жупе,
а по одобрењу Министра војске и морнарице соколским јединицама
додељени су стари модели пушки ради извођења предвојничке обуке.68
Други светски рат почео је 1. септембра 1939. године. Иако
Краљевина Југославија није била директно умешана, како је време
пролазило било је све извесније да ће се морати сврстати на једну
или другу зараћену страну. Сходно таквој ситуацији све је у држави
највећим делом било подређено евентуалним народно-одбрамбеним
активностима. У периоду од 1940. до 6. априла 1941. године рад
Соколског друштва Ужице скоро да није постојао. У документима
се у том периоду наводи једино одржавање међужупског просветног
течаја од 5. до 7. априла 1940. године. Соколско друштво Ужице своје
последње дане рада бележи крајем марта 1941. године. Након почетка
Другог светског рата рад Друштва у потпуности престаје и више никада
неће бити обновљено. Соколство је заговарало идеју уједињења свих
Словена, југословенске идеје једног народа са краљем на челу државе.

Насилно припајање Аустрије Немачкој 1938. године.
Заузимање области Судет која је припадала Чехословачкој од стране Немачке.
67
Споразум по коме Велика Британија и Француска признају Немачкој право на
Судетску област.
68
М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 185.
65
66
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Таква идеологија није одговарала новој власти након завршетка рата
па је наследник "Сокола" било "Друштво за телесно васпитање
Партизан" које се никако не може поистовећивати са "Соколима" јер је
било у потпуности ново друштво и са новом идеологијом.
ПРЕДМЕТИ У МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ
НА СОКОЛСКО ДРУШТВО УЖИЦЕ
У Народном музеју у Ужицу чувају се три заставе које су извезене
за Соколску жупу Ужице. Прва застава датира из 1926. године. Био је
то поклон Вилимана Јовановића, трговца из Ужица, Соколској жупи.
Застава је државна тробојка димензија 110x104 цм. На предњој страни
златном срмом извезен је текст: СОКОЛСКО ДРУШТВО УЖИЦЕ 19111925. У средини је извезен биљни орнамент са натписом ћириличним
и латиничним словима: СОКОЛ. На црвеној подлози заставе извезен
је соко раширених крила с тегом у канџама. Дрвено копље на којем се
застава носила, састојало се из два дела а на врху се налазила метална
фигура сокола раширених крила висине осам центиметара.69
Друга застава сашивена је 1928. године као државна тробојка,
100x100 цм. На предњој страни, на плавом пољу златном срмом извезен
је текст: АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА.
У белом пољу извезен је соко раширених крила с тегом у канџама,
а у црвеном пољу текст: ЗЛАТИБОРСКОЈ СОКОЛСКОЈ ЖУПИ У
УЖИЦУ. У угловима се налазе храстове гранчице са три листа. На
другој страни бело поље украшено је крунисаним штитом с државним
грбом Краљевине СХС и датумом 21. IX 1928. ГОД. Застава има траку
(ленту) дужине 120 цм и ширине 19 цм.70 На копљу се носи изнад
заставе и чини целину са њом. На траци је натпис: АЛЕКСАНДАР I.
Дрвено копље на којем се застава носила састоји се из два дела дужине
260 цм. На врху копља налазила се метална фигура сокола раширених
крила висине 23 цм.71

НМУ инв. бр. 329 (У-28876)
НМУ инв. бр. 328
71
НМУ инв. бр. 328 (У-28875)
69
70
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Соколска застава из 1928. године НМУ инв. бр. 330 (У-28875)

Трака (лента) соколске заставе НМУ инв. бр. 328

Трећа и последња соколска застава о којој говоримо настала је
као и претходна 1928. године. Застава је државна тробојка, димензија
100x97 цм. У белом пољу извезен соко раширених крила с тегом у
канџама. Од сокола се шире зраци од златне срме. У угловима златне
храстове гранчице с три листа. На другој страни налази се крунисани
штит с државним грбом Краљевине СХС унутар династичког ордена
кнеза Лазара. Недостаје копље заставе.72
72

НМУ инв. бр. 330 (У-30841)

180

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Соколско друштво Ужице од 1911. до 1941. године

У збирци докумената НМУ налази се документ из 1934. године
Среског начелника Краљевској банској управи Дринске бановине
у коме се наводи извештај са освећења соколске заставе у Пожези,
која је припадала Соколској жупи Ужице. На основу њега може се
видети церемонијал освећења застава. Може се претпоставити да је
тај церемонијал уз мања одступања примењиван у свим соколским
друштвима. У извештају се наводи да су гости и учесници дочекивани
са три заставе и три оркестра, члановима, нараштајцима и децом који
су носили свечане соколске униформе. На стадиону су подигнути
славолуци и трибине испред којих су били постројени соколски
вежбачи, док су наспрам њих били војници II батаљона IV пешадијског
пука. У средини су биле постројене заставе према свештеницима. По
доласку краљевих, банских, црквених и изасланика министра просвете,
Среског начелника и других званица војна музика је одсвирала молитву
чиме је почео црквени обред освећења заставе. Потом су се присутнима
обратили високи званичници, као и дародавац заставе који је освештану
заставу предао старешини жупе Ђорђу Драшкићу који се такође обратио
скупу. Старешина жупе заставу предаје старешини соколског друштва
Пожега који љубећи поздравља одређеног заставника и предаје му исту
да је чува. Приликом примопредаје заставник даје завет да ће заставу с
поносом носити и с највећом верношћу чувати. Овим чином свечаност
је завршена.73
Заставе Соколског друштва Ужице биле су на врху причвршћене за
копље клинцима који су израђивани са именима давалаца добровољних
прилога. У збирци предмета НМУ чува се 19 таквих клинчића са
следећим именима: Ђорђе Драшкић старешина соколске жупе Ужице,
Павле Вујић сенатор, др Живко Топаловић адвокат, Александар
Поповић учитељ, Николић и Мијушковић Ужице, Милица Гавриловић
учитељица, Зарија Ђурић Кремна, Милутин Газдић учитељ, Стево
Маленковић Ужице, Миливоје Јелисавчић учитељ, Надежда Цвијетић
учитељица, Рајко Недић свештеник, Неђо Спарић Ужице, Лазар
Војновић жандармеријски наредник, Ђорђе Керковић учитељ, Јелена
Петронијевић учитељица, Павле Милорадовић порезник, Чакаревић
Милутин, школски наредник, Станко Јовановић учитељ.74
Извештај Среског начелника из 1934. године Краљевској банској управи Дринске
бановине о освећењу соколске заставе у ужичкој Пожези. НМУ инв. бр. 8324. Веза са
фотографијом освећења соколске заставе у Пожези 1934. године на страни 32.
74
Спомен клинци за копље соколске заставе, НМУ инв. бр. 28879.
73
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Спомен клинци за копље соколске заставеНМУ инв. бр. 28879

Сва соколска друштва имала су две врсте одела, свечана и
за вежбање. Она су се разликовала како по полу тако и по узрасту.
Њихове карактеристике јасно се могу видети на фотографијама које
су сачуване. Мушки одрасли чланови носили су: капе (црне шајкаче
са црвеним теменом), при томе су функционери жупе имали заденуто
перо, капе су имале кокарду у облику тробојке са латиничним словом
"S", црвене кошуље, сиве блузе суруке, панталоне, црни кожни појас,
свилене гајтане, црне сокне и ципеле. Соколски функционери носили
су још и свилене нараменице.75 Чланице су носиле црвене шешире
са сивим ободом и кокарде, сиве костиме, светло-жућкасте блузе са
црвеним крагнама и манжетнама. Пред почетак Другог светског рата
долази до промене у одевању чланица па су од тада у употреби: уместо
шешира уводи се капа са црвеним теменом и пером, дворедни капут и
црвена блуза.76 Нараштајци су носили капе без пера, црвене кошуље,
кратке панталоне, траке за руке на којима је писало име жупе којој су
припадали. Одела која су коришћена за вежбање састојала су се од беле
мајице без рукава и плавих панталона за мушкарце, а за жене од беле
мајице са рукавима и кратке плаве сукње. И мушкарци и жене су имали
црне сокне и ципеле.77

М. Чарапић, Соколство у ужичком крају и рашкој области, Ужице 2010. 259-261;
М. Тимотијевић, Соколи Чачка 1910-1941. Чачак 2006. 49-50.
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Сви чланови "Сокола" поседовали су чланску карту Друштва.
У збирци се налази шест чланских карти за године 1933, 1934, 1935,
1936, 1938. и 1939. годину.78 Чланске карте су израђиване у штампарији
Љубомира Романовића, члана и једног од старешина Соколског друштва
и Жупе Ужице. Штампане су на једнобојној подлози розе а касније жуте
боје димензија 12x8 цм. На предњој страни се налазило име соколског
друштва и члана коме се карта издаје, датум издавања са потписом
начелника Јосифа Јехличке и печатом Соколског друштва Ужице. На
задњој страни налазили су се подаци о уплаћеној чланарини.

Чланска карта Јолић Душана за 1939. годину, НМУ инв бр. У-28857

Поред соколске идеологије и васпитања, најважнији аспект рада
"Сокола" биле су гимнастичке вежбе и такмичења, односно утакмице
како су се тада називале. У билтену "Утакмице соколске Жупе Ужице"79
који је издало Начелништво Жупе 1939. године видимо да се једно
одељење соколске јединице састојало од седам вежбача са водником, од
којих се шесторици најбољих рачунају бодови за успех врсте. Мушки
чланови друштва такмичили су се у следећим вежбама:
Чланске карте Соколског друштва Ужице, НМУ инв. бр. У-28857.
Начелништво соколске Жупе Ужице, Утакмице соколске Жупе Ужице 1939, НМУ
инв. бр. У-28857
78
79
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познавање соколства, вратило и кругови, разбој и коњ, прескок преко
справа, скок у даљ, бацање гранате, трчање преко препрека.80 Чланови
чета такмичили су се у осмеробоју у вежбама: познавање соколства,
различности (колут напред, колут назад, мост, премет преко вежбача),
пењање на конопцу високом 7м, скок у даљ залетом од 320 до 560цм,
бацање гранате (у њеном недостатку може и камен), прескок преко два
вежбача, трчање преко препрека (размак између две препреке 10м).81
Нараштај друштва од 14 до 18 година такмичио се у осмеробоју
у следећим вежбама: познавање соколства, вратило и кругови, коњ са
једном хватаљком, скок у даљ залетом од 320 до 560цм, бацање гранате
тежине 800г од 25 до 50м, прескоци преко коња или козлића, трчање
преко препрека на 70м са пет препрека висине 91,4цм.82 Нараштај чета
од 14 до 18 година такмичио се у шесторобоју у вежбама: познавање
соколства, слетска вежба чланова чета за 1919. прескок преко два
вежбача, бацање гранате, пењање на конопцу висине 7м и трчање преко
препрека на 60м на стази са три препоне.83 Нараштај друштва од 12 до
14 година такмичио се у шестеробоју у вежбама: познавање соколства,
такмичарска проста вежба за 1939. годину, бацање лоптице у даљину
(лоптица од 25цм и тежине 142-149г), прескок преко два вежбача,
трчање преко препрека на 60м и пењање на конопцу висине 7м.84
Чланице су се такмичиле у осмеробоју у следећим вежбама:
познавање соколства, такмичарска вежба за 1939. годину, вежбе
на вратилу и круговима, вежбе на разбоју и коњу, вежба на греди,
трчање на 60м, бацање кугле тежине 4кг и скок у даљину.85 Женски
нараштај такмичио се у шестеробоју у вежбама: познавање соколства,

Начелништво соколске Жупе Ужице, Утакмице соколске Жупе Ужице 1939. 6-7,
НМУ инв. бр. У-28857
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такмичарска проста вежба за 1939. годину, прескок преко кратке вијаче,
бацање лопте кроз обруч, трчање на 40м и прелажење преко греде
натрашке.86
Summary
THE SOKOL SOCIETY IN UZICE 1911-1941 WITH PARTICULAR
REFERENCE TO THE MUSEUM MATERIAL
This paper presents the history of the Sokol Society of Uzice, which
was founded in 1911 and developed, depending on the social circumstances,
with more or less success until 1941 when it stopped with its activities. A
special emphasis is placed on not so extensive but very useful material to
the researchers on the Sokol Society which the National Museum of Uzice
possesses within its funds. That material exactly, mostly unpublished,
has been the subject of this paper, embedded in a broader picture of the
history of the Sokol. The museum material which is being discussed here
comprises about 70 photos, 321 memorial tiles with the names of donors
for the construction of the building of Sokolana 1931-1934, 19 memorial
pegs for the spearheads of 3 Sokol flags, the ribbon (Lent) of the Sokol flag,
a slight amount of documentary material taken from the fund of the Drina
Banate from Sarajevo, the bulletin of the Sokol district of Uzice from 1939,
six membership cards of Jolić Dusan, a member of “Sokol“ from Uzice. On
the preserved photographs male and female members are shown, the youth,
posterity, as well as board members of the Sokol Society. The photos are
mostly group ones, made on the occasions of Sokol sports gatherings in
Uzice and out of it, then on excursions, football matches and during exercise.

Начелништво соколске Жупе Ужице, Утакмице соколске Жупе Ужице 1939. 19,
НМУ инв. бр. У-28857
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Монетарни систем Краљевине
Југославије (1919 - 1939)
Метални и папирни новац наведеног периода
из нумизматичке збирке
Народног музеја
Апстракт: Рад је посвећен развоју монетарних токова у
краљевини Југославији од 1919 -1939. који би се на основу привредних,
политичких и економских околности могао поделити у пет фаза : Новац
за време привредне обнове земље, Период фактичне стабилизације
динара, Спровођење законске стабилизације, уз колебања и попуштања
вредности новца у јеку велике привредне кризе, Период поновног
смиривања и стабилизације и Период повећане емисије због ратних
прилика.У другом делу рада је каталошка одбрада металног и папирног
новца, из нумизматичке збирке НМУ, који су ковани и штампани у
периоду (1919 - 1939)
Кључне речи: монета, динарско - крунска серија, банкнота,
метални новац, папирне новчанице.
ДИНАРСКО - КРУНСКА СЕРИЈА
Одмах по завршетку Првог светског рата, званичан државни
курс по коме су динари мењани за франке изгубио је сваки значај и
течај динара постао је слободан не само према страним монетама
него и према круни, која је поред динара циркулисала на територији
проширене државе. На територији Краљевине било је више валута:
189
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динар, круна, црногорски перпер, бугарски лев и немачка марка. Од
свих поменутих валута највише је проблема задавала круна, новчаница
бивше аустроугарске банке; прво што је у целој држави, у оптицају било
највише круна, а друго, што је та иста круна циркулисала и у другим
државама. Круна је поред тога дуги низ година била средство плаћања
Краљевине Југославије у деловима који су били у саставу бивше двојне
монархије и као таква, служила за материјални основ свих права,
уговора, улога и штедњи итд.
По завршетку рата владала је велика неизвесност у погледу
начина на који ће се решити проблем круна. Аустроугарска круна је још
за време рата запала у тежак положај, али се о томе није знало одмах,
пошто аустроугарска народна банка за време рата није објављивала
своја стања нити је држала зборове акционара. За праву вредност
круне сазнало се тек пред крај рата, односно, на Збору акционара
Аустроугарске банке од 8. фебруара 1918. године, на коме су били
поднесени рачуни банке за четири године 1914-1917. Из тих рачуна се
види да је оптицај новчаница порастао, а да је подлога за исто време
спала од 1.562,000.000 на 381,000.000 круна.1
Инфлација крунских новчаница би остала, свакако, чисто
аустријско - мађарски проблем да те новчанице нису циркулисале и у
Краљевини Југославији. Та њихова циркулација је постала нарочито
опасна, од тренутка када се тај новац почео убацивати у Краљевину
Југославију у све већим количинама, штампаним у Бечу и Пешти током
периода 1918-1919.
Круна је на југословенској територији била лишена атрибута
редовног законског новца, али је била фактичко средство плаћања у
великом делу новостворене државе. Да би се њена вредност сачувала
било је потребно обуставити прилив нових количина крунских
новчаница. Прва мера која је била предузета, јесте наредба министра
финансија од 12. децембра 1918. године којим је био забрањен увоз
аустријских круна у новчаницама преко 1000 круна. Непуне две недеље
после те забране, тј. 25. децембра 1918. године наређено је жигосање
круна да би се тиме спречило даље убацивање круна у Краљевину СХС, а
нарочито, да би се утврдио тачан износ круна на територији Краљевине.

1

Народна банка 1884-1934, Завод за израду новчаница Топчидер, Београд 1935. 38
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Жигосањем, које је закључено 31. јануара 1919. Године, утврђено је
да на територији Краљевине СХС има 5.323,000.000 круна.2 Жигосање
је обављено од стране многих и разних надлештава: финансијских,
полицијских и општински власти, а делом од стране установа, па чак и
жандармеријских станица.Жигови су ударани произвољно, на разним
местима банкноте, у разним бојама и облицима,било их је и на страним
језицима (италијански). Овакво жигосање било је веома једноставно, а
могло се и лако фалсификовати.У том циљу било је извршено лепљење
маркица на исправно жигосане новчанице од :1000, 100, 50 и 20 круна.
Укупна свота маркираних круна износила је 5.686,606.730.3 Овај
девалвирани новац стварао је све више проблема држави, а у јавности
се све више расправљало о замени поменутог новца. Сви предлагачи
су се слагали у једној ствари - да се круне морају дефинитивно повући
из оптицаја. И без обзира, на ову сагласност, круне су морале бити
повучене из оптицаја и по обавези из члана 206. Сенжерменског
уговора, који је поред жигосања, као прве мере наређивао да се државе
у којима је циркулисала крунска валута, рачунајући ту и Аустрију и
Мађарску, морају у року од дванаест месеци по ступању Уговора на
снагу, заменити жигосане круне уз услове које оне буду саме створиле.
Привилегована Народна банка Краљевине Србије, вратила се из
Марсеја у Србију 16. фебруара 1919, а претворена је у Народну банку
Краљевине СХС 31. јануара 1920. године.4
Први задатак НБ КСХС био је да реши однос круне и динара,
као најбоље мерило узет је њихов берзански курс који је био 4 круне за
један динар и такав остао дуже времена. На замењеним новчаницама
доштампан је четвороструки износ у крунама.Тако су постале крунскединарске новчанице које је издала држава, а које је у оптицај пустила
Народна банка као своје, у замену за круне, дајући им своју подлогу,
а задуживши државу износом динара који је издат за повучене круне.
Истовремено је извршена замена и осталих затечених валута.Тако су,
бугарски леви замењени по релацији: 2 лева за 1 динар, све до 24. маја
1919. године, када је забрањена даља циркулација ове валуте.

Z. Jelinćić, Drinsko krunska serija, Beograd 1998. 38
Министарство финансија Краљевине Југославије 1918-1938, АНБ, досије 42
4
M.Ugričić, Monetarni sistem Jugoslavije, Beograd,1967. 101
2
3
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Факсимил одлуке о повлачењу из оптицаја новчанице од 10 динара/40 круна 5

Истарске и далматинске круне замењене су у марту 1921.године
такође уз одбитак од 20% и по релацији 4:1, као и на осталом подручју
Краљевине СХС. Перпери су замењени у априлу 1921.г. и gто al pari до
5000 динара, а преко тога у релацији 1 динар за 2 перпера ( повучено је
из оптицаја 25 000 000 перпера.) 6
На овај начин, крајем 1921. године, завршено је дело унификације
валуте у новоствореној држави. Поред државног кованог новца,
динарска новчаница банчина, постала је у земљи, једино средство
плаћања.
Министар трговине и индустрије издао је крајем 1922. године
наредбу по којој ће се сви рачуни друштва и установа обавезних на јавно
полагање рачуна почев од 1. јануара 1923. године, бити објављивани

5
6

Архив НБЈ,досије 42.
Исто
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само у динарима. Тиме је ликвидиран и последњи остатак круне, и
динар је дефинитивно узет за националну новчану јединицу.7
Југословенска новчана јединица, динар од 100 пара, преузета
је од Краљевине Србије. Сам назив динар потиче од латинске речи
„DENARIUS“ која значи „десетица“, или „десетак“. То је био назив
античке римске монете, познатог римског сребрног новца чија је
вредност била (десет 10 аса, а касније 16 аса). У средњем веку, кован је
новац под овим називом, како у Србији, тако и у Хрватској и Босни, а
најдуже у Дубровнику (1337-1761).8
Краљевина Србија, а исто тако и Краљевина Црна Гора, по узору
на турске паре, узимају овај назив за стоте делове својих новчаних
јединица. Термин „пара“, „паре“ је у нашем језику општи појам за
новац. Сам назив „пара“, потиче од арапске речи „БАРА“ - сребро.
РАЗВОЈ НОВЧАНОГ СИСТЕМА ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА РАТА
Развој новчаног система у у Краљевини Југославији између два
светска рата, могао би се поделити на пет фаза:
1. Новац за време привредне обнове земље
2. Период фактичне стабилизације динара
3. Спровођење законске стабилизације, уз колебања и попуштање
вредности новца у јеку велике привредне кризе
4. Период поновног смиривања и стабилизације
5. Период повећане емисије због ратних прилика9
Прву фазу, привредна обнова земље, која је трајала до августа
1925 године, карактеришу: кредитирање државе за редовне и ванредне
потребе,обилно кредитирање привреде, несређени привредни односи
са иностранством, несталност курса динара на иностраним берзама
као и променљивост страних девиза и валута у Краљевини Југославији.
Неопходно је поменути инфлацију која је присутна у животу Краљевине,

Народна Банка 1884 -1934, Завод за израду новчаница Топчидер, Београд 1935, 54.
Р. Мандић, Каталог металног новца 1700-1994, Београд 1995, 184.
9
M.Ugričić, Monetarni sistem Jugoslavije, Beograd 1967, 103.
7
8

193

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Станојка Миливојевић, музејски саветник - историчар

све до тренутка када Милан Стојадиновић први пут преузима ресор
финансија у четвртој Пашићевој влади од 16. децембра 1922. године.
Ову инфлацију је према мишљењу министра финансија В. Јанковић,
проузроковала сама држава, услед немогућности примене адекватне
пореске политике покривајући дефицит током 1919, 1920. и 1921.
године са примарном емисијом од 3,194 милијарде динара.10 Све ово
је утицало да се донесу мере које би допринеле сређивању монетарних
односа у земљи. Прва мера је била рестрикција кредита, затим је
постигнута равнотежа у државном буџету за 1923-1924. године, а донет
је и девизни правилник за 1922. годину.
2) Период фактичне стабилизације динара - сматра се да је друга
фаза у развоју монетарног система Краљевине Југославије између два
рата. Почео је у августу 1925. године, а трајао до законске стабилизације
јуна 1931. године. Основна карактеристика валутне политике овог
периода јесте стварање девизног тока, као неопходног услова за
одбрану динара. Да би могла да спроводи овакву политику Народној
банци је дозвољен даљи откуп девизних вишкова. Остале девизне мере,
донете у овом времену, имале су за циљ, да се елиминише спекулација
и да се створи брана евентуалном бекству капитала из земље. Што се
тиче кредитне политике, она је била повремено либерална, повремено
рестриктивна, према приликама на новчаном тржишту. Захваљујући
овим мерама, укупни кредити привреди повећали су се незнатно,
а истовремено, новчанице у оптицају и укупне обавезе по виђењу
Народне банке, смањиле су се од 6.001,5 односно 6.631,1 на 5.396,5
односно 6.318,8 милиона динара.11
У истом периоду, динар се чврсто држао на иностраном тржишту.

10
11

Датум

Швајцарски франак

Динар

1 јул 1919.
1 јануар 1920.
1 јул 1920.
1 јануар 1921.
1 јул 1921.
1 јануар 1922.

50,25
23.36
35.72
17.09
15.63
7.49

100
100
100
100
100
100

B. Kršev, Bankarstvo u Dunavskoj banovini, Novi Sad 1998, 50.
M. Ugrčić, Monetarni sisem Jugoslavije, Beograd 1967, 106.
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1 јул 1922.
1 јануар 1923.
1 јул 1923.
1 јануар 1924.
1 јул 1924.
1 јануар1925.
1 јул 1925.
Просечно 1926.
Просечно 1927.
Просечно 1928.

6.71
5.65
6.17
6.45
5.55
7.93
9.02
9.13
9.13
9.13

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Курс динара 1919 -1928 12

3) Законска стабилизација динара - трећа фаза у развоју новчаног
система у Краљевини Југославији између два светска рата, представља
спровођење законске стабилизације динара средином 1931. У овом
периоду основана је у Базелу Банка за међународне обрачуне, чији је
став био да ради само са оним земљама чије валуте стварно и законски
стоје на бази злата. Током 1931. године донети су следећи прописи:
Закон о новцу од 11. маја, Закон о Народној банци од 17. јуна и Статути
од 25 јуна.13 Ови прописи је требало да утврде да је прва функција
Народне банке, вођење одговарајуће валутне политике, тј. старање о
новцу, а друга функција кредитирање привреде.
Још једна битна карактеристика овог монетарног система јесте,
утврђивање вредности динара на бази 0,0265 грама чистог злата (чему
је одговарала цена 37.735,85 динара за један килограм чистог злата),
али на паритету од 00912778 швајцарских франака за један динар,
тако да су новчанице Народне банке, утврђене као законско средство
плаћања у неограниченом износу, са обавезом да их Народна банка
замењује у свако доба, без ограничења, и то по избору банке, било за
златне полуге, било за девизе. Неизбежно је констатовати да је време
за спровођење законске стабилизације изабрано у сложеним спољнополитичким околностима. У то време, била је у јеку велика светска

12
13

Н. Поповић-Д. Мишић, Наша домаћа привреда, Београд 1929, 31.
Закон о стабилизацији новца, АНБ, досије 58.
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привредна криза, затим, пад Kreditänshaltat, великог Бечког новчаног
завода. Поред поменутих околности, баш у исто време, био је проглашен
тзв.Хуверов мораторијум од 20. јуна 1931. године, за немачке репарације,
што је за Југослаију представљало годишњи губитак у девизама 450
000 000 предратних динара. Најзад 21. септембра те исте 1931. године
Велика Британија је напустила златно важење, што је са монетарног
гледишта представљало удар светских размера.
У оваквој ситуацији, Народна банка је током 1931. године донела
одговарајуће мере, од којих су најзначајније биле: 1) Обустављање
замене новчаница за злато и девизе и завођење девизне контроле и
2) Одлука од 8. августа 1931. године о укидању неискоришћених и
рестрикцији постојећих кредита.14
Ова мера је у многоме подигла новчане заводе, јер је донета у јеку
привредне кризе и навела улагаче на банке. Као последица предузетих
мера дошло је до попуштања динара и на иностраном тржишту, и то од
ранијих 9 на 6,6 швајцарских франака, па је 1. септембра 1932. године
министар финансија донео решење „да Народна банка може убудуће
вршити откуп и продају страних валута и девиза по курсевима и уз
провизију која би се кретала од одступања курса динара на циришкој
берзи“, што је представљало дефинитивно покопавање фикција „о
златном важењу и стабилизованом динару“.15
4) Период поновне стабилизације 1934-1939. године до почетка
Другог светског рата је била четврта фаза у монетарном развоју
Краљевине Југославије. Ову фазу карактерише рестриктивна кредитна
политика побољшање девизне ситуације, која се огледала у томе што се
девиза динар стабилизовала у Цириху на бази 7 швајцарских франака
за 100 динара, односно октобра 1936. године (после девалвације швајцарског франка) на бази 10 фрaнака за 100 динара. Једна од значајних
мера предузета у овом периоду,била је ликвидација тзв. revolving
кредита, који су пре тога били закључивани у иностранству у страној
валути (по доста тешким условима) ради појачања подлоге Народне
банке, али без могућности њихове употребе у друге сврхе.

14
15

АНБ, досије 58
Исто.
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5) Период рада у условима ратне психозе
Од 1938. године, политичке прилике у свету се заоштравају, а под
дејством ратне психозе, погоршавају се и привредне прилике, што се
одразило и на ситуацију у Југославији и ту почиње пета фаза у развоју
монетарног система у Краљевини Југославији између два светска рата.
Министарство финансија, донело је одлуку 24. августа и 16.септембра
1939. године о давању помоћи држави у виду есконта благајничких
записа.16 У таквим условима усклађена је спољна вредност динара па је
курс динара у 1939. години био 10 шв. фр. за 100 динара.
Апоен
динара

Тежина Година
Пуштено у оптицај
у g. издања

Легура

50

сребро 750%

15

1938

20

сребро 750%

9

10

чист никл

2

Својство плаћања у једној исплати
На државној
благајни

Приватним
лицима

16. VIII 1939.

Неограничено

до 3000 дин.

1938

16. VIII 1939.

Неограничено

до 3000 дин.

5

1938

31. V 1940.

Неограничено

до 500 дин.

бакар 91% алуминијум 9%

5

1938

16. VIII 1939.

до 2000

до 500 дин.

1

бакар 91% алуминијум 9%

3.5

1938

20. X 1939.

до 1500

до 200 дин.

0.5

бакар 91% алуминијум 9%

2

1938

16. VIII 1939.

до 1200

до 100 дин.

0.25

бакар 98% алуминијум 2%

2.5

1938

21. XI 1940.

до 500

до 25 дин

Преглед металног новца искованог по закону из 1937.17

Период фактичке стабилности динара (1925-1931) био је обележен једним значајним догађајем из Краљевине Југославије, а то је
отварање Завода за израду новчаница, 26. јануара 1930. године, а под
његовим окриљем, почела је да ради и Ковница металног новца 7.
септембра 1938. године. Организацијски Ковница је била постављена
као посебан сервис Завода за израду новчаница, с тим што је контролу
рада и пријем готовог новца од Ковнице прописивао министар
финансија.
16
17

АНБЈ, досије 60
M. Ugričić, Monetarni sistem Jugoslavije, Beograd, 115
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КОВАЊЕ НОВЦА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
У овом периоду, метални новац ковао се веома често, и то, како
из монетарних и финансијских, тако и из обзира репрезентативног
карактера.Одмах после Првог светског рата, исковано је неколико
врста новог металног новца, као неопходна монета ситног плаћања и
поткусуривања.
Да би се решио проблем ковања металног новца, донет је Закон
о ковању ситног металног новца од никла и гаме од 30. децембра 1921.18
Апоен и
издање:
дин.

Рађено у

Датум на
новчаници

Датум
емисије

Датум повлачења

10 I

САД

1.11.1920

5.8.1922.

око 1928.

1000 I

Француска

30.11.1920.

2.4.1923

око 1933.

4.5.1936
1941. за време
окупације

Крајњи рок
замене
18.7.1936

100 I

Француска

30.11.1920.

1.1.1925.

1941. за време
окупације

10 II

Француска

26.5.1926.

25.8.1928.

1933

4.5.1936.

10 II/2

Југославија

1.12.1929.

21.1.1931.

1933

4.5.1936.

100 II/2

Југославија

1.12.1929.

21.1.1931

1000 II

Југославија

1.12.1931.

2.1.1933.

500 I

Југославија

6.9.1953.

1.1.1937.

1941. за време
окупације
1941. за време
окупације
1941. за време
окупације

1941. за време
окупације
1941. за време
окупације
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Новчанице пуштане у оптицај између два светска рата 1918-1940.19

По овом Закону, пуштен је у оптицај ситан новац са ознаком
1920 од 5,10, 25, пара (10 и 25 пара, кат.бр.1 и 2). Новац од 5 и 10
пара,направљен је од гаме ( легура цинка и бакра која је лако и јефтино
израђивана, што је иначе, карактерисало послератна издања многих
Објављено у Службеним новинама од 25.098.1922, 238-XXXII, 4.
Прве четири новчанице са натписом „Народна банка Краљевине СХС“, а остале
четири са натписом „Народна банка Краљевине Југославије, М.Ugričić, Monetarni
sistem Jugoslavije, Beograd, 1967, 117
18
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земаља, па и Краљевине Југославије). Гравери су били JOSEPH PRINZ,
који је гравирао аверс и ADOLF HOFMAN, гравер реверса.Све три
номинале коване су у Паризу и носе као ознаке Меркуров штап и два
рога изобиља.
Новац са ознаком 1925. године, кован је у Француској и Белгији
1925. и 1926. године у Поасиу.У Поасиу је урађен новац с ликом краља
Александра Карађорђевића и са ознаком муње, а једна иста таква серија
је откована у Бриселу само без икакве ознаке, обе је гравирао A. PATEY.
Када је реч о ковањима из 1920. и 1925. године, треба напоменути да су
француске ковнице имале обичај да кују и пробне комаде, неку врсту
узорака и у другим металима.У складу са одредбама Латинске уније у
Паризу је 1927. године ковано 1000 златника од 20 динара са ознаком
1925. године.20 (кат. бр. 6) Гравер је био A. PATEY, а испод његовог
имена, на аверсу златника стоји његов знак док су на реверсу ознаке
ковнице - рог изобиља и главног гравера - бакља.
МЕТАЛНИ НОВАЦ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
PERCY METCALFE, је био гравер новца из 1931. године, који је
кован у Паризу, Лондону и Београду. У Краљевској ковници у Лондону
отковано је 16 000 000 примерака од 10 динара, без посебних ознака,
тежине 7 грама. Исти апоен, кован је и у Паризу, са ознакама у тиражу
од 4 000 000 комада. Главни гравер париске ковнице од 1931-1938 био
је LUCIEN BAZOR, а његов знак „крило птице“, налази се на десној
страни аверса.Новац од 20 динара тежине 14 грама, кован је у Београду
у ковници акционарској друштва 1932. године у 11 000 000 и 1933.
године 1 500 000 комада. Обе ове номинале су урађене од легуре сребра
и бакра.
Током 1933. године, искован је новац од 50 динара, од сребра,
тежине 22 грама, са ознаком 1932. године (кат. бр. 8). Ковања у Београду,
са ознаком ковнице „КОВНИЦА“ А.Д. и Лондон, без ознаке ковнице, по
5 000 000 комада, гравери су били RICHARD PLSCHT који је гравирао
аверс и JOSEPH PRINZ који је гравирао реверс, са утиснутим натписом
на ободу „БОГ ЧУВА ЈУГОСЛАВИЈУ“.

И. Вучићевић - С. Новаковић, Ковања и ковнице нашег новца 1868-1938, Нумизматичар
бр. 8, Београд 1985, 99.
20
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У ковници акционарског друштва, кована је и серија новца
из 1938. године.Урађено је седам номиналних вредности, а гравер је
био FRANO DINČIĆ. Примерци до 25 пара, ковани су од бакра, са
перфорацијом у средини. Примерци од 50 пара,1 и 2 динара, урађени
су од легуре бакра и алуминијума, а примерци од 10 динара, урађени су
од никла. Апоени од 20 и 50 динара, ковани су од сребра са утиснутим
натписом на ободу „БОГ ЧУВА ЈУГОСЛАВИЈУ“.
Постоје примерци од 2 динара, са већом и мањом круном на
аверсу, али су релативно ређи примерци са мањом круном.
Апоени од 50 пара, 1 и 2 динара код којих аверс у односу на реверс
није окренут за 180° су веома ретки. Последња емисија металног новца
из 1938. године, у Краљевини Југославији, комплетно је реализована.
Нумизматичка збирка Народног музеја поседује све примерке металног
новца кованог током током 1938. године (кат. бр. 9-15).
Посматрајући југословенски метални новац: његов изглед,
идејна решења уметника и гравера, тираж - стиче се утисак да сви ти
примерци носе својеврстан печат одређеног национално - историјског
тренутка, тј. да адекватно одражавају прилике, културни и технички
ниво времена у којем су израђени.
ЗЛАТНИЦИ КОВАНИ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ
По Правилнику о ковању новца од 18. новембра 1924.године,
кован је први златник у Краљевини СХС.21 Био је то златник од 20
динара „Александор“, (кат. бр. 6), тежине и финоће као и „наполеондор“
са ознаком године 1925.
Следећи дукат кован је 1931.године, номиналне вредности 1
дукат, тежине 3,49. гр. и 1932. и 1933. године у вредности 4 дуката. Ове
примерке златника збирка не поседује.

Правилник о ковању Народног златног новца, Службене новине 29.11.1924. године,
бр.275, тач. LVI.
21
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ПАПИРНЕ НОВЧАНИЦЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
За разлику од југословенског металног новца, који су скоро
искључиво дизајнирали странци, папирни новац креирали су српски
уметници. Хронолошким редом, били су то:Ђура Јакшић, Ђорђе Крстић,
Бета Вукановић, Паја Јовановић, Васа Поморишац, Омер Мујаџић итд.
Папирне новчаница погодније су за уметнички израз од металног новчића, пре свега због веће димензије (банкноте су пре сто до
стопедесет година биле много већег формата него данас). Новчанице
привилеговане Народне банке Краљевине Србије и њене касније
наследнице, Народне банке Краљевине Југославије припадају тзв.
школи француског дизајна банкнота, а израђене су на квалитетном
филигранском папиру (са воденим жигом - најчешће - глава владара).
Уметници су имали посебан задатак да детаљно изведеним цртежима
са мноштвом ликовних елемената као и композицијама боја допринесу
сигурности новчанице и већем степену заштите од фалсификовања.
Централна банка ангажовала је највеће уметнике свога доба за
реализацију овако сложених ликовних решења, строго функционална,
у оквиру пројектног задатка и са обавезним елементима једне банкноте.
Након Првог светског рата и привременог издања папирног
новца Министарства финансија Краљевства СХС, нова „стална“
десетодинарка (са датумом издања 1920. године) стигла је из Америке
од познате AMERICAN BANK NOTE COMPANY који су уступили своју
резервну новчаницу са вињетом човека који окреће точак и то постаје
најраспрострањенија новчаница у апоенима од десет динара.У народу
је позната изрека “а динар је велик као точак“. Датум на овој новчаници
је 1. новембар 1920. године, емитована је 5. августа 1922. Године, а из
оптицаја је повучена 1928. године.То је једина југословенска новчаница
израђена у карактеристичном доларском стилу, а до пуштања у рад
Завода за израду новчаница 1930. године године, све касније новчанице
израђиване су у Паризу код BANQ DE FRANCE, са којом је краљевина
имала посебне односе сарадње и пријатељства.
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Банкнота од 10 динара од 1.новембра 1920. Точак

Следећа папирна новчаница била је нови тип од 10 динара са
датумом издања 26. мај 1926. године. Ову банкноту, произвели су
француски уметници и гравери и веома је извесно да их је инспирисало
дело једног српског вајара: на наранџастој новчаници доминира глава
младе жене са ловоровим венцем (исти мотив је и на воденом жигу,
само из профила), која са великом извесношћу представља бронзано
попрсје „Србија“. Ова скулптура је заправо детаљ Споменика косовским
јунацима у Крушевцу, рад Ђорђа Јовановића, најзначајнијег српског
скулптора с краја XIX века.
Када је Краљевина СХС променила име у Краљевина Југославија 1929. године, емисиона активност Централне банке тридесетих
година XX века, наставља се у условима економског напретка земље,
интензивније спољнополитичке и финансијске сарадње са иностранством, смањења државног дуга код Народне банке и стабилизацијом
јавних финансија.
На првим новчаницама од 10 и 100 динара измењен је само
назив издавача, а за апоен од 1000 динара, израђен је потпуно нови тип
новчаница (у оптицају су се појавили фалсификати хиљадарке из 1920.
године). Новчаница са датумом 1. XII 1931. (годишњица проглашења
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Краљевине СХС) пуштена у оптицај 1. јануара 1933. године, била је у
оптицају до окупације 1941. године.

Идејно решшење ове новчанице од 1000 динара 1931. (61 х 137мм)
израдио је Паја Јовановић

Ради лакшег новчаног промета, у оптицај је пуштена новчаница
од 500 динара 1. јануара 1937. године, са датумом издања 6. септембар
1935. (рођендан младог краља Петра II). Цртеж је израдио сликар Омер
Мујаџић. Овај сликар радио је цртеже за новчанице и после Другог
светског рата. Академски сликар Васа Поморишац реализовао је цртеж
за новчаницу од 100 динара са датумом издања 15. јула 1934. године.
На свим југословенским папирним новчаницама представљене су
композиције надахнуте националном историјом на којима доминира
портрет владара, номинална вредност и сигурносни елементи.
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Новчаница од 500 динара од 6. септембра 1935. године

Народна банка је ангажовањем великих сликара на дизајнирању
југословенских новчаница обезбедила врхунску професионалност
и реализацију емисионих послова и тако, као национална установа
превазишла оквире економије и банкарства. Намеће се закључак, да
су предратне новчанице Краљевине Југославије најлепше банкноте
свога доба. Данашња техничка реализација, технолошки поступци на
најмодернијим машинама (које штампају табаке новчаница брзином
већом од једне секунде), не би требало да представљају ограничавајући
фактор за креативну слободу савремених уметника.
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КАТАЛОГ МЕТАЛНОГ НОВЦА КРАЉЕВИНЕ СХС И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1919-1939.

1. Десет пара, 1920.
Ав: Државни грб са круном Краљевине СХС; у оквиру, круг од ситних
тачкица на периферији самог новца,.
Рв: У средини номинална вредностј 10, а лево и десно, у полукругу,
ћирилицом и латиницом: ПАРА - PARA. Испод ознаке вредности: 1920,
а над означеном вредности, две састављене трубе са житом (рогови
изобиља), које дели Меркуров, двокрилни штапић.Оквир новца израђен
од ситних тачкица.
Д-20,85мм, т-3 гр.лгр-бакар и никл
2. Двадесет пет пара, 1920.
Ав: Државни грб са круном Краљевине СХС; у оквиру, круг од ситних
тачкица на периферији самог новца,
Рв: У саредини номинална вредност 25 а лево и десно, у полукругу,
ћирилицом и латиницом: ПАРА – PARA. Испод ознаке вредности:
1920, а над означеном вредности, две састављене трубе са житом (рог
изобиља), који дели Меркуров, двокрилни штапић.Оквир новца израђен
од ситних тачкица.
Д-24мм, т-7 гр, лгр-бакар и никл
3. Педесет пара, 1925.
Ав:У средини портрет краља окренут у лево, а около натпис ћирилицом:
АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Испод
сигнатура гравера A. PATEY.
Рв:У средини вредност означена бројем 50 а испод броја: ПАРА
ћирилицом и година 1925. На врху се налази краљевска круна а у кругу,
отворен венац, лево од ловоровог, а десно од храстовог лишћа.
Д-18мм. т-2,50 гр. лгр-бакар и никл.
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4. Један динар, 1925.
Ав: У средини портрет краља окренут у лево, а около натпис ћирилицом:
АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Испод
сигнатура гравера A. PATEY.
Рв: У средини вредност означена бројем 1 а испод тога: ДИНАР
ћирилицом и година 1925. На врху се налази краљевска круна а у кругу,
отворен венац,лево од ловоровог, а десно од храстовог лишћа.
Д-23мм, т -5 гр. лгр-бакар и никл
5. Два динара, 1925.
Ав: У средини портрет краља окренут у лево, около натпис ћирилицом.
АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. У крају
сигнатура гравера: A. PATEY.
Рв: У средини вредност означена бројем 2 а испод тога: ДИНАР
ћирилицом и година 1925. На врху се налази краљевска круна а у кругу,
отворен венац, лево од ловоровог, а десно од храстовог лишћа.
Д-27 мм, т-10 гр. лгр-бакар и никл
Апоени од 3-5, ковани су у Паризу и носе сигнатуре ковнице на реверсу
у поткрају лево и у облику ситне сломљене цртице. Напоменула бих
да постоје примерци ковани у апоенима од 50 пара, и 1 и 2 динара без
означене париске ковнице на реверсу. Они су ковани у Београду.
6. Двадесет динара, 1925.
Ав: Усредини портрет краља окренут у лево, а около натпис ћирилицом:
АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА.
Рв: У средини вредност означена бројем 20, а испод броја, DINARA
латиницом и година 1925. На врху се налази краљевска круна а у кругу,
отворен венац, лево од ловоровог, а десно од храстовог листа.
Д- 21мм,т-6,45 гр. лгр. злато.
Министарство финансија је било овлашћено да кује 1 000 000 комада
златника по 20 динара, али је познато да је ковано врло мало. Златници
су ковани у Београду.
Овим је завршено ковање под насловом КРАЉЕВИНА СРБА
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА, односно АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБА
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ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Следећа емисија кованог новца носи наслов
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА, односно АЛЕКСАНДАР I КРАЉ
ЈУГОСЛАВИЈЕ.
7. Десет динара, 1931.
Ав:У средини портрет краља окренут у лево, около натпис ћирилицом:
АЛЕКСАНДАР I КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ.
Рв: У средини грб краљевине, с леве стране бр19, а с десне стране
31.Испод грба је вредност означена 10 DINARA латиницом.
Д-25 мм, т-7 гр. сребро
8. Педесет динара, 1932.
Ав: У средини портрет краља, окренут у лево, а около натпис ћирилицом:
АЛЕКСАНДАР КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ, испод краљевог врата ознака
ковнице А.Д.
Рв: У средини грб Краљевине Југославије: с леве стзране број 19, а с
десне 32. Испод грба је вредност означена 50 ДИНАРА ћирилицом..
Д-36 мм, т-22 гр, сребро
9. Двадесет пет пара, 1938.
Ав: У средини монете перфорација пречника 4мм; около перфорације
ловоров венац, на врху круна, а около венца натпис: КРАЉЕВИНА
ЈУГОСЛАВИЈА.
Рв: У средини перфорациј. Над отвором; ознака вредности 25, испод
отвора натпис PARA латиницом и година издања 1938. С леве и десне
стране орнамент.
Д-20мм, т-2,50 гр. лгр.бакар-алуминијум
10. Један динар, 1938.
Ав: У средини краљевска круна, а около натпис ћирилицом:
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
Рв: У средини ознака вредности 1. Испод броја натпис DINAR
латиницом. Испод натписа је година 1938. Слеве и десне стране
орнамент.
Д-21мм, т-3,5 гр. лгр-алуминијум бакар
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11. Два динара, 1938.
Ав: У средини краљевска круна, около натпис ћирилицом: КРАЉЕВИНА
ЈУГОСЛАВИЈА.
Рв: У средини ознака вредности 2. Испод броја је натпис DINARA
латиницом. Испод натписа је година 1938. С леве и десне старане је
орнамент.
Д-24,5 мм, т-3,5 гр. лгр. бакар-алуминијум
12. Два динара 1938.
Ав: У средини краљевска круна, а около натпис ћирилицом:
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА, круна је 2 мм, мања од круне на
примерку кат. бр. 11
Рв. У средини ознака вредности 2. Испод броја је натпис DINARA
латиницом.Испод натписа је година 1938. С леве и десне стране је
орнамент.
Д-24,5мм,т-5гр,лгр-бакар и алуминијум.
Ова варијанта је нешто ређа од примерака са већом круном, кт. бр. 11
13. Десет динара 1938.
Ав: Портрет краља окренут у десно, около натпис ћирилицом, ПЕТАР
II КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ. Испод врата сигнатура Ф. Динчић.
Рв: У средини вредност означена бројем 10, а испод броја: DINARA
латиницом и година 1938. На врху се налази краљевска круна а у кругу
отворен венац, лево од ловоровог, а десно од храстовог лишћа.
Д-23мм, т-5 гр. никл
14. Двадесет динара 1938.
Рв: У средини грб краљевине Југославије; с леве стране број 19, а с
десне стране 38 (година ковања). Испод грба је вредност означена 20
ДИНАРА (ћирилицом).
Д-27мм, т-9гр, сребро
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КАТАЛОГ ПАПИРНОГ НОВЦА КРАЉЕВИНЕ СХС И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1919-1939.
1. ЈЕДАН ДИНАР, 1919.
дим: 110 х77 мм, браон
2. ЈЕДАН ДИНАР - 4 КРУНЕ, 1919.
дим. 110 х77 мм, браон
3. СТО ДИНАРА, изд. 1.12.1929.
дим.170 х 101мм, љубичаста. Водени жиг Карађорђе
4. СТО ДИНАРА, изд. 1.12.1929.
дим, 170 х 101 мм, љубичаста. Водени жиг Карађорђе. Новчаница је
жигосана од стране италијанских власти. Печат је пречника 31 мм.
округао је и црне боје.У средини печата је женска фигура са уздигнутим
мачем у десној руци. Десно од ње је гирланда са три петокраке звезде.
Лево од ње, натпис „VERIFICATO“
Поред наведене, у збирци НМУ, чувају се новчанице са оваквим жигом
у апоенима од 50 динара из 1931. и 10 динара из 1939.
5. ПЕДЕСЕТ ДИНАРА, изд. 1.12.1931.
дим. 149 х 94 мм, браон. Портрет краља Александра. Водени жиг
престолонаследник Петар II.
6. ПЕДЕСЕТ ДИНАРА, изд. 1.12.1931.
дим. 149х94 мм, браон. Портрет краља Александра. Водени жиг
престолонаследник Петар II. Са печатом „VERIFICATO“
7. ПЕТ СТОТИНА ДИНАРА, изд. 6.9.1935.
дим.149х94, зелена. Портрет младог краља Петра II. Водени жиг краљ
Александар Карађорђевић
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8. ДВАДЕСЕТ ДИНАРА, 6.9.1936.
дим.137х81 мм, браон Портрет младог краља Петра II. Без воденог
жига.
9. ДЕСЕТ ДИНАРА, 6.9.1936.
дим. 128х72 мм, зелена. Портрет младог краља Петра II. Водени жиг
краља Петра I.
10. ДЕСЕТ ДИНАРА, 6.9.1936.
дим.128х72 мм, зелена. Портрет младог краља Петра II. Водени жиг
краља Петра I. Са печатом „VERIFICATO“.
11. ХИЉАДУ ДИНАРА, изд. 1.12.1931. дим. 195х126, плаво сива и
браон. На средини водени жиг - краљ Александар II.
Summary
MONETARY SYSTEM OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA
(1919-1939). THE COINS AND BANKNOTES OF THE
ABOVEMENTIONED PERIOD FROM THE NUMISMATIC
COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM
In the period from 1919 - 1939 in the Kingdom of the Serbs, Croats
and Slovenians and the Kingdom of Yugoslavia 19 denominations of regular
issue coins and 25 of banknotes in different bills were put into circulation.
This paper deals with 12 copies of coins and 11 banknotes, issued between
1919 and 1939. The collection does not have a full issue either of coins
or paper money, but despite this, they deserve attention and are valuable
material. These are mostly individual findings or specimens collected by
means of redemptions and donations.The processed banknotes are mainly
from regular issue, though the collection also has the samples of the so
called variant.
In the newly formed Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenians
in 1919, and later in the Kingdom of Yugoslavia, dinar was kept as the basic
currency. But the value of dinar, began to fall even then. The currency of
the newly formed state was the same only by its name. The stability of the
dinar corresponds to stability, or rather instability, of that time. There was
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inflation, which in the previous state had almost been non-existent. Dinar
was not hammered of silver any longer, but of nickel and banknotes were
printed in bigger denominations. Such devaluation of dinar, however, was
much less severe than what would happen in times to come.
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UDK 94(497.11-15)"1943/1944";
355.48(497.11-15)"1943/1944"
ID 210895372

Рачански крај под окупацијом
1943. и 1944. године
Апстракт: У раду су описани терор и злочин окупатора,
сарадника окупатора, четникa и партизанa у Рачанском срезу 1943. и
1944. године. Приказане су повреде Женевске конвенције, окупаторских
војника, злостављања, убиства, одвођење на принудни рад цивилног
становништва, убијање талаца, пљачка јавне и приватне имовине,
намерно разарање насеља и друге врсте пустошења која нису била у
складу са војним потребама. При композицији рада рукописа наведена
су имена жртава, датуми погибије као и извршиоци злочина. Рад је
написан хронолошким редом, сем поглавља Управна организација у
Рачанском срезу.
Кључне речи: Рачански крај, Немци, Бугари, добровољци, Српска
државна стража, четници, партизани, терор, злочин, Бајина Башта,
Пилица, Заовине, Костојевићи, Рогачица, Дрина и Тара.
ОПШТА ВОЈНОПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА 1943.
Крајем 1942. и у првој половини 1943. долази до преокрета у
позицијама зараћених страна у Другом светском рату. Јединице Црвене
армије у офанзиви нанеле су у зиму 1942 - 1943. године тешке поразе
силама Осовине. После вишемесечне стаљинградске битке немачка
VI армија на челу са фелдмаршалом фон Паулусом била је приморана
на предају. После ове победе совјетска Црвена армија није испуштала
иницијативу из својих руку све до завршетка Другог светског рата.

213

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014
др Милован Лукић

У северној Африци англоамеричке јединице су биле у сталној
офанзиви, а италијанско-немачка војска трпела је пораз за поразом.
Овим победама били су створени услови за искрцавање англоамеричких
трупа на Апенинско полуострво.
У Србији је оперативно одељење командујућег генерала 4. јануара
1943. године обавестило команданта СС полиције о формирању Српског
добровољачког корпуса. У обавештењу поред осталог пише: „На основу
наређења командујућег генерала у Србији и команданта оружаних снага
на југоистоку с дејством од 1. јануара 1943. године, формиран је од
досадашњих добровољачких одреда Српски добровољачки корпус (СДК).
Укупно бројно стање 3. 680 војника. СДК као национална јединица биће
потчињен командујућем генералу и команданту у Србији”.1
На основу споразума влада Немачке и Бугарске, 7. јануара
1943. Први бугарски окупациони корпус завршио је проширивање
окупационе зоне на западну Србију јужно од линије: Лапово-УжицеБајина Башта до реке Дрине.
Немачки командујући генерал и заповедник Србије Паул Бадер
28. фебруара је издао наредбу о квотама одмазде: „За убијеног немачког,
или бугарског војника стрељати 50, а за рањеног 25 заробљеника; за
убијено лице у служби окупаторских власти, убијене чланове српске
владе, српске руководеће службенике и официре Српске државне
страже и Српског добровољачког корпуса стрељати 10, а за рањавање
5 затвореника; за напад на објекте може се, према тежини случаја
стрељати до 100 талаца.”2
Немачке трупе су прогониле и убијале четнике, док су службе
безбедности са њима контактирале. Четници су се држали пароле да
још није време за напад на немачке војнике, говорећи да тиме спашавају
српски народ од истребљења, иако су заједно са окупатором доста
допринели да се број српских жртава знатно увећа.
Четнички покрет је током 1942. и 1943. формирао четничке
корпусе као највеће оперативне војне јединица. Корпуси су били
подељени према административно-територијалној подели. На територији Ужичког округа формирана су два четничка корпуса: Пожешки,
Зборник докумената и података о НОР - југословенских народа, том 12 књ. 3 стр. 12,
у даљем тексту: ЗБ. НОР-а
2
Хронологија ослободилачке борбе народа Југославије 1941-1945, ВИИ, Београд, 1964,
даље у тексту: Хронологија ВИИ, стр. 433
1
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који је обухатао срезове: ариљски, пожешки и црногорски и Златиборски
корпус који је обухватао срезове: златиборски, ужички и рачански.
Четничке јединице биле су формиране од једног броја људи
који су добровољно ступили у четнички покрет, док је већина њиховог
људства присилно мобилисана. Присилна мобилизација је вршена
преко команданата села, који су, уствари, били четнички војнопозадински обавештајни органи. Опасност од англоамеричког десанта на
јадранску обалу принудила је Немце да планирају уништење четничког
покрета, јер су били убеђени да ће четници подржати десант.
Једна од већих немачких акција против четника Драже Михаиловића била је операција која је вођена под шифром „Моргенлуфт” од
14. до 22. јула 1943. У немачкој команди за југоисток преовладало је
мишљење да треба наставити борбу против четника. Крајем септембра
у западној Србији дошло је до заоштравања односа немачких и
бугарских јединица са четницима. Тако су Немци били присиљени да
своју граничну заштиту, фелджандармерију и друге јединице повуку у
Ужице. Одмах затим, Немци су извели операцију „Кум”, на простору од
Ужица до Бајине Баште, 12. октобра. До краја октобра изведено је још
неколико операција против четника.
Крајем 1943. долази до постепеног приближавања окупатора и
четничког покрета, јер су Друга пролетерска и Пета крајишка бригада
избиле на границу Србије и до 10. новембра продрле у Љубиш и
Палисад.
Продор ових партизанских бригада отклониле су дотадашње
противуречности између окупатора и четника, тако да је дошло до
споразума између појединих четничких команданата и Немаца за
заједничку борбу против партизана.
Терор и злочин у рачанском крају током 1943. и 1944. године
вршили су: немачка и бугарска војска, војне јединице Српске државне
страже и Српског добровољачког корпуса као сарадници окупатора и
четници Драже Михаиловића над припадницима партизанског покрета,
и партизани над припадницима четничког покрета.
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УПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА У РАЧАНСКОМ КРАЈУ
1943. ГОДИНЕ
Управна организација у Ужичком округу спроведена је по
Уредби о административној подели земље на округе у духу инструкција добијених за рад на обнови Србије у ратним околностима. На
целој територији Србије успостављене су управне и самоуправне
области, а на предлог министра унутрашњих послова 4. маја 1942.
године доноси се Наредба у којој, поред осталог, пише: „да се српски,
добровољачки и четнички одреди ни у ком погледу не мешају у рад
управних и самоуправних власти и да се и једни и други одреди помажу
у гоњењу комунистичких и разорних елемената и чувању реда и јавне
безбедности”3
На челу српских и општинских управа водило се рачуна да се
доведу потпуно национално исправни људи, одани постојећем режиму,
а у служби свом народу.
Према административној подели округ ужички подељен је на
7 срезова, међу њима је био и рачански. Рачански срез са седиштем у
Бајиној Башти имао је 64. 898 становника.4 Према административној
подели на територији рачанског среза било је 13 општина:
1. Бајнобаштанска са средиштем у Бајиној Башти
2. Дупска са седиштем у Злодолу
3. Зарошка са седиштем у Зарожју
4. Бесеровачка са седиштем у Бесеровини
5. Костојевићка са седиштем у Костојевићима
6. Овчињска са седиштем у Овчињи
7. Пиличка са седиштем у Пилици
8. Рачанска са седиштем у Рачи
9. Солотушка са седиштем у Солотуши

Архивска грађа НМУ, Збирка докумената 1941-1945, инв. бр. 630, у даљем навођењу:
АНИУ
4
Војни архив Београда, Недићева архива К. 29, бр. рег. 55/2-1. у даљем навођењу: ВА,
Нда
3

216

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Рачански крај под окупацијом 1943. и 1944. године

10. Оклетачка са седиштем у Оклетцу
11. Растишка са седиштем у Растишту
12. Рогатичка са седиштем у Рогачици
13. Стрмовска са седиштем у Бачевцима
Преглед са именима службеника по грани и врсти управне
службе Среског начелства у Бајиној Башти:
1. Антоније М. Милачић, в. д. срески начелник, управно-канцеларијски
чиновник
2. Александар Лекић, пристав
3. Јелен И. Мишић, управно-канцеларијски чиновник
4. Вукајло М. Предић, управно-канцеларијски чиновник
5. Александар М. Митровић, писар приправник
6. Бранислав М. Новаковић, званичник, дневничар
ОРГАНИ СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Командант Српске државне страже је 14. јуна 1942. године
доставио, по указаној потреби службе, а на основу Уредбе о устројству
Српске државне страже, Наредбу свим окрузима у Србији по којој
се целокупна служба органа Српске државне страже, као и теренска
делатност четничких и добровољачких одреда у поменутим окрузима,
обједињује и уређује на следећи начин:
Устојена је Команда краљевачке области Српске државне страже
са седиштем у Краљеву на чијем је челу командант краљевачке области
која обухвата округе: краљевачки, крагујевачки, и ужички. Команданти
СДС округа, као сви подређени органи, потчињени су команданту
краљевачке области СДС у свим односима. У местима где се налазе
одреди СДС, командир страже је уједно и командант места. Уколико се
у једном месту налази команда српске граничне страже команданту ове
страже припада функција команданта места. Четнички и добровољачки
одреди могу именовати команданте места само у оним местима где не
постоје одреди Српске државне страже. Овим одредима је забрањено
свако мешање у послове српске управе. Они се сматрају органима
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српске владе и као такви имају обавезу да спроводе одлуке српске владе
без личне користи и политике.5
Српска државна стража у свом саставу имала је све три врсте
својих одреда: Одред градске страже, Одред пољске страже и Одред
граничне страже.
Одред Српске државне пољске страже са успостављеним
пољским станицама на територији Среза рачанског: Бајина Башта,
пољска стража СДС која обухвата општине: Бајину Башту, Рачу и
Солотушу са шест органа СДС. Перућац, пољска стража СДС, која
обухвата општине: Растиште, Заовине и Бесеровину са шест органа
СДС. Рогачица, пољска станица СДС, која обухвата општине: Рогачица,
Зарожје и Костојевиће са пет органа СДС. Стрмово-Бачевци, пољска
станица СДС, која обухвата општине: Стрмово, Оклетац и Овчиње са
шест органа СДС. Дуб, пољска станица СДС, која обухвата општине
Дуб и Пилицу са пет органа СДС.6
Командни кадар СДПС чинили су: командант друге класе
Беволад Божовствовски и капетан друге класе Драгољуб Тошић.
Одред Српске државне граничне страже у рачанском срезу чинио
је Српски гранични одред Бајина Башта 220 подофицира и стражара.
Људство је било распоређено по станичним одељењима:
Српски гранични одред среза рачанског 10
Гранични одред станично одељење Бачевци 30
Гранично станично одељење Рогачица 37
Гранично станично одељење Бајина Башта 49
Гранично станично одељење Перућац 30
Гранично станично одељење Растиште-Дервента 35
Гранично станично одељење Заовине 32
Командни кадар среског граничног одреда: Капетан друге класе
Лазар Ј. Рогић, командир одреда, поручник Љубомир Ђ. Мркоњић,
водник четвртог вода, потпоручник Обрен Т. Кнежевић, водник другог
вода, потпоручник Дана С. Мандић, водник првог вода и потпоручник
Војислав М. Мишчевић, водник трећег вода.

5
6

АНМУ, Збирка докумената 1941-1945. инв. бр. 663
НМУ, Збирка докумената 1941-1945, инв. бр. 664
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Поред наведених оружаних јединица, оружане формације под
командом генерала Милана Недића биле су: жандармеријске јединице и
полицијски службеници, четници Косте Пећанца, српске добровољачке
јединице (Димитрија Љотића) и легализовани четници.
Према запажању и општем утиску окружног начелника Манојла
Кораћа: „Мали је број међу њима честитих, физички здравих и способних
на које би се могло са сигурношћу рачунати и на њих потпуно ослонити.
Већи је број оних који се налазе у редовима СДС и СДК ради прехране и
надлежности. Ови људи, са веома малим бројем изузетака, нису прави
борци да по цену живота изврше онај задатак какав се замишљао при
организацији”.7
Војну власт у рачанском срезу имала је Српска државна стража,
добровољци, немачке и бугарске посаде. Командант добровољаца био
је фолксдојчер Пуби Лаутнер (Милош Војновић), који је са својом
пратњом крстарио по селима рачанског и околних срезова. Срески
начелник је и даље био омрзнути Антоније Милачић, а по селима су
вршљали четници. Половином 1943. године „одметнуо се у четнике
начелник А. Милачић да би са својом четничком групом завео страшан
терор над становништвом северног дела среза, и при боравку четника
у Бајиној Башти од 29. септембра до 13. октобра. Општинске управе
по селима држали су четници под својом контролом. У већини места
имали су своје људе, а често и одлучујући утицај у њима. У том периоду
може се говорити о недићевско-четничким органима власти на сеоском
подручју.”8
ПРИВРЕДА, ЗДРАВСТВО И ПРОСВЕТА
Председник српске владе генерал Милан Недић,издао је Наредбу
о планској диригованој пољопривредној производњи за 1943. годину.
Према Уредби Министарства пољопривреде главни и једини задатак је
да се српском народу осигура храна. Онај ко је имао земљиште морао је
засадити и обрадити целокупну површину, сматрајући то као најсветлију
дужност „јер се радило о спасу српског народа” По саопштеној Наредби

ВА, Нда, К. 29, бр. рег. 55/-2
др Живота Марковић, Народноослободилачки покрет у ужичком округу 1942-1944. и
борба за ослобођење, Ужице, 2010, стр. 24
7
8
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сваки пољопривредник морао је сејати и обрађивати све оне културе
које су прописане Наредбом, а то су: кромпир, пасуљ, јечам, овас,
пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, шећерна репа, конопља, лук, купус,
грашак, боранија, паприка, парадајиз, спанаћ, зелен и друго.
Поред житарица и поврћа у рачанском крају било је развијено
воћарство,од кога је најчешће гајена шљива, која се користила за
прављење пекмеза, сушила, а највише прерађивала у ракију. Поред
ракије рачански крај је производио и велике количине дувана.
Сточарство је било извор прихода и рада сваког домаћинства.
Обавеза је била сваког земљорадника да гаји стоку, да омогућава
оплодњу, повећава бројно стање стоке и живине.
Планирана јесења сетва 1943. године у рачанском крају није се
одвијала по плану из разлога што је људска и сточна радна снага била
заузета на радовима за потребе немачке војске у сечи и вучи дрвета,у
превозу сена и превозу воћа. Поред наведеног, један број људи био је
послат на рад у Борски и Лисански рудник.
У случају неизвршења Наредбе и плана пољопривредне производње и органи власти којима је било поверено спровођење планске
пољопривредне производње, биће кажњени „сви новчаном казном од
200 до 500 динара, а у тежим случајевима и бесплатним принудним
радом од 5 до 60 дана.”9
У Рачанском срезу постојала је служба исхране и откупа прехрамбених производа. Разрез на прикупљању приноса за род жетве 1943.
показује следеће стање: пшенице 85.000 кг, јечма 18.000 кг, ражи 67.000
кг, овса 109.000 кг, кукуруза 2.040.000 кг, кромпира 40.000 кг и пасуља
20.000 кг. Према разрезаној квоти Срез рачански је био у обавези да
недељно врши испоруку крупне и ситне стоке. Испорука стоке служила
је у првом реду за потребе немачке војске, а на другом месту за потребе
српских оружаних јединица и за српско цивилно становништво по
градовима. Снадбевање шећером, уљем и сољу било је отежано.
У рачанском срезу била је организована шумарска служба
за приватне и државне шуме са потребним бројем квалификованог
шумарског стручног особља. Поједини команданти четничких јединица
давали су објаве за сечу дрвета свакоме ко им се за сечу пријави не
обавештавајући о овоме надлежне шумске власти.10
9

ВА,Нда, К. 29, 27/7-3
НМУ, Збирка докумената 1941-1945, инв. бр. 631
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На подручју рачанског среза спроведена је организација надзора
цена над свим важнијим артиклима који су у промету, као и животним
намирницама које се на тржишту појављују. Контролу су вршили
цивилни контролни органи и органи привредне полиције из састава
Српске државне страже.
Санитетско - хигијенска служба одвијала се преко среске болнице
у Бајиној Башти. Забележена је појава пегавог тифуса, коју су у рачански
крај пренеле српске избеглице из Босне, бежећи од усташког ножа.
Захваљујући помоћи у знатном броју лекарског и помоћног особља
успели су да ову болест спрече у даљем ширењу. Другихих заразних
болести као дифтерије и пегавог тифуса било је само појединачно у
засеоку Јоксићи села Злодола.
У основне школе у рачанском срезу било је уписано 2.620
ученика, од којих 430 није похађало наставу. У срезу је било 26
народних школа са 55 одељења и једно забавиште са 2 одељења. Нису
радила 22 одељења због недостатка учитеља. У свим школама је радило
32 учитеља, а недостајало је још 23 наставника.11 Сеоска деца, посебно
мушка, већином су редовно похађали наставу за разлику од женске која
су изостајала. У зимским данима запажено је изостајање и мушке деце,
због лоше обуће и удаљености школе од куће више километара.
ТЕРОР И ЗЛОЧИН У РАЧАНСКОМ КРАЈУ 1943.
Капетан Златиборског четничког корпуса капетан Милорад
Митић почетком јануара извештава четничку Врховну команду да на
територији корпуса има комуниста који су се притајили, али им се
припрема ликвидација, као и свих оних на које се може посумњати да
би покушали бекство у шуму.„Прва партија треба да буде ликвидирана
између 20-28. текућег месеца... Предвиђа се уништење и последње клице
комуниста пре момента акције, те ми неће бити потребно да их у том
моменту савлађујем”.12

11
12

ВА, Нда, К. 29, 12/2
ВА, Четничка архива, Златиборски корпус, К. 30 бр. рег. 4/2 у даљем тексту: ВА, Ча.
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Док су се четници бавили откривањем припадника партизанског
покрета, немачки војници су стрељали у Ужичком затвору 17. јануара
Илић Саватија, земљорадника из Придола, бившег борца Друге
рачанске партизанске чете.
Немачки војници и припадници Српске државне страже 9.
фебруара ухапсили су у Вишесави Обрадина Визовића, столарског
радиника и Благоја Павловића земљорадника, бивше борце партизанског покрета, који су отерани у Немачку на принудни рад где су остали
до завршетка рата.13
Да би застрашили становништво рачанског краја немачки војници
су 14. фебруара ухапсили 8 сељака из села Вишесаве. Три дана касније
бугарски војници су на путу Бајина Башта -Ужице убили Радована
Максимовића, земљорадника из Заглавка. Петнаестог марта четници су
у Зарожју убили Милутина Вукосављевића, земљорадника и Радинку
Вукосављевић домаћицу, због илегалног рада за партизански покрет.14
Из исто, разлога немачки војници убили су Живорада Филиповића,
земљорадника из Бесеровине и Страјина Михаиловића, земљорадника
из Црвице.
Командујући генерал у Србији 3. априла 1943. године издао је
упуство, за одмазду у случају напада на окупаторске војнике и оружане
српске снаге, о спаљивању насеља и кућа. У упутству поред осталог
пише:
„1. Спаљивање зграда у току борбених акција сме се вршити само
по наређењу неког официра;
2. Накнадно спаљивање кућа после борби је репресивна мера. Она
је повезана са одобрењем надлежних команданата. Ни у ком случају
се не смеју бесмислено спаљивати читава села кад су утврђене куће
помагача бандита, или криваца. У том случају спалити само њихове
куће;
3. Пре спаљивања специјални одреди треба да обезбеде сва
привредна добра и залихе и касније спроведу погодно коришћење. По
сваку цену се мора избећи остављање утиска пљачке. Становништву
и месним српским властима треба указати на изразито казнени
карактер предузете мере;
13
14

ВА, Нда,К,22,3-1
Г. Шкоро, Истина је у именима, Ужице 2002,121
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4. Мушкарце из спаљених кућа треба употребити као таоце или
послати на рад. Они, ни у ком случају, не смеју као бескућници остати
у селу.”15
Припадници српског добровољачког корпуса стрељали су
Милорада Ранковића из Јакља, на путу за Сечу Реку 17. априла и
Чедомира Јевтића земљорадника из Вишесаве 25. априла 1943. због
сарадње са партизанским покретом.
У првој половини маја немачка Крајскомандантура у Ужицу
казнила је поједине општине у рачанском срезу новчаном казнном
због неупућивања радника у Борски рудник: Дуб са 350. 000 динара,
Пилицу са 250. 000, Стрмово са 200. 000, Зарожје са 250. 000 динара и
Костојевиће са 300 000 динара.16
Четници су заклали Димитрија Вучићевића из Оклетца 6. маја,
припадника партизанске милиције, а 10. маја заклали су 2 земљорадника Драгишу Митровића из Овчиње и Милана Перишића из
Гвосца, команданта и заменика команданта партизанске команде места
у Овчињи 1941. Дан касније заклани су у Оклетцу Живојина Ђоковића,
земљорадника, припадника партизанске милиције, а у Бачевцима Ивана
Дуњевца, пољопривредног техничара, избеглицу из Хрватске, за време
партизана чланa НОО-а у Бачевцима.17
Истог дана између села Бачеваца и Оклетца дошло је до оружаног
сукоба између четника и потерног одељења Српске државне граничне
страже из Бајине Баште и припадника Руског заштитног корпуса, с
друге стране. У овој борби рањена су два припадника руског корпуса,
док су два Руса четници заробили и одвели са собом.
Између Дуба и Заглавка 20. маја дошло је до краће борбе између
једне добровољачке чете и четника. У том сукобу после краће борбе обе
стране су одустале од даље борбе, па жртава није било.18
Четници су од 23-28. маја заклали следећа лица: У Солотуши
23. маја убили су Живојина Кнежевића, земљорадника и председника
НОО из 1941. Два дана касније заклали су у Јакљу Раденка Новаковића,
земљорадника из Костојевића, бившег партизана Прве рачанске

Зб. НОР-а, I, 5, 450.
ВА, Нда,к. 22,20/8-1
17
ВА, Нда,К. 23,3/2-1
18
ВА, Нда,К,23,3/2-1
15
16

223

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014
др Милован Лукић

партизанске чете и илегалног партијског радника и Драгољуба
Поповића, земљорадника из Костојевића, а 28. маја заклали су у селу
Љештинском Миломира Илића пекарског радника из Пилице, члана
СКОЈ-А и бившег борца Прве рачанске партизанске чете. Истог дана
добровољци су стрељали у Вишесави Чедомира Јевтића, земљорадника,
а ранили његову жену.19
У ноћ 25. маја Четврти добровољачки одред блокирао је Бајину
Башту и ухапсио поднаредника Драгутина Ђорђевића на служби у
привредној полицији одреда СДПС, среског начелника и чиновништво
среза, па и служитеље, и око 20 лица који су спроведени у централни
затвор у Ужице.20
Немачке војне власти 15. јуна стрељале су у Ужицу 20 таоца
за одмазду што су убијена два припадника СДК, и два председника
општина из Прилика и Солотуше. Сва ова лица су била у централном
затвору у Ужицу, ухапсили су их добровољци и предали немачкој
полицији,одакле су изведени на стрељање у Крчагову. Том приликом
стрељани су из рачанског среза следећа лица:
1. Обрад Благојевић, земљорадник из Злодола
2. Тихомир Ђуричић, земљорадник из Злодола
3. Александар Лекић, вд. среског начелника у Б. Башти
4. Александар Митровић, писар среског начелстав
5. Милован Митровић, земљорадник из Раче
6. Јелен Мишић, писар српског начелства
7. Вукајло Прелић, писар среског начелства.21
Немачки војници 20. јуна стрељали су Ђорђа Максимовића,
браварског радника из Дуба и Жељка Миловановића из Бајине Баште.
У ноћ између 20. и 21. јуна од стране непознатих наоружаних
људи убијени су Дамјан Благојевић и жена Јованка из Злодола, убиство
се приписивало четницима.

ВА,Нда,К, 26,27/9-1
ВА,Нда,К, 26,27/9-2
21
ВА,Нда,К, 23,12/3-6
19
20
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Истог дана четници су на Кадињачи разоружали једну патролу
СДПС из Заглавка и једног стражара одвели са собом, а остале пустили.
Четници су 24. јуна убили Вељка Чубуровића из села Костојевића, два
дана касније убили су Константина Ђурића из Заовина, партизанске
сараднике.22
Ноћу 1. јула четници су убили код његове куће Обрада
Николића,месара из Бајине Баште, дан касније у селу Вежањи,убили
су наредника Милутина Ђелебџића у служби граничног одреда
СДГС. Истог дана бугарски војници убили су у Својдругу Владислава
Глишића,земљорадника из Петриче код Сребренице, а немачки војници
у Заовинама убили су Рада Јовановића а припадници СДС стрељали су
Бајиној Башти Стјепана Лазаревића, транспортног радника.23
Због све веће несигурности на друмовима,(четници вршили
препаде),на захтев немачке војне власти Команда СДА у Ужицу
образовала је 10. јула станицу СДС на Кадињачи, јачине 20 војника
под командом једног официра. Војници ове станице контролисали су
пут Ужице-Бајина Башта, путем сталних контрола у једном и другом
правцу.
Истог дана четници су упали у затвор Среског начелства у
Бајиној Башти и са собом одвели 13 затвореника и једног стражара. Дан
касније четници су убили у Јакљу Видосаву Теофиловић, домаћицу, у
Зарожју Гвоздена Теофиловића, земљорадника из Јакља, партизанске
сараднике.
Немачки војници 13. јула убили су у Гвосцу, Давида Танасијевића,
земљорадника и Спасоја Стојића, пекарског радника из Ужица.
Ноћу између 21. и 22. Јула четници су напали гранични вод у
селу Заовинама,стражаре разоружали и одвели са собом.24
На територији општине Солотуша, 28. јула четници су на два
места напали два одељења СДПС који су пошли у село ради скупљања
радника на градњу пута Драглица -Кокин Брод,и тада заробили шест
стражара.25

ВА,Нда,К, 23,19/4-1
ВА,Нда,К, 23,12/5-1
24
ВА,Нда,К. 19. 26/6-1
25
ВА,Нда,К. 23. 43/7-1
22
23
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У исто време Крајскомандантура у Ужицу казнила је неке
општине у рачанском срезу новчаном казном због неупућивања радника
у Борски рудник: Рогачицу са 400 000 динара, Бесеровину и Овчињу са
по 300 000, Оклетац са 150 000, Стрмово са 200 000, Зарожје са 250 000,
Костојевиће са 300 000, Дуб са 350 000 и Пилицу са 250 000 динара.26
Смањењем немачких снага у Ужичком крају, доласком бугарских
јединица и порастом четничког покрета Драже Михаиловића, главни
терет у борби против партизанског покрета почињу да носе домаћи
сарадници окупатора. Међутим, и код њих се јављају први знаци колебања, напушање СДС и прелазак у четнике због све веће несигурности за
лични живот, јер су четници почели са ликвидацијом не само учесника
партизанског покрета и њихових сарадника већ и сарадника окупатора.
Оно мало Немаца што је остало у управном и политичком
апарату вршило је притисак да се што више људи пошаље из овог краја
у руднике и националну службу.
Команда СДС округа ужичког 2. августа 1943. послала је
команданту СДПС у Београд телеграм у којем је писало да су на терен
упутили све људство, па и музичаре, за обезбеђење вршидбе, али да
то није довољно, па моли да се из било које команде упуте у њихову
команду још 34 стражара. 27
Више се није могло скривати да је безбедност становништва
рачанског краја знатно угрожена. Свакодневно су четници разоружавали
и одводили припаднике СДС. Чињеница је да су одреди српске државне
страже у овом крају већ били „избушени”, односно у сваком од њих
четници су имали своје сараднике,Тако су,нпр. разоружани стражари
СДА у станици Кадињача, 3. августа, а ноћу 8. августа нападнута
је гранична стража у селу Вишесава,где је разоружано и одведено
осам стражара. Два дана касније нападнута је станица СДП страже у
Заглавку одакле су одведена два стражара. Истог дана нападнута је
станица СДП страже у Пилици и одведено је четири стражара. Ноћу
12. августа четници су после краће борбе заробили у Бајиној Башти
седам стражара и одвели их са собом. Истог дана у Заглавку четници су
убили поднаредника СДП страже Луку Ћулибрка, а из Рогачице одвели

26
27

ВА,Нда,К. 23,10/1-1
ВА,Нда,К. 32,30/18-1
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три стражара28, затим су разоружали десет стражара СДПС у Обајгори,
који су били на обезбеђењу вршалица и одвели их са собом, док је њих
шест побегло.29
У првој половини августа Окружно начелство округа ужичког извештава МУП у Београду да се стање јавне безбедности у
ужичком округу погоршало у већој мери,те се може сматрати да је
безбедност у целом округу у знатној мери угрожена. „Свакодневно
разоружавање,одвођења и убијања органа СДПС у округу довела су у
питање јавни ред и мир.”30
Немачка команда у рачанском крају вршила је притисак на
становништво да што више преда житарица што су сељаци избегавали.
Пшенице је прикупљено на пример 20% од разрезане и због тога су
немачка полиција и бугарске јединице вршила насилно одузимање
житарица,а обустављено је давање брашна и кукуруза што је довело у
питање исхрану становништва.
Приликом пљачке житарица немачки окупатори су наилазили на
све већи отпор народа који се манифестовао у спаљивању вршалица.
Због уништених вршалица намачка Крајскоманда у Ужицу у другој
половини августа је казнила Бајину Башту и Рогачицу са по 400 000
динара.31
Командујући генерал у Србији је 19. августа наредио да се при
тежим случајевима саботажа одмах примењују мере одмазде.
Четници су по селима наставили обрачуне са партизанским
борцима и њиховим симпатизерима. Тако су 4. августа убили у Јеловику
Радивоја Теића, земљорадника из Церја, бившег борца Друге рачанске
партизанске чете, у Вишесави 18. августа заклали су Милорада
Стојановића опанчара из Бајине Баште, у Црвици, 29. августа убили су
Чедомира Ђурића, радника из Бајине Баште, припадника партизанске
милиције, у јесен 1941. Два дана касније четници су заклали у
Љештанском Прокопија Васиљевића, бившег среског начелника из
Бајине Баште, који је 1941. био одборник НОО-а у Бајиној Башти.32

ВА,Нда,К. 23,42/7-1
ВА,Нда,К. 23,42/7-2
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ВА,Нда,К. 23,42/7-3
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Због злочина окупатора,добровољаца и четника, становништо
рачанског краја све више је изражавало симпатије према партизанском
покрету. Новонастала ситуација је погодовала за политички рад
и окупљање омладине, за борбу против добровољачке и четничке
разузданости. У првој половини 1943. године било је покушаја да се
успоставе везе са илегалним партијским радницима из Ваљрека. Преко
Зарожја у Добротин је стигао један илегални партијски радник из
Ваљева са надимком „Брка”. Он је покушао да успостави везе и обнови
илегални рад у овом крају, али у томе није успео јер у овом крају није
било никог ко би тај рад могао да прихвати и даље организује и развија.
Тако је овај покушај остао без резултата и све се свело на неколико
појединачних састанака и убацивање пропагандног материјала који је
„Брка” донео из Ваљева.
После њега половином августа из околине Ваљева дошла су два
илегалца са истом намером у засеок Лукићи у Злодол. Становали су
код Радоја Лукића, земљорадника. Обилазили су околне засеоке села
Злодола нудећи се као радна снага. У разговору са становништвом
величали су партизане и подстицали на отпор. Сазнавши за њихове
намере четници рачанске бригаде 30. августа отерали су их од куће
Радоја на Поникве и после саслушања убили. (Родбина погубљених је
1945. тужила Радоја да је крив партизанским властима и он је затворен
у Окружни затвор у Ужицу али, уз гаранцију Борисава Јокића,среског
начелника, и услед недостатка доказа пуштен је из затвора).33
Четници су повремено нападали мање групе немачких и бугарских
војника. То су чинили самоиницијативно локални команданти. Тако је
1. септембра 1943. Године код Бајине Баште нападнута једна немачка
патрола и том приликом је рањен један немачки војник. За одмазду
Немци су 12. септембра у Ужицу стрељали 25 талаца, међу којим су
из рачанског среза били: Будимир Јездић, земљорадник из Заовине и
Средоје Росић, земљорадник из Обајгоре.
Истог дана на четвртом километру низводно реком Дрином код
Бајине Баште четници су напали на патролу граничног одреда СДП
страже. У овом сукобу четници су убили једног граничара, а двојицу су
одвели са собом. 34 Истог дана на путу Бајина Башта-Ужице недалеко

33
34

Према казивању Радоја Лукића дата аутору рукописа 6. мал 1980.
ВА,Нда,К. 24,38/1-1
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од села Пилица нападнут је камион у коме су били припадници пољске
и граничне страже,које су четници разоружали и са собом повели.
У близини Рогачице 3. септембра четници су разоружали немачког
војника граничара, свукли му одело и пустили да оде у Рогачицу.
Четници су у Бачевцима 8. септембра напали и разоружали одељење
немачких граничара, осам војника. Војници су пуштени али без оружја.
За одмазду немачки војници су спалили седам кућа у селу. 35
На петом километру пута Бајина Башта-Ужице четници су
напали 13. септембра један немачки камион и том приликом су погинула
четири немачка војника, а седам је рањено. 36
Због тога је 17. септембра војна команда Србије наредила да
се стреља у Београду 300 присталица Драже Михаиловића. Немачка
Фелдкомандантура и припадници СДПС 15. септембра пошли су из
Бајине Баште у Перућац да врше реквизицију по селу, њих су четници
напали у Брушанском пољу, и том приликом су ранили једног Немца
и једног Србина, четници су имали једног убијеног и једног рањеног.
После тога Немци су се вратили у Бајину Башту, а њихова казнена
експедиција је по подне у Лугу опљачкала 10 домаћинстава, а у Рачи 11
домаћинстава. У истој акцији стрељали су Недељка Ракића, пензионера
из Бајине Баште, Станка Деспотовића и Радована Мијановића, док су
Чедомира Матића убацили у кућу и запалили кућу у којој је изгорео.
Истог дана четници су у општини Бесеровина напали мешовиту
немачко - српску граничну патролу. Тада су рањена два граничара. Ради
одмазде спаљено је десет кућа.37
Среско начелство среза рачанског средином септембра извештава
Окружно начелство. У извештају поред осталог пише: „На територији
среза рачанског налазе се само одреди Драже Михаиловића (и то
два одреда), један под командом Милутина-Миће Рогића, активног
гардијског поручника, а други Антонија Милачића, бившег в. д. среског
начелника среза рачанског и резервног пешадијског капетана.”
Свака од ових група има око 250 до 300 људи наоружаних
пушкама митраљезима и бомбама. Ове групе разоружавају и одводе
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припаднике СДПС и СДГС разоружавају и скидају одела окупаторских
војника и исте нападају и убијају. 38
Четници су у септембру наставили са мањим акцијама против
окупатора. Због тога је немачки крајскомандант у Ужицу 15. септембра
1943. године саопштио да ће сва она места где становништво помаже
и где се крећу шумски бандити бити кажњена. Немачка полиција из
Бајине Баште је ухапсила 23. септембра 21 лице на територији Бајине
Баште,што је унело страх у грађанство. Разлог хапшења је „гаранција
одржавања реда и мира у срезу рачанском.”39
Десет немачких и тридесет бугарских војника 26. септембра
1943. године спроводили су двадесет талаца из Бајине Баште у ужички
затрвор. Недалеко од Пилице на Панином потоку су их пресрели
четници Прве рачанске бригаде,под командом гардијског поручника
Милутина - Миће Рогића, и наредника Добросава Ордагића, тражили
су да им предају таоце, а они да продуже за Ужице. Окупатори нису
прихватили захтев четника, па су четници на њих отворили ватру. Када
је почела борба немачки војници су бацили бомбе у камион где су били
таоци, а они су их вратили у камион Немаца. Развила се жестока борба.
Немци су искакали из возила, заузимали борбене положаје, бранили
се аутоматском и митраљеском ватром. Борба је трајала од 10 до 11
часова.40
Опкољени са свих страна,без могућности одступања, уверени да
су у безизлазу, на ивици живота, Бугари су се предали. У овој борби
погинуло је седам Немаца а, три су рањена, док је тридесет бугарских
војника разоружано и одведено заједно са рањеним Немцима на Тару.
У овој борби погинула су два таоца Папић Миленко пекар и младић
Остоја Камберовић. Тешко су рањени Љубомир Кремић, командир чете
Прве рачанске четничке бригаде, родом из Растишта и таоци Будимир
Јелисавчић из Бајине Баште и Милош Симић из Обајгоре.
Због овог напада немачки крајскомандант из Ужица је издао
проглас да ће сваки дан стрељати по десет талаца у Ужицу, док се
одведени војници не врате.41
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Окружни начелник Мирко Аџић, 2. октобра известио је МУП у
Београду: „Дана 28. септембра 1943. увечер ово Начелство упутило је
аутомобил за Бајину Башту са пакетом и саопштењем Крајскоманде
о одмазди,која ће се извршити у случају да немачки и бугарски војници,
заробљени од стране бандита, не буду у остављеном року пуштени на
слободу,ради обзнане становништву среза рачанског. Аутомобил са
поменутим лицима стигао је у Бајину Башту и по предаји пакета пошао
је натраг за Ужице. У селу Пилица аутомобил су задржали бандити, као
и шофера, а Рана Остојића пустили,те је овај дошао пешице натраг у
Ужице.”42
После сукоба у општини Пилица народ Среза рачанског
суочава се са невољама, патњама, неодређеним претњама и стварним
опасностима. Живело се у вртлозима смутњи и страху. Очекивала се
освета окупатора.
Пошто су окупаторски војници напустили Б. Башту четници
Рачанске четничке бригаде на челу са Антонијем Милачићем ушли су
29. септембра 1943. године у Б. Башту. За време од 29. септембра 1943.
године до 13. октобра исти су вршили претње, шиканирање, насилно
мобилисање млађих људи и чиновништа.
У немирном и злом времену међувлашћу жртве четничког терора
су: Милан Петковић, земљорадник стар 60 година из Вишесаве, Васић
Станимир, земљорадник, стар 42 године из Вишесаве, Васа Павићевић,
трговац из Бајине Баште, стар 38 година, Нинчић Божидар, шустер,
стар 18 година из Баште, Раша Михаиловић, просјак, стар 60 година
из Солотуше, Антон Шустер, чиновник организације „ТОТ”, стар 32
године, из Бајине Баште (немачки поданик), Вукић Ђорђе, економ
Среске болнице са женом Мирјаном, Ружа Мијаиловић, домаћица
стара 22 године из Бајине Баште, Живана Стаменић, домаћица стара 22
године из Бајине Баште.43
Четници су 11. септембра заклали у Шапарима, код Рогачице
Здравка Марјановића земљорадника из Овчиње због прикривања
једног партизана. Крајем септембра четници су заклали у Љештанском
Светолика Димитријевића, трговачког помоћника из Добротина и
бившег заменика командира Прве рачанске партизанске чете. У исто
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време четници су стрељали у Добротину, Милицу Димитријевић,
домаћицу, због прикривања брата Алексе и других илегалних радника,
а у Шапарима код Рогачице заклали су Страјина Божића, земљорадника
из Овчиње.44
Против убистава био је командант Рачанске четничке бригаде
поручник Мића Рогић. Због јавног противљења убиставима и лечењу
заробљених партизана и њиховом пуштању, убио га је на превару 1.
октобра у Јабланици капетан Душан Радовић,командант Златиборског
корпуса.
Немачки и бугарски војници, да би застрашили становништво
рачанског краја, убијали су све оне који су били припадници, или
помагачи партизанског покрета, као и недужно становништво.
Немачки војници 18. септембра у Пилици убили су Милована
Радојевића, земљорадника из Рибашевине и Обрадина Павловића,
земљорадника из Солотуше.
Бугарски војници 15. септембра убили су у Придолима Драга
Марића,земљорадника. Два дана касније стрељали су у Лугу -Б. Башта
Јуја Карадаревића,поткивача, а 29. септембра убили су на Николића
брду у Пилици Обрада Аћимовића, земљорадника из Дуба.
Због четничких напада на немачке,бугарске и јединице
српске владе, од 3. до 8. октобра окупатори су спровели операцију
„Мајскобели” у Западној Србији против четника Драже Михаиловића.
У овој операцији немачки војници нису имали неких већих сукоба са
четницима, јер су избегавали борбу са окупатором, па су жртве ове
акције били сељаци са територије на којој је операција извођена.
Окружно начелство округа ужичког 6. октобра 1943. године
известило је Министарство унутрашњих послова Србије да је 3.
октобра искључена свака телефонска и телеграфска веза са среским
начелствима, да су ред и мир и јавна безбедност угрожени у толикој мери
у златиборском, црногорском и рачанском срезу, да су, услед сталних
напада четника и разоружавања СДПС и СГС, онемогућени ови органи
да врше своје дужности, па су јединице СДС повучене из ових срезова
у Ужице. Због овакве ситуације повучене су и све јединице немачке
граничне страже рачанског и златиборског среза. Поред тога, повучене
су и немачка фелджандармерија и бугарске трупе из среза рачанског.
44
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Услед оваквог стања у поменута три среза престало је свако
нормално функционисање власти, јер територије ових срезова четници
држе под својом контролом.
„Свих 30 бугарских војника који су били заробљени у борби са
четницима у Пилици враћени су без оружја у Ужице, док три Немца
нису ни до данас пуштени”.45
Пре уласка немачке казнене експедиције у Бајину Башту и околна
села 14. октобра, четници су лансирали вест да ће Немци одвести и
поубијати мушко становништво од 12 година на више и наредили су
целокупном становништву Бајине Баште да се иселе, што је и учињено.
После неколико дана становништво се постепено вратило у Бајину
Башту.46
Војноуправни командант Србије 15. октобра одобрио је да се
спале села: Рача, Солотуша, Рогачица, Пилица и Вишесава због напада
четника Прве рачанске четничке бригаде на немачку фелджандармерију
и бугарске војнике у селу Пилица 26. септембра.47
Средином октобра стигла је у рачански крај немачко-бугарска,
казнена експедиција. Имала је задатак да војном снагом сломи отпор
народа, да угуши бунт и драконски казни непослушне и непокорне.
Моторизоване колоне тенкова, борних кола и камиона крећу се главном
саобраћајницом Б. Башта-Ужице, а пешадија са више страна опкољава,
убија и пали села. у Костојевићима стрељали су Богољуба Новаковића,
земљорадника из истог села, а у Сјерчу Радомира Спасојевића, земљорадника. Једна ударна група окупаторске војске полази са положаја
Рогачица, Сјерча и Доње Црвице, наступа преко узвисина Вишесавске
планине,у колонама прелази превоје и раседе у правцу Вујића брда,
поред потока и увала, митраљира сваки сумљиви шумарак и ствара
чист терен. На уласку у засеоке Вишесаве, непријатељ се креће спорим
ходом,у стрељачком строју, са оружјем на готовс, узима таоце, пљачка,
одводи стоку, пали куће, најпре у Ђорђевићима, Јакшићима, Игњићима,
Дакићима и даље. Убрзо је Вишесава Дрином до Кика била у диму и
згариштима.

АНМУ, инв. бр. 7314
АНМУ, инв. бр. 7331
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др Венцеслав Глишић, Терор и злочин нацистичке Немачке у Србији 1941-1944, Рад,
Београд, 1970. 211
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Иста кобна судбина задесила је Пилицу и делимично Обајгору,
Рачу, Солотушу, Бајину Башту, Заовине, Растиште, Придоле, Бесеровину,
Костојевиће, Дуб, Заглавак, Црвицу и Сјерач.48
Уплашен, народ је бежао, скривао се у потоцима, јаругама и
шумама. У двориштима кућа остале су само ојађене и беспомоћне
жене. Оне су са болом и запомагањем избацивале из запаљених зграда
постељину и намештај, све што се могло спасити. Црвени пламен
ватре гутао је насеља, уздижући се ка небу, мирис гарежи и паљевина
непрестано се ширио, а попаљене зграде рушиле су се до темеља.
Увече тог трагичног и дугог дана, избегло становништво је
почело да се враћа кућама којих више није било. А живот, на прагу
зиме, се морао наставити без крова над главом, без хране у нагорелим
каменим подрумима, шталама и полусрушеним згариштима...
У олујном налету од 15. до 19. октобра казнена експедиција
туђина насилника стерљала је у Обајгори и Пилици следећа лица:
1. Радомир Савић, земљорадник из Обајгоре
2. Јован Стаменић, земљорадник из Обајгоре
3. Радиша Стаменић, земљорадник из Обајгоре
4. Јован Чолић, земљорадник из Обајгоре
5. Петар Чолић, земљорадник из Обајгоре
6. Никола Кљајић, пензионер из Обајгоре
7. Велисав Стаменић, земљорадник из Обајгоре
8. Драгиша Стаменић, земљорадник из Обајгоре
9. Драгутин Стаменић, земљорадник из Обајгоре
10. Ратко Стаменић, земљорадник из Обајгоре
11. Тодор Стаменић, земљорадник из Дбајгоре
12. Обрадин Павловић, земљорадник из Солотуше
13. Илија Митровић, земљорадник из Солотуше49

АНМУ, инв. бр. 7320
АЈ, фонд државне комисије за утврђивање злочин аокупатора и њихових помагача,
Среско повереништво бр. 1066 од 21. 09. 1945, досије 3830, даље: АЈ државна комисија
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Бугарски војници 15. октобра спалили су у Рачи манастирске
зграде и на Калуђерским Барама све што је имао манастир, зграде за
летовање, штале и сав потребни инвентар.
Истог дана спалили су У Бајиној Башти 24 домаћинстава која
су претходно опљачкали. Дан касније спалили су девет домаћинстава
у Пилици. Том приликом запалили су кућу и Љубисаву Марковићу, а
њега бацили у запаљену кућу, док су стрељали Радомира Тришића и
Стојимира Вукашиновића, земљорадника из Драксина, а у Придолима
Марић Тихомира, земљорадника из истог села, а 19. октобра стрељали
су у Дубу Јована Алексића, земљорадника из Злодола, а у Злодолу
Драгомира Вукашиновића.50
Немачки војници 22. октобра стрељали су у Обајгори Обрадина
Стевановића, земљорадника из Придола, у Добротину Драгана Алексића, земљорадника из истог места. Дан касније стрељали су у Дубу
Миленка Радојичића, земљорадника из Дуба.
Према налазима Земаљске комисије Србије за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача о злочину број 6177, између
осталог, пише:
„Казнена експедиција у селу Придолу извршила је 102 паљевине
домова мирних грађана од којих је 98 домова претходно опљачкала,9
лица је послала и интернирала у Немачку. Једно лице лишила слободе
и упутила у Бањички логор. Једно лице убила,једно лице злостављала и
једно лице лишила слободе.
Казнена експедиција у селу Растишту извршила је 40 паљевина
домова од којих је претходно 29 опљачкала и једно лице злостављала,које
је касније умрло.
У селу Заовинама казнена експедиција је извршила 60 паљевина
домова од којих су претходно 45 опљачкана и једно лице злостављала
у својој разјарености, једно дете бацила у ватру, али је оно успело
неповређено да се спасе.
У Обајгори казнена експедиција попалила је 90 домова од којих
је претходно 55 опљачкала. Злостављала је два лица и лишила слободе
три лица и упутила их у бањички логор, док је једно лице стрељала.

50

АЈ, Државна комисија, дос. бр. 2491
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У селу Вишесава казнена експедиција је попалила је 112 домова од
којих је претходно 24 опљачкала, једно лице лишила слободе и упутила
у Бањички логор.
У селу Пилици казнена експедиција је ухапсила 10 лица и исте
стрељала на месту званом „Пратњак”. После овог злочина убили су
још два лица,три лица интернирала,четири лишила слободе од којих
је једно упутила у Бањички логор и извршила 142 паљевине домова од
којих је претходно 80 опљачкала.
У селу Дубу спалила је 53 дома од којих је претходно опљачкала
32 дома, 19 лица је лишила слободе и интернирала у Бањички логор, а
затим у Немачку од којих се троје није вратило својим кућама. Четири
лица из овог села су злостављана и истовремено оштећена пљачком и
паљевином домова.
У селу Бесеровина казнена експедиција попалила је 25 домова од
којих је претходно 15 опљачкала.
У селу Заглавку бугарски војници извршили су 28 пљачки на
домовима од којих је претходно 12 опљачкано. Сем тога,три лица
лишили су слободе и упутили у Бањички логор, а касније интернирали у
Немачку и једно лице злостављали.
У селу Солотуша бугарски војници извршили су четири паљевине
и једну пљачку.
У селу Костојевићима казнена експедиција извршила је четри
паљевине са пљачком, стрељала је пет лица и то: Богољуба Новаковића,
Средоја Ђуричића,С тојимира Вукашиновића, Радисава Алексића из
Костојевића и Обрадина Стефановића из Придола, док је Ратомира
Спасојевића,земљорадника из Сијерча, претходно опљачкала, дом му
спалили и после га убила.
Казнена експедиција у селу Црвици спалила је две куће и
злостављала два лица.“ 51
После казнене експедиције од стране Немаца и Бугара поново је
успостављена власт у срезу на челу са среским начелником Милошем
Радовановићем.
Крајем октобра четници су стрељали следећа лица: Тимотија
Јовановића, земљорадника из Оклетца и Радмилу Милосављевић,
домаћицу из Церја. Петог новембра у Тмуши, између Заглавка и
51

ВА, фонд Бугарска, К. 3,3/5-37
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Јелове Горе заклали су свештеника из Дуба Ђукић Сима, избеглицу из
Височника код Скелана, у Церју су убили Владимира Миланковића,
земљорадника из Дуба. Истог дана на Добром Пољу на Тари, четници су
заклали Драгомира Љубинковића ветеринара и његову супругу Љубицу,
учитељицу из Заовина док су њену сестру Јулу Андрић,52 девојчицу
од 11 година хтели да убију из пушке. Један четник је покушао три
пута, али пушка није опалила. Исти четник извадио је каму „оборио је
девојчицу на траву и заклао.”53 Два дана касније заклали су у Зарожју
Станка Милићевић, опанчара из Црвице. У Заглавку 11. новембра
убили су Милана Панића, земљорадника из Заглавка.
Дража Михаиловић 12. новембра 1943. командантима корпуса
шаље следећу депешу: „Продужите рад на дефинитивном чишћењу
комуниста. Они не смеју постојати у Србији. Крајње је време да са тим
гадовима рашчистимо. Уништавајте све њихове симпатизере и јатаке
без милости, кад не буде њих неће моћи ни да постоје.”54
Упадом партизанских дивизија у Србију крајем 1943. године
отклоњене су постојеће противуречности и сукоби између немачких
и бугарских јединица с једне и четника с друге стране. Немци су
одједном обуставили сваку акцију против четника са мотивацијом да
су им они „заштита од надирућих црвених снага“, јер су били заузели
положаје испод немачких линија. Тако је за кратко време продора Друге
и Пете партизанске дивизије објединио све непријатељске снаге пртив
партизана и они ће се убудуће на простору ужичког краја заједнички
борити против партизанских јединица. Осим тога, дејство ових двеју
дивизија повољно је утицало на привремено смањење репресалија,
јер су окупатори и њихови сарадници највећи део својих снага
концентрисали према надирућим јединицама партизана.
Командант Златиборског корпуса капетан Душан Радовић 14.
новембра упутио је проглас народу срезова златиборског, ужичког
и рачанског у коме се народ обавештава да је „наредио мобилизацију
способних српских синова за борбу против комуниста”. Проглас се
завршава речима: “Зато сви на оружје и на своја формацијска места у
слободне српске планине.“55
ВА, нДА, к. 24,56/4-1
ИАУ, монографска грађа, бр. 237. даље ИАУ, МГ
54
Зборник НОР-а, том XIV, књ. 3 стр. 147
55
ВА, ча, К. 104,2/5
52
53
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У извештају Окружног начелства округа ужичког од 15. новембра
1943. године између осталог пише:
„Стање јавне безбедности у округу се погоршава обзиром на акцију
партизана у срезовима златиборском и рачанском, који су успели да
заузму известан број села у срезовима. Припадници Драже Михаиловћа,
ангажују све против партизана...”56
Четници су били лако разбијени и они су врло брзо прешли у
позадину окупаторских јединица, тако да се командант Златиборског
корпуса 18. новембра 1943. године, када су партизани заузели Кремна
и Вежању, нашао се са штабом у Заглавку, одакле је извештавао четнички штаб 88 о борбама.
Појава партизанских јединица у ужичком крају охрабрила је
неке њихове симпатизере да се јавно декларишу. Због тога су поједини
страдали од четничке каме, међу којима је био Мирољуб Белшић,
ученик Гимназије из Ужица, кога су четници 15. новембра заклали у
Церју.
Под притиском окупаторских, јединица српске владе и четника,
партизанска Друга и Пета дивизија, после двомесечног боравка,
напушта Србију.
Због учешћа четника у борбама против партизана, Немци су
обуставили нападе на четнике. Обавештајац Драже Михаиловића,
адвокат Ратомир Павловић, из Београда 20. децембра обавештава да
је у корпусу СДС у Београду у строго поверљивој наредби саопштено
официрима Недића да је између Немаца и четничких одреда Драже
Михаиловића у округу ужичком склопљен споразум о ненападању.
Споразум важи од 31. децембра 1943.57
Крајем децембра 1943. године немачки војници у Б. Башти,
стрељали су партизанске присталице: Радивоја Бошковића, келнера
из Заглавка, Драгомира Благојевића, наредника бивше југословенске
војске из Црвице и Светислава Стефановића, земљорадника из Стрмова.
У исто време четници су извршили убиства помагача и припадника
партизанског покрета: Михаила Васиљевића, земљорадника из Овчиње,
због прикривања једног рањеног партизана убили га у Шапарима
код Рогачице; Савку Ђокић, домаћицу из Бајине Баште, убили
56
57

ВА, Нда, К. 24,56/4-1
Зб. НОР-а Т. XIV,3,210
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у Шљивовици, због ношења одеће партизанима; Милана Јокића,
земљорадника из Растишта, и Радишу Јокића, земљорадника из
Растишта, као партизанске сараднике, убили па спалили у Растишту;
Рајмунда Милошевића, електричара из Ужица,заклали у Заглавку;
Саву Ђокић, домаћицу, убили у Рачи; Милорад Павловић, столар из
Сјерча, умро од четничких батина; Милутина Марјановића, шофера
из Овчиње; Гвозденији Вујић детету из Стремова, подносили каму под
гушу, дете добило фрас и од последица умрло; непознатог партизана
заробили и убили у Драксину; Рајка Нововића, избеглицу из Босне
убили у Придолима, а у Растишту једну партизанску болничарку.58
Четничка недела су озлојеђивала и људе који су били четничке
присталице. Више се нису знале ни мере ни границе четничког кољачког
лудила које је у овом периоду добило такве размере и облике који су
запрепашћивали и оне навикле на свакодневна зла и невоље. Због свега
тога у народу је владала потпуна несигурност и више нико није био
безбедан ни сигуран да ће сачувати живот. Разне групе и појединци
су се одметали у шуму, а Тара је била пуна наоружаних група које су
пресретале и пљачкале незаштићене људе.
Четници су по селим са општинским властима формирали
оружане страже које би дотичну општину браниле од „комуниста”,
ако би се на њеном простору појавили. Њихов рад је био прећутно
одобраван од српских власти. Општинске управе по селима држали су
четници под својом контролом. У већини места имали су своје људе, а
често и одлучујући утицај у њима.
ТЕРОР И ЗЛОЧИН У1944.
У току 1944. године у окупираној Србији дошло је до удруживања
војних јединица окупатора, сарадника окупатора и четника против
партизана који су од почетка 1944. године покушавали да продру у
Србију.
Задатак окупаторских јединица и сарадника окупатора био је да
обезбеде главне комуникације у Србији, да очувају административне,
управне и економске центре, да омогуће експлоатацију природног
богатства Србије и да спрече продор партизана из Босне и Санџака у
Србију.
58

ИАУ, картотека изгинулих 1941-1945, бр 557.
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Четнички покрет уз помоћ окупатора, успео је да у овом крају
сузбије партизански покрет и да војнички по селима загосподари
ситуацијом. Народне масе су биле све одбојније према том покрету,
нарочито после видне сарадње неких четника са окупатором и после
невиђеног терора над припадницима партизанског покрета и њиховим
сарадницима. И онај део маса који је био наклоњен и гајио неке наде
у овај покрет, деморалисао се и почео да губи сваку веру у успех тог
покрета.
И у 1944. години власт у Бајиној Башти и околним местима, све
до краја августа, имали су Српска државна стража, Бугари и нешто
Немаца. Однос окупатора према народу није се мењао на боље,у
односу на 1943. годину још се погоршао. То се манифестовало у још
већој пљачки народа, терору и злочину.
Поред окупатора, пљачке су вршили и четници. Пљачке су
добиле невиђене размере, спроводиле су се у форми свакодневних
налога да се у четнички штаб доноси новац, намирнице и друго. Ово се
изводило путем уцена и претњи и ко не би постављене задатке извршио
могао је сигурно рачунати да ће бити премлаћен, а могла га је задесити
и већа невоља.
Почетком 1944. године четнички командант капетан Борислав
Живановић наредио је да се у срезу рачанском за четнике скупи 13
милиона динара. У Бајиној Башти и околним селима овај новац је
под свакакаквим застрашивањем прикупио председник Равногорског
одбора Стојан Бешлић.
Окружно начелство округа ужичког 1. јануара извештава МУП
да се „припадници Драже Михаиловића, који су узели учешће у борби
против партизана, одржавају и надаље контакт са немачким трупама
и војним властима непосредно и преко команданта СДС у Ужицу.”59
Појава партизана у Србији приморала је сараднике окупатора да
омасове своје јединице. У вези с тим војни заповедник југоистока 12.
јануара доставио је фелд и крајскомандантима следеће наређење: „СДС
и СДК и СГС сада се појачавају. Појачање код СДС и СДК се односи
на годишта 1919 -1924. И она се извршавају, пре свега, врбовањем

АС, Извештај Окружног начелства Ужица, пов. бр. 311, од 1. јануара 1944. К. 25, ф.
15
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добровољаца, а у случају потребе и принудном регрутацијом, која се код
СДК за сада спроводи...”60
Појава партизана утицала је на расположење припадника
и симпатизера партизанског покрета. То су користили окупатори
и четници, па су убијали све оне који су имали било какве везе са
партизанским покретом.
Немачки војници 4. јануара 1944. године стрељали су Милоша З.
Тешића, обућара из Вишесаве, бившег борца Треће партизанске чете.
Десет дана касније бугарски војници у Рачи стрељали су Јован Р. Ђокића,
земљорадника и Цмиљану В. Ђокић, домаћицу из Раче, због сарадње са
партизанима. Осмог априла немачки војници стрељали су Драгутина М.
Лекића, земљорадника из Луга, симпатизера партизанског покрета. Два
дана касније четници су заклали Вељка Чучковића, земљорадника из
Луга, партизанског позадинског радника. Истог дана бугарски војници
стрељали су у Лугу Петра М. Лекића, земљорадника из Луга.61
И поред заједничке борбе окупатора и четника против партизана,
четници су повремено, нападали и на мање групе немачких и бугарских
војника. То су чинили самоиницијативно локални команданти.
У извештају среског начелника из Бајине Баште од 12. априла
1944. године Окружном начелнику у Ужицу, поред осталог пише:
„Код села Рогачице 5. априла око 17 часова нападнут је један
немачки камион, један мотоцикл са људством немачких припадника и
припадника Српске граничне страже среза Азбучковачког, Љубовије, који
су се враћали службено из Бајине Баште за Љубовију. У камиону је било
14 Немаца са једним граничним инспектором и водником граничног вода
из Љубовије и потпоручник Константиновић са 5 српских граничара.
Погинули су потпоручник Константиновић, командир СД граничне
страже среза Азбуковачког и један немачки граничар, а рањено је шест
Немаца, три теже и три лакше.
Четнички капетан Ненад Ђорђевић, родом из Шапца који је био
у камиону и био гаранција да четници неће вршити напад, рањен је и
налази се у болници у Бајиној Башти. Остали Немци и српски граничари
су разоружани. Утврђено је да су напад извршили четници капетана
Рачића којих је било око 300 људи.”62
АНМУ, инв. бр. 7385
Г. Шкоро, Истина је у именима 150-176
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ВА,Нда,К. 29,37/3-1
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Два дана касније, дошла је у Рогачицу немачка казнена
експедиција и опљачкала десет домаћинстава и спалила шест кућа, док
је становништво на време избегло не сачекавши казнену експедицију.63
При повратку казнене експедиције из Рогачице на путу за
Љубовију у близини села Дервенте 7. априла четници су напали
немачки камион и убили једног немачког официра, шест војника и
четири стражара.64
Срески начелник Рачанског среза известио је Окружног
начелника у Ужицу о догађају од 20. априла када је један немачки авион
око 9 часова кружио изнад Бајине Баште и околине. Том приликом у
селу Дервенти које је удаљено око 16 км од Бајине Баште, бачене су
три авионске бомбе на групу четника од којих су двојица погинула, а
двојица теже рањена. Рањени четници су били су пренети у државну
болницу у Бајину Башту, а одатле други дан камионом пребачени у
државну болницу у Ужице.65
Командант Златиборског четничког корпус а капетан Душан
Радовић Кондор 18. априла се жали Начелнику четничке Врховне
команде, због убиства њихових четника, да га називају у народу,
крволоком и да се у Врховној команди одомаћио израз за клање
”кондорисати”, што шкоди његовом добром имену и гласу непокорног
официра.66
Двадесетог априла четници Златиборског корпуса заклали су
у Рогачици Душана М. Мијаиловића, столарског радника из Бајине
Баште, бившег партизана Радничке партизанске чете у Бајиној Башти
за време Ужичке републике и бацили у реку Дрину.
Четници су 27. априла заробили Наталију Тешић, домаћицу
из Солотуше,партизанску болничарку и заклали је у Равнима. Дан
касније дошло је до борбе између партизана и Немаца на Малића брду
у Волујцу. Због претрпљених губитака у борби 28. априла, немачки
војници стрељали су у селу Волујцу 24 лица, међу којима су као путници
пролазници, из Рачанског среза били: Војислав Ђ. Јокић, земљорадник

АС, Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. К.
26,ф. 16
64
ВА, Нда,к. 29,37/3-1
65
ВА, Нда,к. 29,37/3-2
66
ВА, Ча, Златиборски четнички корпус,К. 30,2/6
63
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из Злодола, Обренија Ј. Јокић, домаћица из Злодола и Јован М. Панић,
земљорадник из Заглавка.67
После борбе са Немцима код Граба у рејону Кадињаче партизанске јединице. 5. дивизије наставиле су покрет према комуникацији
Ужице-Бајина Башта, коју су прешле 29. априла изјутра у рејону
Кадињаче и Заглавка и кренуле кроз Рачански срез према Повлену и
Маљену.
Поводом боравка партизана у рачанском крају срески начелник
из Бајине Баште у извештају од 15. маја 1944. године, Окружном
начелнику у Ужицу, пише:
„Дана 29. априла кроз атар општине Костојевачке наишла
је једна већа група партизана,за којима је одмах настала потера од
стране немачке и бугарске војске као и Српских државних одреда,
па је том приликом у општини био прекинут рад за време гоњења
партизана, јер службеници нису смели на посао долазити, па су у
времену од 29. априла до 6. маја упропашћена сва општинска акта
која су се налазила у општинској судници од стране партизана. За то
време,нестало је деловодног протокола, као и књиге разреза жита и
осталих спискова и потврда о предатим количинама. Ормари у којима
су се налазили списи и акти као и фиоке за сеоску пошту однети су из
суднице и исто уништени. Благајничка акта, као и књиге које су се на
столу налазиле, растурене су и упропашћене. Истога дана дошло је до
сукоба у Солотуши између СДС и партизана. У борби је учествовала
државна стража заједно са Бугарима. Партизани су натерани према
Пониквама. Приликом овог сукоба партизани су имали два мртва и
више рањених. На страни државне страже није било губитака.”68
Уочи првог маја упале су четничке тројке Златиборског четничког
корпуса у Бајину Башту и у току ноћи извели 12 лица присталица
партизанског покрета и одвели их у Штаб Златиборског четничког
корпуса у Рачи. У штабу су формално саслушани, две девојке су
пустили, а десет лица су заклали 1. маја:
1. Рајко Ј. Вилотијевић, пензионер
2. Петар И. Глишић, металски радник партизан Рачанске партизанске
чете 1941. године у Бајиној Башти.
3. Љубомир Н. Живковић, казанџија
67
68

Матична књига умрлих цркве у Дубу за 1944.
ВА, Нда, К. 29,37/3-3
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4. Вељко М. Караклић, трговачки помоћник, припадник партизанске
милиције у Бајиној Башти 1941. године
5. Спасоје Б. Ивановић,земљорадник, партизан Рачанске партизанске
чете 1941.
6. Обрад И. Милутиновић, столарски радник, партизан Рачанске
партизанске чете 1941.
7. Олга Д. Милић, ученица Женске радничке школе, члан СКОЈ-а
партизанка Радничке партизанске чете 1941. године
8. Светомир Р. Павловић, столарски радник, партизан 1. рачанске
партизанске чете 1941. године
9. Душан С. Тришић, радник припадник партизанске милиције 1941.
године
11. Катарина М. Чучковић, ученица, припадник Радничке партизанске
чете 1941. године
Поводом овог четничког злочина у Рачи, начелник Среза
рачанског 9. маја 1944. године извештава Окружног начелника:
„Неколико четничких тројки упале су 30. априла у Бајину Башту и
том приликом одвели десет лица. Сва ова лица поклана су у селу Рачи.”69
Клања припадника партизанског покрета извршили су припадници четничког покрета: Радиша Тошић, Урош Ђорђевић, Цане
Ђорђевић, Милоје Вимић, Ђорђе Лабан, наредник Милорад Жупац из
Штаба корпуса и наредник Вељко Радовић из Златиборског четничког
корпуса.70
Деветог маја четници су заклали Зорку М. Јовановић, девојку из
Луга, члана СКОЈ-а.
Пошто су партизанска Друга и Пета дивизија биле заустављене
и скоро окружене на простору Повлена и Маљена, Штаб ударне групе
петог маја наредио је да се јединице извуку из фронталне и одвоје од
непријатеља. Шестог маја почело је организовано извлачење јединица
у правцу Јелова Гора-Поникве-Тара, уз сталне борбе.
Због свега тога је штаб ударне групе дошао у ситуацију да 7.
маја увече пошаље телеграм Врховном штабу, који гласи: „Нисмо могли
извршити план пребацивања у Шумадију. Непријатељ сконцентрисао
немачку и бугарску дивизију, Недићевце, добровољце и четнике. Повукли
69
70

ВА, Нда, К. 29,37/3-4
ИАУ, МГ, бр. 263
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смо се на Тару коју морамо напустити, јер се налазимо у тешкој
ситуацији...мораћемо се наслонити на Пека (Други ударни корпус)”71
У борбама партизана и четника у рачанском крају срески
начелник Рачанског среза послао је извештај Окружном начелнику у
Ужицу, у коме поред осталог пише:
„Четници капетана Драгослава Рачића 11. и 12. маја водили су
борбу са партизанима на Љутом пољу у срезу рачанском. Партизани
су били приморани да се повуку према Тари. На страни партизана
било је погинулих и седам рањених као и заробљених. Четници су имали
једанаест мртвих, двадесет рањених и једног заробљеног.”72
Доласком партизана у рачански крај поједини припадници
партизанског покрета из 1941. године јавно су хвалили партизане.
Због тога су припаднике партизанске милиције у Оклетцу у јесен 1941.
Четници 22. маја заклали и бацили у реку Дрину:
1. Миливоја П. Ђокића, земљорадника из Оклетца
2. Жарка Р. Минића, земљорадника из Оклетца
3. Ивана Д. Минића, земљорадника из Оклетца, који је чамцем преко
Дрине превозио партизане Ваљевског партизанског одреда у Босну.
Због јавног неслагања са четничким клањем у Оклетцу, четници
су убили 29. маја у Бачевцима Миломира Цигића, службеника поште
у Бачевцима. Истог дана четници су на Златибору заклали Нталију
Рогић из Бајине Баште,партизанку Четврте крајишке бригаде, Алексу
М. Васића,земљорадника из Стрмова, партизана из 1941. године,
четници 9. јуна заклали и бацили у Дрину. Радосава С. Вукашиновића,
родом из Драксина,четници су присилно мобилисали и при покушају
бекства 13. јула убили га у селу Јабланица, на Златибору. Три дана
касније Драгољуба Лукића,земљорадника из Перућца,симпатизера
партизанског покрета, премлатили четници и од последица умро.73
Командант Златиборског корпуса капетан Душан Радовић је
често примао жалбе сељака о ружним и невојничким поступцима
појединих четника. Поред појединих пљачки имовине, десило се
неколико случајева да су се жене супроставиле пљачки појединаца, па
су неки четници тукли жене. У вези са тим Радовић је 16. јула 1944.
ВА, НОР, К. 783,12/4
ВА, НОР, К. 783,12/4
73
Г. Шкоро, Истина је у именима, 150-176
71
72

245

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014
др Милован Лукић

године издао наређење, у коме поред осталог пише: “Примио сам жалбе
да су војници тукли жене. Ово није нимало витешки и за сваку је осуду.
Наређујем да се најстрожије и под претњом смртне казне забрани и
искорени пљачка имовине, уцене и самовоље сваке врсте.74
Приликом повратка Рачанске четничке бригаде са Лима.
командант Четвртог батаљона поручник Војислав Костић пролазио
је кроз село Рачу, један дечак од шест година, не знајући која војска
пролази, певао је песму: “Ој четници, црни, врани дошли су вам црни
дани, као нама оломлани”. Костић је наредио свом пратиоцу да доведе
дечака. Пратилац је држао дете за руке, а Костић га је корбачема
немилосрдно тукао да се дечак превијао од бола.75
Поручник Симо Митровић, командант Друге рачанске четничке
бригаде, позвао је у свом прогласу од 17. јуна 1944. године све старешине
и народ Рачанског среза да га као новог команданта „свесрдно помажу
како би удруженим снагама свих нас најбоље одужили свој дуг Отаџбини,
Краљу и народу.”76
Бугарски војници 22. јула убили су Сава Д. Ђокића, земљорадника из Црвице, што се супроставио пљачки бугарских војника. Из
истог разлога немачки војници 5. августа стрељали су Будимира Ј.
Јездића, земљорадника из Заовина.
У току рата било је више покушаја усташа (Хрвата) из Босне
да пређу реку Дрину и да пљачкају и пале српска села с десне стране
Дрине. У извештају среског начелника Рачанског среза од 10. августа
1944. Окружном начелнику у Ужицу, између осталог пише:
„Петог августа око 15 часова код села Гвоздац низводно од
Бајине Баште покушали су прелаз преко реке Дрине око тридесет
усташа. Добровољци из Првог пука борбом која је трајала око 30
минута вратили су их натраг. На супротној страни прелаза помагало
им је још 20 усташа, тако да је у овом нападу учетвовало 50 усташа. На
страни добровољаца погинуо је један и један борац је лакше рањен. На
страни усташа погинуло је преко петнаест, а чамац, којим су прелазили,
потопљен је.”77

ВА, Ча, К. 31,2/41
ИАУ, МГ, Хроника Раче, 14
76
ВА, Ча, К. 31, 1/20
77
АНМУ, Збирка докумената, 1941-1944, инв. бр. 501
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Тринаестог августа четници су у Биоски стрељали Душана
М. Вукаиловића, земљорадника из Солотуше. Два дана касније
Добровољци у Сјерчу су стрељали Павла Д. Јелића, земљорадника
из Сјерча, а 28. августа четници су заклали у Трсти код Бајине Баште
Димитрија В. Караклића, земљорадника из Заовина,као партизанске
сараднике, док су немачки војници 13. септембра стрељали у Словцу,
код Лајковца, Милорада С. Милошевића као четничког сарадника.
Истог дана бугарски војници стрељали су Владислава Р. Глишића,
земљорадника из Своједруга.78
Реализујући план Врховног штаба о преношењу тежишта
војних операција из Санџака у Србију, Прва пролетерска дивизија
је 21. августа прешла Лим,код Бање,ослободила Прибој, а затим је и
реку Увац прешла 23. августа. На обали Увца и на падинама Златара
налазила се око 3. 500 четника,који су после првог сукоба натерани
на повлачење, а партизанске јединице избиле су до Краљеве воде на
Златибору. Ту су наишли на Палисаду на утврђен бугарски гарнизон.
После четвородневних жестоких борби са Бугарима на Палисаду од 23.
до 27. августа,бугарске јединице после претрпљеног великог губитка
повукле су се у Ужице. Истог дана бугарске јединице напуштају Бајину
Башту.
Док су јединице Прве пролетерске дивизије бориле против
Бугара и Немаца на Палисаду, четници су се спремали да је одбаце
са Златибора. Међутим, сви планови четника, домаћих сарадника
окупатора, Бугара и Немаца били су неоствариви, што је изазвало
одушевљење код народа ужичког краја.
Забринути због расположења народа према партизанима,
помоћник команданта Златиборског корпуса, мајор Страхиња Рогић
обишао је општине среза Рачанског: Солотушу, Рачу, Бесеровину,
Перућац, Растиште, Пилицу, Дуб и послао је извештај команданту
Златиборског корпуса, капетану Душану Радовићу, у коме поред
осталог пише: „Народ среза Рачанског је деморалисан и неактиван
према нама.”79
Већ тада поједини припадници четрничког покрета из среза
Рачанског почели су напуштати четничке јединице и бежали на планину
Тару и ту су са одбеглим четницима из околине почели стварати нову
78
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оружану групу познату под именом „зелени кадар”, који ће се касније
прикључити Ужичком партизанском одреду, као што је то урадио
командант Другог батаљона Рачанске четничке бригаде Милутин
Ђуричић са педесет четника.
Четнички командант среза Рачанског поручник Милета Селаковић у извештају упућеном команданту Златиборског корпуса Радовићу,
пише: „На планини Тари има једна велика група наоружаних љууди,
такозвани „зелени кадар”, које треба пронаћи и уништити”80
Међутим, јединице Прве пролетерске дивизије, које су наступиле
преко Златибора дошле су на Тару 30. августа. Први батаљон ове
дивизије је сутрадан преко Калуђерских бара спустио се до Бајине
Баште и сукобио се са СДС и добровољцима. Настале су тешке уличне
борбе. Добровољцима из Љубовије поподне је пристигло појачање од
око 300 људи. Пред вече су се партизани повукли изнад варошице. Борбе
су се продужиле све до 6. септембра. Ноћу између 6. и 7. септембра
добровољци и пољска стража су се повукли низ Дрину према Љубовији,
а 7. септембра изјутра један партизански батаљон ушао у Бајину Башту
без борбе, што је код народа изазвало одушевљење и радост.
После одбацивања четничких јединица са Златибора,четници су
концентрисали јаке снаге северно од Ужица око Јелове горе. У жестоким
дводневним борбама, 8. и 9. септембра 1944. године на ширем простору
Јелове горе Варде, партизанске јединице тешко су поразиле четничке
јединице и натерале их на дезорганизовано повлачење. После овог
сукоба за четнички покрет настала је тешка ситуација. Војничке снаге
су им се брзо осипале, а мобилисани четници су се враћали кућама.
Партизанске снаге, вршиле су мобилизацију у ослобођеним крајевима,
убрзо су надирале према унутрашњости Србије.
О тешком стању четничког покрета види се из депеша четничких
потпуковника Захарија Остојића и Петра Баћевића 19. септембра, који
по други пут шаљу депешу Дражи Михаиловићу, у којој поред осталог
пише: „Народ, борци и старешине после краљевог говора, 12. септембра
да се четници прикључе партизанима под њихову команду пр. М. Лукић
а због сталног уверавања да су Краљ и савезници с нама, не верују више
ништа, ни нама ни вама. Због тога је већ код већине јединица наступило
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право расуло,а сваким даном то ће бити све веће. Зар не увиђате да ће
нас народ оставити а можда и моткама терати од својих кућа.”81
Нашавши се у растројству после говора Краља Петра II да се
четници прикључе партизанском покрету у борби за ослобођење земље
од окупатора и домаћих сарадника, поједине четничке старешине виделе
су пропаст четничког покрета и нису хтеле да се боре боре против
партизана. Међу тим старешинама били су командант Другог батаљона
Рачанске четничке бригаде наредник Милутин Ђуричић82 и командир
чете, поднаредник Милојкао Лукић. Они су део четника добровољаца
лоцирали на Тари, а остали део људства отпустили кућама.
У засеоку Ђурчићима, у Злодолу наредник Милутин Ђуричић 26.
септембра 1944. године са својом претњом разоружао је комору Друге
рачанске четничке бригаде и отето оружје сакрио у засеоку Ђуричићи.
Сутрадан је у Ђуричиће дошло потерно одељење Рачанске четничке
бригаде. У кући Милутина везали су његову жену, тукли је и ошишали,
претећи да ће убити њу и децу ако не пронађу оруже. На њену срећу
пронађено је оружје и остале ствари па су четници одустали од претњи.
Тог дана поднаредник Милоје Лукић даошао је у засеок Лукићи у
Злодолу својој кући код брата Радоја, старешине домаћинства, јер им је
отац био у заробљеништву у Немачкој. Пошто се видео са женом,сином
и осталим укућанима пошао је да се види са мајком која је била на
Пониквама у колиби. На изласку из Лукића на месту званом Вровине
сусрели су га четници потерног одељења. Они су га разоружали, везали
и повели са њим још око тридесет мештана засеока Лукићи и Ђуричића
на Поникве на Шанац где је био Штаб Прве рачанске четничке бригаде.
Четнички преки суд Рачанске бригаде под командом поручника
Обрена Југовића,после саслушања Милојка донео је пресуду да се
поднаредник Милојко П. Лукић стреља „што је распустио своју четничку јединицу и напустио четнички покрет”. Стрељање је извршено
пред око 30 мештана из поменутих засеока 27. септембра 1944. године
на месту званом Шанац на Пониквама, у циљу застрашивања осталих
старешина и војних обвезника. Истог дана четници су на Локвама у
засеоку Ђуричићи заклали Станимира Ђуричића, земљорадника из
Злодола.
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Сведок овог свирепог убиства Радоје Лукић, аутору овог рукописа
је причао: “Када је четничко потерно одељење пронашло оружје и
остале ствари у близини куће Станимира и при пролазу поред његове
куће Станимир се обратио четницима зар не видите да је наш покрет
пропао, дођите да вас пошишам и обријем па идите својим кућама”...83
Увиђајући безизлазност ситуације због бекства из четничких
јединица и неодазивање на позиве за мобилизацију, Штаб Златиборског
четничког корпуса је покушао да путем принуде изврши било какву
мобилизацију људства у своје редове. Командант корпуса Душан
Радовић упутио је свим својим обвезницима проглас 29. септембра 1944.
године у коме поред осталог пише: „Известан број наших обавезника
под утицајем лажне пропаганде инернационалног комунистичког олоша
није се одазивао позиву на општу мобилизацију који смо објавили
1. септембра. Последњи пут позивам све обавезнике са територије
срезова: Ужичког, Рачанског и Златиборског да се у року од три дана
јаве с оружјем својим јединицама и да испуне дужност према Краљу и
Отаџбини. Сваки онај који и после овог позива остане код своје куће
биће забележен као издајник и злочинац коме ће се судити. Село Биоска,
Дуб и Севојно биће збрисани са лица земље ако се не одазову последњем
позиву.”84
Проглас није дао никакве резултате, јер су преостале јединице
Златиборског корпуса биле приморане на стално повлачење испред
партизана према Босни убијајући и дезертере из четничких јединица.
Четници су у Вишеграду 20. октобра заклали и бацили у реку
Дрину Недељка Г. Којадиновића, земљорадника из Заовина, а 30.
новембра у Гучи убили Милана Ј. Вуловића, сарача из Дуба, јер су
покушали бекство из четника.
Од септембра до краја децембра 1944. године ужички крај је
свакодневно био поприште оштрих борби с променљивим исходима
између партизанских јединица, које су продирале преко ове територије
дубље у унутрашњост Србије, или су се задржавале на овом простору
водећи борбе против немачких снага које су се налазиле на овом
подручју, а посебно са јаком и добро наоружаном групом армија „Е”
приликом повлачења из Грчке на север. Немачке трупе су успеле да
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се под упорном борбом и уз доста губитака повуку правцима Ужице
-Вишеград и Ужице-Бајина Башта-Љубовија. За ово време поједина
већа насеља по неколико пута су ослобађана од Немаца, преузимана уз
борбу или без ње, од четника, и више пута напуштана пред надмоћнијом
противничком снагом.
Приликом повлчења кроз Рачански срез немачки војници
убијали су недужно становништво. У Костојевићима су 18. новембра
стрељали Миленка И. Чугуровића, земљорадника из Костојевића. Два
дана касније стрељали су у Костојевићима Обрена М. Илића, радника
из Јакља. У Заовинама на Тетребици, немачки официр Шулдер Михел
из батаљона немачке Седме СС дивизије „Принц Еуген” је натерао у кућу
десет цивила, жена, деце и стараца,па је после крај врата бацио ручну
бомбу, а затим поново отворио врата и пуцао из аутоматског пиштоља.
Тада су на Тетребици, у Заовинама 25. новембра убијена следећа
лица.
1. Милан С. Ђурић, земљорадник из Заовина
2. Василије К. Јездић, земљорадник из Заовина
3. Видосава Д. Ковачевић, домаћица из Заовина
4. Милена Р. Ковачевић, домаћица из Заовина
5. Милка Р. Ковачевић, домаћица из Заовина
6. Станимир Р. Ковачевић, дете од 4 године из Заовина
7. Милена М. Марић, домаћица из Заовина
8. Милица М. Марић, кројачица из Заовина
9. Петра О. Марић, домаћица из Заовина
10. Станка В. Марић, домаћица из Заовина.85
У Дубу 1. новембра немачки војници стрељали су Веселина
Вучковића, земљорадника из Драгоља, Срез орашачки и Душана Нешића, земљорадника из Брезовац, припадника партизанског покрета.
Истога дана немачки војници су стрељали у Солотуши Љубомира Т.
Мисаиловића, земљорадника из Кремана. Дан касније стрељали су у
Стрмову Загорку Ђ. Јосиповић, домаћицу из Стрмова. Трећег децембра
немачки војници у Костојевићим стрељали су Јеротија М. Богдановића,
земљорадника из Костојевића, а дан касније стрељали су у Злодолу
Марију Ј. Деспотовић, домаћицу из Заглавка. Шестог децембра немачки
85
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војници у Гвосцу стрељали су Велисава О. Матића, земљорадника
из Гвосца, дан касније стрељали су у Злодолу Миладина Ђ. Томића,
земљорадника из Дуба. Деветог децембра немачки војници стрељали су
у Оклетцу Ђорђа М. Обрадовића, земљорадника из Оклетца. Немачки
војници 16. децембра стрељали су у Бачевцима Косту Р. Филиповића,
земљорадника из Стрмова. Истог дана стрељали су у Јакљу Грозду П.
Југовић, домаћицу из Костојевића, Зорку Милановић из Јакља и Зорку
С. Петровић из Костојевића, домаћице и Милована Н. Божић, учитеља
из Заовина.
Дан касније немачки војници су стрељали Димитрија Веизовић,
земљорадника из Вишесаве; Здравка Д. Митровића, земљорадника
из Костојевића; Бранка П. Јовановића, земљорадника из Оклетца;
Адама Р. Илића, земљорадника из Својдруга и Влајка П. Максимовића,
земљорадника из Својдруга. Истог дана усташе су пуцајући преко
Дрине убиле Митра Ј. Којића, обућара из Оклетца и Славомира С.
Митровића, земљорадника из Растишта.86
Приликом повлачења према Вишеграду, Немци су скоро стално
били нападани од партизанских јединица. На појединим секторима
непријатељ је био надмоћнији, па је често успевао да прави испаде у
оближња насеља и да их пали и уништава. Тако су Немци 20. децембра
у Вежањи спалили две кафане, школу, продавницу, задругу и још
један број зграда. Немци су тада у Вежањи нашли само једног старца
Димитрија Којадиновића, кога су спалили у кафани, чије је власник био
син Димитријев Вукадин.87
После одласка немачких јединица крајем децембра 1944. коначно
је ослобођен рачански крај. Од тада па даље развијала се разноврсна
активност у којој су учествовали сви, од најмлађих до најстаријих.
Проблеми су били многобројни и разноврсни: рашчишћавање рушевина, поправка путева и мостова, обезбеђење исхране и стварање нових
органа власти па до мобилисања нових бораца, њиховог организовања
и наоружавања до гоњења и хватања сарадника окупатора и четника.

Г. Шкоро, Истина је у именима, 150 -176
др Живота Марковић, НОП у ужичком округу 1942-1944. и борбе за ослобођење Ужица
2010,120
86
87

252

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Рачански крај под окупацијом 1943. и 1944. године

Преживљавајући многе невоље и страдања народ рачанског краја
је у току окупације прижељкивао и очекивао дан када ће се обрачунати
са онима који су служили окупатору и чинили терор и злочин. Тај дан
је дошао са слободом.
Крајем 1944. године ухапшен је у Београду и доведен у Бајину
Башту Милоје Рајаковић, познати богаташ, политички картеш и бивши
министар, где је осуђен на смрт и стрељан. У исто време ухваћен је и
Страјин Бешлић, председник општине у Б. Башти за време окупације
и председник равногорског одбора, осуђен је на смрт и стрељан, затим
Тихомир Радаљевић, осуђен на смрт и стрељан, и Милорад Алексић,бивши
школски надзорник и као истакнути сарадник окупатора изведен пред
суд, осуђен на смрт и стрељан. Радомира Живановића, полицијског
писара из Бајине Баште, стрељали су партизани 7. септембра 1944.88
Игњата Катића, земљорадника из Оклетца убили су партизани у Б.
Башти 24. октобра 1944. године,89 Радосава Јанковића, земљорадника из
Церја, убили су партизани 29. октобра 1944.90 Станислава Богдановића
из Растишта убили су партизани 7. новембра 1944.91 Бранка Новаковића,
полицијског званичника из Б. Баште стрељали су партизани у Зарожју
10. децембра 1944.92 Игњата Николића, земљорадника из Оклетца,
стрељали су партизани 12. децембра 1944.93
Две године касније од стране партизанске власти убијени су:
Вељко Бешлић, трговац из Б. Баште, Антон Миличић, срески начелник,
Будимир Јевтић, председник општине Бајине Башта за време окупације,
Бора Мрваљевић, управник Дуванске станице у Бајиној Башти и
четнички командант у Б. Башти и Милош Караклић, земљорадник
из Заовина.94 Тако су завршили они који су се за време окупације
ставили у службу окупатора и били против партизанског покрета.
Таквим поступком партизанске власти уништена је цела гарнитура
окупаторских најамника.

Бајина Башта, Београд 1969,129
ИАУ, КИ, 9066
90
ИАУ, КИ, 9657
91
ИАУ, КИ, 9670
92
ИАУ, КИ, 9199
93
ИАУ, КИ, 9686
94
ИАУ, КИ, 9122
88
89
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Summary
RAČANSKI DISTRICT UNDER OCCUPATION 1943-1944.
The policy of occupiers in Serbia during the war years of 1943 .and
1944. was based on the belief that the Serbs should be more subject to
economic exploitation, but also that any attempt of organized resistance
should be disabled.
In implementing the occupation policy in Račanski district during
the year 1943. and 1944, the German and Bulgarian troops made a brutal
showdown and retaliation against the rebels, their helpers, and often against
the innocent population. They managed to attract the pro-fascist oriented
forces to cooperate with them, as well as a part of the nationalist forces.
German fascists during the occupation used the motto „divide et imperadivide and rule”, all with the goal to direct the rebels against one another (the
Chetniks against the Partisans and vice versa), the Government›s volunteers
against the Partisans and the Chetniks, and thus prevent the formation of a
united front.
People of Račanski District were exposed to various impositions,
looting, terror and crime. During the four years of occupation in Račanski
district several thousand people were killed as the victims of the invaders,
but also as the victims of mutual conflicts between movements of different
ideological orientations.
Извори и литература
а) Не објављена архивска грађа
1. Архив Србије Београд
- Фонд Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача
2. Архив Југославије Београд
3. Војни архив Београд
- Фонд НОР-а
- Фонд Недићева архива
- Фонд четничка архива
- Фонд комисија за ратне злочине
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Рачански крај под окупацијом 1943. и 1944. године

4. Историјски архив Ужице
- Монографска грађа
- Картотека изгинулих
5. Народни музеј Ужице
- Фонд НОР-а
- Мемоарска грађа
- Збирка докумената 1941-1945.
Б) Објављена грађа и литература
Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа Том XI,књ. 3 Том XIV, књ. 3
др Венцеслав Глишић. Терор и злочин нацистичке Немачке у Србији 19411944, Рад, Београд, 1970.
др Стеван Игњић, Стојан Обрадовић и Радивоје Савић, Бајина Башта,
Београд 1969.
др Стеван Игњић, Споменица, Ужице 2008.
Др Милован Лукић, Казнена експедиција у ужичком крају 1941-1944, Ужички
зборник бр. 22, Ужице 1993
Др Живота Марковић, Народноослободилачки покрет у ужичком крају 19421944, Ужице 2010.
Хронологија ослободилачке борбе народа Југославије 1941-1945, ВИИ, Београд,
1964.
Гојко Шкоро, Истина је у именима,страдали у Другом светском рату, Ужице,
2002.
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UDK 94(497.11 Ужице)"1944";
355.48(497.11)"1944"
ID 210896396

Седамдесет година од ослобођења Ужица
(1944-2014)
Апстракт: У уводном делу рада дате су војне и политичке
прилике у Ужичком округу после повлачења партизанских јединица
са овога подручја, које је било без партизанских снага у току 1942. и
1943. године. У наставку текста обрађен је продор јединица НОВЈ
у западну Србију у другој половини 1943. и првој половини 1944. и
њихове борбе са немачком војском која се повлачила из Грчке, као и са
четничким снагама, све до коначног ослобођења. Затим формирање
Штаба и батаљона Ужичког НОП одреда, формирање органа НОП-а
и др. антифашистичких организација и преглед погинулих бораца на
територији Округа, током 1944. године.
Кључне речи: Ужички округ, ВШ НОПОЈ, НОВЈ, НОП, Ударна
група дивизија, Ужички НОП одред, Црвена армија, Група армија „Е“,
Немци, Бугари, ЈВУО, западна Србија, Краљево, Чачак, Пожега, Ужице,
Дрина, Западна Морава, Ибар, окупатор, квизлинзи, ОК КПЈ
После релативно брзог пада слободне територије Ужичке
републике и повлачења главнине партизанских снага са Врховним
штабом НОПОЈ у Санџак и источну Босну, за становништво западне
Србијe наступили су тешки дани, поготово за присталице партизанског
покрета који је у овом делу земље имао широке размере.
Повлачење руководства устанка и већине партијског чланства
са партизанским одредима, имало је негативне последице на даљи ток
Народноослободилачког покрета и антифашистичке борбе у западној
Србији. Ужички округ остао је без партизанских јединица. Покушај
враћања партијских кадрова и неких јединица реорганизованог Ужичког
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партизанског одреда, које нису ушле у састав Прве пролетерске бригаде
није имао успешан исход.1 Партијска организација била је потпуно
дезорганизована. На подручју ужичког и ариљског среза, остало је око
70-80 чланова Партије и СКОЈ-а.2 Током 1942. није постојала ни једне
партијска ћелија, ниједно руководствo, остали су само неповезани
чланови. Престали су да постоје и народноослободилачки одбори.3 Са
радом су престале и све партизанске организације и органи из периода
слободне територије.
Ужички округ имао је највише губитака у партијским кадровима,
члановима КПЈ, СКОЈ-а, НОО и другим активистима. Преостали
чланови, као и припадници и симпатизери НОП-а, нашли су се у
условима потпуне изолованости, неприпремљени за илегални рад.
Ранију слободну територију по други пут је запосео немачки
окупатор и домаћи квислинзи, љотићевци, недићевци и четници Косте
Пећанца, као и легализовани одреди Драже Михаиловића, који су ушли
у састав Недићевих оружаних снага.4
Крајем 1941. и у првој половини 1942. године развио се терор
невероватних размера, са циљем да се сломи отпор српског народа и да
се сваки покушај подизања новог устанак у корену сасече. Формирани
су преки судови и отварани нови затвори. Нико није био поштеђен
хватања, батињања, стрељања, затварања, или депортовања у радне
и концентрационе логоре на подручју Србије и широм Европе, док
су малолетна лица упућивана у Завод за преваспитавање омладине у
Смедеревској Паланци.
Њихове жртве нису биле само групе партизана које су остале на
терену, или су по задатку враћене назад, већ и сви борци, симпатизери

Окупаторско-квислиншке снаге на Златибору, у рејону Ариља, Ивањице и планине
Таре, онемогућиле су повратак јединица дотадашњег 1. и 2. батаљона Ужичког НОП
одреда, крајем децембра 1941. и током јануара 1942
2
За време слободне територије Ужичке републике било је око 500 чланова КПЈ; В.
Глишић, Ужичка република, стр. 56; Ж. Марковић, НОП У ужичком округу 1942-1944
и борбе за ослобођење, стр. 4
3
У јесен 1941. на територији Ужичког округа, било је: 83 месна и општинска одбора,
шест среских, један градски, Окружни НОО за Ужице и Главни НОО Србије; Ж.
Марковић, нав. дело, стр. 4
4
Наређење о њиховој легализацији издао је сам Дража Михаиловић, на Равној Гори,
30. новембра 1941.
1
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НОП-а, чланови њихових породица, као и они који су на било који
начин помогли покрет.
После заузимања ужичког краја, немачки војници су стрељали
826 лица, српска жанадармерија и недићевци 81, љотићевци 57, а
четници 305 лица. Од око 500 затвореника из Ужичког округа, један
број спроведено је на Бањицу, где је стрељан, док су други депортовани
у концентрационе логоре5.
Само 1942. у ужичком крају ухапшено је 1195 лица,6 а од 16.
јануара до 20. септембра 1944. кроз Централни затвор у Ужицу прошло
је 231 лице, док их је на Бањицу отерано 1400.7 У јесен 1943. спаљено
је око 300 кућа. Укупно, до краја рата спаљено је око 560 кућа и др.
објеката.8
Окупатор је регулисао спровођење свих репресивних мера, уз
помоћ домаћих сарадника, чији је крајњи циљ водио ка покоравању и
кажњавању становништва и економској експлоатацији земље. Немачка
команда у Ужицу спровела је више мера, од „чишћења терена“, преко
„узимања талаца“, до организовања казнених експедиција, заједно са
бугарским трупама, нарочито 1943.
Народ је био у страху за сопствени живот, због масовних хапшења
и суровог терора појачаног издајом домаћих квислинга, пљачком
имовине, увођењем разних намета и нареза, поскупљења животних
намирница, несташице хране и појаве глади.
Окупатор је потпуно контролисао привредни живот, заводећи
„дириговану привреду“, пљачкао и одвлачио из земље све што је могао
да однесе, од хране до рудног блага. Велики број припадника немачких
и квислиншких снага, изгнаника и избеглица, који је током 1942
растао, отежавао је и онако тешку ситуацију око организације исхране
становништва.
Све је то било праћено пропагандом широких размера, која је
лажно приказивала стање на домаћим и светским ратиштима.

Ж. Марковић, наведено дело, стр. 18,20.
Књига затвореника Централног затвора у Ужицу, Докуменат Народног музеја у
Ужицу
7
Г. Шкоро, Ужичани у концентрационом логору на Бањици, стр. 234
8
Ж. Марковић, нав. дело, стр. 23
5
6
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На реокупираној територији поново је успостављена немачка
власт. Почетком 1942. у Ужицу и Пожеги био је 737. пешадијски
пук 717. посадне дивизије, који је остао до августа 1942, када су га
сменили делови 7. СС дивизије „Принц Еуген“. Ову дивизију, јануара
1943. сменила је 9. пешадијска дивизија Првог бугарског корпуса, а
њу августа 1943. бугарска 24. пешадијска дивизија, која се повукла
крајем августа 1944.10 Ове бугарске окупационе јединице, биле су
стациониране у Ужицу, Пожеги, Ивањици, Кремни, Бајиној Башти и
дуж пруге Ужице-Вишеград.
Поред окупаторске власти, на подручју Ужичког округа, формирана је и недићевско-четничка власт. Недићева влада је поново
успоставила окружне, среске и општинске органе власти, док су четници
на терену, са општинским властима формирали оружане страже. У
Ужицу је био Љотићев 10. српски добровољачки одред, у Пожеги 3.
добровољачки одред и јединице Српског оружаног одреда (од марта
1942. Српска државна стража), са одредима градске страже, пољске
страже и граничне страже. Током 1942. и 1943. број квислиншких
јединица у ужичком крају и у самом граду знатно је повећан.
У састав Недићевих оружаних снага, ушли су и четнички одреди
Косте Пећанца. Већи део преосталих четничких одреда, од краја 1941.
Југословенска војска у отаџбини (ЈВУО), легализован је ушао у састав
Недићевих оружаних снага и стављен под немачку команду, априла
1942. Заједно са окупаторским, недићевским и љотићевским снагама
учествовали су у борби против партизанских јединица.
Дража Михаиловић је поред легализованих одреда, формирао и
један број илегалних четничких одреда,11 које окупатор није контролисао. Иако се четнички покрет изјашњавао као антиокупаторски, није
9

У Ужицу је почела са радом Крајскомандантура 847, као највиши орган окупаторске
управе наједном подручју, са војном и извршном влашћу у чијем саставу је био
АBVER, Служба безбедности SD-а и одред фелджандармерије; Група аутора, Србија
у рату и револуцији 1941-1945, стр. 170
10
Војислав Суботић, Окупаторско-квислиншке снаге у ужичком округу 1941-1945,
Ужички крај у НОР-у и револуцији, стр. 62; П. Вишњић, Друга пролетерска и Пета
ударна дивизија у ужичком крају у пролеће 1944, Ужички крај у НОР-у и револуцији
1941-1945, стр. 157.
11
У ужичком крају легализовано је више одреда Драже Михаиловић: Пожешки,
Ужичко-златиборски, Дрински и Црногорски, као и одреди у ариљском и ивањичком
крају; Ж. Марковић, нав. дело, стр. 17
9
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био спреман да предузме оружану борбу. Чекао је на победу савезника
и на „прави тренутак“ да преузме власт.
Да би у „правом тренутку“ преузео власт, Дража Михаиловић
је током 1943-1944, извршио реорганизацију четничких одреда уз
присилну мобилизацију и формирао крупне четничке јединице, најпре
бригаде, а потом и корпусе и почео да ствара прве облике управнополитичке власти - формирањем равногорских одбора, који су основани
готово у свим срезовима Ужичког округа, паралено са њима осниване
су и равногорске омладинске организације и појачане сеоске страже.12
Непрекидни терор квислинга, а нарочито четника, изненадне
акције Немаца и Бугара, свакодневна хапшења и убијања, стварали су
огромну препреку за ма какав организован рад партијских организација
и уносили страх, нарочито у срезовима ужичког и чачанског краја.
До међусобног повезивања чланова КПЈ, СКОЈ-а и учесника
НОП-а дошло је у другој половини 1942. и током 1943. године у неким
селима златиборског, рачанског и пожешког среза, а било је и контаката
и са појединим члановима моравичког, ариљског и ужичког среза.13
Покрајински комитет КПЈ за Србију покушао је у више наврата,
да преко Окружног комитета КПЈ за Чачак,14 током 1942-1943. године,
успостави везу са припадницима НОП-а и Партије у Чачку и Ужицу
ради обнове партијских ћелија. Како ти покушаји у току 1942. нису
успели, ПК је одлучио да ужички крај у партијско-политичком погледу
припоји ОК КПЈ за Чачак.15
Успостављање везе између ОК КПЈ Чачка са члановима Партије
у Ужицу, одвијало се са великим тешкоћама. Крајем 1942. преко
Среског комитета КПЈ Среза таковског успостављају се контакти са
сарадницима НОП-а у северном делу среза пожешког (у селу Дружетићи
Исто, стр. 24.
Исто, стр. 59-60.
14
Руководство ОК КПЈ за Чачак кренуло је са јединицама све до Радобуђе, али се убрзо
вратило како би наставило политички рад и обнављање оружане борбе, што није био
случај са руководством ОК КПЈ Ужичког округа; Милутин Јаковљевић, Покушај ОК
КПЈ Чачак да усапостави везу с НОП-ом ужичког краја (1942-1943), Ужички крај у
НОР-у и револуцији 1941-1945, стр. 129
15
М. Босић, Продор НОВЈ на територију западне Србије почетком 1944. и његов
утицај на обнављање и јачање НОП-а у ужичком и чачанском крају, Ужички крај у
НОР-у и револуцији 1941-1945, стр. 172-173; Ж. Марковић, Ужички округ у рату 19441945, стр. 60-62; Милутин Јаковљевић наведено дело, стр. 129
12
13
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и Богданици), који уз помоћ ОК КПЈ за Чачак стварају пунктове и
упоришта. Да би се уз помоћ СК КПЈ Среза таковског, децембра 1943.
у овим селима формирале партијске ћелије, а затим Поверенство КПЈ за
срез пожешки, које је прерасло у Срески комитет КПЈ за срез пожешки,
1944. Кад је по трећи пут обновљен и формиран Чачански партизански
одред, створени су услови за постепено активирање и међусобно
повезивање присталица НОП-а у појединим деловима ужичког краја
(пожешког, ариљског и моравичког среза).16
На некадашњој територији Ужичке републике, преживели
чланови штаба одреда, Главног штаба Србије, припадници НОП-а,
чланови Партије и СКОЈ-а, наставили су рад на окупљању бораца и
стварању партизанских група, батаљона и одреда на територијалном
принципу, нарочито од средине 1942. године, када је створен Шумадијски партизански одред, који је успео да се одржи. Већ у првој
половини 1943. партизанске групе и одреди, дејствовали су у свим
деловима Србије, сем у у ужичком крају.
ПРОДОР ЈЕДИНИЦА НОВЈ У УЖИЧКИ КРАЈ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ 1943. И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 1944.
У другој половини 1943. године Врховни штаб НОВ и ЦК КПЈ
започео је обимније војно-политичке припреме на реализацији идеје о
преношењу оперативних дејстава у Србију.
Да би убрзао развој ослободилачких снага у Србији, Врховни
штаб НОВ и ПОЈ, у августу 1943. године наредио је 2. пролетерској и 5.
крајишкој дивизији, да ослободи Лимску долину и припреми терен за
прелазак у Србију. Ова групација ударних дивизија је 26. октобра 1943.
избила на границу Србије код Вишеграда, Добруна и Рудог, а до 10.
новембра успела је да овлада планинским венцима Златара, Златибора
и Таре, вршећи притисак према Ивањици, Ариљу, Пожеги, Ужицу и
Бајиној Башти. Упоредо са борбама за Кремна, водиле су борбе са
бугарском 24. дивизијом код Мокре Горе, Шљивовице, Чајетине и
Бајине Баште. Због операције „Кугелблиц“ у Санџаку и источној Босни,

Ж. Марковић, наведено дело, стр. 60-62, 60; Милован Босић, наведено дело, стр.
173-174.

16
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ова групација се вратила назад, јер услови за стварање трајнијег
упоришта у овом делу Србије нису били још сазрели.
Кратак боравак ударне групације дивизија у Кремни и на
Златибору имао је велики морални и политички значај за становништво
ужичког краја: допринео је оживљавању НОП-а и порасту његове
популарности (поготово што је у 2. пролетерској бригади било доста
бораца из ужичког краја), активирању партијских организација,
формирању руководстава и мањих партизанских група. Већ крајем 1943.
године, 12 омладинаца и омладинки из Кремне и Мокре Горе укључио
се у партизанске редове. Појава партизанских јединица распршила је
пропаганду окупатора и колаборациониста о уништењу партизанског
покрета.
За немачког окупатора основни задатак је био да спречи
спајање јединица оперативних дивизија Врховног штаба НОВ и
ПОЈ са партизанским јединицама у Србији. Командант Југоистока и
војноуправни командант Србије, генерал Ханс Фелбер, наредио је, 29.
септембра 1943. да се градови Чачак, Пожега и Ужице морају чврсто
држати, као и пруга од Мокре Горе до Ужица.17
У другој половини 1943. десиле су се значајне промене на великим
ратним бојиштима. Црвена армија је после велике победе у Курској
бици све успешније напредовала готово на целој дужини фронта,
западни савезници су се искрцали на Сицилији и отворили фронт на
европском тлу, фашистичка Италија је капитулирала, отварање другог
фронта било је све извесније, као и победа антихитлеровске коалиције.
Крај рата се назирао.
Снаге НОВ и ПОЈ нарасле су на око 300. 000 наоружаних бораца
и биле спремна за вођење крупних операција. Ослобођени су поједини
делови Југославије и створене слободне територије. НОП је постигао
и прве значајне успехе у борби за међународну афирмацију. У Јајцу су
постављени темељи новој држави. Основан је АВНОЈ.
Већ крајем децембра 1943. и почетком јануара 1944. делови 2.
пролетерске бригаде поново су продрли у ове крајеве и водили борбу за
ослобођење Ивањице.

В. Суботић, Окупаторско-квислиншке снаге у Ужичком округу 1941-1945, Ужички
крај у НОР-у и револуцији 1941-1945, стр. 63.

17

263

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Јелена Ристановић, музејски саветник - историчар

Средином марта 1944, Ударна група 2. и 5. дивизије у походу
према југоисточном делу Србије, уз непрестане и тешке борбе, продрла
је у долину Ибра, али није успела да савлада надмоћније окупаторске,
квислиншке и четничке снаге и да се пребаци у Топлицу и Јабланицу,
и створи слободну територију. Половином априла ова групација је
продрла у западну Србију, где је водила свакодневне борбе на сектору
Повлен-Маљен, у намери да створи повољне услове за обнављање
покрета у овом делу Србије.
О успешним борбама пролетера и њиховој популарности, Дражу
Михаиловића извештава четнички официр, Милорад Митић, 28.
марта 1944, где каже „морал код наших људи у рејонима где су прошли
комунисти је много опао. Све је већа сумња у нашу снагу и снагу Немаца,
а све је већи респект према црвеним“.18
Од јесени 1943, а нарочито после продора групе ударних
дивизија у западну Србију, у току зиме и пролећа 1944. дошло је до
до веће активности илегалаца, симпатизера НОП-а и активиста на
успостављању веза са партизанским јединицама, нарочито у крајевима
кроз које су прошле ове јединице (златиборски, пожешки, ариљски
и моравички срез). Приликом спровођења принудне мобилизације,
велики број мобилисаних људи почео је да напушта четничке редове.
ВОЈНО-ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА У УЖИЧКОМ ОКРУГУ
КРАЈЕМ ЛЕТА И ПОЧЕТКОМ ЈЕСЕНИ 1944.
Средином 1944, Други светски рат ушао је у завршну фазу. После
излазка Румуније (24. августа ) и Бугарске (8. септембра 1944) из Тројног пакта, јединице Црвене армије избиле су на југословенску границу,
како би спречиле Немачку да изврши припреме за отварање Балканског
фронта. Продор крупнијих снага НОВЈ у Србију и приближавање
Црвене армије њеним границама угрозио је опстанак окупатора, који је
грчевито настојао да задржи Србију, због безбедности десног крила и
бока сопственог фронта према Црвеној армији. На западу су савезници
водили офанзивна дејства кроз Италију. Искрцавањем у Нормандији
У Ужицу је почела са радом Крајскомандантура 847, као највиши орган окупаторске
управе наједном подручју, са војном и извршном влашћу у чијем саставу је био
АBVER, Служба безбедности SD-а и одред фелджандармерије; Група аутора, Србија
у рату и револуцији 1941-1945, стр. 170
18
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(6. јуна 1944) и у Француској (15. августа) отворен је други фронт у
Европи, што је угрозило десно крило немачке војске на Балкану.
У лето 1944. У Србији се налазило око 80. 000 немачких и
преко 40. 000 бугарских војника, око 40. 000 припадника у Недићевим,
Љотићевим и белогардејским јединицама. Четничке снаге (ЈВУО) имале
су око 40. 000 људи.19 Ове квислиншко-четничке снаге биле су усмерене
према Црној Гори, Санџаку и источној Босни, да би се спречиле продор
НОВЈ у западну Србију и дубље у унутрашњост њихово спајање са
српским партизанским снагама.20 Окупатор је настојао, да западну
Србију задржи по сваку цену као коридор, ради изолације снага НОВЈ
у Србији.
Под командом Главног штаба НОВ и ПОЈ за Србију, током лета
1944. у југоисточној Србији дејствовало је 5 дивизија (21,22,23,24. и
25), на подручју Космаја, Букуље, Венчаца и Рудника 2. шумадијска
бригада и Космајски НОП одред, као и др. мање оружане групе и
упоришта у појединим крајевима, која су се могла активирати током
оружаних акција.21
Поред јединица НОВЈ, у борбама су учествовале дивизије
Црвене армије: 52, 93, 113, и 223. из 64. и 68. корпуса 57. армије у
саставу 3. украјинског фронта, ојачане артиљеријским, тенковским и
другим јединицама.22
Од почетка септембра до краја децембра 1944. у ужичком крају,
последње ослобођеном у читавој Србији, одвијале су се непрестане
борбе, због извлачења из Грчке, бројних и добро наоружаних
окупаторских снага на челу са немачком Групом армија „Е“. Главни
правац повлачења требало је да буде магистрална саобраћајница кроз
Вардарско-моравску долину према северу, али је после продора јаких
снага НОВЈ у Шумадију, рушења комуникација у долинама Јужне и
Велике Мораве, избијањем Црвене армије у источне делове Србије, а
нешто касније ослобођењем Ниша и Београда, овај правац морао да
се мења и изабере неповољнији правац повлачења: Солун - Скопље Косово Поље - Краљево - Чачак - Пожега - Ужице - Вишеград - Сарајево
- долина реке Босне, или још тежи, бочни правац: кроз албанскоСрбија у рату и револуцији 1941-1945, 322.
Ж. Марковић, Народноослободилачки покрет у ужичком округу стр. 51-52.
21
Ж. Марковић, НОП у Ужичком округу 1942-1944. и борбе за ослобођење, стр. 67.
22
Исто, стр. 67; Србија у рату и револуцији 1941-1945, стр. 364
19
20
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црногорске планине, преко Рашке, Новог Пазар, Сјенице и Пријепоља
према Босни. Те окупаторске јединице биле су веома јаке, бројне и
одлично наоружане. Имале су око 350.000 војника копнене војске,
50.000 ваздухопловаца и 40.000 морнара.23
Јединица НОВЈ под командом Главног штаба Србије, уз учешће
мањих снага Црвене армије имале су задатак, да пресеку одступницу
далеко надмоћнијем окупатору, који се борио „на живот и смрт“. Са
окупаторским снагама или рубно од њих, кроз ужички крај, повлачиле
су се на запад разне и бројне четничке групације од по неколико хиљада
људи, као и њихови разбијени делови. Са овим непријатељским снагама,
водиле су се борбе током читаве јесени са променљивом „ратном
срећом“, док су се догађаји смењивали муњевитом брзином.24
БОРБЕ У АВГУСТУ И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ СЕПТЕМБРА
У лето 1944. године створени су услови да се реализује
наредба Врховног штаба о преношењу тежишта операција Народноослободилачке војске у Србију и преласку на завршну фазу до
њеног коначног ослобођења, а потом и осталих делова Југославије.
Оперативна група дивизија (5, 7. и 17), 1. пролетерски и 12. ударни
корпус налазили су се на полазним положајима у Санџаку и источној
Босни, као и 37. и 6. пролетерска (личка) дивизија.
Продор у Србију започеле су јединице 1. пролетерске дивизије
1. пролетерског корпуса у садејству са 37. дивизијом. Јединице НОВЈ
форсирале су Лим код Прибојске Бање (21. августа), ослободила Прибој,
прешле реку Увац (23. августа), разбиле отпор четничког 4. јуришног
и Златиборског корпуса и стигле на Златибор. Покушај немачких,
бугарских и четничких јединица да одбаце 1. пролетерску дивизију
после четвородневних борби није успео. Јединице НОВЈ заузеле су
од Бугара жестоко брањени Палисад и Чајетину, продужиле ка Ужицу
и Косјерићу. Трећа крајишка бригада 1. пролетерске дивизије, од
Сирогојна преко Равни, избила је на пругу Ужице-Чачак. После борбе
Групу армија „Е“ сачињавале су: 22, 68. и 91. армијски корпус, две самосталне
команде од по две дивизије, око 35-40 самосталних батаљона и 100 обалских батерија;
Ј. Радовановић, Борбе за коначно ослобођење ужичког краја 1944, Ужички зборник
13/84, стр. 357.
24
Исто, 358.
23
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са четницима и љотићевцима, заузела је 1. септембра Пожегу, а два
дана касније Ариље. За то време, бригаде 37. дивизије зауставиле су
продор немачких снага из правца Нове Вароши и Пријепља. Избијањем
јединица 6. пролетерске дивизије на Златибор, 30. септембра, јединице
1. пролетерског корпуса овладале су пространом територијом југозападне Србије.
Почетком септембра, јединице 6. личке дивизије водећи борбу
са Немцима, љотићевцима и четницима заузеле су положаје према
Овчарско-кабларској клисури и Средњој Добрињи.25
Од 8. до 9. септембра 1944. у рејону Јеловеј Горе одиграла се
једна од највећих битака између јединица НОВЈ и четника (ЈВУО). Уз
помоћ Немаца, четници су северно од Ужица, око Јелове Горе и у ширем
рејону Пожеге- Косјерића-Варде концентрисали јаке снаге (4. јуришни
корпус, Златиборски корпус, пет бригада Церско-мајевичке групе
корпуса и 4. групу јуришних корпуса), које су према неким проценама
имале око 9.000 људи, да би после пораза на Златибору, зауставили
продор 2. пролетерске и 6. личке дивизије.
И поред јаког отпора, после дводневних тешких борби (8. и 9.
септембра), четничке „елитне јединице“ којима је командовао Дража
Михаиловић, доживеле су најтежи пораз од јединица 1. пролетерског
корпуса у чијем саставу су биле: 1. пролетерска дивизија (са 3.
крајишком бригадом, 1. пролетерском и 13. пролетерском бригадом) и
6. пролетерска дивизија (са 1. и 3. личком бригадом).
После борби, 1. пролетерски корпус избио је на Сувобор и
Маљен и ослободио Косјерић, 9. септембра, док су се дезорганизоване
четничке снаге повлачиле према Ваљеву, а Дража Михаиловић са
Врховном командом ЈВУО и Централним националним комитетом
напустио Србију и прешао у источну Босну.
У првој половини септембра наишао је нови талас јединица
НОВЈ кроз ужички крај. Штаб оперативне групе дивизија (5, 17. и
21.) издао је заповест за напад на Ужице и Пожегу и затварање правца
према Чачку, Сјеници и Новом Пазару. Задатак за напад добила је 5.
дивизија. Она је 10/11. септембар заузела Ивањицу, а 11. септембра,
у току ноћи Ариље. Током ноћи 14/15. Септембар 1, 4. и 10. крајишка
бригада извршиле су концентрични напад на Ужице, али су наишле на
25

Ј. Радовановић, Пожега у НОР-у и револуцији, стр. 583
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снажан отпор 14. пука 7. СС дивизије „Принц Еуген“. Није успео ни
напад јединица 21. дивизије и 2. пролетерске бригаде на Пожегу, 13.
септембра.
После одласка 5. дивизије на сектор Моравица-Златибор, оперисале су јединице 37. санџачке дивизије у правцу Ужица, Пожеге, Ариља,
Ивањице и према Санџаку. У рејону Мокре Горе и Кремне, 10, 11. и
14. септембра водиле су борбу са великом немачком моторизованом
колоном, дивизије „Принц Еуген“ која се пробијала од Вишеграда, преко
Мокре Горе ка Ужицу.
У ужичком крају дејствовао је и Ужички партизански одред,
са тек формираним 1. батаљоном, који је водио борбе са четницима
Златиборског корпуса, у Севојну, 15. и 17. септембра, док су неки
његови делови обављали дужност посадних јединица у ослобођеним
местима.
ФОРМИРАЊЕ УЖИЧКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
Када су у пролеће 1944, јединице 2. пролетерске и 5. крајишке
дивизије дошле у ужички крај, Покрајински комитет КПЈ за Србију,
оценио је да су се стекли услови за формирањем привременог
руководства КПЈ за ужички округ. Шестог априла, у селу Дајићима, код
Ивањице, ПК КПЈ за Србију формирао је Поверенство КПЈ за ужички
округ, чији је задатак био да ради на обнављању и оснивању партијских
и др. организација НОП-а, формирању Ужичког партизанског одреда и
на развитку народноослободилачке борбе.
Истовремено је именован и Штаб УПО у саставу: Михаило
Јелић, командант, Милорад Достанић, политички комесар и Душан
Ђурђић, заменик полит. комесара. После месец дана задржавања на
овом терену, са јединицама НОВЈ у Црну Гору, повукли су се и чланови
Окружног поверенства и Штаб Ужичког одреда. Јула 1944. у околини
Берана извршене су измене у саставу партијског и војног руководства.
Окружно поверенство је прерасло у Окружни комитет КПЈ, уместо
Светолика Лазаревића, за секретара је именован Душан Ђурђић, а
за чланове: Јован Стаматовић, Милорад Достанић, Олга Живковић и
Љубо Мијатовић. За команданта је постављен Бошко Видаковић, за
политичког комесара Милорад Достанић, а заменик полит. комесара
Љубо Мијатовић.
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У другој половини августа са 1. пролетерском дивизијом на
територију Златибора дошли су Окружни комитет КПЈ и Штаб Ужичког
НОП одреда, са задатком да у веома тешким приликама, на окупираној
територији, покушају да успоставе везу са учесницима устанка из 1941.
и члановима КПЈ и развију широку активност на обнављању Одреда,
мобилизацији нових бораца и организовању позадине. Истог дана
када је ослобођена Чајетина, 30. августа 1944, формирана је Команда
подручја за ужички крај (команданат Илија Ђоковић, полит. комесар
Јован Стаматовић).
У циљу што бржег обнављања политичке и војне активности
у корист НОП-а, у време када су ужичком крају вођене жестоке
борбе са окупаторским јединицама и њиховим домаћим савезницима
(на Јеловој Гори, Шаргану, Мокрој Гори, око Ужица, у пожешком,
ариљском и моравичком крају), чланови ОК КПЈ и активисти почели
су да обилазе поједине делове ужичког краја и прикупљају борце
за Ужички одред. Штаб Ужичког одреда упутио је 28. августа 1944.
Проглас народу ужичког краја и насилно мобилисаним војницима у
четничке, недићевске и љотићевске јединице, са позивом да ступају у
редове Народноослободилачке војске и да помажу ову војску.
Због недостатка искуснијег руководећег кадра, Штаб Ужичког
одреда обратио се Штабу 37. дивизије, са молбом да му пошаље десет
лица, која би била распоређена на руководеће дужности у штабу одреда,
батаљонима и четама.
Ужички НОП одред учествовао је у борбама против Немаца,
четника и недићеваца, самостално или у садејству са другим
оперативним јединицама, најчешће под њиховом командом. Крајем
1944. Одред је имао око 2.000 бораца.
Штаб Ужичког одреда (употпуњен са два члана), чинили су:
командант Бошко Видаковић, капетан из Ужица, заменик команданта
Миле Туовић, из Црне Горе, полит. комесар Миле Достанић, из Гуче,
заменик полит. комесара Љубо Мијатовић, из Ужица, в. д. начелника
штаба Ацо Поповић.26
Од средине септембра до половине октобра формирано је седам
батаљона Ужичког НОП одреда углавном по срезовима (два ужичка,
два рачанска, један златиборски, један ариљски и један пожешки).
Ж. Марковић, Народноослободилачки покрет у Ужичком округу 1942-1944. и борбе
за ослобођење, 53-57.

26
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Борци Црногорског среза нису били у саставу Ужичког одреда,
јер су ступали у разне јединице које су се кретале тим крајем. У време
мобилизације, октобра-новембра 1944, људство овога краја упућивано
је у Ваљево, одакле су распоређивани у разне јединице. Око 2/3 бораца
Ужичког одреда били су добровољци (борци УПО из 1941, симпатизери
НОП-а, активисти) док су други мобилисани, у другој половини октобра
и новембра 1944.
Док су се водиле борбе са четницима и Немцима, група
руководилаца КПЈ и Штаб УПО, успела је да 12. септембра у Чајетини,
формира Први батаљон овог Одреда, кога су сачињавали борци из
Поточања, Севојна и Ужица и из златиборских села. Батаљон је имао
три чете и око 150 бораца. До средине октобра формирано је седам
батаљона Ужичког НОП одреда, распоређених по територијалном
принципу. Други батаљон формиран је 16. септембра у Бајиној
Башти, од бораца из Рачанског и Ужичког среза, имао је три чете.
Трећи батаљон основан је на Пониквама, септембра 1944, бројао је
око 400 људи и имао је три чете, састављене од људства из Стапара,
Биоске и из околних села Рачанског среза. Четврти батаљон настао
је у септембру 1944. од бораца из села Среза рачанског и делимично
из Среза златиборског, углавном из Кремне. Батаљон је имао четири
чете, у почетку свака чета имала је по 50-60 бораца, а касније од
140 до 180 бораца. Пети батаљон формиран је иза 20. септембра у
Ариљу, са две чете, састављене од бораца ариљског и пожешког среза.
Касније је формирана и трећа чета, од бораца из моравичког краја.
Иначе формирању овог батаљона, приступило се 19. септембра, када
је 4. санџачка бригада заузела Ариље. Шести батаљон основан је у
другој половини септембра, од оружане групе учесника устанка и
присталица НОПО-а из више села Рачанског среза. Имао је три чете и
један митраљески вод. Био је једна од већих јединица Ужичког одреда.
Седми батаљон формиран је од Пожешке партизанске чете основане у
септембру у северном делу Среза пожешког, која је у другој половини
септембра ушла у састав Чачанског НОП одреда. После једномесечних
борби у саставу Чачанског одреда, половином октобра, ослобођењем
Пожеге, формиран је седми батаљон, састављен од четири чете, са 250
до 400 бораца.27

27

Ж. Марковић, НОП у Ужичком округу 1942-1944. и борбе за ослобођење, стр. 56-64.
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БОРБЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ СЕПТЕМБРА И
ТОКОМ ОКТОБРА 1944.
У другој половини септембра, делови 4. санџачка бригада 37.
дивизије и делови Ужичког одреда угрожавали су непријатељски
саобраћај долином реке Ђетиње и даље према Вишеграду. Повремено
су водили борбе и са четничким јединицама у долини Моравице,
рејону Ивањице и Ариља. Ужички одред, је са 4. санџачком бригадом
и деловима 5. санџачке бригаде, у току септембра и октобра дејствовао
на територији „од Вишеграда преко Златибора - Пожеге - Гуче - планине
Јелице до Ивањице“, а нарочито на комуникацији Ужице - Пожега Овчарско - кабларска клисура.28 За ово време поједина већа насеља су по
неколико пута ослобађана од Немаца, преузимана уз борбу или без ње,
од четника и више пута напуштана пред надмоћнијим непријатељским
снагама. Други делови Ужичког одреда деловали су са оперативним
снагама НОВЈ северно од Пожеге и Ужица, дуж комуникација и даље,
побочније од њих.
Делови 4. санџачке бригаде у ноћи, 23/24. септембра извршиле
су неуспели напад на немачко- четничке снаге у Пожеги, које су обезбеђивале пролаз кроз варош, деловима 7. SS дивизије „Принц Еуген“.
На комуникацији Чачак - Пожега - Ужице - Бајина Башта, поред
јединица 37. санџачке дивизије, дејствовала је и 17. дивизија, која је
последњих десет дана септембра затварала правац према Ваљеву,
контролисала пут Рогачица-Ужице и извиђала гарнизоне у Ужицу и
Бајиној Башти. Ова дивизија ушла је у Рогачицу 25. септембра и заузела
Косјерић, а имала је неколико сукоба и мањих борби са Немцима у
околини Пожеге.
Делови Ужичког одреда, који су дејствовали на правцу Бајина
Башта - Дуб, успоставили су 28. септембра контакт са батаљоном 6.
источно-босанска бригаде 17. дивизије која је дошла на тај сектор, ради
затварања правца од Ужица (Ђаков камен - Шехово брдо) и офанзивног
дејства на комуникацији према Вишеграду. Једна чета 2. крајишке
бригаде 17. дивизије напала је 28. септембра већу немачку моторизовану
Чедомир Друловић, командант 37. дивизије, даје ове податкие у монографији „37.
санџачка НОУ дивизија, Београд 1983, стр. 177-178, 186-187; Ж. Марковић, нав. дело,
стр. 74.
28
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колону код Тучкова и Крша, а следећег дана код Трешњице, напала је
другу немачку колону и нанела јој озбиљне губитке.
Због могућности, да немачке снаге које су се повлачиле са
Косова према Босни, одступе преко Санџака, Штаб дивизије наредио
је њено пребацивање у Санџак, с тим да 4. санџачка бригада остане на
дотадашњим положајима заједно са деловима Ужичког партизанског
одреда.
Пожешка партизанска чета (од средине октобра 5. батаљон
Ужичког НОП одреда) која је била у саставу Чачанског НОП одреда,
дејствовала је у другој половини септембра у северним деловима
Пожешког среза и у таковском крају. По наредби Чачанског одреда,
ова чета је у Враћевшници, прихватила и допратила јединицу Црвене
армије до Милановца. Пожешка чета се укључила у борбе које су
јединице НОВЈ и Црвене армије водиле са Немцима, на положајима у
рејону Каблара и према Пожеги, током октобра и новембра.29
Почетком октобра Штаб 17. дивизије распоредио је своје
бригаде на секторе: Ужице (6. источно-босанска бригада), Пожега (2.
крајишка) и Чачак (15. мајевичка), са задатком да контролишу правце
и гарнизоне наведених места и појачају офанзивна дејства. У периоду
од 30. септембра до 2. октобра, једна чета 6. источно-босанске бригаде,
према ранијем договору, извела је из Дома Црвеног крста у Ужицу 32
питомца, а из Избегличког дома 28 лица и укључила их у своје редове,
као и 30 грађана Ужица, који су приступили овој бригади. У то време,
један батаљон 2. крајишке бригаде извео је неуспешни напад на Пожегу
3/4. октобра.
Пошто су јединице 7. СС дивизије „принц Еуген“ напустиле
Ужице, Штаб 6. источно - босанске бригаде донео је одлуку да нападне
Ужице. Два батаљона 6. источно - босанске бригаде, 1. батаљон 4.
санџаке бригаде и делови Ужичког одреда, успели су да ноћи 6/7.
октобар, после краће борбе заузму Ужице. У граду је остала мала посада
од око 100 немачких војника, који су се упутили у Пожегу и Вишеград.
Пољска стража није пружала отпор. Заробљено је 30 четника. Народ је
одушевљено дочекао ослободиоце. Два батаљона 43. санџачке бригаде
37. дивизије и један батаљон Ужичког одреда, сменили су 6. источнобосанску бригаду, која је исте ноћи, због хитног покрета напустила
Ужице.
29

Ж. Марковић, НОП у Ужичком округу 1942-1944. и борбе за ослобођење, стр. 76-77
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Истовремено у рејону Пожеге дејствовале су 4. и 5. санџачка
бригада. Четврта бригада ослободила је Пожегу 7. октобра, а део
Ужичког одреда размештен је у вароши као посада.
Док су вођене борбе против четника на подручју Ужичког округа,
Ужице је било слободно. У ослобођени град поред јединица Ужичког
партизанског одреда, ушао је Општински комитет КПЈ за Ужице.
Ужички НОП одред имао је тада око 700 бораца, чији се број стално
повећавао, дсбровољним доласком, или редовном мобилизацијом. У
посадним четама било је 150 бораца и 500 мобилисаних. Приступило
се формирању партијских организација и других организација НОП-а,
образовању органа народне власти, војно-позадинских органа власти и
привредног живота. Поред Команде подручја, формирана је и Команда
места у Ужицу и 10 команди места 30
Пошто се тежиште борби са немачком војском пренело на простор
горњег тока Западне Мораве и Ибра, после ослобођења Ниша (14.
октобра), Београда (20. октобра), Поморавља и Крагујевца (21. октобра),
одступницу Групи армија „Е“, која се повлачила неповољнијим правцем,
обезбеђивао је ојачани немачки 34. корпус. На правцима повлачења
ове армијске групе: Краљево-Чачак-Пожега-Ужице-Љубовија; УжицеВишеград и Рашка-Нови Пазар-Сјеница-Вишеград у жестоким, готово
двомесечним борбама, учествовале су: 2. пролетерска, 17, 23, 25, 37.
и 45. дивизија НОВЈ, Краљевачки, Чачански и Ужички партизански
одреди и делови 68. стрељачког корпуса Црвене армије.
Немци су жестоко бранили овај правац повлачења, предузимајући
нападна дејства и константно проширујући коридор око магистралних
саобраћајница. Бок другом тежем правцу повлачења немачких снага
од Чачка, преко Пожеге, Ивањице и Сјенице, ка Пријепољу, Прибоју и
источној Босни, обезбеђивале су разбијене и дезорганизоване четничке
јединице, са око 12.000 људи. Четничке, Недићеве и Љотићеве јединице повлачиле су се заједно са немачким снагама. На овом правцу,
дејствовала је 37. санџачка дивизија и делови Ужичког одреда, који
су онемогућавали продор немачких јединица из правца Вишеграда ка
Ужицу, водећи борбе у долини Моравице, око Бијелих Брда, Добруна,
Вишеграда и Сјенице. Батаљони 4. санџачке бригаде држали су правац
од Овчарско-кабларске клисуре ка Гучи, ради рушења комуникација и
В. Глишић, Историја Ужица, књ. 2, стр. 366; Ж. Марковић, Ужички округ у рату
1944-1945, стр. 72
30

273

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Јелена Ристановић, музејски саветник - историчар

сукоба са четницима, док је један батаљон исте Бригаде, држао правац
према Бајиној Башти.31
Средином октобра, јединице НОВЈ водиле су жестоке борбе на
линији Краљево-Чачак, одакле су се из долине Ибра повлачиле бројне
немачке снаге, настојећи да продру од Чачка према Ужицу и овладају
долином Ђетиње и Моравице.
Истовремено, повлачиле су се ка Босни и бројне четничке снаге,
око 4.500 људи из правца Чачка, Ивањице и Ариља према ЈаворуЗлатибору и Тари. Борбе са њима водила је 4. и 5. санџачка бригада и 5.
батаљон Ужичког одреда.
БОРБЕ ВОЂЕНЕ ТОКОМ НОВЕМБРА И ДЕЦЕМБРА 1944.
У времену од 20. октобра до 20. децембра 1944, НОВЈ је водила
завршне операције за коначно ослобођење целе Србије, за ликвидацију
немачког мостобрана Краљево и дуж комуникација којима се повлачила
Група армија „Е“. Иако је још 15. октобра, наређено 43. санџачкој
бригади да изврши евакуацију Ужица, јер се очекивало да би немачке
јединице могле заузети град, Ужице се држало до 7. новембра, када
је претходница борбене групе „Милер“ ушла у град без борбе, одакле
је наставила покрет према Вишеграду и до 10. октобра у Кремни се
састала са ваздухопловним батаљоном који је био претходница борбене
групе „Шојерлен“, која се повлачила од Рашке преко Новог Пазара и
Сјенице. Спајањем ових двеју претходница омогућено је повлачење
Групи армија „Е“ према Сарајеву.32
Због опасности од уласка немачких јединица у Ужице, из града
се према Варди повукао Ужички одред, ОК КПЈ и др. тек формиране
организације НОП-а и око 2.000 грађана. Заштиту им је пружао 3.
батаљон Ужичког НОП одреда. Са 14. српском ударном бригадом
23. дивизије НОВЈ, Ужички НОП одред, спречавао је непријатеља да
продре дубље комуникацијом Ужице-Косјерић и Ужице-Варда.
Иако су стални напади јединица НОВЈ на немачке положаје,
убрзали њихово повлачење према западу, штабови немачких јединица
су при томе, планирали обезбеђивање свога извлачење из других

31
32

Ж. Марковић, НОП у Ужичком округу 1942-1944. и борбе за ослобођење, стр. 81.
В. Глишић, Историја Ужица, књ. 2, стр. 367.
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праваца. Када су се 9. новембра, из Вишеграда у Ужице и Пожегу
пробиле јаке снаге, Главни штаб Србије упутио је 45. ударну дивизију
у рејон Ваљева да затвори све правце од Ужица ка Ваљеву. При томе
је наредио, Штабу 23. дивизије да упути једну своју бригаду у рејон
Ваљева, као и да контролише правац Ужице-Варда-Ваљево, с обзиром
да су се ту налазили евакуисани грађани Ужица, које је штитио само
један батаљон Ужичког одреда, па је постојала могућност продора
немачких снага у правцу Ваљева. Када је батаљону Ужичког одреда,
стигао као појачање батаљон 14. бригаде, непријатељ је враћен.33
На сектору Пожега-Ужице, борила се 20. српска бригада 45.
дивизије, од 13. новембра до 12. децембра, са задатком да затвори
надирање непријатеља у правцу Косјерића и Ваљева, у садејству са
деловима 93. дивизије Црвене армије и пресече комуникацију КраљевоПожега-Ужице-Вишеград-Дрина, којом су се извлачиле јединице Групе
армија „Е“.
Половином новембра у Овчарско - кабларској клисури, око
Пожеге и Ужица налазиле су се јаке немачке снаге, 3.500 - 4.000
војника,34 које су обезбедиле комуникацију Чачак - Пожега - Ужице
са обе стране и запоселе све истакнуте положаје, у настојању да се
извуку по сваку цену. Поред борбе коју су јединице НОВЈ и Црвене
армије водиле против окупаторских снага, вођене су и спорадичне
борбе против четничких група које су се биле активирале у више рејона
западне Србије. Зато је Главни штаб Србије 10. новембра наредио
свим јединицама и командама војних области да поред борби против
окупатора, чисте, територију од четничких остатака и да сузбијају
субверзивне делатности.35
По наређењу Штаба 14. корпуса, 18. новембра почеле су
операције јединица НОВЈ и Црвене армије, са циљем заузимања
Пожеге као раскршћа, чиме би се прекинуло даље извлачење немачких
снага према Ужицу и Вишеграду. Најжешће и највеће борбе, уз велике
људске губитке, водила је 14. бригада 23. дивизије потпомогнута
Љубићким батаљоном Чачанског одреда, уз садејство 45. дивизије и
јединице Црвене армије, на делу комуникације Јелен До-Тучково и
Ј. Радовановић, наведено дел, стр. 362.
Исто, стр. 362.
35
Исто, стр. 362-363.
33
34
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Папратиште-Табановићи. И поред исцрпљујућих борби вођених пуних
десет дана (18-28. новембар), без постигнутих резултата, Главни штаб
Србије је одлучио да смени 23. и 45. дивизију и да на њихово место
доведе свежије снаге: две бригаде 17. дивизије (6. источно-босанску
и 15. бригаду), као и да ангажује 25. дивизију, на левој обали Западне
Мораве, према Драгачеву и усмери је ка Пожеги.36
Ослобођењем Чачка, Гуче, Ариља и Ивањице, 3. децембра
интензивиране су борбе за ослобођење Пожеге и Ужица. Главни штаб
НОВ и ПОЈ Србије ангажовао је према Пожеги и Ужицу 2. пролетерску
и 25. ударну дивизију и Ужички партизански одред, који је хватао и
разоружавао разбијене Недићеве и четничке групе, које су из Санџака
враћале у Србију. У рукама окупатора налазили су се делови Пожешког
среза, цео Ужички и Рачански срез.
У овом делу Ужичког округа још увек су се налазиле јаке и бројне
непријатељске снаге: 104 дивизија, борбена група „Бургемајстор“ и
67. ландесшицен пук бранили су Ариље-Крстац-Овчар-Каблар-Лорет;
борбена група „Харт“ била је на положајима Тврдићи–Пониковица;
11. дивизија је обезбеђивала мостобран код Љубовије, а борбена група
„Скендербег“ пребачена је у Вишеград. Делови 7. СС пука „Принц Еуген“
били су у Ужицу37.
Поред комуникације Ужице - Вишеград, непријатељ ј е користио
и комуникацију Ужице - Рогачица - Љубовија, коју је успео да задржи и
поред честих прекида и великих губитака и да њом извлачи своје снаге.
Оштре борбе са непријатељем, вођене су почетком децембра
поред комуникација Ужице - Вишеград, Ужице - Б. Башта - Љубовија,
а нарочито у рејону Варде. У исто време непријатељ је обезбеђивао
своје снаге у рејону Пожеге и према Ужицу. Борбе су вођене и на
окупаторским положајима, на Крстацу и у Драгачеву.
После дводневних борби, јединице 2. пролетерске дивизије и 25.
ударне дивизије, ослободиле су 12. децембра Пожегу и вршиле притисак на немачки гарнизон у Ужицу и комуникацију Ужице-Вишеград.
У исто време 23. дивизија је нападала непријатељске снаге у рејону
Љубовије, па је 14. децембра ослобођена Рогачица, 15. децембра
Љубовија, а 17. децембра Бајина Башта.

36
37

Исто, стр. 366-367.
Исто, стр. 368-369.
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Штаб 2. пролетерске дивизије, наредио је 14. децембра својим
бригадама и Ужичком партизанском одреду да садејствују са јединицама
25. дивизије и започну борбу на свим правцима, за ослобођење Ужица.
У току ноћи 15/16. Децембра борбе су прерасле у општи напад, а око 17
часова, 16. децембра град је ослобођен.
Ослобођењем Ужица, према процени Главног штаба Србије,
завршене су борбе у Србији и почела је Дринска операција у којој је
ангажована главнина његових снага.
После пада Ужица, непријатељ је запосео положаје код Биоске,
настојећи да спречи надирање јединица НОВЈ. Шеста српска бригада,
прузела је положаје које су држали делови 4. пролетерске бригаде, а
са Ужичким одредом преузела је и све положаје 25. дивизије. За ово
време јединице НОВЈ и Ужички партизански одред водили су борбе са
разним четничким групама које су биле иза линије фронта, у пределу
Маљена, Таре и долине Западне Мораве. Ослобођењем Кремне и Мокре
Горе, 1. јануара 1945. коначно је ослобођен цео ужички округ, последња
неослобођена територија у Србији.
По ослобођењу ужичког округа, добровољци и мобилисани
борци из ужичког краја укључени у друге јединице Народнослободилачке војске Југославије, учествовали су у свим већим борбама,
нарочито у источној Босни и на Сремском фронту, све до коначног
ослобођења земље.
Почетком јануара 1945. и последње немачке снаге које су се
повлачиле правцем Ужице - Вишеград или долином Лима, протеране
су у Босну.
Јединице НОВЈ које су биле ангажоване у завршним борбама
кренуле су на нове положаје: 2. пролетерска дивизија упућена је на
Сремски фронт, као и 25. дивизија, нешто раније у саставу Јужне
оперативне групе.
Ужички НОП одред је расформиран, а од његових батаљона (сем
6. који је остао у Рогачици), 8. јануара 1945. формиран је 3. батаљон 2.
бригаде 5. дивизије Корпуса народне одбране (КНОЈ). Шести батаљон
је нешто касније, 28. фебруара 1945. реорганизован у 3. батаљон исте
бригаде КНОЈ-а.
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ФОРМИРАЊЕ ОРГАНА НОП-а И АНТИФАШИСТИЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Чим је Ужице ослобођено у њега су се са Варде вратиле све
до тада формиране руководеће структуре Штаба УПО, Партије,
Народноослободилачког фронта, Среског НОО и осталих организација НОП-а, да би наставили нови друштвно-политички живот, започет
још 1941.
Упоредо са борбеним дејствима и задацима који из њих проистичу (заштита становништва од непријатеља и приликом евакуације,
прикупљање оружја, разоружавање четничких и квислиншких
група, спровођење мобилизације и сл. ), Ужички партизански одред
остваривао је и друге задатке у мирнодопским условима живота:
помагао је у у формирању војно-позадинских органа и служби, у раду
команди места,стварању услова за успостављане органа власти, НОО,
као и у формирању антифашистичких организација: Јединственог
народноослободилачког фронта, Уједињеног савеза антифашистичке
омладине Србије, АФЖ-а и стварању других позадинских служби .
Старао се о реду и безбедности, грађана (личној и имовинској),
обезбеђивао патроле и сузбијао све видове криминала. По наређењу
Главног штаба НОВ и ПОЈ Србије, од 4. јануара 1945, Ужички одред је
преформиран у јединице Корпуса народне одбране (КНОЈ). Један број
бораца и старешина, прешао је на рад у команде места и новоформирану милицију.
Под надлежност команде Ужичког војног подручја, која је
формирана још 30. августа 1944. у Чајетини, спадали су срезови:
Ужички, Рачански, Црногорски, Пожешки, Златиборски, Ариљски,
Моравички и Драгачевски. Како се питање кадра решавало доста тешко,
на дужности команданта променило се више лица. До краја 1944, уз
помоћ Одреда, формирано је 12 команди.
Одмах по ослобођењу појединих делова округа формирани
су народноослободилачки одбори, од сеоских, општинских, среских
до Привременог НОО. До краја децембра у Округу је изабрано 185
сеоских, 80 општинских, 6 среских и један окружни НОО. Председник
Окружног НОО био је прота Витомир Видаковић.
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Тек по доласку чланова Поверенства КПЈ и формирању ОК КПЈ
за округ Ужички, обнављају се партијске организације. ОК КПЈ за округ
Ужички радио је у саставу: полит. комесар Добривоје Видић и чланови:
Душан Ђурђић, Јован Стаматовић, Мирко Поповић, Љубо Мијатовић,
Олга Живковић, Милован Ђокановић и Александар Чизмић.
Већ 9. октобра у Округу има 74 члана Партије, 54 на терену и 14.
у Одреду. На почетку 1945. У Округу је било 39 организација са 185
чланова. Крајем 1944. формирана су среска повереништва КПЈ, затим
срески комитети и месни комитети КПЈ у Ужицу. Партијска руководства
развила су велику активност, на организовању позадинског рада, на
обнови ратом уништене привред, оснивању и раду народне власти и
масовних полит. организација: ЈНОФ-а, АФЖ-а, УСАОСА, ЈСРНЈ и др.
У октобру је формиран Окружни комитет СКОЈ-а. Срески
комитети и активи СКОЈ-а формирани су у свим срезовима. Крајем
новембра и почетком 1945. У Округу је било 106 чланова СКОЈ-а у
Одреду и на терену 93.
ПОГИНУЛИ БОРЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ
УЖИЧКОГ ОКРУГА 1944.
На територији Ужичког округа у борбама вођеним 1944, погинула
су укупно 802 борца (708 са познатим именима и 94 са непознатим
именима), то су борци: Ужичког партизанског одреда, припадници
јединица НОВЈ, који су се 1944. борили за ослобођење овог краја, а нису
били одавде. Борци који су умрли од смртоносних рана задобијених у
борбама. Погинули борци Црвене армије и непознати борци.
У Ариљском срезу погинуло је 68 бораца (65 позната и 3
непозната), у Златиборском срезу погинула су 124 борца (128 познатих
и 4 непозната ), у Моравичком срезу погинуло је 14 бораца 14 познатих),
у Пожешком срезу погинуло је 277 бораца (244 позната и 33 непозната),
у Рачанском срезу погинуло је 88 бораца (79 позната и 9 непознатих), у
Ужичком срез погинула су 164 борца (135 познатих и 29 непознатих), у
Црногорском срезу погинула су 63 борца (47 позната и 16 непознатих).
Од наведеног броја погинуло је 29 бораца Ужичког НОП одреда
и 41 борац Црвене армије, погинуо у Пожешком срезу.
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Међу погинулим борцима и старешинама НОВЈ, налази се и шест
припадника 2. пролетерске и 5. крајишке дивизије, који су проглашени
народним херојима, а погинули су од 27. априла до 7. маја 1944, а то су:
Миодраг Миловановић Луне, Мирко Кесић, Саво Јовановић Сирогојно,
Ђурађ Зрилић, Светозар Поповић и Машо Јелић.38

Ж. Марковић, НОП у Ужичком округу 1942-1944. И борбе за ослибођење, стр. 133223.
38
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Summary
SEVENTY YEARS FROM THE LIBERATION OF
UZICE 1944-2014.
After the fall of the free territory of Uzice Republic,the National
Liberation Movement (NLM) in Western Serbia, especially in Uzice
region fully died out. There was not a single partisan unit, not even a
party organization. The German occupier and its local allies established
the government on the reoccupied territory. After two years of terror and
propaganda the Partisan movement was crushed ,and at the end of 1943
units of the second and fifth division of the National Liberation Army of
Yugoslavia appeared in Uzice region. The effect of these divisions and their
presence influenced the revival of activity of NLM among the people of
Uzice region. The biggest results in this regard were in the northern parts
of Pozega district, where as early as 1942. a group of activists of NLM
appeared, and in the mid 1943. they made connections with the Committee
of the Communist Party of Yugoslavia for Čačak over Takovo region. District Committee of CPY for Požega district was formed, it failed to organize
the activities for the benefit of NLM - in the entire district, because it could
not penetrate into the southern parts of the country.
A longer stay of Partisan units in Uzice region in the spring of
1944 and restoring of the Committee of the CPY for Uzice district and
NLM Detachments also marked a new quality in the battles for liberation.
Regardless of the arrival of the National Liberation Army units and their
operations, the dominance of the occupiers and their collaborators was still
significant, although the Chetniks no longer concealed their cooperation
with the occupiers.
Since the defeat of the Chetniks on Jelova Gora and the liberation
of a part of Uzice, the Partisan movement became dominant. A period of
fighting for the liberation of Serbia from September till the end of December
1944, was characterized by the battle for the final liberation of Uzice, the last
unliberated part of Serbia and the renewal and formation of all bodies and
organizations of NLM, which participated in the liberation and restoration of
Užice region but also helped with the liberation of other parts of Yugoslavia.
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Избори у Ужичком округу
1945 - 1947. године
и проглашење Ужица „Титовим“
Апстракт: У раду су обрађени избори у Ужичком округу који су
одржани 1945. и 1947. године. Приказна је атмосфера која је претходила
изборима, њихов ток и резултати. Уочљива је била доминација и
фаворизовање Народног фронта, а онемогућена равноправна политичка
борба опозиције. У оваквим политичким околностима, Народни фронт
је однео убедљиву победу
Кључне речи: Избори, Ужички округ, Народни фронт, кандидатске листе, Земљорадничка странка, Демократска странка, Слободан
Пенезић, Миодраг Жико Аврамовић, Јован Боровић, Милија Јовичић,
Владета Милетић
Избори за Народну скупштину расписани су за 11. новембар
1945, Указом Председништва Привремене народне скупштине. Ова
скупштина је требало да озакони оно што је већ задобијено у рату
и револуцији оружјем, а требало да се потврди у миру гласачким
куглицама. Кампању је водио Народни фронт Југославије, а започела је
1. септембра 1945.1 Политичка кампања, која је претходила изборима,
одвијала се „под апсолутном контролом КПЈ“.2
Уобличавање политичког система „народне демократије, започело
је у Југославији 1945. године и то путем формалног „сједињавања“
парламентарних институција (вишепартијски систем, слобода штампе,
општи избори, привремена влада и привремена Народна скупштина,
1
2

Бранко Петрановић, Југославија на размеђу (1945-1950), Подгорица 1998, 154.
Љ. Димић, Историја српске државности, књига III, Нови Сад 2001, 326.
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Конституанта), с већ створеном партијском државом. Привремена
Народна скупштина донела је законе о штампи, слободи удруживања и
о изборном систему.3
Непосредни терет послова око припреме избора падао је на
земаљске изборне одборе Народног фронта и окружне изборне одборе
које они формирају (агитација и пропаганда, израда бирачких спискова,
благовремено одређивање кандидата, постављање изборних листа).4
Партија је захтевала апсолутну лојалност свих политичких група у
Народном фронту и оне су de facto признале „руководећу“ улогу КПЈ.5
Странке које су приступиле НФ морале су да прихвате његов програм,
а њихово чланство да се укључи у његове локалне одборе. КПЈ као
оснивач НФ наметнула се као водећа политичка снага у њему „а програм
НФ је изражавао ставове КПЈ“.6
Треба нагласити, да су грађанске странке у Југославији дочекале
Други светски рат „разбијене и поцепане“. У време окупације земље
процес распадања странака се наставио и „довео до обезглавиљивања
странака и до њиховог претварања у групице окупљене око одређених
личности“7. Истоветну судбину доживеле су и грађанске странке у
Ужичком округу.
Представници Окружног одбора ЈНОФ-а у Ужицу ступили
су у контакт и са представницима предратних политичких партија,
ради окупљања снага у крилу Фронта. Разговоре са представницима
Земљорадничке и Демократске странке водио је Добривоје Видић,
секретар Окружног одбора ЈНОФ-а.8 Међутим, ти разговори нису дали
резултат који је ЈНОФ прижељкивао.
Говорећи у име Земљорадничке странке, адвокат Милија Јовичић
је, оцењујући политичку ситуацију нагласио: „Рано сте се офирали
тј. обојили сте све у црвено“. Резимирајући разговор са Јовичићем,
на пленуму Окружног одбора ЈНОФ-а, Добривоје Видић је замерио
Јовичићу да „он у току ове три године није могао да увиди да се код
Марија Обрадовић, Народна демократија у Југославини 1945-1953, Београд 1995, 33,
Б. Петрановић, н. д., 155.
5
Љ. Димић, н. д. 326; М. Обрадовић н. д., 32.
6
М. Обрадовић, н. д. 32.
7
Историја грађанских странака у Југославији 1918 – 1941, том II, приредио: Момчило
Павловић, Београд, 2008, 245.
8
Вести број 21, 3. фебруар 1945, 2.
3
4
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нас не ради о комунистичкој револуцији него о народноослободилачкој
борби. Он није могао да увиди, за ове три славне године, да су поред
комуниста у народноослободилачкој војсци гинули и остали родољуби
припадници свих странака па и бивше његове странке“.9 Очито
да Видићу није било по вољи што је Јовичићевим ставом потпуно
демаскирана политичка доминација КПЈ над НФ, а самим тим и свим
странкама у њему. Првак земљорадника је тада јасно рекао: „Нема
услова за политичку борбу, нема демократије“. Поред осталог, Видић
замера представнику Земљорадничке странке „да се он, можда несвесно,
нашао на истој линији са фашистима у иностранству и земљи“.10
Разговори који су вођени са представницима Демократске странке,
такође нису донели резултат. Првак демократа. Јован Боровић, адвокат
је према Видићевом извештају свој став исказао у неколико тачака: 1)
“Цео ваш рад изгледа ми намештено“. То јест, нема надмудривања и
јалове политике. 2) „Не верујем ја Енглеској да ће водити добру политику
према нама“. Или боље речено: „Верујем да ће вас Енглези напасти“...и
његово питање: „Шта ви мислите, да ли би се могли одупрети ако
вас нападну Енглези“, најбоље сведочи на шта Боровић мисли, шта у
крајњој линији прижељкује. 3) „Ја сам за федерацију. Демократска
странка борила се за федерацију од свог постања“ – вели Боровић...
Зашто сада не учествује у стварању федерације? Зашто на делу не
покаже доследност својим дугогодишњим страначким идеалима? Као
одговор на то следи: 4) „Пустите ме хоћу да видим шта ће урадити
Рузвелт - Стаљин – Черчил“, наставља он. По његовом, опет ће велике
силе скројити капу малим државама и када је то тако, зашто да се ја,
Боровић, адвокат, прерано истрчим...11
Разговори о приступању Народном фронту вођени су и са
представницима Радикалне странке. По Видићевој оцени једино је
Владета Милетић, првак радикала „схватио карактер наше борбе“.
На поменутом пленуму ОО ЈНОФ, дата је могућност Милетићу да
образложи свој став. „Мене и мојих 13 другова позвала је Комунистичка
партија још 1941. године да приђемо и активно радимо у НОП. Ми
смо тај позив одбили. Бојали смо се репресалија. Бојали смо се немачке
Исто; Гојко Шкоро, Једниствени нарондоослободилачки фронт у Ужичком округу
1944. – 15. маја 1945, „Ужички зборник“ број 9, Титово Ужице 1980, 341.
10
Вести број 21, 3. фебруар 1945, 2.
11
Исто; Г. Шкоро н. р., 341-342.
9
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офанзиве. Били смо личне кукавице, морам да признам“.12 Првак
радикала је одао признање НОВ која је кроз борбу створила „јединство
народа“. О самом покрету који репрезентује Народни фронт, Милетић
каже: „Ово није никакав комунистички покрет. Чињеница је: да је НОВ
створила Комунистичка партија. Али, нити су сви у војсци комунисти,
нити су сви у позадини комунисти. Но, ја сам у једно сигуран: Да ће када
буде гласање, за Комунистичку партију гласати не само сви млади, већ
и већина старијих људи“.13 У свом обраћању, Милетић је подвукао, да
је он радикал, али да „не говори у име своје партије“, већ у своје лично
име и да приступа Фронту као појединац и „да ће сносити све последице
свога става и рада“.14
Представници предратних грађанских партија из ужичког
округа, с којима је Добривоје Видић водио разговоре у току јануара
1945. године, остали су доследни својим ставовима.15
У ужичком округу, Народни фронт се такође интензивно
припремао за предстојеће изборе. Обележавање четврте годишњице од
првог ослобођења Ужица, Окружни одбор НФ, користи у предизборне
сврхе. На плакату, којим се грађанство позивало на прославу, поред
подсећања на херојске дане Ужичке републике, се каже и следеће:
„Четворогодишњицу од првог ослобођења Ужица прослављамо ове
године у јеку кампање за изборе народних посланика за Уставотворну
Скупштину. Ови избори потврдиће дело народног устанка од 1941. год.
и све тековине стечене у величанственој народној борби. Ови избори
донеће и задаће последњи одлучан ударац на политичком пољу бедним
остацима фашистичке реакције која се нада да, уз помоћ међународне
реакције, поврати стару трулу жандарску и краљевску Југославију“.16
У директиви Окружног комитета (агитпроп одељења) од 26.
септембра 1945. се каже да је среским одборима наложено да се „Изборна кампања спроводи преко изборне агитационе комисије Окружног,
односно среских одбора Народног фронта. Руководилац агитпроп
Вести број 21, 3. фебруар 1945, 3
Исто.
14
Исто.
15
Г. Шкоро, н. р., 343.
16
ИАУ, Окружни народни одбор Титово Ужице 1945-1946, разно, плакат - позив
Окружног добора Народног фронта Ужице, на прославу ослобођења Ужица од 17.
септембра 1945.
12
13
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комисије треба да руководи и изборном агитационопропагандном
комисијом Народног фронта. Писмо о начину спровођења изборне
кампање које вам шаље Окружни одбор фронта треба да схватите
као партијску директиву и да по њој поступате“.17 Не желећи да била
шта буде препуштено случају, од активиста се захтева да се користе
сва средства за агитацију. Не сме се дозволити да се изборна кампања,
као главни задатак наше агитације и пропаганде сведе само на то да се
води усмена агитација. Напротив, треба изборну агитацију спроводити
и путем плаката, летака, парола и др. Исто тако не заборавити и не
запостављати предавања о законима и другим питањима која треба
да омогуће спровођење и бољи успех изборне агитације. Културне
приредбе треба давати са изборним програмом“.18
Миодраг - Жико Аврамовић, руководилац агитпроп одељења
ОК, захтева да се посебна пажња посвети растурању штампе по селима.
Имајући у виду да је локални лист Вести, као и централан штампа
(Политика, Борба, Глас) био под потпуном контролом агитпропа, сасвим
је разумљиво што се захтева „масовније растурање штампе у села“,
повећање тиража, редовно експедовање, боља и редовнија дописничка
служба. Да би се рад изборне агитационе комисије побољшао тражи
ангажовање „већег броја фронтоваца.“19
По читавом округу одржавају су конференције и зборови на
којима се разобличава „реакција“ и позива народ да изађе на изборе. У
Ужицу је 14. октобра 1945. одржан велики предизборни збор радника и
намештеника. На збору, коме је присуствовало око 800 лица говорили
су Слободан Пенезић Крцун, посланички кандидат за срез ужички и
Добривоје Видић, посланички кандидат на листи народа.20
Пуковник Пенезић је у свом говору подсетио раднике и
намештенике на славне дане Ужичке републике и борбу на Кадињачи.
Нагласио је да су жртве пале „за бољу и срећнију будућност свих
радних људи“. У духу тадашње фронтовске агитације, није пропустио
да подсети на тежак положај радника у бившој Југославији, која им
се обраћала „жандармима и терором“.21 О политичким опонентима
АС, ОК КПС Титово Ужице 1945-1947, дикектива ОК КПС Ужице - агиптоп одељења
од 26. септембра 1945, упућена среским одборима
18
Исто.
19
Исто.
20
Вести број 69, 20. октобар 1945, 1.
21
Исто.
17
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Пенезић каже да је „реакција после неуспеха да омете рад Привремене
Скупштине предузела друге кораке. Дошло је до оставке Грола која
је остала без икакве последице по рад владе“. Посебно је осудио
меморандум који је опозиција упутила Савету министара великих сила.
У њему је дат предлог да у Југославију дође међународна полиција која
је требала да успостави ред и сигурност и да страна комисија спроведе
изборе. Пенезић је овај предлог опозиције окарактерисао као издајнички
и противдржавни. „Сада је њихова намера да се не изађе на изборе, да се
повуче што више народа да не гласа. И ова њихова тактика ће сигурно
пропасти“.22
У извештају СК КПС Ужице, из октобра 1945. године се каже:
„Народ се све више интересује за изборе и упознаје са техником
припрема. За прошлих петнаест дана било је врло добрих успеха
нарочито на више великих зборова који су већином добро успели и где
су се поједини партијци доста истакли у том раду на организовању и
припреми зборова. Нарочито се велико интересовање показало за друга
Слободана Пенезића који је свуда оставио изванредно задовољство код
народа, народ са великим интересовањем слуша његове говоре и свуда
најбоље о њему говори“.23
У пожешком срезу, одржан је збор у селу Јежевици коме су
присуствовали и мештани села Душковци, Мађер и Каленићи. Омладина
је са песмом и игром дошла на збор. На збору је говорио посланички
кандидат за срез пожешко - црногорски Миле Радовановић Фарбин,
мајор Гардијске бригаде. Он је у свом излагању оптужио опозицију да
је хтела да разбије Народни фронт и народну државу. „Хтели би опет
да се попењу на грбачу радника и сељака“.24 Радовановић је истакао,
да је Народни фронт довољно снажан, да се не плаши непријатеља и
да ће сигурно победити. „Али, ми сматрамо да победа мора да буде
величанствена и да ће наш народ 11. новембра запушити уста свим
мангупима и онима који не мисле добра нашој народној држави, нашем
народу“.25

Исто.
ИАУ, СК СКС ТУ, 34, 1945, 11, Извештај СК КПС Ужице од 15. октобра 1945.
24
Вести број 69, 20. октобар 1945, 2. Том приликом омладина је певала: „Ми нећемо
Петра краља, омладину да нам каља!“ и „Друже Тито ми ти се кунемо, да са твога
пута не скренемо!“
25
Исто.
22
23
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На збору у Јабланици представили су се кандидати за срез
златиборско-ариљски. Грађанима су се говорима обратили Владислав
Поповић, председник Народног фронта у Јабланици, Јово Стаматовић,
члан Окружног одбора народног фронта, прота Благоје Шишаковић,
посланички кандидат, Станка Лаковић, у име жена и пуковник ЈА,
Светолик Лазаревић, заменик посланичког кандидата за срез ариљскозлатиборски, генерал-мајора Љубодрага Ђурића.26
Јово Стаматовић је оптимистички најавио сигурну победу
НФ рекавши: „На овим изборима ми ћемо тући и гуменим куглицама
непријатеља, као што смо га тукли за ове четири године борбе
челичним.“ Пуковник Лазаревић је најпре истакао значај предстојећих
избора, подсећајући грађане да је НФ до сада сва обећања извршавао.
„Народни фронт је од почетка па до данас био носилац народних
тежњи. Он тежи да пружи срећан живот и срећнију будућност, „11.
новембар биће уписан златним словима као велики празник у историји
нашег народа, 11. новембра наши народи ће доказати да су за Тита, за
републику“.27
Окружни одбор Народног фронта Ужице, упутио је проглас
грађанима ужичког округа позивајући их на изборе за Уставотворну
скупштину.28
„Откако је започела изборна борба, у нашем крају још више је
порастао радни полет и политичко интересовање народа. Одржавају се
безбројни зборови, конференције и састанци Народног фронта“. Посебно се апострофира да НФ „није привремена политичка комбинација,
него насушна потреба нашег народа“, без које је немогуће корачати
напред, обнављати и изграђивати земљу, осигурати добар и сигуран
живот свим грађанима.29 Политички опоненти ван НФ оцењени су као
пропали тзв. опозиционари и да народ ужичког округа гледа реакцију
која пљује на сву крв и напоре овога краја од 1941. па до данас и „да
вук никога неће преварити ако је се тренутно маскирао у јагњећу кожу
„демократије“.
Грађани се позивају да 11. новембра својим гласовима кажу
де неће стару Југославију у којој су владали разни политичари Исто.
Исто.
28
Вести број 70, 27. октобар 1945, 1.
29
Исто.
26
27
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петоколонаши ратни богаташи. Фронтовци се заветују да ће гласати
за нову „народну, истински демократску власт народних одбора“,
за народну републику, за народног хероја и генијалног вођу свих
јужнословенских народа - за народног маршала Тита“.30
Секретаријат Окружног одбора Уједињеног савеза антифашистичке омладине Србије у Ужицу позива омладинце да гласају за
„Окружну листу Народног фронта, чији је носилац син нашег краја,
првоборац и руководилац у Н. О. борби генерал Љубодраг Ђурић“. Од
омладине се очекује да подржи НФ, јер ће тиме остварити своја права
и бољи живот.31
Народни фронт је преко листа Вести, који је био његов орган,
27. октобра 1945, упутио проглас „Женама ужичког округа“. Посебно
се наглашава да су жене у новој Југославији први пут добиле право
гласа. На тај начин жена је „у друштву заузела достојно место и стоји
упоредо са мушкарцем у правима и дужностима“.32
Руководство НФ је схватило да је политичко образовање и
усмеравање женске популације од изузетног значаја за предстојеће
изборе. Да би се што више жена анимирало да изађе на изборе, 28.
октобра 1945, у Ужицу је одржан окружни збор жена. На збору су
говорили Миливоје Радовановић Фарбин и Митра Митровић.33 На
збору је било преко 2.000 жена из свих срезова ужичког округа. У свом
обраћању женама, Митра Митровић је истакла да је ово „прва власт
у нашој земљи, која је разумела да без раднице, без сељанке, без мајке,
нема праве демократије“. На овај начин, нове власти су омогућиле да и
друга „половина“ народа, тј. жене, остваре своја права. „Демократија у
нашој земљи, то је демократија за милионе, демократија без издајника
и шпекуланата“.
Право гласа, нагласила је М. Митровић, одузето је само онима,
који су се „исувише окаљали, да народ неће да стане упоредо са њима“.
Од жена ужичког округа очекује се да гласају за политику НФ и да
то буде снажан и сигуран доказ, да су жене Србије „листом устале за
Исто.
Исто. На крају прогласа омалдини се поручивало: Победа Народног фронта – победа
омладине!
32
Вести број 70, 27. децембар 1945, 2; Вера Гудац - Додић, Запошљавање жена у
Србији и Југославији у другој половини 20. века,“ Годишњак за друштвену историју“,
свеска 1-3, Београд 2004, 87.
33
Вести број 71, 3. новембар 1945, 1.
30
31
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демократску народну власт у Демократској Федеративној Републици
Југославији, на челу са другом Титом“.34
Изборна кампања била је обележена и деловањем противника
нових власти. У ужичком округу су се појављивале пароле и гласине
које су дискредитовале демократичност избора и најављивале брзу
промену власти.
У пожешком срезу су се појавиле пароле: „Сада ће Народни
фронт обавити изборе и победиће, али ће то трајати до јануара
када ће се сви избори поништити и вршити поновни избори у које
ће се умешати Американци и разоружати војску“.35 У ужичком срезу
„реакција се последњих дана нарочито труди да прикаже како ће се
избори морати одложити и да се не могу одржати зато што нема
опозиције на изборима“.36
Срески комитет Бајина Башта у свом извештају ОК наводи да
„реакционарни елементи убацују вести о доласку краља и његове војске
и о краткоћи постојања данашњег режима. У том правцу се и креће сва
непријатељска пропаганда. Појачала је живост на политичком пољу у
вези са предстојећим изборима. Реакција се припрема. Већ се могу чути
опаске од појединих „доћи ће и наше пет минута“! тј. мислећи на тајне
изборе“.37
У срезу црногорском „рад грађанских партија и политиканата
је непримећен, сем једног случаја у селу Тубићу, где је један тип, који се
све време рата бавио шпекулацијом, а иначе раније био присталица
Драгољуба Јовановића, рекао пред неколико људи да ће да покрене
Сељачку народну странку“.38 Непријатељска пропаганда састојала се у
проношењу лажних вести и парола: „Енглези и четници дошли у Загреб
и иду даље?“ „ До Тројица ће доћи краљ и Енглези“, „Енглези ће због Трста
заратити са Титом“, „Зашто Хрвати да нам суде“, „Енглези и Руси ће
да зарате“.39
Уочи самих избора „банде“ су на 1 км од Косјерића - у селу
Галовићу, дошли и бацали око 5-6 бомби и из лаког оружја (машинки
Исто.
ИАУ, СК СКС ПО, IX, 1945,11, Извештај СК КПС Пожега од 5.септембра 1945
36
ИАУ, СК СКС ТУ, 34, 1945, 11, Извештај СК КПС Ужице од 15. октобра 1945
37
ИАУ, СК СКС ББ, IX, 1945, 8 Извештај СК Бајина Башта од 10. септембра 1945
38
ИАУ, СК СКСК VI, 883, Извештај СК Косјерић од 16. јуна 1945.
39
Исто.
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и пушака) опалили неколико метака. Четници су „разбацивали плакате
по Мионици, Росићима и Скакавцима, а вероватно и по Субјелу и
Мушићима. Непријатељски расположени елементи су тајно радили
свим силама да народ не иде на изборе“.40
Изборна кампања протекла је без уобичајене страначке борбе, из
простог разлога што је Народни фронт са странкама и групама које су
се налазиле у њему „покривао“, целокупни политички простор. 41
Народни фронт је на изборима највише био окренут „разоткривању“ суштине грађанске опозиције, коју је предводио остатак
Демократске странке са Миланом Гролом на челу. Августа 1945.
владајућа странка је започела борбу против ванфронтовске опозиције
Милана Грола.42 После свог седмог броја лист Демократија је престао
да излази, јер је синдикат слагача одбио да га и даље штампа.43
Под тим притиском Народног фронта и власти, грађанска
опозиција је крајем септембра 1945. прогласила апстиненцију од
избора. На тај начин онемогућено је да, како се говорило, „старе
снаге“ у предизборној кампањи дођу до изражаја. У једном партијском
извештају се каже, како је сам народ с негодовањем пропратио покушаје
постављања кандидата од стране грађанске опозиције, ометајући
покушаје да држи своје зборове. Присталице Демократске странке
среза ариљског и златиборског биле су принуђене да се јавно одричу од
политичког вођства Милана Грола.44
Фронтовски лист Глас је у свом чланку „Кутија без листе
- срамотна кутија“, осудио опозицију, која је одбила да под крајње
неповољним условима изађе на изборе. „Наш изборни закон је такав,
јер он даје право гласа свим грађанима, изузев издајника - а они и нису
грађани.“45 Хвалећи изборни закон, уводничар Гласа констатује, да је
као одговор на овај маневар реакције дошла и „кутија без листе“, тј.
у коју ће моћи сваки гласач, који није за Фронт, ставити своју куглицу.
ИАУ, СК СКСК VI, 1945, 885, Извештај СК КПС Косјерић од 15. новембра 1945.
Б. Петрановић, Југославија на размеђу, 155.
42
Војислав Коштуница, Коста Чавошки, Опозиционе политичке странке у Народном
фронту Југославије (1944-1949), Историја 20. века број 1, Београд 1983, 105.
43
Војислав Коштуница, Коста Чавошки, Страначки плурализам или монизам,
Београд 1983, 68. * Том приликом дошло је до паљења „Демократије“ и спречавања
дистрибуције.
44
Б. Глигоријевић, Историја Ужица II, 382-383.
45
Глас број 101, 4. новембар 1945, 1.
40
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„То значи да неће нико бити приморан да гласа „за владину листу“ и да
ће тајност избора бити загарантована“.46 Гласачи невладине листе,
тј. „кутије реакције“, оцењени су као људи који „мрзе напредак и
демократију“. Према томе, „кутија без листе“ биће зборно место свега
што је најгоре остало у нашој земљи - срамотна кутија. И нека, ми смо
им је дали да покажу своју снагу“.47
Народни фронт Србије је кроз кампању, окупио на својим
зборовима и конференцијама око 4.000.000 учесника. У ужичком
округу одржано је 1550 конференција, 162 збора са 166.419 учесника.48
Избори су били одржани „под невиђеним притиском, у знаку
прогона и притиска на бираче, у условима када је КПЈ већ потпуно
контролисала све секторе јавног живота“.49
На изборима за Уставотворну скупштину 11. новембра 1945, у
ужичком округу Народни фронт је однео убедљиву победу. За листу
маршала Тита гласало је у ужичком округу 91,06% гласача. Изборни
резултати по срезовима били су следећи:
У ужичком срезу са градом Ужицем за листу Народног фронта
гласало је 17.598 или 90,25%, а за кутију без листе 1.889 или 9, 75%.
У рачанском срезу Народни фронт је гласало 13.141 или 94,72%, а за
кутију без листе 849 или 5,28%. У ариљско-златиборском изборном
срезу за Народни фронт је гласало 20.544 или 91,95%, а за кутију
без листе 1.815 или 8,05%. У изборном срезу пожешко-црногорском
за Народни фронт је гласало 18.546 или 88,14%, а за кутију без листе
2.552 или 11,86%. Укупан резултат гласања у округу био је следећи: За
Народни фронт гласало је 71.714 или 91,06, а за кутију без листе 7.105
или 8,94%.50

Исто.
Исто.
48
Глас број 107, 11. новембар 1945, 2. У току предизборне кампање Извршни одбор
Народног фронта издао је 14 комада разних афиша са просечним тиражом од 30.000
примерака. Такође је штампан програм Народног фронта Југославије, илустровано
уређен, у 1,600.000 примерака. Издато је 6 брошура са просечно 20.000 примерака
и једна збирка карикатура у 100.000 примерака. Агитација је завршена издавањем
изборног прогласа Народног фронта Србије који штампан у 150.000 примерака.
49
Нова историја српског народа, приредио Душан Т. Батаковић, Београд 2002, 343.
50
Вести број 73, 17. новембар 1945, 1.; Глас број 109, 14. новембар 1945, 2
46
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Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
ариљско - златиборском са кандидатом Љубодрагом Ђурићем,
генерал - мајором из Београда, замеником Светоликом Лазаревићем,
потпуковником из Београда добила је 14.636 гласова.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
ариљско-златиборском са кандидатом Чедомиром Петровићем, земљорадником из Грдовића, срез ариљски, замеником Милићем Терзићем,
земљорадником из Стапара, добила је 13. 422 гласа.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
ужичком са кандидатом Витомиром Видаковићем, протом из Ужица,
замеником Војимиром Миловановићем, земљорадником из Добродола,
добила је 2.710 гласова.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
ужичком са кандидатом Миладином Зарићем, учитељем из Београда,
замеником Драгишом Радовићем, адвокатом из Тубића, добила је 1.466
гласова.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
пожешко - црногорском са кандидатом Миливојем Радовановићем
Фарбином мајором ЈА из Београда, замеником Миодрагом Ђуровићем,
земљорадником из Ражане добила је 13.016 гласова.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
пожешко-црногорском са кандидатом Маринком Јевтићем, земљорадником из Сече Реке, замеником Младенком Марковићем, радником из
Пожеге добила је 2.888 гласова.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
пожешко-црногорском са кандидатом Миливојем Станићем, земљорадником из Глумча, замеником Драгишом Радовићем, адвокатом из
Тубића, добила је 3.107 гласова.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
рачанском са кандидатом Спасаном Јовановићем, правником из Бајине
Баште, замеником Миодрагом Ђорђевићем, свештеником из Бајине
Баште добила је 11.522 гласа.
Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
рачанском са кандидатом Димитријем Обрадовићем, земљорадником
из Бачеваца, замеником Чедомиром Мојковићем, земљорадником из
Дуба добила је 1.591 глас.
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Кандидатска листа за Савезну скупштину у изборном срезу
рачанском са кандидатом Радојем Јосиповићем, ковачем из Бајине
Баште, замеником Милутином Ристићем, земљорадником из Раче,
добила је 2.140 гласова.
За посланике су изабрани генерал - мајор Љубодраг Ђурић,
пуковник Слободан Пенезић, мајор Миливоје Радовановић - Фарбин и
правник Спасан Јовановић.51
По први пут, након што су добиле право гласа на изборе су
изашле и жене. У ужичком округу гласало је 34.814 или 71,48%, а није
гласало 13.908 или 28,52% жена.52
За проту Милана Смиљанића избори су били „толико слободни
да је то невероватно“, упоређујући их са временом Краљевине
Југославије када је „на свадбама и славама било (је) више крвавих глава
него на овим изборима.“53
Када је постигнут овако велики успех на изборима у ужичком
крају могле су се признати и неке мање неправилности у току избора,
о којима су Срески комитети отворено расправљали и осудили као
„штетне“.54 У селу Трипкови „куглице које су бачене у празну кутију
биле су заустављене на устима кутије где су са неколико случајева
мање познате јавношћу пренете у кутије наших кандидата“.55 У селу
Рибашевини „изборна комисија је дозволила за неколико случајева да
по нарочитом овлашћењу гласају неки за своје ближње без њиховог
присуства на биралишту“.56
Било је и великих пропуста у раду бирачких одбора. У Биосци је
остало неуписано око 60 лица „која су се са највећем жаљењем морала
да врате својој кући мада су сви били изашли на биралиште“.57
Срески комитет среза црногорског, мању излазност грађана на
биралиште, а „велики проценат гласова у празној кутији“, оправдавао
је „неспособношћу организације да се снађе на терену“. 58 Констатовано
Вести број 73, 17. новембар 1945, 1.
Вести број 73, 17. новембар 1945, 4.
53
Б. Петрановић, Југославија на размеђу, 174.
54
Б. Глигоријевић, Историја Ужица II, 384.
55
ИАУ, СК СКС ТУ 34 1945, 12, Извештај СК КПС Ужице од 3. децембра 1945.
56
Исто.
57
Исто.
58
ИАУ. СК СКСК VI, 1945, 885, Извештај СК КПС Косјерић од 15. новембра 1945.
51
52
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је такође, да су избори спроведени у потпуном реду, „а непријатељске
банде нису покушале нигде са атентатима“.59
У извешају СК КПС Пожега, од децембра 1945, каже се да је
„партијска организација уложила максимум труда за извођење што
више народа на изборе као и за победу партијског кандидата“.60
Међутим, партијске ћелије нису радиле на учвршћивању Народног
фронта, активи су били мали тако да су „комунисти извукли изборе на
својим леђима“. И у пожешком срезу било је грађана који нису били
уписани у бирачке спискове. У Милићевом Селу евидентирано је 25
грађана који нису унети у бирачке спискове.61 Политичка ситуација је
оцењена као добра, а „огледа у снази НФ и његовом ауторитету којега
је постигао нарочито кроз изборе“.62 Политичка активност „старих
политичара“ оцењена је као пасивна, али „које не значи да потајно не
раде“.63
Срески комитет у Бајиној Башти, оценио је повољно политичку
ситуацију на територији рачанског среза. Констатовано је да „се није
осећала организована делатност неке ванфронтовске политичке групе“,
осим „препричавања политичких догађаја у земљи и ван ње“.64
Након избора, Народна скупштина је 29. новембра 1945. године
прогласила Републику, односно Федеративну Народну Републику
Југославију, а затим се претворила у Уставотворну скупштину, која је
донела први Устав ФНРЈ и озаконила оно што је задобијено оружјем и
потврђено гласањем 11. новембра те године.

Исто.
ИАУ, СК СКС ПО, IX, 1945, 12, Извештај СК КПС Пожега од 4. децембра 1945.
61
Исто.
62
ИАУ, СК СКС ПО, IX, 1945, 13, Извештај СК КПС Пожега од 30. децембра 1945.
63
Исто.
64
ИАУ, СК СКС ББ, IX, 1945, 12, Извештај СК КПС Бајина Башата од 31. децембра
1945.
59
60
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ТИТО У УЖИЧКОМ ОКРУГУ, ЈУЛА 1946. ГОДИНЕ.
ПРОГЛАШЕЊЕ УЖИЦА „ТИТОВИМ“
Велики политички догађај у 1946. години био је долазак Јосипа
Броза Тита у Ужице на прославу 7. јулског устанка.65 На вест о доласку
Броза у Ужице, народ из целог округа почео је да долази у град. Током
ноћи из свих села округа скупиле су се и кренуле „велике поворке
сељака“. Из среских места, „Бајине Баште и Косјерића пребацивано
је током ноћи без прекида камионима у Ужице мноштво људи, жена и
омладине.“ Само у једној групи, из среза пожешког дошло је преко три
хиљаде у Ужице на овај збор.66
Маса од око 20.000 грађана поздравила је долазак маршала Тита,
Александра Ранковића, министра унутрашњих послова савезне владе,
Милована Ђиласа, министра без ресора, генерал - мајора Светозара
Вукмановића Темпа и генерал - мајора Љубодрага Ђурића.
Пред Окружним одбором Тита су дочекали у име становника
Ужица и ужичког краја председник Окружног народног одбора прота
Витомир Видаковић, прота Милан Смиљанић, министар пољопривреде Србије, Борисав Јокић, председник Среског одбора Народног
фронта, Миодраг Ковачевић, председник ГНО и секретар Окружног
одбора Народног фронта Миливоје Радовановић Фарбин. Прота
Витомир Видаковић „поздравио је маршала Тита топлом и срдачном
добродошлицом“.67
Јосип Броз је у свом говору подсетио грађане ужичког округа,
да је 1941. године, управо у Ужицу „јако пламтјела буктиња слободе“.68
Оно што смо ми били створили прозвали су „ужичком комунистичком
републиком, „совјетском републиком“, иако нису имали никакве основе
за такве називе, нагласио је Тито. Борба која је вођена, донела је победу
зато што је „имала дубоког коријена у нашим народима“. Говорећи о
времену Ужичке републике, маршал је подсетио, да су се партизанске
снаге, поред борбе са окупатором, суочиле „са првим знацима издаје
Борба број 163, 9. јул 1946, 1.
Вести број 107, 13. јули 1946, 1.
67
Исто.
68
Музеј Историје Југославије (МИЈ у даљем тексту), КМЈ II 1/3, Говор маршала Тита
на великом народном митингу у Ужицу 7. јула 1946; Борба број 163, 9. јул 1946, 1.
65
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од војничких формација које су се тада налазиле под командом Драже
Михаиловића“. Али та издаја, по Брозу, „није почела на Равној Гори
или негдје другде у Југославији. Она је припремана тамо гдје се налазила
избјегличка влада, а то је било у Лондону“.
И поред свих искушења и бројних непријатеља, народноослободилачки покрет је „већ овде, у Ужицу, створио прву клицу народне
власти“, која нам је била потребна .69
Из Ужица, Јосип Броз је са својом пратњом отишао на Златибор.
У обновљеном хотелу на Партизанским водама, 9. јула 1946. године
Јосип Броз је примио „представнике народа округа ужичког“. Пријему
су присуствовали и високи политички функционери: потпредседник
владе ФНРЈ, Едвард Кардељ, министри Александар Ранковић и
Милован Ђилас, министар унутрашњих послова владе НР Србије
Слободан Пенезић и генерал - мајор Љубодраг Ђурић.70
Том приликом маршала је поздравио у име чланова делегације
Васко Вајевић, директор гимназије из Ужица. У разговору са представницима округа, Тито се интересовао за политичку и привредну
ситуацију, откуп жита и здравствене прилике.
Своју приврженост Јосипу Брозу и његовој политици, тадашњи
политички представници Ужица, потврдили су предлогом да њихов
град добије његово име. Предлог је у име Народног одбора града
Ужица образложио секретар Недељко Савић: „Ми смо одлучили да Вас
умолимо да наш град у коме сте повели борбу за ослобођење наше земље
са Вашим пристанком добије Ваше име и да се назове Титово Ужице.
Ми се надамо да ћете Ви на то дати свој пристанак. Истовремено
Градски одбор и грађани града Ужица моле Вас да се примите за почасног
грађанина нашег града, јер ми сматрамо да је град Ужице Ваше друго
место у коме сте се Ви родили за наше народе и баш нас је то руководило
да Вам се обратимо овом молбом. Ми смо на овај начин истовремено
желели да изразимо захвалност оним нашим друговима који су пали
у народноослободилачкој борби, оним друговима који су у Ужицу граду
мученички умирали са Вашим именом на уснама“.71 Дописник Борбе
бележи да је маршал „дубоко узбуђен“ устао са свога места и захвалио
се на почасти која му је указана.
Исто.
Борба број 165, 11. јул 1946, 2; Вести број 107, 13. јул 1946, 3.
71
Исто, ИАУ, ГНОТУ, VI, Проглас Градског народног одбора грађанима Ужица о
новом имену града од 24. јула 1946.
69
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Свечано проглашење Ужица - Титовим Ужицем уприличено
је 24. јула 1946. године. Тим поводом Градски народни одбор издао
је Проглас грађанима Ужица у коме је писало: „Грађани и грађанке,
Градски народни одбор на својој свечаној седници одржаној 8. јула 1946.
год., донео је одлуку да нашем граду да ново име, име највећег сина
наших народа организатора народноослободилачке борбе, творца свих
досадашњих победа, народног хероја, Маршала Југославије друга Тита.
То име је потврђено са меродавног места и од сада се наш град зове
Титово Ужице..“72
У свом извештају од 1. августа 1946. године, Срески комитет КПС
Титово Ужице оцењује да је посета Тита, „имала огроман значај на рад
и развој политичке ситуације на терену“.73 Овом приликом политичко
руководство Ужица дало је свој допринос изградњи култа Јосипа Броза,
који се неговао још од устаничких дана 1941.74 У својим обраћањима,
представници власти у ужичком крају нису пропуштали прилику да
Тита окарактеришу као великог војсковођу, хероја, неприкосновеног
вођу државе и Партије, и на крају, почасног грађанина Ужица „где се
други пут родио за своје народе“.
ИЗБОРИ 10. НОВЕМБРА 1946. ГОДИНЕ
Избори за Уставотворну скупштину Србије, одржани су 10.
новембра 1946, на којима је гласало за листу Народног фронта 99%
бирача показали су да је партијска организација постала стварни
руководилац и организатор свих акција у ужичком крају.75
Избори за Уставотворну скупштину Србије у ужичком округу,
обележени су живом политичком активношћу. Неколико месеци пре
званичног расписивања избора, народни посланици из ужичког краја
обилазе своје изборне срезове и држе зборове. У Косјерићу је 9. јуна
1946. године одржан збор на на коме је говорио посланик за пожешкоцрногорски срез, Миливоје Радовановић - Фарбин. Том приликом он
ИАУ, ГНОТУ, VI, Проглас Градског народног одбора грађанима Ужица о новом
имену града од 24. јула 1946.
73
ИАУ, СК КПС ТУ, 34, 1946, 21, Извештај СК КПС Титово Ужице за месец јули 1946.
године.
74
Коста Николић, Тито говори што народ мисли, Култ Јосипа Броза Тита 1944-1949,
Београд 2006, 33, 143-146.
75
Б. Глигоријевић, Историја Ужица II, 386.
72
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је нагласио, да треба обратити посебну пажњу „на питања обнове и
изградње наше земље и нашег округа“.76
Као такође важан задатак, Радовановић је поменуо „изградњу
фабрике за прераду воћа у Пожеги: стандардна станица за „марк“ –
полуфабрикат и модерна велика сушница што ће много помоћи нашим
привредницима и спасити велике количине воћа које су, у немогућности
извоза и домаће потрошње, пропадале“. Градња ове фабрике добија на
значају имајући у виду „да се воћарство из дана у дан све више развија и
постаје главна привредна грана нашег округа“. 77
Јуна месеца 1946, народни посланик Слободан Пенезић,
министар унутрашњих послова Србије, посетио је свој изборни срез.
Том приликом обишао је Срески народни одбор и интересовао се за
рад појединих одсека. Затим је са секретаром Среског народног одбора,
Остојом Јањићем, обишао Пољопривредну школу у Севојну.78
Извршни одбор Народног фронта за Округ ужички одржао је 3.
октобра 1946. године седницу на којој је донета одлука о спровођењу
избора за народне посланике НР Србије у ужичком округу. „Закон о
избору народних посланика у НР Србији одређује на сваких 20.000
становника по једног посланика, то ће се у ужичком округу и престојећим
изборима бирати 7 народних посланика за Народну скупштину НР
Србије“.79
Оцењено је, да су прилике и околности под којима се врше ови
избори много повољнији него што су биле прошле године. Обнова
и изградња су узеле велики замах, добровољне акције и такмичења
подигли су нашу привреду из рушевина. Извршни одбор НФ ужичког
округа, зато планира, да се изборна кампања која почиње, одвија у
духу појачаног елана на раду у радионицама, фабрикама, заводима и
надлештвима. Јер, ови избори значе још један корак даље на „учвршћењу
демократије“ у земљи.
Није пропуштена прилика да се на овој седници укаже на штетно
деловање реакционарних елемената. „Политичке прилике у целој
земљи говоре у прилог потпуном ликвидирању свих противнародних
Вести број 103, 15. јун 1946, 2.
Исто.
78
Вести број 104, 22. јун 1946, 1
79
Вести број 119. 5. октобар 1946, 1.
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елемената, на уклањању свих фашистичких остатака“.80 Непријатељи
нашег народа „морају поднети рачун народу и одговарати за своја
недела“. Остатак реакционарних елемената, оних који су прошле
године ступили под барјак Гролове „опозиције“, а уочи избора народних
посланика за Уставотворну скупштину свечано апстинирали, наговарали
и друге да исто ураде пропао је у својим политичким перспективама.
Створена је ФНРЈ, наглашено је на Седници ИО НОФ.81
Било каква политичка активност ван Фронта изазивала је
подозрење и осуду. Из извештаја ОК КПС Титово Ужице из октобра
1946. године, сазнајемо да још увек у појединим срезовима делују
политичке групе и појединци. У извештају се између осталог каже, да
се „осећала тежња код појединих кандидата „за оживљавањем својих
партија“, у Ариљу - Чеда Петровића и Бајиној Башти - Нићифора
Пантелића, који су истицали „своју ранију припадност Радикалној
странци“.82 Исто тако могло се уочити „некоректно држање у агитацији
код кандидата: Милића Терзића у Златибору, Миленка Глишића у
ариљском, Нићифора Пантелића у рачанском срезу.83 Непријатељски
рад се везивао за покушаје да се кроз „предизборну кампању смањи
проценат изласка народа на изборе“. Проношене су лажне вести, „да
ће свака жена платити свој глас ако изађе на изборе 10 динара, да им је
овога пута одузето право гласа итд“.84
Зато се упозоравају сви активисти НФ, „да ће непријатељ
покушати да унесе раздор и забуну у народ“. Такву активност треба
разобличити и спречити.
Дата је јасна директива: „Фронтовци, омладинци и омладинке
у овим изборима треба да развију сву своју активност и учине све да
њихов изборни срез буде најбољи у округу по броју изашлих на изборе
и по броју гласова датих за кандидате НФ“.85 Нарочиту пажњу ОК
НФ поклоњена је будућој изборној кампањи, која почиње, „и треба
да обухвати сваког појединца, сваког искреног пријатеља Народног
фронта“.
Исто.
Исто.
82
АС, ОК КПС Титово Ужице, Билтен ОК КПС Титово Ужице, за месец октобар 1946
83
Исто.
84
Исто.
85
Вести број 120, 12. октобар 1946, 1.
80
81
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Среске организације Народног фронта организовале су изборну
кампању на свом терену. Агитатори и активисти НФ добили су задатак
„да покрену народне масе да на изборима изаберу праве претставнике
народа у Народну скупштину НР Србије“86. Све организације НФ
у ужичком округу приступиле су прикупљању прилога за Изборни
фонд. Прикупљене прилоге од појединаца, масовних организација и
синдиката слале су се Окружном одбору Народног фронта.87
И на овим изборима, као и оним од прошле године, „терет
рада у предизборној кампањи у великом делу пао је на комунисте“.88
Организација предизборне кампање није довољно обухватила фронтовце нити се тежиште рада у довољној мери преносило на активе
фронтоваца по селима. Окружни комитет Партије уочио је неажурност
појединих фронтовских актива (Севојно, Горјани) и недовољно
организовање конференција у сеоским подручјима. Зато се тражи веће
ангажовање на терену како „ни једно село ни један засеок, ни једна улица,
ни једна кућа не остане необавештена о значају и важности избора.
Нека не буде ни једног човека, жене, омладинца или омладинке, који би
10. новембра 1946. остао код куће“. Да би се то постигло све масовне
организације треба да у предизборној кампањи раде самостално, а по
потреби заједно са НФ.89
Срески комитети СКОЈ-а одржали су састанке свих скојеваца
среза „на којима су скојевци дали обавезе колико ће које село извести
омладине на изборе“.90
Према оцени Окружног комитета, „пријем посланичких кандидата на зборовима од стране народа био је добар“.91 Окружни лист Вести
„спроводио је писмену агитација у предизборној кампањи“ у корист
фронтовских кандидата.
С обзиром на атмосферу у току изборне кампање и немогућност
остатака грађанских странака да равноправно учествују у изборној
трци, резултати су били сасвим очекивани у корист Народног фронта:
Исто.
Исто.
88
АС, ОК КПС Титово Ужице, Билтен ОК КПС Титово Ужице, за месец октобар 1946.
89
Вести број 120, 12. октобар 1946, 1
90
АС, ОК КПС Титово Ужице, Билтен ОК КПС Титово Ужице, за месец октобар 1946.
Мали проценат омладине је изашао на изборе у Заовинама, Заглавку и Доброселици.
91
Исто.
86
87
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„У ужичком округу проценат изашлих на биралишта по
срезовима је следећи:
Изборни срез Ужички 2
97,73%
Ариљски			 96,86%
Златиборски			 96,73%
Ужички 1 са градом Ужице 95,88%
Пожешки			 95,13%
Црногорски			 94,79%
Рачански			 92,49%
Сам град Ужице		
99,57%
Према овоме укупан проценат изашлих у округу износи 95,42%“.92
Међутим, „због аљкаво вођених бирачких спискова, земаљска комисија
смањила је неколико процената у пожешком и црногорском срезу, тако
да по њеној процени после тога смањења укупан проценат изашлих
на изборе у нашем округу износи 93,88%“.93 За партијске кандидате од
укупног броја гласало је 77,39% а за остале 22,61%.
Према Вестима, листу Народног фронта округа ужичког, резултати избора у Ужичком округу су били следећи:
„Изборни Срез ужички број 1: укупно уписано 15.412, гласало
13.229, што у процентима износи 95,88%, од тога: за кандидата
Слободана Пенезића 102 356; за кандидата Миша Кремића 1.673; за
кандидата Мијата Мијатовића 1.320.
Изборни Срез ужички 2: укупно уписано 13.665, гласало 11.823,
или 97,73%, од тога: за кандидата Витомира Видаковића 7.755; за
кандидата Вука Цицварића 2.165; за кандидата Вукадина Стевановића
1.903.
Изборни Срез ариљски: укупно уписано 12.679, гласало 10.639,
што у процентима износи 96,86%, од тога: за кандидата Љубодрага
Ђурића 8.232; за кандидата Чеда Петровића 1.720; за кандидата
Миленка Глишића 687.
Изборни Срез златиборски: укупно уписано 14.121, гласало 11.982,
што у процентима износи 96,73%, од тога: за кандидата Милана

92
93

АС, ОК КПС Титово Ужице, Извештај ОК КПС Титово Ужице од 19. новембра 1946.
Исто.
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Смиљанића 9.990; за кандидата Милића Терзића 1.381; а за
кандидата Влада Поповића 611.
Изборни Срез пожешки: укупно уписано 22.101, гласало 18.422,
што у процентима износи 95,13%, од тога: за кандидата Митру
Митровића Ђиласа 14.217; за кандидата Миливоја Станића 1.721; за
кандидата Ђура Николића 2.484.
Изборни Срез црногорски: укупно уписано 11.596, гласало 9.635,
што у процентима износи 94,79%, од тога: за кандидата Миливоја
Радовановића Фарбина 7.030; за кандидата Сава Марковића 1.307; за
кандидата Милорада Трифуновића 1.298.
Изборни срез рачански: укупно уписано 19.045, гласало 15.687, или
92,49%, од тога: за кандидата Добривоја Видића 13.283, за кандидата
Чеда Мојковића 1.957; за кандидата Нићифора Пантелића 447.
У Округу ужичком било је уписано 108.619 гласача, од тога гласало
91.417, што у процентима износи 95,42%. У Титовом Ужицу било је
уписано 7.170, гласача, а гласало је 7.139, што у процентима износи
99,57%. Титово Ужице по проценту изашлих на изборе заузима прво
место међу градовима НР Србије“.94
Анализирајући изборе, ОК КПС Титово Ужице, је закључио
да је НФ „кроз изборну кампању у приличној мери омасовљен“, са
оним људима који су показали највише залагања кроз изборе. Тако
су поједини одбори НФ-а у току овог месеца изашли подмлађени и
обновљени. Ово је имало за резултат, да се велики број одбора НФ-а
„осете као руководеће политичке снаге на свом терену“.95
Оправдање за релативно добар резултат кандидата ван Фронта
образложен је грешкама у бирачким списковима, одсуством омладине
која је у Југословенској армији итд. У анализи избора, уочено је, да „није
посвећена пажња најслабијим селима у појединим срезовима“ (Каран,
Заглавак, Засеље, Каленић, Заовине, Јабланица, Косјерић, Трешњевица)
и да се водила „неправилна политика према сиромашним сељацима“. 96

Вести број 125, 16. новембар 1946, 1. На насловној страни Вести писало је: „Велика
победа народног фронта на изборима 10. новемба“ и су биле објављене фотографије
свих кандидата НФ.
95
АС, Билтен Окружног комитета КПС – Титово Ужице за месец новембар 1946.
96
Исто.
94
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ИЗБОРИ ЗА МЕСНЕ И СРЕСКЕ НАРОДНЕ ОДБОРЕ
1947. ГОДИНЕ
Са јачањем и учвршћивањем власти КПЈ, постепено је нестајала
опозиција. У потпуној изолацији, без могућности слободног страначког
деловања и својих листова, била је осуђена на нестанак. Нова власт
је у „другој фази (1946-1948), усмерила пажња на рушење „фронтовске
опозиције“ успостављање потпуног монопола унутар коалиције,
разбијање грађанских партија. „За разлику од ранијег периода, акценат
је стављен на „империјалистичке шпијуне“ и саботере привредне
обнове“.97
Прилику за још снажније учвршћење свог доминантног
политичког положаја, нове власти су имале на изборима за месне и среске
народне одборе који су одржани 1947. године. У директиви Партије,
јасно је стајало да треба појачати будност и да се „непријатељским
елементима“ на овим изборима зада ударац, не дозволивши им никакве
позиције у власти.98
Среска партијска организација у Титовом Ужицу, одлучила на
свом састанку 18. септембра 1947. да се у илегалности врше припреме
око кандидовања, пре него што се избори обнародују надлежним путем.
Ради успешнијег савлађивања тешкоћа у изборној кампањи, ужички
срез је подељен на два дела, тако да се у једном делу избори врше 26.
октобра, а у другом 2. новембра 1947. године.99
Месни одбори у НФ у ужичком срезу, пружили су „велика помоћ
у кандидацији и истицању кандидатских листа за изборе МНО-а, као
и за само спровођење избора у изборној агитацији и извођењу маса на
изборе“.100 Предлоге за кандидате и њихове заменике за изборе месних
народних одбора поднеле су партијске ћелије са којим се Срески
комитет у 98% случајева сагласио.101

С. Цветковић, н.д, 170.
Б. Глигоријевић, н.д., 388.
99
Исто.
100
ИАУ, СК СКС ТУ 34, 1947, 50. Годишњи извештај СК СКС Титово Ужице за 1947.
годину.
101
Б. Глигоријевић, н.д., 388.
97
98
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У циљу агитације за фронтовске кандидате, ћелије су заказале
зборове и седнице Извршних одбра НФ по селима. Предизборна
активност у Срезу ужичком „пролази у знаку зборова и конференција“,
и уз „велики број учесника“, бележе Вести.102 Исто тако, није било неких
особитих тешкоћа ни у прикупљању потписа за предложене кандидате.
Нема ни једног засеока у Срезу ужичком „који није кандидовао своје
најбоље представнике за народне одборнике,“103говорили су агитатори.
У Титовом Ужицу, 18. октобра 1947. одражан је пленарни
састанак Среског одбора Народног фронта. Састанку је присуствовао
народни посланик Ужичког среза, министар унутрашњих послова,
Слободан Пенезић. Говорећи о изборима Пенезић је нагласио: „Било је
до сада грешака у раду наших одбора, дајте да их овим изборима сведемо
на најмању меру“.104 Том приликом се расправљало и о кандидатима за
Среску народну скупштину.105 Приликом ове посете, Слободан Пенезић
је говорио и на великом предизборном збору у Титовом Ужицу.
Агитациони рад у изборној кампањи чланова КПЈ, у ужичком
срезу, спроведен је стриктно по директивама: ћелије су на својим
састанцима задужиле сваког комунисту за коју кућу, или рејон би
требало да одговара за излазак на изборе. У току изборне кампање
одржана су 32 збора и око 163 конференција.
Није било покушаја истицања ванфронтовских листа, осим што
су у неколико места биле истакнуте по две фронтовске листе. 106
У чланку „Сви на изборе“, који преносе фронтовске Вести, Олга
Живковић, члан Окружног комитета каже: „Наш народ излази на изборе
да још једном потврди тековине народноослободилачке борбе, да појача
своје јединство и покаже своју приврженост Народном фронту и да каже
да жели баш такву Југославију за коју су борци давали свој животе“.107
Поред тога, Олга Живковић подсећа читаоце, на све успехе Народног
фронта у обнови и изградњи земље и значај остварења петогодишњег
плана.

Вести број 171, 17. октобар 1947, 1.
Глас број 718, 19. октобар 1947, 1.
104
Вести број 172, 23. октобар 1947. 1.
105
Исто.
106
Б. Глигоријевић, н.р., 388.
107
Вести број 172, 23. октобар 1947, 1.
102
103
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Женама ужичког округа поручује да уложе што више труда „како
ни једна жена не би остала на дан избора, а да не изађе на гласање“,
тим пре, што се скоро за сваки месни народни одбор бира једна, или
више жена. „Жене морају бити свесне да и овога пута користе једну од
тековина наше народноослободилачке борбе - равноправност“.108
Свој чланак Олга Живковић је завршила позивом бирачима:
„Гласати за своје, за народне одборе, то је част сваког поштеног
грађанина наше земље. Изађимо сви на изборе! Гласајмо за кандидате
Народног фронта“! 109
У Пожеги је такође одржан пленарни састанак Среског одбора
Народног фронта, на коме је говорила Митра Митровић, министар
просвете и народни посланик Среза пожешког. После „исцрпног излагања
политичке ситуације у свету“, министарка Митровић је говорила о
„Народном фронту, о његовом ставу и о задацима Фронта у периоду
пред изборе за народне одборе“.110 Потом је говорио Јован Стаматовић,
председник Среског одбора Народног фронта, који је такође „подвукао
значај избора за народне одборе“.111
У целом срезу потврђене су кандидатске листе Народног фронта.
Све „предизборне конференције у Срезу пожешком прате разне радне
акције на објектима локалног, републичког и савезног значаја“.112
Предизборна активност осећала се и ариљском срезу. На
среској конференцији „фронтовци су прихватили обавезу да Ариље
стопроцентно изађе на изборе и да се у недељу са гласањем буде готово
у подне“.113 Прихваћена је листа за чланове Среског народног одбора и
потписало ју је шездесет пет предлагача.
Чланови Среског одбора Народног фронта учествовали су као
говорници на свим зборовима. У Богојевићима је говорио Видоје
Новитовић, а у Миросаљцима Олга Живковић. Зборови су одржани и у
Вранама и Церови. Крушчици, Чичкову, Бјелуши, Мочиоцима, Брекову
и Високој. 114
Исто.
Исто.
110
Вести број 172, 23. октобар 1947. 1.
111
Исто.
112
Глас број 723, 24. октобар 1947, 2.
113
Вести број 172, 23. октобар 1947, 1
114
Исто; Глас број 717, 17. октобар 1947, 4.
108
109
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У свим селима, у Срезу рачанском, одржане су предизборне
конференције и извршене кандидације одборника. Народно-фронтовске
организације истакле су „најпопуларније људе за кандидате и нигде
није било неслагања, нити су кандидовани људи ван листе Народног
фронта“.115 На листама се нашао велики број демобилисаних бораца, а
скоро ни у једном селу није састављена листа на којој није било жена116.
У Негбини, Срез златиборски, преко три стотине људи „дошло
је да изврши кандидацију најбољих и најагилнијих фронтоваца за
одборнике“.117 Том приликом осујећен је покушај Драгана Виторовића,
председника одбора Народног фронта у Кућанима, који је „под утицајем
непријатељских елемената, покушао да обори великом већином
примљену листу“. Своју намеру Виторовић је правдао недовољном
заступљеношћу свих засеока.118
Да би се избори обавили што успешније, донета су решења
о именовању чланова среских и градских изборних комисија на
територији НР Србије. На основу тог решења, на територији ужичког
округа именоване су изборне комисије и њихови председници.119
Избори који су спроведени у ужичком округу донели су очекивану
и убедљиву победу Народном фронту.
У ариљском срезу остварени су следећи изборни резултати:
„Од укупног броја гласача у Ариљу је гласало 96%, у Вранама 91%, у
Вирову 90%, у Добрачама 91%, у Латвици 90% у Трешњевици 93%,
у Радобуђи 82%, у Миросаљцима 89%. Села Грдовићи, Брусник и
Драгојевац изашли 100% на изборе. Укупан резултат гласалих за НФ
у првом изборном реону Среза ариљског износи 98,07%, а у кутију
без листе 1,93%.120 У 19 изборних места у Срезу ариљском бирачи су
изашли 100% на гласање, а у 6 осталих места није изашло на изборе

Глас број 723, 24. октобар 1947, 2.
Исто.
117
Вести број 171, 17. октобар 1947, 1.
118
Исто.
119
Глас број 701, 29. септебар 1947, 8: „На основу чл. 23, 24, 25, 16, 17, 30 и чл. 31
Закона о избору у НР Србији народних одбора, Земаљска комисија НР Србије на својој
седници од 26. септембра 1947. донела је Решење о именовању среских и градских
изборних комисија“.
120
Вести број 173, 29. октобар 1947, 1.
115
116
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свега 24 бирача. Број гласалих у кутији без листе на свим биралиштима
износи 63.121
У срезу златиборском за листу НФ гласало је 96,24%, а кутију без
листе свега је гласало 2,77%, што значи да је на изборе изашло и гласало
у првој изборној јединици укупно 87,67% од укупног броја уписаних
бирача.
Најбољи резултат је постигла сама Чајетина, где је изашло на
биралиште и гласало 100%, затим Шљивовица са 93,9%; Крива Река
93,9%; Рожанство 92,90%; Алин Поток 91,80%, а најслабији резултат
у изласку на изборе показала је Доброселица са 77,90%. Нешто слабији
резултат у Доброселици, правдан је „прилично слабим и неактивним
радом Месног одбора НФ“. 122
Резултати постигнути на изборима за месне народне одборе
послужили су као подстрек за још већи успех НФ на изборима за
Срески народни одбор. Овога пута изашло је на биралиште и гласало
97,87% од укупног броја уписаних бирача. Број гласалих за народни
фронт износи 99,04%, а у кутију без листе гласало је свега 0,96%.
Најбоље изборне успехе постигла су села Трнава, Алин Поток, Жељине,
Дренова где је излазак на изборе и број датих гласова за НФ био 100%.
Јасеново, Ојковица, Рожанство, Рудине, Семегњево и Бранешци изашли
су на изборе са 99,50% и скоро у свим овим селима гласачи су дали
стопроцентно свој глас за НФ. Негбина и Кућани имали су у празној
кутији свега једну куглицу. На изборима је народ из села Доброселице
изашао на ове изборе са 98,96%.123
У пожешком срезу, 26. октобра 1947. на подручју прве изборне
комисије, која обухвата 12 месних народних одбора извршено је
гласање за одборнике. Од укупног броја уписаних гласало је 87,88%.
Од овог процента, за листу НФ гласало је 97,71%, а за кутију без листе
2,29%. У гласању су се нарочито „истакли Прилипац, Пилатовићи и
Милићево Село, тако да у Прилипцу у кутији без листе није била ни
једна куглица“.124
У срезу рачанском на изборе је изашло 90,47% од уписаних
бирача и гласало за народни фронт 98,80% од укупног броја гласалих.
Вести број 175, 14. новембар 1947, 1.
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Села Луг, Оклетац, Јагоштица и Пилица изашла су 100% на изборе и
стопроцентно гласала за НФ.125
У ужичком срезу, укупан проценат гласалих за НФ износи
98,34%, док „незнатан остатак гласалих у празну кутију говори колико
је слаб непријатељ и како он заварава сам себе“.126 На Белој Земљи,
Трипкови, Стапарима и Мокрој Гори сви су гласали. У осталим месним
народним одборима процент изашлих на изборе креће се од 95% па
навише, само је у Биосци било 89,26% изашлих на биралиште, што
представља најслабији резултат у читавом срезу.
За кандидате НФ гласало је: Бела Земља 99,71%, Буар 99,23% ,
Биоска 97,67%, Дрежник 97,62%, Каран 98,42%, Кремна 97,75%, Луново
село 97,13%, Љубање 99,07, Мокра Гора 98,37%, Потпећ 96,09%, Равни
99,06%, Рибашевина 98,17%, Севојно 98,79, Стапари 99,03%, Трипкова
98,18 и Трнава 99,91%.127
Избори за Градски народни одбор у Титовом Ужицу, који су
одржани 9. новембра 1947. године, донели су такође убедљиву победу
Народном фронту. Листа НФ добила је 5.031 гласова од 5.107 гласача
колико их је уписано. гласало је 5.077, што у проценту износи 99,41%;
док је у празну кутију - кутију без листе пало свега 46 гласова, или
0.91%.128
У срезу црногорском, за кандидате НФ, на терену прве изборне
комисије у изборима за месне народне одборе гласало је 82% бирача, а
на терену друге изборне комисије 95,12%. Том приликом у кутијама без
листе, у целом срезу, било је само 132 куглице.129
У изборима за Срески народни одбор постигнуто је да 98,50%
грађана изађе на биралиште. Од 11,164 бирача, кутија без листе је
добила свега 98 куглица.
Ниједно село у Срезу црногорском, није на изборима за Срески
народни одбор, имало мање од 95% изашлих на изборе. У Сечој Реци,
Таору и Маковишту, сви гласови су били дати кандидатима Народног
фронта.130
Вести број 175, 14. новембар 1947, 1.
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Овако убедљива победа Народног фронта, објашњавана је
великим успесима у обнови и изградњи земље, али и решености народа
да „под руководством маршала Тита, а уз чврст и искрен савез и помоћ
братске Совјетске Русије и осталих демократских држава, учврстити
тековине народноослободилачке борбе“. Као циљ, нове власти су
поставиле да „од назадне земљорадничке земље“, каква је наслеђена,
„сагради привредно и војнички снажну државу, а ради осигурања
националне слободе и независности“.131
Summary
ELECTIONS IN UZICE DISTRICT IN 1945 AND 1947 AND
PROCLAMING UZICE “TITO`S”
Elections for the National Assembly were scheduled for 11 November
1945, according to the decree of the Presidium of the Interim National
Assembly. This assembly was supposed to legitimize what had already been
accomplished with weapons in the war and the revolution, and it should be
confirmed in peace. The campaign, which began on September 1, was led by
the National Front of Yugoslavia and it was controlled by the CPY.
It should be emphasized that the civil parties in Yugoslavia welcomed
the Second World War “shattered and torn”. During the occupation of the
country the process of decomposition of the parties continued and “brought
about the situation in which the parties were deprived of their leaders and
to their transformation into groups centered around certain individuals.”The
civil parties in Uzice region suffered the same fate.
The paper deals with elections in Uzice district, which were held
in 1945 and 1947.The atmosphere that preceded the elections has been
described,their progress and results. The domination and favouring of the
National Front was obvious and equal political struggle of the opposition
was disabled. In these apolitical circumstances, the National Front won a
landslide victory.

131

Исто.
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Тумачење тројичне симболике и значења
уникатне фреско-иконе Богородице
Тројеручице и старија
посвета св. Тројици цркве у Карану
Апстракт: У раду се анализирају особености уникатне фрескоиконе Богородице Тројеручице из Беле цркве у Карану, као и укупна
значења њене светотроичне суштине. На основу резултата анализе,
појава ове фреско-иконе се доводи у везу са евоцирањем старе, или
успостављањем нове посвете цркве у Карану Тројеручици односно Св.
Тројици.
Кључне речи: кћи жупана Брајана, Богородица Тројеручица,
Каран, Скопље, Ваведење Богородице, Св. Тројица, Росуље, црква Ружица
Истраживање живописа Беле цркве у Карану, поготову зиданог
иконостаса и Богородице Тројеручице није дуговеко зато што је био
скривен иконостасом из 1830-1848. године. До откривања старог,
аутентичног зиданог иконостаса са средњовековним живописом и
изузетном фреско - иконом Богородице Тројеручице дошло је 1927.
године. Тек потом је уследио први опис и анализа његовог врло вредног
и уникатног живописа од стране Зоре Симић.2 Био је то и први опис и
анализа фреско-иконе Богородице Тројеручице.
У ниши зиданог иконостаса Беле цркве у Карану, насталој
накнадним зазиђавањем3 јужног пролаза танким зидом, откривена
је Богородица Тројеручица и у дну, с леве стране, крај њених ногу,
mitcentar@open.telekom.rs
З. Симић, Иконостас Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица Тројеручица,
Старинар VII, Београд 1932, стр. 15-35.
3
Исто, стр. 25.
1
2
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монахиња, највероватније, ктиторка ове фреске. Богородица
Тројеручица (МНR ТU) је насликана окренута царским дверима, у
полупрофилу, заогрнута тамноцрвеним мафорионом који јој пада низ
леђа и на чијим рубовима је вез са ресама златножуте боје. Спреда се
мафорион на грудима укршта. Испод мафориона Тројеручица је одевена
у плавозелени химатион који је у појасу благо затегнут невидљивом
траком стварајући богато драпирање дуж изузетно витког и издуженог
тела. На глави и раменима има златовежене велике звезде. На дну тунике
се појављују стопала са црвеним ципелама какве имају ктитор цркве,
његова супруга и четири кћери. На десној руци носи малог Христа (IS
HS) који у левој руци држи мали свитак, а десном руком благосиља.
Христово тело, несразмерно мало према фигури Богородице, оденуто је
златножутим химатионом. На босим ногама има лагане црвене сандале.
Богородица држи леву руку на грудима, а испод ње је још једна лева,
трећа, рука исте величине и у истом положају. Трећа рука је насликана
тако да делује као да је израсла из тела и да представља његов органски
део. Десна рука је видно већа од леве. Позадина изнад колена је обојена
плавозелено, а на доле маслинастозелено тако да се ствара утисак да се
жути супедион на коме стоји Тројеручица налази на земљи.
Запажајући изузетност Тројеручице и истакнуто место где
је постављена Симићева је претпоставила да „не би било немогуће
да је Бела Црква у Карану некада била баш посвећена Богородици
Тројеручици“ и да је све то повезано са 28. јуном по старом календару
када се у прошлости прослављала и да све то говори „да је ова црква
спомен и захвалност за неки већи успех српског оружја, на северу српске
државе... да се за краља Душана десио неки посреднији догађај који је
био повод настанку монументалне представе Богородице Тројеручице“.
Прихватајући Кашанинову претпоставку да је сликар цркве Георгије
Медош она сматра да он „није лично видео оригиналну икону Богородице
Тројеручице из Хиландара... Зато на њој и није насликана трећа рука с
десне стране испод десне руке, као што се оцртава на окову Хиландарске
иконе, него с леве стране, и у органској вези с левом руком, као део тела“.
Зато је каранска Богородица Тројеручица уникум.4
После чишћења каранских фресака, 1957. године, крај ногу
Богородице Тројеручице откривена је једна клечећа женска фигура
одевена у тамноплаву хаљину и забрађена марамом исте боје. Такође
4

Исто, стр. 27-32.
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је откривен један део сликане главе и остатак натписа „раба Божија
Јована јеромонаха“ крај накнадно пробијених северних врата у наосу.
Расправљајући о овим новим детаљима Светислав Мандић је закључио
да је монахиња још један ктитор који је у знак захвалности Тројеручици,
од које је била у нечему помогнута, дала да се она овде наслика.
Монахиња је по свему у неком сродству са породицом ктитора Брајана,
са јеромонахом Јованом, или са двојицом свештеника у олтару који,
такође, могу бити приложници. Тако, сматра, у каранској цркви први
пут се у „нашем историјском сликарству, поред владарских ликова и
ликова високих црквених достојанственика, појављују и личности
нижег рода, и то ...чак наметљиво... После Карана има их скоро свака
наша црква. Свакако та, да је назовемо демократизација у уметности,
значи нешто и у државним и у црквеним односима.“5
Фреско - икона има свој специфични оквир, понекад лук од
штука или камена, који се ослања на колонете, или је у питању ниша
са орнаментима на рубу, ступцима или пиластрима. И поред овакве
убикације места на којима се сликају фреско - иконе И. Ђорђевић
не помиње као такву Богородицу Тројеручицу у Карану већ само
Богородицу на пиластру којој жупан Брајан Петар приноси модел
храма.6 За монахињу, сликану у дну нише фреско иконе Богородице
Тројеручице, зиданог иконостаса Беле цркве у Карану, тврди да је
ктитор живописања. Јанко Радовановић сматра да сликање живих
личности на иконама није чињено искључиво по законима ктиторских
права већ да би се истакло и јединство цркве на небу и на земљи. Кроз
молитву и мољење успостављена је веза небеске и земаљске цркве.7
У склопу своје велике студије о Богородици Мирјана Татић Ђурић се неминовно бавила и представом Богородице Тројеручице
као и њеним култом у православном свету и Србији. Сасвим природно,
велику пажњу поклања фреско - икони Богородице Тројеручице
у Белој цркви каранској. Полазећи од успостављеног стереотипа
С. Мандић, Једна ктиторка Беле Цркве Каранске, Старинар IX-X, Београд 1959,
стр. 223-225; Исти, Ктиторка из Беле цркве каранске, Древник, Београд 1975, стр.
116-120.
6
И. Ђорђевић, О фреско-иконама код Срба у средњем веку, Зборник за ликовне
уметности Матице српске 14, Нови Сад 1978, стр. 87-90, 92-95.
7
Ј. Радовановић, Јединство небеске и земаљске цркве у српском сликарству средњег
века или ликови живих људи на фрескама и иконама средњег века, Зборник за ликовне
уметности Матице српске 20, Нови Сад 1984, стр. 47-63.
5
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сматра да утемељење култа Тројеручице - Наставнице у спасењу, као
и њено прослављање 28. јуна, код Срба извршио архиепископ Сава
I - Свети Сава доневши њену икону са истока заједно са жезлом Св.
Саве Освећеног и иконом Богородице Млекопитателнице. Затим,
Катедралну цркву у Скопљу, коју је обновио краљ Милутин око 1300.
године, „назива се Тројеручицом, највероватније по икони која је била
смештена, као паладиј српске земље који прати Милутинова освајања“.
Трећа рука Богородичина, на једној од четири икона које је насликао
Св. Лука, заправо, јесте вотивни дар Св. Јована Дамаскина за исцељење
одсечене руке, која се касније приказује као њена. „Отисак ове треће
Богородичине руке приказан је на иконостасу Беле цркве Каранске, где
је трећа рука насликана са леве стране (две леве руке), али не због тога
што уметник није могао зидној слици да припоји сребрну вотивну
апликацију треће руке, пошто је такву илузију могао да стекне и
бојом. Овде је пре реч о другом извору предања, оном какав се јавља у
богатом репертоару румунских скаски“. Фреско - икона Тројеручице у
ниши иконостаса је по њеном мишљењу могла бити по узору на икону паладијум из првих година Душанове власти. Сеоба овог паладијума на
југ почела је још пре Милутинових освајања а потом се десило да „због
безакоња лице своје од Србије одвратила и удаљила се“.8
У нашој расправи о историјским личностима и сценама и зиданом
иконостасу Беле цркве у Карану су прихваћена бројна досадашња
размишљања али су дате и многе нове тезе. Петар Брајан је насликан
са другом супругом Струјом и њиховом тек пунолетном ћерком као и
са три знатно старије кћери из првог брака. Брајан, заправо Брајко, који
је са браћом Радославом и Бранком био један од тројице Растислалића
који су били најзнатнији властелини краља и потоњег цара Душана.
Њихов отац би могао бити севастократор Јунак, а деда Растислав. На
јужном зиду наоса је представљен краљ Душан са својим сином из
првог брака. Душан је са ћерком деспота Иваниша у првом браку имао
сина Лазара, будућег кнеза и владара Србије. Западни травеј наоса
Беле цркве је посвећен једном важном историјском догађају, а тај је
женидба принца Лазара са ћерком жупана Брајана и његово стављање
у бочну вертикалу династије пошто је краљ Душан из брака са Јеленом
добио сина Немању Уроша V, 1. септембра 1337. године. Лазар је у
браку са н. н. Растислалић имао сина Добровоја који је са њим ухваћен
8

М. Татић-Ђурић, Студије о Богородици, Београд 2007, стр. 565-591.
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и погубљен у битци на Косову, 1389. године. После развода са Лазаром
и његовом женидбом са Милицом, 1353. године, Растислалићка се
замонашила. Вратила се у Каран где је дала да се затвори јужни пролаз
зиданог иконостаса Беле цркве и наслика Богородица Тројеручица.
Према томе црква је сазидана и осликана 1338-1339. године.9 Зидана
олтарска преграда у Белој цркви у Карану, из 1339. године,10 садржи у
основи тему Деизиса уз присуство два серафима и Св. Николе. На овој
прегради је посебно истакнута молитва Богородици Тројеручици.

Доминирајући плавозелени химатион Богородице Тројеручице
и плава позадина читавој слици дају вишу симболику и претварају
њену површину у извор божанске светлости. Изразито плава каранска
Тројеручица, из средине XIV века, представља у том смислу посебност
српског сликарства. Плава хаљина Богородице и Христа, а поготову
плава позадина у византијском сликарству је рана појава. Одећа
Богородице са Христом је потпуно плава у Св. Софији, 867. године.
Такође у Св. Софији, Христос Пантократор и Богородица са Христом
су плаво одевени у ктиторским композицијама Константина Мономаха,
1024. године и Јована Комнена, 1118.11 Богородица Оранта и Христос у
потпуно плавој одећи приказани су у емајлу на цариградском диптиху
цркве Св. Марка у Венецији из X века. Христос у плавом огртачу је у
Јеванђелистару са Синаја, око 1000. године; Јеванђелистару из Атине,
1075-1100. године; Четворојеванђељу у коме крунише цара Јована
Комнена и његовог сина, 1125-1150. године.12 Христ и Богородица у
плавом су насликани у Деизису минијатуре Јеванђелистара са Синаја,
у другој половини XII века; Христов огртач је снажно плав и на
мозаичној икони из прве половине XII века (Берлин); Богородица у
плавом је и у сцени Распећа у католикону манастира Дафни, крај XI
века.13 Карактеристична је порталска мозаичка икона Христа у плавом,
Ж. Андрејић, Размишљања поводом историјских сцена живописа и зиданог
иконостаса Беле цркве у Карану, Ужички зборник 34-1, Ужице 2010, 7-42; Исти, Доња
Каменица - Каран - Велуће - Рамаћа, Рача 2012, стр. 39-44.
10
Ж. Андрејић, Размишљања поводом историјских сцена живописа и зиданог
иконостаса Беле цркве у Карану, стр. 29, 36.
11
D. T. Rice, Umetnost vizantijskog doba, Beograd 1968, стр. 104, 120.
12
Јован епископ (Пурић), Икона Христа, Београд 2001, стр. 75, 62.
13
Исто, стр. 127, 149, 187.
9
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Христа у ктиторском ансамблу и Богородице Заступнице и Христа
Исака Порфирогенита у цариградској цркви Христа Хоре (Кахрије
џамија), пре 1335. године.14 Богородица у плавом је и у сцени Распећа
на икони из Атине, XIV век.15
Улогу божанске светлости плава ће дефинитивно преузети на
позадини витражних слика западне Европе у XII веку при чему ће
бити у пару са црвеном. Ова веза између плаве и позадине на сликама
проистекла је из нове теологије светлости која ће дефинитивно
преовладати почетком овог века. На Западу је постепено плава постала
боја неба и Богородице, а потом и владара. Средњовековна теологија
је имала схватање да је светлост једини део чувственог света који је
истовремено видљив и нематеријалан. Плава је „видљивост неописивог“
и зато јесте еманација Бога. Међутим, острашћене расправе које су
вођене ишле су ка мишљењу да је боја само материјал(на), а онда је
она „безначајна мудролија коју човек придодаје божанском Стварању“.
Преовладало је мишљење да све сликарске технике доприносе да се на
крају добије „храм боје, јер су светлост, лепота и раскош, неопходни за
слављење Бога“. У складу са тим плава је имала све већу улогу јер, као и
златна, јесте божанска и небеска светлост која обухвата све што је Бог
саздао. Од XII века, у западњачком сликарство је првенствено плава
намењена Богородици. Најчешће се слика њен огртач, ређе њена хаљина,
а најређе у целини. Првих деценија XIII века, по угледу на Царицу
небеску, неколико великих личности почиње да носи плаву одећу, а
пре свих Св. Луј, први француски краљ. Снажна појава Богородице
у плавом је израз значајних промена у средњовековном друштвеном
поретку између XIII и XIV века.16 Симболика боје Богородичине плаве
је везивана за радост, љубав, оданост, потпору и утеху. Уопштено узев,
митолошка значења плаве су: истина, интелект, откривење, мудрост,
верност, чедност, племенитост, разборитост, богобојажљивост, мир,
контеплација. Она је боја великог бездна, воде као женског принципа,
небеског велике мајке, царице и свих богова неба.17
У цркви Ваведења Богородице у Карану, осим накнадно сликане
Тројеручице, постоје још четири старије свечане фреске Богородице.
Богородица Ширшаја у калоти олтарске апсиде, Богородица Заступница
Група аутора, Иконе, Љубљана 1983, стр. 40-41, 68.
Јован епископ (Пурић), Икона Христа, стр. 331.
16
M. Pasturo, Plava – istorija jedne boje, Beograd 2011, стр. 40-45, 48, 50, 76.
17
Dž. K. Kuper, Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola, Beograd 1986, стр. 17.
14
15
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- Параклиса на североисточном пиластру, у склопу Деизиса, Богородица
Одигитрија на северозападном пиластру, у склопу ктиторског ансамбла
и Богородица Оранта у лунети улаза у наос. Очигледно је у питању
велико поштовање и придавање вишег симболичног смисла Богородици
које је присутно још од великог жупана Стефана Немање. Стефан
Немања је први пут крштен у цркви Св. Марије у Рибници, касније своје
велике задужбине, у Студеници и Хиландару, посвећује Богородици и
на самртном часу умире „окружен својим монасима, пред сликом Мајке
Божје“. Тако је култом Богородице било прожето православље српске
државе и верних. Имајући у виду одређену Светотројичност Богородице
Тројеручице има се утисак да се заступа паралелно схватање истока
о падању божанства са Сина на Мајку и запада, са Мајке на Сина.
Међутим, имајући у виду појаву култа Тројеручице у Скопљу у време
пре XII века, као и његов развој ван граница српске државе све до XIV
века, ово схватање није еманциповао Симеон Немања. У сваком случају,
култ Тројеручице у Скопљу обновио је краљ Милутин, 1300. године, а
прекинут је падом града под Турке, 1392. године, да би био настављен
у Хиландару све до данас.
О култу Богородице Тројеручице у Карану нема помена у
изворима.

Када је у питању представа Богородице Тројеручице одмах
се намеће аналогија са хиландарском иконом Тројеручице која је
најпоштованија светиња овог манастира и за коју легенда тврди да ју је
донео Св. Сава из Свете земље. Хиландарска Тројеручица - Наставница
у спасењу - велика је литијска икона прекривена сребрним и златним
оковима и даровима. У питању је Богородица Одигитрија којој „трећа
рука није насликана, него је од сребра, додата, као што то казује
легенда“, а у питању је рад „неког способног уметника из средине XIV
века, из доба цара Душана“.18 Додата је још једна десна, вотивна рука.
Имајући у виду да је од сликане Богродице Тројеручице накнадним
додавањем руке постигнута тројеручичност отпада могућност да је у
питању оригинална икона скопске Тројеручице и да се може користи за
солидније аналогије. Дакле, данас не знамо како је у свему изгледала
С. Петковић, Хиландар, Београд 1989, стр. 35-36, сл. 47; Д. Богдановић, В. Ј. Ђурић,
Д. Медаковић, Хиландар, Београд, Света Гора, 1997, стр. 112.
18

327

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Живојин Р. Андрејић, историчар уметности

икона Тројеручице у Скопљу. Може се претпоставити, због сазнања
о хиландарској Тројеручици, да је каранска Богородица Тројеручица
сликана према скопском узору. Тако, индиректно сазнајемо како је
изгледао скопски егземплар.

Иако готово неприметна од посебног значаја је још једна
историјска личност, која је насликана у склопу накнадно формиране
проскинитарне нише у јужном пролазу зиданог иконостаса Беле цркве.
Дуж читаве унутрашње стране некадашњег јужног пролаза иконостаса
каранске цркве, пролаза који је зазидан и где је касније насликана
Богородица Тројеручица, осликана је раскошна орнаментална
трака сачињена од геометријских и флоралних елемената. На дну
леве стране, крај ногу Тројеручице насликана је клечећа женска
фигура. На супротној страни је оштећена и уништена површина са
орнаментиком тако да остаје могућност за претпоставку да је овде,
насупрот монахиње, била насликана још нека особа у проскинези.
Сачуван портрет говори да је реч о некој старијој монахињи у дубокој
проскинези која је забрађена црном марамом и одевена у тамноплаву,
готово црну хаљину. Мандић је претпоставио да је у питању монахиња
која је учествовала у подизању цркве, ктиторка која је приложник у
сликању Тројеручице изражавајући јој знак захвалности за одређену
чудотворну помоћ. Ову монахињу сматра женом нижег порекла и,
самим тим, њену појаву као такву означава првом у српском историјском
сликарству.19 Разлог за њено сликање Радовановић види у томе што је
заслужна за живописање цркве и зато што је један од ктитора при чему
њено присуство не умањује светињу иконе Богородице Тројеручице.20
Међутим, Радовановић закључује да портрети живих личности нису
сликани на иконама искључиво по законима ктиторског права већ да
би се истакло јединство између светитеља и живих људи „јединство
цркве која је заједница састављена од анђела, светитеља и људи који су
сједињени у Христу“.21
С. Мандић, Једна ктиторка Беле Цркве Каранске, стр. 223-225.
Ј. Радовановић, Јединство небеске и земаљске цркве у српском сликарству средњег
века или Ликови живих људи на фрескама и иконама средњег века, Зборник за ликовне
уметности 20, Н. Сад 1984, стр. 57.
21
Исто, стр. 62-63.
19
20
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Међутим, имајући у виду анализу икона и фресака на којима
се владари приказују и у дубокој проскинези, при чему је овај модел
превладао у српској уметности XIV века22, може се рећи да је монахиња
из Карана била високог рода, блиска владару и самом ктитору и зато је
могла себе насликати овако истакнуто на иконостасу и уз Тројеручицу.
Може се реално претпоставити да је до настанка ове слике дошло после
замонашења ове личности и њеног доласка у ову цркву, или у неки од
оближњих манастира, а разлог за њено замонашење може бити смрт
супруга, али и раскид брачне везе. Њено сликање, следствeно овом
мишљењу, чини се да је у вези Богородице Тројеручице, монахиње, Св.
Марине и супруге краља Душана у Белој цркви каранској спроведена
једна алузивна метафора чије „читање“ има за резултат да је монашко
име жене у проскинези Марина, а да је њено лаичко име могло бити
Марија.
Нема сумње да је до стварања проскинитарне нише и осликавања Богородице Тројеручице дошло у неко одређено време после
изградње и сликања Беле цркве у Карану. Време сликања Тројеручице
и монахиње у проскинези, која је била ктитор овог посла, није било
много касније. Доказ више да неименована монахиња није у том
својству учествовала у градњи и осликавању Беле цркве индиректно
нам потврђује и програм живописа. Наиме, јасно се примећује да се
у програму живописа не појављују свете монахиње: Св. Петка. Св.
Недеља, Св. Варвара... чије би присуство у домостроју спаса могло
бити тумачено алузијом на каранску монахињу.
Мандић је претпоставио да је у питању монахиња која је учествовала у подизању цркве, ктиторка која је приложник у сликању
Тројеручице изражавајући јој знак захвалности за одређену чудотворну
помоћ. Ову монахињу сматра женом нижег порекла и самим тим њену
појаву као такву означава првом у српском историјском сликарству.23
Међутим, имајући у виду анализу икона и фресака на којима се владари
приказују и у дубокој проскинези, при чему је овај модел превладао у
српској уметности XIV века, може се рећи да је монахиња из Карана
Војводић сматра да је монахиња у Белој цркви каранској приказана у једном потпуно
новом виду проскинезе у српској уметности и изван иконографије владарске слике.
(Д. Војводић, „Обавијен земаљском сликом“ О представама византијских и српских
средњовековних владара у проскинези, стр. 382-388.)
23
С. Мандић, Једна ктиторка Беле Цркве Каранске, Старинар IX-X, Београд 1959,
стр. 223-225.
22
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била високог рода, блиска владару и самом ктитору и зато је могла себе
насликати овако истакнуто на иконостасу и уз Тројеручицу.
Имајући у виду све ово, као и то да су у владарском ансамблу
и ктиторској поворци присутни Лазар, син краља Душана и непозната
девојчица, кћи жупана Брајана, сасвим јасно произилази да су они
у некој великој међузависности. Заправо, сматрамо да историјски
живопис у Белој цркви каранској сведочи и о женидби некрунисаног
принца Лазара са ћерком високог и заслужног Душановог властелина
Брајана. Нова Лазарова женидба, 1354. године, имала је за последицу
да је његова прва супруга примила монашки чин, да се вратила у Каран
у област жупана Владислава, свог брата од стрица и да је том приликом
дала да се зазида јужни улаз иконостаса Беле цркве и живопише
Богородица Тројеручица и код њених ногу њен лик у проскинези.
Одмах по откривању је примећена врло дуга и витка фигура
Тројеручице која је изгледа „нарочито потенцирана“. Изразито витка
фигура Тројеручице у Карану има све особине готских скулптура али се
не може довести у везу са утицајима са Запада. Виткост и издуженост
каранске Тројеручице је особина која је проистекла из практичне
потребе сликара да њену фигуру смести у уску, а високу нишу. Ово је
најстарија сачувана Богородица Тројеручица у српском и византијском
средњовековном фреско - сликарству.
Сматра се да је иконостас осликан у исто време кад и читава црква,
а да је неодређено касније зазидан јужни пролаз иконостаса и у тако
формираној проскинитарној ниши насликана Богородица Тројеручица.
Реплика Богородице Тројеручице у Карану је уобичајено насликана у
форми Одигитрије, али за разлику од осталих њених икона са трећом
руком испод леве којом она показује на Христа дете кога држи десном
руком. Б. Миљковић разлог за тако нешто налази у претпоставци да
живописцу „није био у потпуности познат изглед скопског прототипа,
те је он трећу руку насликао испод леве Богородичине руке“.24 Аналогију
за каранску Тројеручицу са две леве руке налазимо тек у првој половини
века у Бугарској, коју је снажно захватило ширење њеног култа из
Хиландара, и то само на штампаној икони из Тројанског манастира.25

Б. Миљковић, Повест о чудотворним иконама манастира Хиландара, Зограф 31,
Београд 2007, стр. 224.
25
Е. Томов, Взрожденски шампи и литографии, Софија 1962, прилог 4
24
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Међутим, ми смо уочили и представу треће руке Богородице
Одигитрије у олтарској апсиди цркве у Доњој Каменици, из 1320. године,
задужбини господина Бела Уроша - Белаура и његовог брата, видинског
деспота Михајла III Шишмана. До сада је остала потпуно незапажена
трећа рука Богородичина која израња из набора Христовог огртача,
крај Богородичине леве руке. Шака леве26 руке Христа је стегнута у
пест иако је уобичајено да он у овој руци држи свитак. Заправо, реч
је о врло увећаној левој руци Христовој коју у својој левици држи
Богородица. Овакво сликање Богородичине треће руке би могло бити у
складу са универзалним схватањем родитеља. Када су у питању мајке:
„Ти си моја (друга) лева рука“ и отац: „Ти си моја (друга) десна рука“.27
У хришћанској иконографији Христ се означава као „Божија десна
рука“,28 „Твоја победоносна десница“.29 Богородица у Доњој Каменици
као да илуструје најреалнију генезу настанка Богородичине треће руке
имајући у виду да је ова слика настала двадесет година после обнове
култа Богородице Тројеручице у Скопљу од стране краља Милутина,
око 1300. године.30 Сви су изгледи да је тајфа Михајла и Еутихија
сликала нов живопис Богородице Тријеручице у Скопљу. Осим тога,
утврдили смо да су сликари Богородичине цркве у Доњој Каменици
били врло квалитетни ученици Милутинове краљевске тајфе, ученици
тајфе Михајла и Еутихија.31
Дуж читаве унутрашње стране некадашњег јужног пролаза
иконостаса Беле цркве, пролаза који је зазидан и где је касније насликана
Тројеручица, насликана је раскошна орнаментална трака сачињена од
геометријских и флоралних елемената. На дну леве стране, крај ногу
Тројеручице насликана је клечећа фигура монахиње у проскинези.
Мандић је претпоставио да је у питању монахиња која је учествовала
у подизању цркве, ктиторка која је приложник у сликању Тројеручице
изражавајући јој знак захвалности за одређену чудотворну помоћ. Ову
Лева рука Бога се традиционално повезује с правдом а десна са милосрђем и
благосиљањем. У хришћанству је лева страна женска а десна мушка. (J. Chevalier, A.
Gheerbrant, Rečnik simbola, стр. 568, 115.)
27
Ж. Андрејић, Црква Свете Богородице у Доњој Каменици, Рача 2007, стр. 111, 121,
186.
28
H. Biderman, Rečnik simbola, Beograd 2004, стр. 333.
29
М. Цончева, Блгарско взраждане. Живопис и графика, Софија 1962, прилиг 5.
30
Деспот Михајло III Шишман је био ожењен Аном, ћерком српског краља Милутина,
око 1300. године.
31
Ж. Андрејић, Црква Свете Богородице у Доњој Каменици, стр. 185-196.
26
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монахињу сматра женом нижег порекла и самим тим њену појаву као
такву означава првом у српском историјском сликарству.32 Међутим,
имајући у виду анализу икона и фресака на којима се владари приказују
и у дубокој проскинези, при чему је овај модел превладао у српској
уметности XIV века33, може се рећи да је монахиња из Карана била
високог рода, блиска владару и самом ктитору и зато је могла себе
насликати овако истакнуто на иконостасу и уз Тројеручицу.

Празник Богородице Тројеручице је падао на 28. јун (вероватно
по старом календару), а у неко неодређено време, из непознатих разлога,
престаје њено прослављање и нестаје из црквеног календара.34 Уколико
се прослављала по старом календару 28. јуна (11. јули по новом)
треба имати у виду да је сутрадан био један од највећих хришћанских
празника, Св. Петар и Павле - Петровдан (29. јун / 12. јул). Данас се 28.
јуна / 11. јула прославља Пренос мошти Св. бесребрника Кира и Јована.
Пошто се у касније време, Тројеручица у Руској цркви прославља 12.
јула чини се да је њено празновање због тога и престало.35
С. Мандић, Једна ктиторка Беле Цркве Каранске, Старинар IX-X, Београд 1959,
стр. 223-225.
33
Војводић сматра да је монахиња у Белој цркви каранској приказана у једном потпуно
новом виду проскинезе у српској уметности и изван иконографије владарске слике.
(Д. Војводић, „Обавијен земаљском сликом“. О представама византијских и српских
средњовековних владара у проскинези, Црквене студије 4, Ниш 2007, стр. 382-388.)
34
Богородичина црква у Скопљу се као седиште епархије помиње још 1204. године, а
први помен цркве Богородице Тројеручице Скопске је у хрисовуљи манастира краља
Милутина Св. Георгија Горга у Скопљу, 1300. године: „Црква звана Тројеручица у
славном граду Скопљу“. Она се помиње и међу црквама које је сазидао или обновио
краљ Милутин и наводи се одмах иза катедралних цркава Богородице Љевишке у
Призрену и Грачанице. Црква Тројеручица је епископална а у време проглашења
Српске патријаршије је уздигнута у ранг првопрестоне митрополије. Последњи помен
њеног постојања је у Повести о чудотворним иконама манастира Хиландара, 15581559. године. Већ 1642. године, патријарх Пајсије тврди да је Тројеручица скопска
срушена до темеља. По свему судећи, почетком 1392. године, пред турско освајање
Скопља, стара икона Богородице Тројеручице из 1300. године, пладијум цара Душана,
града и митрополије пренета је из ове цркве у манастир Хиландар где се посебно
поштује све до данас. (Б. Миљковић, Повест о чудотворним иконама манастира
Хиландара, Зограф 31, Београд 2007, стр. 221-223.)
35
О 28. јуну као дану празника чудотворне иконе Богородице Тројеручице сазнајемо
тек 1661. године на простору Русије. Те године је руски патријарх Никон сместио
верну копију иконе Тројеручице у Васкрсенски манастир (Нови Јерусалим) у Москви.
(*** Велики православни богословски енциклопедијски речник, том II, Нови Сад 2000,
32
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Симићева је претпоставила да „не би било немогуће да је
Бела Црква у Карану некада била баш и посвећена Богородици
Тројеручици“, да је све то повезано и са 28. јуном по старом када се
некада она прослављала и да све то говори „да се за краља Душана
десио неки посреднији догађај који је био повод постанку монументалне
представе Богородице Тројеручице“.36 Зато постоји могућност да се
култ Богородице Тројеручице ширио из њене митрополијске цркве у
Скопљу. Ова црква је била позната још у доба бугарске и византијске
власти, а из основа ју је обновио краљ Милутин. Још је Лазар Мирковић
претпоставио да постоји могућност да је варијанта ове Богородице
готово идентично поновљена у Карану.37 Године 1346, цар Душан је „у
договору свега сабора, подигао и прогласио епископију у Скопљу, посветио
је Богородици Тројеручици и уздигао за првопрестолну митрополију“.
Мирјана Татић - Ђурић изражава сагласност са Кашанином
и Зором Симић да је живописање Тројеручице у Карану могло бити
последица приказивања иконе - паладија38 у време првих година
владавине краља Душана. Наводно, жупан Брајан је као ктитор Беле
цркве и учесник у првим Душановим успешним ратовима против
Угара, 1335. године, ставио паладиј српске земље на иконостас своје
задужбине. Свети Сава је, наводно, из Лавре Св. Саве Освећеног
пренео иконе Млекопитателнице и Тројеручице у Хиландар, а потом
Тројеручицу у Србију и сместио у Студеницу. Ова икона паладијум,
према предању, „због безакоња лице своје од Србије (је) одвратила и
удаљила се“. Стојећа Тројеручица у Карану нема вотивну руку - шаку
стр. 309; Х. Столић, Православни светачник 1, Београд 1988, стр. 521.). Међутим,
култ Богородице Тројеручице се помиње у Москви, 12. јула, у цркви Покрова на
Голинках на реци Москви, у Белобуршкој пустињи у Орловској губернији и у
манастиру Воронеж. Једино се Богородица Тројеручица слави 28. јуна у Сухотинском
манастиру. (М. Татић-Ђурић, Студије о Богородици, Београд 2007, стр. 589-590.)
Српска православна црква прославља Богородицу Тројеручицу 12. јула. (Х. Столић,
Православни светачник 2, Београд 1989, стр. 560-561.)
36
З. Симић, Иконостас Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица Тројеручица,
стр. 27-32.
37
Л. Мирковић, Хиландарске старине, 1. Икона Богородице Тројеручице, Старинар
X-XI, Београд 1936, стр. 85.
38
Ношење икона у војним походима, готово без изузетка Богородичиних, и крстова
било је редовна пракса у Византији и њеном културном кругу. Иста пракса је постојала
и у средњовековној Србији. Исто тако, постојала је и стална пракса ношење икона и
реликвија у литијама улицама градова који су били под опсадом и претњом да буду
освојени.
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„Дамаскинове одсечене деснице“, већ своје две леве руке, а то је везује за
сасвим друго предање. То је повезује за предање о слици Св. Луке и руки
као печату сведочанства или за народно предање румунских Срба у којој
трећа рука Богородичина у магновењу израста из тела да би ухватила
и спасила побожну девојку Марију.39 Међутим, на основу хиландарске
Повести, Б. Миљковић доказује да је Богородица Тројеручица настала
после чуда са појавом треће руке на икони Богородице Одигитрије
која је сликана по налогу епископа скопског. Потом је икону узела
властелинка из града и однела у свој двор а на месту где је била икона
подигла је манастир назван Тројеручица. На тај начин је доказао и да
је предање о блискоисточном пореклу Тројеручице која је доспела у
Србију са Св. Савом, потом је поклонио брату Стефану Првовенчаном
који ће је носити као паладиум у биткама и коју је краљ Владислав
оставио у Скопљу, потпуно неисторично и нетачно.40 Дакле, икона
Тројеручице је из Скопља пренета у Хиландар тек 1392. године!

Трорукост Богородице има аналогије са троглавим, шесторуким и
троногим представама архангела и Христоса на источно-православном
простору у оквиру прослављања и представа Свете Тројице. Света
Тројица је у старијим временима сликана као три анђела на гошћењу
код Аврама и Саре под храстом у Мамрији, као што је то случај и у
другој зони западног зида наоса каранске цркве, или као Отац и Син
Новог Завета, у људском облику, и Свети Дух између њих, као бели
голуб. Касније је створен и трећи тип, такође у две варијанте. Прву
варијанту представља арханђео у виду божанства са три главе на
једном телу. Најстарија оваква представа Св. Тројице је насликана у
унутрашњој припрати Хиландара, потом у цркви Св. Климента у
39 М. Татић-Ђурић, Студије о Богородици, Београд 2007, стр. 585, 588, 573-574.
Да се Богородица Тројеручица из Карана и њен ктитор могу повезати са српском
народном скаском показује нам и један детаљ на јужном делу западног зида наоса где
се поред краљице Јелене, наспрам Тројеручице, налази насликана Св. Марина како
чекићем удара црног ђавола кога држи у левој руци за косу. Ова светица се у оваквој
иконографској форми појављује у Карану, а потом још у цркви Св. Константина и
Јелене у Охриду, око 1400. године; Св. Илији у Долгаецу, у Македонији, 1454. године
(Г. Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980, стр. 52-53, сл. 21.) и
Арбору, у Румунији, 1502-1541. године.
40
Б. Миљковић, Повест о чудотворним иконама манастира Хиландара, Зограф 31,
Београд 2007, стр. 221-222, 224.
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Охриду, у доба цара Душана, у Матејчу (XIV век), Св. Николи у Рамаћи
(XV век) и Св. Николи у Брезови (XVI век).41 Друга варијанта се
појављује много касније тако што се слика Христос са једном главом,
три круне, три лица, троја уста, три носа и четири ока. Р. Грујић сматра
да је овај тип Св. Тројице настао под утицајем индијског троглавог
божанства Тримуртија.42 Тек у новије доба, у XIX веку, настала је још
неуобичајенија представа Св. Тројице у форми троногог Христа.43
Утицаји Индије и будизма су уочени у врло раним везама између
будистичке и хришћанске књижевности и уметности. Хришћанска
верзија Будиног живота је представљена у побожном роману „Варлам
и Јоасаф“. Донедавно загонетне фреске које илуструју канон на исход
душе у галерији Св. Софије у Охриду и у Хиландару су уочене теме
будистичког порекла.44
Тумачење овако необичних представа Христоса, као једног вида
прослављања Св. Тројице, пут је ка спознаји и тумачењу симболике и
треће руке Богородичине. Љ. Стошић објашњење започиње са учењем
кападокијских великих отаца који су желели да помире старозаветну
са новозаветном вером у Исуса Христа и како истовремено Бог може
бити и Један и Тројица који су у расправама пошли „од паганске
политеистичке религије грчкоримске цивилизације“,45 а тајна „три
стопала као претпостављене три ноге Христа Великог Архијереја
Ж. Андрејић, Црква Светог Николе у Рамаћи, Рача 2010, стр. 138-139.
R. Grujić, Ikonografski motiv sličan induskom Trimurtiu u staroj srpskoj likovnoj umetnosti,
Tkalčićev zbornik, Zagreb 1955, стр. 99-105.
43
Љ. Стошић, Представа Христа великог архијереја са три стопала, Зборник
Народног музеја XVII/2, Београд 2004, стр. 191-192.
44
С. Радојчић, Једна сцена из романа о Варламу и Јоасафу у цркви Богородице
Љевишке у Призрену, Старинар III-IV, Београд 1953, стр. 77-81; Исти, Индија у
нашој старој књижевности и уметности, Међународна политика, Београд 16.
јануар 1955, стр.13-14; Исти, Текстови и фреске, Г. Милановац 2002, стр. 74-75.
45
Грчка богиња Хеката је представљана са три тела и шест руку, или са једним
телом и три главе; бог Хермес је био Трисмегистос – „три пута највећи Тот“; пас
Кербер је био троглав; феничански бог са три главе; троглави келтски, германски и
словенски богови; римски бог Јанус је имао две главе; Сераспис је представљан са
три животињске главе; хиндуистичка и будистичка божанства са три тела, три главе,
три, четири и шест ногу, шест руку... (Д. Срејовић, А. Цермановић, Речник грчке
митологије, Београд 1979, 449-450, 176-177, 200-201, 345, 262, 473-475; *** Mythology
Pictutres, Amsterdam 2006, сл. 067 C, 088 B; 146 A, 164 В, 166 А и В, 215 А, 218 В, 219,
220 В, 221 А-С, 222 В-D, 230 C, 235 B, 240 C, 252 A, 267 C, 276; *** Oriental Mythology,
London 1998, стр. 50, 64.)
41
42
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била је и остала до данас видљива и докучива само дубоко, истрајно
и искрено верујућим, онаквим каквим се свети Јован Дамаскин,
својевремено, обратио речима: ‘Ако, пак, тражиш да сазнаш начин
како се то дешава, доста ти је да чујеш да се то чини Духом Светим,
исто онако као што је Логос дао биће Своме телу у Себи од Пресвете
Богородице, Духом Светим; више ништа не знамо до само то да је Логос
Божији истинити и дејствујући и свемоћни, а начин је недокучив’ (De
Fide Ortodoxa, IV, XIII). Симболично, дакле, Божије ноге и ход људима
оптерећеним вештаственим телом подобне су да означе и скрију
притицање и долазак онога што је изнад њих, ради тренутне помоћи од
непријатеља, али и коначног спасења“.46 Истоветан изглед и положај три
руке сведоче једносушну природу као што је једносушност Св. Тројице
понекад наглашена истим бојама анђеоских одежди. Заправо, три руке
Богородичине симболизују троструку божанску моћ Св. Тројице и
најдиректније аналогије има са једним од симбола тројичности, тзв.
тау крстом са три руке исте дужине.47
Посматрано из овог угла долази се до претпоставке да
Богородица Тројеручица представља један специфичан лик троструке
божанске моћи Св. Тројице која се оваплоћује кроз Христоса. Стога,
постављање Тројеручице на тако истакнутом месту може да значи
промену патрона цркве. Али, ново посвећење цркве није извршено
Богородици Тројеручици већ Светој Тројици.

За тумачење значења Богородице Тројеручице у Белој цркви
каранској, значају који је имала за краља Душана, као и њеном култу у
Србији са центром у Скопљу од изузетног значаја је претпоставка да је
она, или њен датум прослављања, у вези са неким значајним догађајем.
Изузетно важан догађај за Србију и младог краља Душана, који се
одиграо 28. јула 1330. године,48 била је велика победоносна битка против
Бугара на Велбужду код Ћустендила. Краљ Стефан Дечански и млади
краљ Душан су војску окупили на Добрич пољу у Топлици са планом да
се ту сукобе са непријатељем, а потом су кренули ка Ћустендилу. Може
се претпоставити да је полазак српске војске са Добрич поља извршен
Љ. Стошић, Представа Христа великог архијереја са три стопала, стр, 185, 194.
H. Biderman, Rečnik simbola, Beograd 2004, стр. 405.
48
Византијски извори за историју народа Југославије VI, Београд 1986, стр. 210, 338.
46
47
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28. јуна, месец дана пре битке. Застали су у Милутиновој ктиторији
у Старом Нагоричину молећи се Св. Ђорђу:49 „И тако павши пред
иконом мученика Христова, поче сузама мочити земљу, молећи му се...
јави силу Твоју као што си некада помогао господину моме Стефану
Немањи против његових непријатеља“. Сматра се да је нов позитиван
знак за српску војску био помрачење сунца, 16. јула. Сасвим је извесно
да су у бици на Велбужду учествовали моравички и лужнички жупан
Петар Брајан.
У временима после изградње Спасове цркве - Вазнесења
Христовог код Ћустендила,50 као меморијалне задужбине краља
Стефана Дечанског и Душана, у њој је по прастаром обичају вршено
годишње комеморисање поводом велике победе у овој бици. Прво
годишње комеморисање поводом ове битке је могло бити на Спасовдан
1331. године. Такав случај комеморисања могао је постојати поводом
28. јула и у Белој цркви у Карану уз присуство иконе Тројеручице која
ће касније бити реплицирана на један нов начин и у ниши на јужном
делу иконостаса. Овај догађај се може повезивати у Белој цркви не само
са Тројеручицом већ и са сценом Вазнесења Христовог - Спасовдана
у куполи. Спасовдан је покретан празник пошто се прославља увек у
шести четвртак по Васкрсу.
Али, могао би бити у питању и неки догађај који је битно повезао
краља Душана и жупана Брајана. Могао би то бити победоносни рат
против војске краља Лудвига I, у рано лето 1335. године, када је Угарска
потиснута преко реке Саве. Тај рат је могао бити окончан победоносно
око 28. јуна, празника Богородице Тројеручице. Богородица Тројеручица
представљала ратни паладијум51 и у време цара Уроша, али и касније
има исту или сличну функцију.52
М. Митић, Приче о краљевима српског средњег века, Ниш 1993, стр. 100-101..
По свему судећи саграђене и освештане 9 / 22. маја 1331. године, на Спасовдан.
51
Једна од икона паладијума цара Душана била је и Богородица Аврамиотиса са
којом је ишао у успешан поход и заузимање града Сера, у децембру 1345. године. Ову
икону, типа Пелагонитисе, Душан је пред поход узео из цркве у граду Битољу. Због
таквих „моћи“ икона је постала предмет посебног поштовања на Душановом двору.
Касније су је цар Душан и царица Јелена богато украсили и поклонили Хиландару,
највероватније, приликом свог боравка на Атосу, 1347-1348. године. (Б. Миљковић,
Хиландарска икона црпског цара Стефана, Зборник радова Византолошког института
XLIII, Београд 2006, стр. 320-322, 325, 327.)
52
По предању цар Урош „син и преемник Стефана Душана Силног“ проширио је
митрополију Богородице Тројеручице у Скопљу и имао обичај да при поласку у бој
понесе са собом и пред војском њену толико познату икону. (З. Симић, Иконостас
49
50
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Сликање Тројеручице од стране монахиње, бивше супруге
кнеза Лазара, могло је бити поручено и поводом комеморисања једног
за њу врло важног догађаја, а то је Косовска битка. Само пар година
после, 1392. године, скопска икона Тројеручице је однета у Хиландар.
Уколико је црква у Карану била посвећена Богородици Тројеручици
њено прослављање и култ су овде неговани и после рушења цркве
Тројеручице у Скопљу крајем XVI, или у првој половини XVII века.
Разарање средишта неговања култа Тројеручице у Скопљу убрзало је
његово замирање и у Карану.
Тумачење фреско-иконе каранске Богородице Тројеручице повезивањем са црквом Св. Богородице Тројеручице може имати поенту
у чињеници да је храмовни празник Милутинове катедралне цркве у
Скопљу био Ваведење Богородице, 21. новембра / 4. децембра, а не
28. јуна/11. јула.53 Тако, симболика сликања Богородице Тројеручице
у Карану може имати везе са празником Ваведења Богородице у
јерусалимски храм. Њен смисао може бити и у симболичном значењу
које упућује на монахињу која је ктитор њеног сликања, заправо, на
дан њеног монашења и уласка у карански манастир у коме ће тиховати
до окончања живота и где ће бити сахрањена. Ово упућује и на будућу
фунерерну намену фреско иконе Богородице Тројеручице у накнадно
формираној ниши јужног пролаза зиданог иконостаса цркве у Карану.
Треба се подсетити да је у питању врло издужена фреско-икона
Богородице Тројеручице и крај њених ногу мала фигура монахиње
у дубокој проскинези, која је поручила њену израду. Наиме, давно
је примећено да су овако чудно издужене иконе сличног садржаја
постављане изнад гроба. Најблискија аналогија је икона Св. Параскеве
из збирке Фанеромени на Кипру, настала око 1400. године. Ова икона
је стајала изнад гроба, уз пиластар припрате „или неког посебног
простора у коме се вршило сахрањивање“. Испод врло издужене фигуре
Св. Параскеве, која на грудима држи медаљон са попрсјем мртвог
Христоса, насликана је врло мала клечећа фигура у дубокој проскинези.
Суботић сматра да се портретисана особа моли изнад нечијег гроба „а
није искључено ни да је сама, још за живота, поставила икону изнад
места на коме је желела да буде сахрањена“ и да надгробни карактер
ове иконе јасно потврђује и друга врло издужена икона из исте збирке.
Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица Тројеручица, стр. 31.)
53 Р. Грујић, Властелинство Светог Ђорђа код Скопља, Гласник Скопског научног
друштва, књ. I, св. 1, Скопље 1925, стр. 72, нап. 59.
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И на њој је представљена фигура преминуле девојке скрштених руку на
грудима и њених родитеља који се моле. Зато и икона са Св. Параскевом
„грађена у свести верника од ткива Христовог страдања“ приказује
светитељку као непогрешиву посредницу у молитвама за душе
умрлих.54 И аналогна представа фреско-иконе Богородице Тројеручице
и монахиње у Карану сведочи њену могућу фунерену функцију над
покојником сахрањеним у зиданој гробоници испред јужног дела
иконостаса. И фреско-икона Богородице Тројеручице са монахињом у
дубокој проскинези, упућује да је постављена изнад гробнице.

Још од почетка XVIII века, запамћени су народни сабори и вашари
који су одржавани поводом црквене славе, Благовести (25. 03 / 7. 04.),
на широком простору северно од цркве у Карану. Из тих разлога су код
цркве у Карану изграђене бројне мале, приземне или спратне дрвене
грађевине - собрашице у којима су власници боравили и примали госте
у време сабора и вашара. Вашари су на овом простору одржавани и на
Духове („други дан Св. Тројице, 10. / 23. 05.“)!?55 и на Велику Госпојину
- Успење Пресвете Богородице (15. / 28. август). Али, Духови - Тројице
су покретан празник који се увек слави педесети дан по Васкрсу.
Још северније од простора цркве у Карану, у прву недељу после
Велике Госпојине (16. / 23. 08.) одржаван је чувени вашар на Росуљама.56
Ова недеља се у каранском крају звала Росна - Росуља.57 Очигледно
Г. Суботић, Свети Константин и Јелена у Охриду, Београд 1971, стр. 103.
Св. Тројица и Духови су падали на 10. и 11. мај: 1136, 1383, 1478, 1573, 1668.
године... Прослава и вашар о Св. Тројици код цркве у Карану могао је почети 1383.
године, а све у вези са неким важним догађајем.
56
Р. Познановић, Бела црква у Карану, стр. 102.
57
Познановић сматра да назив „росуље“, који се јавља на више места у ужичком крају
и граду Ужицу, потиче од речи „ружа“ и да росуља значи „ружичњак“ (Р. Познановић,
Бела црква у Карану, стр. 102.). У српском народном и обичајном календару постоји
општесловенски празник Русалије о коме су давани помени умрлима. Старији
пагански празник Русалије су у хришћанству спојене са празником Св. Тројице (23. /
10. 05.). Русална недеља је прва недеља по Тројицама, односно недеља од Тројица до
Петрових поклада. Пошто је овај дан падао на дан хришћанског празника Св. Тројице
– Духова то је закључено да су са тим паганским празником у вези и тзв. Краљице које
су се изводиле о Духовима. (М. Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Београд 1990,
стр. 199.) Сматра се да је хришћански празник Духови, или ружични Ускрс, попримио
многе особине старијег, незнабожачког празника. У српским источним крајевима
народ тројичну недељу зове Русална недеља.
54
55
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је да се Вашар на Росуљама и Русална недеља не могу једначити.
Карански вашар Росуља је одржаван у прву недељу по празнику Успења
Богородице и довођен је у везу с ружом као симболом Богородице58,
али и са старим празником смрти о Духовима.59 Тако је забележено да
се некада црква на брду Метох изнад Горњег Матејевца код Ниша звала
„Богородица Русалија“ или „Тројица Русалија“.60
Господњи и Богордичини празници успостављани су у раној
Цркви, најчешће, у дане освећења великих храмова који су били
подигнути у Светој земљи. Празник Преображења Господњег је
успостављен и прослављан 6 / 19. августа јер је тог датума било освећење
Преображењског храма на Таворској гори. Слично томе, празник
Успења Богородице установљен је да се празнује 15 / 28. августа јер је
на тај дан било освећење Богородичине цркве у Јерусалиму. Празник
Воздвижења - Уздизања Часног Крста - Крстовдан, 14 / 27. септембра,
одређен је да се празнује наредни дан после спомена освећења
храма Васкрсења у Јерусалиму, 13. септембра. Исти случај је био и
са календарским успостављањем празника Ваведења, 21. новембар
/ 4. децембар, јер је тога датума било освећење храма који се звао
„Светиња над светињама“ који је био подигнут на месту Соломоновог
храма.61 Зато се може претпоставити да је од изградње и освећења
цркве Благовештења у Карану вашар на Росуљама, у августу, везан за
прослављање Богородице а то показује и врло уверљив аналоган пример
свечаности у Цариграду. Још од осамдесетих година XIII века па све
до пропасти Византије у Цариграду су, током целог месеца августа,
одржаване свечаности и духовни сабор у част Богородице.62 Осим тога,
Ружа у хришћанској симболици означава љубав и обнављање живота и зато је
посвећена Богородици, мајки љубави и милосрђа. По црвеној боји ружа се повезује
и са Христовом крвљу из које ниче. (П. Софрић-Нишевљанин, Главније биље у
народном веровању и певању код нас Срба, Београд 1912, стр. 190.) Ружа није само
симбол невиности већ се идентификује и са невином жртвом.
59
Данас се Духови сматрају празником мртвих јер се веровало да се тада „отварају“
гробови и да се с мртвима може комуницирати уз обичај „русаље“. Због тога се на тај
дан масовно ишло на гробља. Празник Духова карактеришу и неке обредне поворке,
поворке „краљица“. (Д. Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд 1991,
стр. 333-337.)
60
Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, стр. 61-62. (Л. Павловић, Култови
лица, стр. 317.)
61
Ј. Фундулис, Литургика I, стр. 99.
62
А. Бабић, Фреске каранске цркве, Међај 23/25, Ужице 1990, стр. 168.
58
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и у Цариграду је постојала црква која се звала Ружица. Била је то црква
коју је саградио Јован Комнен, 1104-1108. године, а са падом Цариграда
она је претворена у џамију при чему је њено пређашње народно име
задржано као главно - Ђул (Ружа) џамија.63 Ова цариградска црква била
је посвећена Св. Теодосији Ружици, а не Богородици.
Празници у вези са ружом су по свему врло старог, индоевропског
порекла.64 И после победе хришћанства је настављено празновање
Розалија. Одлукама VI васељенског сабора, одржаног у Цариграду 680.
године, изричито је забрањен овај празник али се у томе није успело.
Опис извођења русаља са почетка XIII века од стране охридског
архиепископа Димитрија Хоматијана говори да су то чинили младићи у
недељи пред Духове у време када су падале античке розалије.65 Јасно се
уочава адоптација и континуитет прослављања староримског празника
Розалија66, на простору старог античког храма и култног места и
словеносрпских Русалија све до Богородичиног празника у вези са
црквом Богојављања у Карану. Врло илустративан пример је и Росе у
S. Yerasimos, Constantinopl, Richmond 2007, стр. 91-92; В. Кораћ, М. Шупут,
Архитектура византијског света, Београд 2005, стр. 159-160.
Постоје тврдње из XIX века да су у Ђул џамију, некадашњу цркву Св Теодосије (29. мај)
пренете мошти последњег византијског цара Константина XI Драгаша. У народном
предању Турака и Грка каже се да је Ђул џамија некада била црква Св. Теодосије или
Девице ружа. (A. Van Miling, Byzantine Churces in Constantinople, London 1912, стр.
173-178; D. M. Nicol, The immortal emperor, Cambridge 1992, стр. 92-93, 105.). Сматра
се да је овај податак тачан и да је ова црква претворена у џамију у XVI веку (R. Janin,
La geographie ecclesaistique de l’empir Byzantine, Tom III, Paris 1953, стр. 152.). У уторак,
29. маја 1453. године, на дан Св. Теодосије, црква је била пуна људи и жена које су је
претходног дана украсиле и окитиле ружама из својих башти. Међутим, то им није
помогло и Цариград је тог дана освојен од стране Турака. (С. Рансиман, Пад Цариграда
1453, Н. Сад 1996, стр. 163, 177.) Да народна традиција није пуко домишљање доказује
и цариградска Ђул џамија - Ружа џамија која је постала исламизацијом цркве Христа
Евергетиса, 1453. године. Цркву Христа Евергетиса саградио је Јован Комнен, 11041108. године. (S. Yerasimos, Constantinople, Paris-Richmond 2007, стр. 91; В. Кораћ, М.
Шупут, Архитектура византијског света, Београд 2005, стр. 159.)
64
Kраљ Мидa, син Гордијев, засадио је врт ружа а у њему је био затворен Силен. (***
Херодотова Историја II, Нови Сад 1988, стр. 279-280.
65
К. Јиречек, Н. Радоњић, Историја Срба II, Београд 1978, стр. 290.
66
Иако је култ русалија био забрањен као пагански још на VI Васељенском сабору,
680. године, постоји податак да је Димитрије Хоматијан као охридски епископ у
својој епархији поново забранио култ русалија, 1230. године. (С. Зечевић, Предања
о русалијским гробљима у источној Србији, Народно стваралаштво, фолклор 3-4,
Београд 1962, стр. 237-239.)
63
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Боки Которској код Херцег Новог које се помиње 841. године приликом
пљачки Сарацена, а још прецизније код Константина Порифирогенита,
средином X века. У Росама су остаци цркве Св. Госпође (Богородице)
(IX век) у близини цркве Св. Тројице.67 Истоветна „матрица“ се може
запазити и у оближњем граду Ужицу где се појављује топоним Росуље
где се налазила црква Ружица која је више пута претварана у џамију у
време дуговеке турске власти.68 На основу претходних релација може
се закључити да је црква Ружица у Ужицу била, заправо, Богородичина
црква.69 Да ли је такав случај и са невеликом црквом Ружицом испод
тврђаве Милешевац није извесно.70 И некадашња црква Св. Тројице Ружица у Пећи претворена је у џамију, 1455. године.71 Према турском
обичају црква Св. Тројице у Пећи претворена у џамију као фетија
(освојена) је опрана ружицом - ружином водом.72
Међутим, не треба одбацити могућност да је до повезивања
Розалија са празником посвећеног Богородици дошло у нешто каснијем
периоду српског средњег века. Наиме, изгледа да је на српском простору
постојало више цркава под именом Ружица, а неке од њих су ово име
добиле у новије време. Имајући у виду цркву Св. Тројице (Духови)
у Матејевцу, коју народ зове и Св. Богородица Русалија; манастир
Св. Тројице Русинице код Призрена, под истоименом планином
L. Seferović, Herceg-Novi, Herceg Novi 2006, стр. 38-39.
Р. Познановић, Бела црква у Карану, стр. 52-54.
69
Црква Ружица је постојала крај врела реке Требишњице код Билеће (М. Поповић,
Црква Ружица крај врела Требишњице, Зборник за историју БИХ, Београд 2004, стр.
67-79.). Код Ливна постоји црква Св. Руже (*** Arheološki leksikon BIH, tom 3, Sarajevo
1988, 22/24.), код Братунца црква Ружица (Исто, 16/36.) а у Колашину су забележени
остаци манастира Ружице. Поред тврђаве Милешевац постоји црквина Ружица (D.
Minić, Gornje Podrinje u doba Kosača, Arheološki pregled 16, Beograd 1974, стр. 155.).
У околини Ниша је црква Св. Богородице Русалије или Св. Тројице Русалије. (С.
Петровић, Митологија Срба, Ниш 1997, стр. 241.) И црква Св. Петке на Калемегдану
у Београду до данас носи име Ружица. Када и због чега је калемегданска црква
прозвана Ружица ван наших сазнања је, али се мора довести у везу и са Богородицом.
(В. Ст. Караџић, Српске народне пјесме VI, стр. 97, 142, 14; Исто, III, стр. 43, 57.)
70 Г. Гаврић, Црква Ружица подно Милешевца и Пуста црква у Сељашници, прилог
проучавању археолошке баштине Средњег Полимља, Ђурђеви Ступови и Будимљанска
епархија, Беране-Београд 2011, 434-437
71
М. Ивановић, Метохија, Нови Сад - Београд 2013, стр. 374-375.
72
Пре него што су у џамију претворили цркву Св. Софије у Цариграду, султан Мехмед
је наредио да се са 1000 ока ружине водице опере више пута. (О. Зиројевић, Цркве и
манастири на подручју Пећке патзријаршије до 1683. године, Београд 1984, стр. 25,
211.)
67
68
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Русиницом; цркву Св. Тројицве у Пећи - Ружицу; црквину Ружицу код
Рожаја и зарушени манастир Ружицу код Колашина, Димић је исправно
закључио да су у питању само варијанте имена Ружица, али и да је реч
о негдашњим манастирима и црквама посвећеним Св. Тројици.73 Цркве
у вези са епитетом Ружица, Русиница, Росуље и сл. имају фунерални
карактер. Имајући у виду старост култног места где је саграђена Бела
црква у Карану и прослављање празника Русалија и у време Духова
- Св. Тројице може се закључити да је и овде у питању истоветна
матрица. Дакле, овакав закључак се може усвојити и када је у питању
Богородичина - Бела црква у Карану. То значи да је ова црква, или нека
која је постојала пре ње, била посвећена Св. Тројици. Али, имајући у
виду запажања одређених архаичних архитектонских особености цркве
у Карану, карактеристичних за период XI-XIII века, постаје сасвим
јасно да је жупан Брајан само обновио грађевину, изнова је осликао и
посветио Богородици. У најмању руку, Бела црква каранска је саграђена
у неодређено време власти старијих српских владара, у жупи Лужници,
у широком распону од најмање стотину година, између прве половине
XII и краја XIII века.
Summary
Interpretation of the symbolics and meaning of three in the unique
fresco icon of three-handed virgin Mary and the older sanctification
of the St. Trinity church in Karan
In the church devoted to Presentation of Virgin Mary in Karan there
is a monumental fresco icon preserved until today representing Threehanded Virgin Mary, the one of a kind in Byzanthine-Orthodox style. This
icon can be a good model for reconstructing the icon of the same name in the
church devoted to Three-handed Virgin Mary in Skoplje in which her cult
was established as late as in1204 and renewed by the Serbian king Milutin
in 1300.
The nun in the deep bow showed in the painting by the legs of Threehanded Virgin Mary in White Church in Karan is the patron of the painting
located in a niche formed in a subsequently partitioned south arcade of the
73

М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978, стр. 345-346.
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iconostatis about the year 1354. The painting of the Three-handed Virgin
Mary is related to the fact that the church in Karan was later dedicated to her
and obviously connected to an important event during the reign of emperor
Dusan. It can also be speculated that it was because of making the church
of Three-handed Virgin Mary the seat of the Skopje diocese and its raising
to the rank of metropolis of the first degree by emperor Dusan in 1346,
presumably on June 28. The church could have memorised a major event
related to emperor Dusan and his father, possibly on June 28, 1355 when he
successfully ended the war against Hungarian king Ludwig I. There is also a
possibility that it was devoted to the day when the daughter of prefect Brian
was made a nun in the monastery in Karan in which she would spend the rest
of her life and be buried as well, according to her own will and intention.
Revealing the tomb in front of Three-handed Virgin Mary confirms the
funerary purpose of this fresco icon.
The painting of the Virgin Mary’s third hand was made according to
the universal understanding of the Son by the Mother ’You are my other (left)
hand’. The three-handedness of Virgin Mary has its analogy in the threeheaded representations of archangels and Christ in the Eastern-orthodox
areas as a way of giving praise to one aspect of St. Trinity. The Three-handed
Virgin Mary symbolises one specific aspect of the triple divine power of St.
Trinity embodied through Christ. The confirmation for sanctification of St.
Trinity church in Karan are also huge get-togethers held on Rosulje by the
port of the church from 18th-20th century during the Spirits - ’the second
day of the St. Trinity’s holiday’. The churches and the names of the places
nearby - Rosulje, Rusalija, Rusinica, Ruzica - clearly imply on the long gone
monasteries and churches devoted to St. Trinity.
The Day of Three-handed Virgin Mary is was celebrated on June
28th in the middle-ages, but for some unknown reasons, people stopped
celebrating it. It also disappeared from the orthodox church’s calendar. The
reason might be switching to celebrating St. Trinity.
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Столарско-бачварски алат са комплекса
манастира Увца и могуће аналогије са
европским алатима XVI и XVII века
Апстракт: Овај рад односи се на оставу столарско-бачварског
алата откривеног приликом истраживачко-конзерваторских радова
на манастирском комплексу Увац. Налази ове врсте представљају
ретке примере разноврсног алата за обраду дрвета откривене на
територији Србије с краја XVII века. Свестрана анализа дала је тачну
(или приближну) занатску профилацију сваког пронађеног примерка са
називима алата примереног савременој епоси. Открићем оруђа ове врсте
коришћеног на манастирском комплексу Увац, ближи смо сагледавању
технолошког нивоа овог дела западне Србије у време османске владавине
за које се верује да је био на веома примитивном ступњу. Од посебног
значаја јесте могућа компарација са сличним европским оруђима
која се налазе у музејским збиркама, приватним колекцијама као и
илустрацијама у енциклопедијским књигама штампаним у XVI, XVII и
XVIII веку у познатим европским центрима.
Кључне речи: алат, оруђе, манастир Увац, рендићи, блањалице,
свлак, рапон, просјек, кантар, уторњак, винкл-угломер, стругач.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Открића столарско-бачварског алата као што је оруђе пронађено
на манастирском комплексу Увац1, нису честа на нашим просторима.

Синтагма ,,столарско – бачварски” алат, узета је слободно, на основу појединачних
карактеристика откривеног алата.
1
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Старији налази из Поморавља и Подунавља2, централне и источне
Босне3, као и алат са Калемегдана4 били су углавном групне оставе
у којима је доминирало пољопривредно, рударско и оруђе за јавне
земљане радове са неколико мањих примерака дрводељско-столарских
алатки.
Алат је део занатске вештине, модус реализације одређене
замисли, смисао заната и услов стицања професионалне вештине.
Без специјалних алата не може се замислити било која индивидуална
способност. Са друге стране у анализи великих културних достигнућа
(посебно градитељских подухвата) у прошлости, улога алата била
је занемарена како код писаца и хроничара, тако и код и историчара
архитектуре. Тешко је прихватити да и поред великог значаја алата
за техничко-технолошки развој друштвених заједница у минулим
временима, веома су скромни осврти на ове рукотворине и од стране
оних путописаца чија се сведочења, сматрају веродостојним.5 Још се
мање зна о помоћним техничким средствима којима су реализоване
многе замисли протомајстора, па су као и основна оруђа остајала у
другом плану. Међутим, драгоцене графике и бакрорези са представама
занатских радионица и мајстора појединих струка, створене у XVI и
XVII столећу у земљама западне Европе, поуздано су сведочанство о
коришћењу алата тога доба. У исто време ове графичке представе доказ
су сличности, образаца и форми ручних алата - посебно оних за обраду
дрвета, камена и метала - на многим меридијанима света.6
Најзад, алат је био и остао главни извор зараде оних који су се
њиме користили. Његова цена, цена израде била је поприлична ставка
у формирању и успеху занатлије. То сведочи да је било неопходно
2 М. Брмболић, Оруђа XIII- XVII века у средњем Поморављу, Параћин 1987, 28, 47-48;
М. Цуњак, Метално оруђе из смедеревске тврђаве, Зборник радова народног музеја у
Пожаревцу, Виминацијум бр. 8 (Пожаревац 1994), 87-130
3
Z. Marić, Depo pronađen u ilirskom gradu Daorsu (2. st. Pre nove ere) GZM BiH, n.s.
XXXIII (Sarajevo 1979), 23-113.
4
M. Бајаловић-Хаџи Пешић, Остава клесарског дрводељског и ливачког алата из
унутрашњег утврђења београдског града, Годишњак града Београда књ. XXX (Београд
1983), 58-66.
5
H. C. Mercer, Ancient Carpenter Tools, Doylestown, Pennsylvania 1929 (1960-1975), ed.
The Books Country, Historical Society, preface XI
6
Највећи број систематизованих графика са представама радионица и алата нашле су
место у драгоценој студији: Peter C. Welsh, Woodworking tools 1600-1900, Washington
D.C. 1966 (2008), fig 1-36.
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значајно улагање материјалних средстава за израду, а веома мало
за његово одржавање. Уверење које је постојало посебно у западној
Европи да су занатлије биле вредније од њиховог алата већ је доведено
у питање.7 Алат и мајстор били су комплементарни; занатлија је био
непосредно завистан од свога алата, као што је и алат био неупотребљив
без искуства и вештине мајстора.
1. МАНАСТИР УВАЦ И СУДБИНА
СТОЛАРСКО-БАЧВАРСКОГ АЛАТА
Манастирски комплекс Увац истраживан је и обновљен у
периоду 1994 -1998. године, када је предат на коришћење Српској
православној цркви.8 Срећна околност за истраживаче и конзерваторе
била је чињеница да је од тренутка рушења до археолошких ископавања,
комплекс остао нетакнут и једино изложен природним утицајима.
Дакле све што се на остацима манастира налазило у времену страдања,
све је прекрила патина времена, разгранато дрвеће и шибље, остаци
обрушених зидова, земље, малтера и камена. Становници оближњег
насеља у долини жупне реке вероватно су се масовно иселили, па је
и читав крај остао пуст више деценија. Нови досељеници око средине
XVIII столећа имали су мало сазнања о манастиру чији су остаци у
великој мери били сачувани и лако уочљиви.
У времену у коме је егзистирао, манастир је био знаменити
духовни центар на простору између Деспотовине и Босне, подигнут на
скривеном жупном месту без комуникација и лаког приступа путницима
и пљачкашима.9 Више пута обнављан и дограђиван манастир је спаљен
с краја XVII века, када и многи други духовни центри у околини.
Тада су порушени: Манастир Бања код Прибоја, Св. Георгије у Дабру
(Мажићима), манастир Дубрава, Дубница код Нове Вароши, црква
Јања у Рутошима, манастир у Кратову и многи други.10 Била је то
Alex W. Bealer, Old way of Working Wood; The techniques Tools honored craft, New Jersey,
1966(1980), ed. Castle books, 11.
8
Д. Милосављевић, Манастир Увац - историја и судбина, Београд - Ужице - Прибој
2000, 9-12.
9
Исти, Манастир Увац – историјски оквири времена, Саопштења бр. XXIX Београд
1997, 149-151.
10
Исти, Судбина неких цркава и манастира у Полимљу и Старом Влаху после Велике
сеобе 1690. године, Ужички зборник бр. 28 (Ужице 2002), 5-58.
7
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осветничка експедиција османске државе према непокореном народу
после чега су многа православна црквена седишта остала пуста више
векова. Неколико обновљених епископских центара у XIX веку, попут
манастира Бање код Прибоја, нису пратили, нити је то тада било могуће,
истраживачки процеси чиме би се свакако дошло до драгоцених налаза
и открића. Тиме би и наше знање о затамњеном времену османске
владавине билo боље осветљенo.
Приповест о алату са комплекса манастира Увца има све елементе
трагике, као и многе друге приче из тих времена. За истраживаче
историјских збивања код Срба у протеклим столећима, сваки
откривени предмет има своју реалност и значај као што је и људски
живот тога доба био у непосредној спрези са оруђима. Са алатима
су преживљавале породице и насеља а без оруђа - живот је постајао
бесмислен и унапред осуђен на пуко истрајавање. Зато је и прича о
алату са Увца, као знаменитом сведочанству епохе, дубоко трагична,
јер су несрећну судбину доживели калуђери, као и они који су алатом
руковали, највероватније убијени. Јер да нису, алат би свакако касније
пронашли испод манастирских рушевина и са собом однели. Са друге
стране, многа друга оруђа која су преживела сопствено време - још
увек се налазе покопана у незнаним културним слојевима, чекајући
неке нове трагаче.
Сви доступни подаци упућују на то да је манастир Увац спаљен
с краја 1697. или у рано пролеће 1698. године. Семе неких житарица
припремљено за сетву откривено је у угљенисаном стању - никада
није било посејано. Манастир је опљачкан и спаљен, а затим је, са
могућностима којима су располагале осветничке хорде, делимично
срушен да би се осујетила могућност брзе обнове. Све што је било у
конацима, помоћним просторијама и радионицама, а било од значаја за
рушиоце натоварено је на коњске самаре и однето. Сва је прилика да
алати из манастирских радионица па и ово оруђе из северне певнице није
представљало неку вредност за пљачкаше. Однети су сви предмети од
бронзе, бакра и вероватно племенитих метала. Остали су многобројни
ситни употребни предмети од гвожђа, керамике и камена. Сандук, или
торба са столарско-бачварским алатом налазио се у тренутку паљења
на поду северне певнице цркве посвећене Рођењу Богородичином (сл.
1-3). Алат није без разлога унет у цркву, ако се има у виду да су се
на северној страни комплекса налазиле ковачка као и радионица за
производњу грнчарије, где би било природно сместити и ово оруђе.
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Дакле овај алат био је драгоцен, па је и његова безбедност очигледно
била већа у унутрашњости храма. Или су можда извођени неки радови
у манастирској цркви, па је торба са алатом чекала мајсторе, односно
наставак посла за следећи дан? На несрећу, у пожару који је захватио
цркву изгорео је велики део мобилијара, иконостасна преграда,
намештај, иконе, сасуди, па и сандук са алатом. На згаришту северне
певнице, међу остацима пепела и гара и малих угљенисаних комада
дрвета, после тачно три стотине година, откопани су метални делови
столарских длета, рендића, угломер, кантар, просјек, деформисани
остаци дељарки дрвета, као и српова и коса (сл. 12).11
2. ОБРАДА ДРВЕТА И ЗАНАТИ ДРВОДЕЉЕ И СТОЛАРА
У развоју људског друштва дрво је материјал који је човек
највише користио и који још увек користи. Од дрвета су направљене
куће, предмети свакодневне употребе, пољопривредна оруђа, оружја,
пловила. Дрво је заправо чудесан материјал, изванредан медијум за
веште занатлије и мајсторе зато што поседује различите природне
карактеристике и многобројне могућности употребе. Неке врсте дрвета
су мекане, неке су међутим тврде, поседују чврстину сличну жељезу.
Неки типови дрвета су еластични, други крхки. Због свега наведеног
људи су се вековима адаптирали различитим врстама дрвета, према
којима су развијали посебна оруђа и алате. Мајстори у овим крајевима
најчешће користе храстово, буково, брестово, јасеново и орахово дрво.
Како у овим подручјима расту и четинари они употребљавају бор,
јелу смрчу, али и неке друге врсте, посебно мекшег дрвета за израду
столарије, врата и прозора.
Остало је мало писаних трагова о занатству и обради дрвета
у XVI и XVII столећу у Србији12. Турска власт на свим освојеним
Д. Милосављевић, Манастир Увац – историја и судбина, 181.
Потребно је истаћи неколико радова: Б. Храбак, Занати у Руднику, Ужицу и
насељима северне Србије од 1470 – 1600. године, Зборник радова Народног музеја у
Чачку бр. XVII Чачак 1987, 29-77. Извесни подаци о занатима и занатлијама налазе се
у следећим радовима: А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја западне
Србије XV и XVI века, том I-II, (т. I, 23-24 passim) Б. Храбак, Ужице као транзитно
седиште у XVI и XVII веку, Ужички зборник бр. XII (Титово Ужице 1983), 57-64; исти,
Упућеност робне привреде ужичког краја на Средоземље, у: Историја Титовог Ужица I,
Титово Ужице 1987, 227-241.
11
12
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територијама оспоравала је немуслиманском живљу градње лепих и
квалитетнијих кућа чиме је ограничавала и развој многих специфичних
заната и занатских вештина13. И поред ограничења увоза са стране алат
је различитим начинима набављан са северних подручја и приморја
(Дубровника), и у највећој мери, по рецептима добијених ретких
узорака, прављен (кован) код домаћих ковача. Разне секире, брадве,
тестере, кесери, длета, пробојци и бургије (сврдла) сматрају се основним
алатима за обраду дрвета у позном средњем веку. Финија обрада дрвета
захтевала је квалитетније алате, али и вештије мајсторе.
Дрводеља је био широко дефинисан појам занатлије и није се
односио искључиво на једну област обраде дрвета. Мајстор - дрводеља
био је обучен за тесарске послове, односно радове на грађевинским
конструкцијама. Морао је познавати вештину прављења столарије
и намештаја на тек саграђеним објектима; вратима, прозорима,
таваницама, сандуцима, наћвама. Ту су убрајани и предмети свакодневне
употребе у сеоским и градским срединама, који су углавном били од
дрвета и реализовани у приручним радионицама14. Најзад, дрводеље
су училе и бачварско-пинторске вештине израде каца, буради, малих
качица, посуда за воду, итд15. На Западу вештине обраде дрвета нису
имале универзални карактер, јер су уже специјалности биле подељене.
Дрводеље су тесари чија је главна професија била непосредно везана
са подизањем и градњом објеката, грађевинском конструкцијом и
покривањем кровова. Столари су у радионицама радили ентеријере
врата, прозоре и намештај, по захтевима протомајстора и архитеката.
Најзад постојала је и трећа специјализована област, тзв. ,,Кабинет
мајстори” (Cabinet makers), односно, они који су по нацртима архитеката,
реализовали уметничке предмете и декоративну столарију искључиво
намењену аристократији и њиховим захтевима16.
Бачварско - пинторски занат новијег доба нема карактер
средњовековног заната дрводеље мада се у неким подручјима Србије
И. Андрић, Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине,
Просвета, Београд 1994, 26-30 (passim)
14
Н. Благојевић, Занати и занатски производи у ужичком крају, (каталог изложбе),
Титово Ужице 1972, 6-7.
15
Р. Баришић, Стари занати у Србији, Бачварство, (каталог изложбе),Београд
2009,58-59.
16
Tomas Martin,Cirkle of the mechanical practical treatises on the various manual arts trades
and manufacture, print. Richard Piees, London 1813, 110, 112-113.
13
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таква пракса још увек одржала17. И за ове послове неопходно је
квалитетно дрво, али је такође од значаја стари и проверени алат којим
се бачварски производи могу радити18. Познато је да је традиција израде
предмета ове врсте веома стара о чему сведоче рељефи са римских
надгробних споменика19 као и делимично сачувани подаци о техници
градње бачварских производа које су стари Словени са собом донели
у нову постојбину20. Средњовековни извори о извозу дрвеног посуђа
из Србије у суседне земље као и у подручја Приморја, сведоче о дугој
и вероватно наслеђеној традицији овог заната и распрострањености
бачварско -качарских производа из западне Србије21. Оскудни подаци
из познијег времена потврђују да се традиција овог заната наставила
у појединим селима ужичког и златиборског краја и у времену турске
владавине. На основу пописа из 1519. године, у селу Црвици код Бајине
Баште од укупно 19. домова пописани су ,,два сина извесног качара
док је његов трећи син поменут са својим поседом у селу Трнавци”22.
Занимљиво је да су у ужичком крају где је овај занат имао вековно
трајање, мајстори били подељени у две групе. У првој су били качари,
дакле они који су производили употребне предмете са равним зидовима
Љ. Радуловачки, Бачварско-качарски и пинторски занат у Срему, Рад Војвођанских
музеја, св. 35, Нови Сад, 1993, 229-234; Р. Баришић, Занати у Пироту и околини,
ГЕМ 74/1 Београд 2010 173-234; Е. Петровић, Стари неготински занати, Неготин
2011, 14, 33-35.
18
Вредан је помена алат који наводи М. Ђ. Милићевић, за који каже да га је користио
његов отац Јован Ђак који је знао правити каце и бурад: ,,Овде ћу поменути само оне
којима се имена сећам: стружница, на којој се дуге догоне да се једна с другом сљубе;
дељавица на којој се надељавају многе ствари, а најчешће се на њој макље обручи за
бурад; ренде велико и ренде мало; натегача којом се обручи натежу на бурад; маклица
права и маклица крива за макљање обруча, држалица, осовина, брадва, кесер. Просек,
скобла; уљара, велико сврдло за вржење главчина у кола; наплазњак- сврдло за врћење
наплатњака за паоце; можданичар којим се врте рупе за можданике; чивињак, сврдло
за чивије; бургија за мале рупе; бургијица која калаузивеликим сврдловима; турпија,
јеге, длето, пробојац, зумба, чапови, дрвене справе за мерење унутрашње кривине
дуга”; М. Ђ. Милићевић, Живот Срба сељака, Београд 1984², 29-30.
19 ,,Келти су били изванредни бачвари”, писао је римски историчар Strabo; ,,њихове
каце биле су веће од кућа”; упоредити: K. Kilby, Coopers and Coopering, London, ed.
Share publishing, 2004, 42.
20
Р. Баришић, Стари занати у Србији, Бачварство, 59.
21 К. Јиричек, Историја Срба, I, Београд 1990², 290; Д. Лапчевић, Из ужичког краја,
Београд 1926, 97-98.
22
А. Аличић, нав. дело, I, 527, 539; Б. Храбак, Занати у Руднику, Ужицу, и у насељима
северне Србије од 1470 до 1600. године, 58.
17
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(каце различитих величина, буце, крављаче, чаброве), док су у другој
били мајстори од којих се захтевала већа вештина и који су прозводили
предмете са облим зидовима, тачније разне врсте буради. Они су били
сврстани у бачваре23.
Може ли се прихватити тумачење да је у нека златиборска села
занат качара пренет почетком XIX века? Наводно, пресељењем Јевта,
Мила и Обрада Гаговића - Цицварића из села Дружинића код Новог
Пазара у Никојевиће на обронке Златибора, донет је и овај занат којим
су се и мештани овог, али неких других села у све већем броју бавили
касније24. Вредан је помена и податак да су у златиборским селима
Равнима, Никојевићима и Скржутима по званичним пописима после
Другог српског устанка живеле четири породице које су се бавиле
качарским занатом25. Да ли је то био известан застој у занатској
делатности бачвара у односу на другу половину XVII века, или је,
што је ближе истини, тај број био неупоредиво већи? О тој занатској
делатности непобитно сведочи и столарско-бачварски алат откривен у
певници манастирске цркве на Увцу, чији се облици и функција нису
значајније променили наредних неколико векова.
Бачварски занат обједињује више сличних, али захтевних
занатских вештина. Оне се састоје пре свега у избору квалитетног
дрвета, цепању, тесању, затим савијању и слагању дуга, формирању
дрвених кругова за горње и доње површине, њихово прокопавање и
обрада. Постоје две врсте бачварских производа; са равним и заобљеним
боковима.26 И док је за производе са равним боковима (разне врсте
мањих и већих каца), поступак нешто једноставнији, па су га могли
производити и сељаци без посебне обучености, производе са заобљеним
боковима (разне врсте буради) радили су обученији мајстори који су
морали располагати и са допунским алатима. У откривеној остави алата
са комплекса манастира Увца са делом коришћеног, али прворазредног
оруђа, било је могуће израђивати велики број бачварских производа,
вршити фину обраду столарије, прављење дрвених предмета од више
С. Томић - Јоковић - Ј. Тоскић, Живи сеоски занати у ужичком крају и њихова
заштита на примеру грнчарског, качарског и ковачког заната, Сирогојно 2010, 42.
24
М. М. Савић, Привредне прилике и подизање земаљске одбране у сливу река Дрине и
Западне Мораве у округу Ужичком и суседним окрузима, Београд 1934.
25
Р. Љушић, Ужице у обновљеној Србији у периоду 1804 – 1842. год, у: Историја Титовог
Ужица, Београд-Ужице 1989, 393.
26
Р. Баришић, Стари занати у Србији, Бачварство, 58.
23
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састављених комада, обраду шашоваца за таванске просторе, као и
друге могућности обраде дрвета.
Усмена традиција код Срба, сачувана до савремене епохе
даје одговоре на многа питања која није тешко у пракси проверити.
Искусним занатлијама било је познато да се генерацијски стечено
искуство мора преносити на следећа поколења. Мајстори су истицали
својеврсну заповест о потреби свакодневног учења младих, будућих
мајстора о значају алата и његовом најоптималнијем коришћењу. Алат
је у занату дрводеље био основ рада, без њега није било послова нити
потврђене вештине, а када је неким разлогом дошло до уништења
остајале су дубоке последице. Алат је био скуп и многима недоступан,
он је позајмљиван скриван, чуван и поправљан. Неки примерци
служили су више генерација, па се и најстарији чланови породице нису
сећали ко га је и када набавио. Постојало је неписано правило да је
добар онај алат код кога је успостављен; ,,склад повезаних делова, код
кога су балансиране ручке и дршке а од посебне важности било је да је
решена геометрија покрета, која мора бити устаљена, рационална и у
којој се не троши превелика снага”.
Откривени остаци столарско-бачварског алата са манастира Увца
заједно са неким другим употребним предметима остају као значајан
путоказ у тами векова. Мада је знање о могућем технолошком нивоу
Србије (или њених делова) у XVI и XVII веку, на основу откривеног
алата са једног манастирског комплекса ограничено, оно је у исто време,
у недостатку других извора, драгоцено. Прецизније, уз нека друга
открића новијег датума, могуће је грађење објективније слике живота
српског народа на подручјима испод Саве и Дунава у времену османске
владавине. Алат који је, свакако, био у функцији извођења неких радова
у манастиру, цркви, или конацима постаје водич ка занатској вештини и
предметима који су се добијали тим оруђем. Када се узме у обзир да се
неким примерцима средњовековног алата попут рендићима у збиркама
и колекцијама на Западу, коришћеним пре 1600. године, тешко одређује
време производње27 - ово откриће има свакако дубљи значај. При томе,
важно је истаћи да су разлике између средњовековног и познијег алата
веома мале, па су и археолошке компарације откривених узорака, често
допринеле стварању конфузије у датирању античких, средњовековних
и узорака из познијег времена28.
27
28

Peter C. Welsh, Woodworking tools 1600-1900, Washington D.C. 1966 (2008), 1-2.
H. C. Mercer, Ancient Carpenter Tools, (Preface XI)
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3. ОТКРИВЕНИ АЛАТ, ФУНКЦИЈА И ЗНАЧАЈ
Откривена колекција столарско-бачварског алата из северне
певнице манастира Увца била је свакако у радној функцији. Хипотетички
оквири разматрања као део неизбежне методе у условима оскудне
писане грађе, подстичу на рационалност примерену савременој
епоси. Губи се из вида веома удаљено време, као што се мало зна о
обичајима, манастирским и занатским правилима као и мајсторима
који су изводили радове за манастирску братију29. Лако је могуће да је
неким одсуствовањем мајстора извођача због празника, или неке друге
потребе, алат склоњен у певницу до њиховог повратка. Можда су неки
предмети у остави имали култну улогу, попут мале бритве, или је алат у
цркви имао митску снагу? Даље, међу откривеним металним остацима
алата, доминирају рендићи, грубе, средње и финије профилације,
просјек, угломер, затим дрвени шестар, чапови за размеравање, кантар,
дакле алати који су све до средине XX века на просторима Балкана,
сматрани специјалним оруђем, а о њиховој значају и вредности у свом
времену - може се само наслућивати (сл. 5-8). Време из кога потичу, без
сумње је друга половина XVI или прве деценије XVII столећа. Када се
наводи ово условно датирање откривеног алата, нужно је истаћи да је
алат коришћен више деценија о чему сведоче трагови удара на металним
длетима рендића као показатељи повремених или чешћих вађења из
тела рендића оштрења и враћања у старо лежиште. И називи појединих
алатки вероватно нису примерени времену у коме су настали. Новија
имена разликују се од једног подручја до другог, али често локализми
назива имају веома ограничене географске кординате30. Само због тога
наведено је више имена за исте алате које су често користили веома
блиски суседи.

Не може се искључити могућност да су на Увцу монаси били обучени за извођење
многих занатских вештина, па и радове на столарским и бачварским производима.
То је делимично потврђено постојањем ковачке и грнчарске радионице на северној
страни манастирског комплекса; упоредити: Б. Росић, Привређивање и радионице на
поседу манастира Увца, Саопштења бр.XLIII (Београд 2011), 251-270.
30
Н. Богдановић, Дунђерска лексика сеоског градитељства, Гласник Етнографског
института САНУ, XLIX (Београд 2000), 149-154.
29
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Откривени столарско-бачварски алат у северној певници цркве
Рођења Богородице, манастира Увца31:
1. Метални део (нож) грубог већег рендића - Рапона, димензија
10.5 X 6. cм,
2. Метални део (нож) средњег рендића, димензија 12.5 X 4.5. см,
3. Метални део (нож) мањег (финијег) рендића, димензија
15.5 X 5.5. см,
4. Метални део (нож) рендића ,,Зубаче”, димензија 12 X 3.0 см,
5. Метални део (нож) специјалног рендића ,,Венчењака”, димензија 27
X 1.5 см,
6. Метални део (нож) специјалног рендића ,,Венчењака”..димензија 29
X 1.5 см,
7. Уторњак (метални) за копање утора на дугама бурета (каце),
димензија, 11 X 2.0 см,
8. Уторњак (метални) за копање утора на дугама бурета (каце) димензија
9 X 1,8 см,
9. Кантар (окаш) са декоративном главом, прихватним алкама и без
тега, 43.5 X 10. см.
10. Просјек - Сечивица за копање утора и жљебова,
11. Метални угломер (винкла) са изрезбареним - декорисаним ивицама,
12. Метални део ножа - бритве,
13. Деформисани остаци дељарки, српова и кратких комада коса, (више
комада)32.
Рендићи - блањалице 33- представљају незаобилазан ручни алат
за скидање и обраду дрвета. Користе се за равнање, смањивање дебљине
и успостављање равне површине у односу на грубе профиле дрвета
добијене првобитним сечењем. На основу историјских података верује
се да су постојали у грчкој цивилизацији, али врхунац процвата овог
Столарско-бачварски алат са комплекса манастира Увац конзервиран је и налази се
у сталној поставци Народног музеја-Ужице.
32
Неки други примерци пољопривредног и клесарског алата, ашови, чекићи, затим
ножеви, бритве багламе, браве, кључеви итд, откривени су на другим местима у
манастирском комплексу и не припадају овој колекцији.
33
Ренде - Блањалица, представља столарски алат за стругање (струг, стругача, блања),
Речник српскохрватског књижевног језика, Матица Српска, књ. V, Нови Сад 1990²,
506.
31
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оруђа датира из римске културе34. Првобитно су постојала два основна
типа рендића, то су тзв. Ascia-ренде, као и ренде са конструкцијом у
форми кутије. За први тип претпоставља се да је непосредно везан
за хеленистичко-грчки круг који обухвата и римску епоху, и који није
представљен на споменицима северно од Алпа35. Други тип рендића са
формом кутије знатно је чешћи и постао је устаљени тип рендића чија
се употреба може пратити готово два миленијума. Познато је, да је на
римском утврђењу код Saalburga (Немачка) откривен рендић на коме се
задржала буковина на телу рендића, за који је био прикачено метално
подножје36. Иначе о рендићима се може судити на основу металног
ножа којим су се површине равнале као и подлоге, тела на коме су
ножеви учвршћивани. На многим ликовним представама, фунерарним
стелама, арама, скулптурама и фрескама налазе се рендићи као симболи
столарског заната било појединаца или удружења37. На надгробним
белезима подизаним широм Србије у првој и другој половини XIX века,
рендићи су персонификовали мајсторе столаре и дрводеље38. У остави
алата са манастирског комплекса Увца откривено је укупно 6. (шест)
примерака рендића различите величине и намене (сл. 5-7).
Рапон или Свлак 39 - јесте први узорак и припада врсти грубих
рендића - блањалица са дрвеним телом средње дужине око 63 см.
Био је са једним ножем чија је ширина осцилирала између 48-65 мм.
Примерак са Увца имао је метални део 10,5 X 6 см, са кородираним, али
релативно очуваним сечивом. Служио је за поравњавање дрвета, али
Откриће рендића сматра се једним од највећих инвенција у историји римског алата;
упоредити: R. A. Salaman, Dictionary of tools used in the woodworking and Allied trades, c.
1700 – 1970, ed. Charles Scribner's Sons, New York 1975, 4-6.
35
W. Gaitzsch, Eiserne Römische werkzeuge. Studien zur Romischen Werkzeugkunde in
Italien und den Norlichen Provinzen des Imperium Romanum, 2 vols. BAR – IS 78, Oxford,
1980, 108-109.
36
Roger Bradley - Ulrich, Roman Woodworking, Yale University press, New Haven – London
2007, 41-45.
37
Престава рендића са виском налази се на троугластој плочи у Museumu Nacionale D'
Abruzzo L' Aquila, inv. br. 888. Ренде са дрвеним телом откривено је у Roman Callevi
– Silchesteru (Hempsiru) у Великој Британији, затим на познатој фресци у Помпеји.
Вреди истаћи и рендић откривен у римској колонији Agrippina (now cologne) који се
налази у Rheinisches Landesmuseumu – Bonn, inv. br. 36199; упоредити: Roger BradleyUlrich, Roman Woodworking, 41 - 44, fig. 3- 32; 3-33; 46, fig. 3-34.
38
Р. Николић, Каменописци народног образа, Чачак 1998, 122-123.
39
,,Свлак јесте некакав велики струг којијем се даске стружу”(В. Караџић- струг,
блања, ренде); Рјечник српскохрватског књижевног језика, Матица Српска, књ. V, 698.
34
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и за формирање ивица које су се морале поклапати. Рапоном је било
могуће обрађивање даски за врата, прозоре, подове, али и за равнање
дасака за друге столарско-бачварске производе. Убраја се и у најважније
тесарско-столарске алатке, и посебно је значајан за обраду елемената
грађевинске конструкције. Рад са овом алатком није једноставан и
захтева посебан физички напор и вештину.
Стругач40- је други тип рендића из мајсторске торбе са Увца и
представља један од старијих назива за столарски рендић који је служио
за грубу обраду дрвета и скидање дрвене масе. Највише је употребљаван
за скидање избочина и давање првобитног облика дрвеним предметима.
Нож на овом рендићу благо је заокружен јер раван нож не би био у
стању да савлада већи захват грубе грађе. Иза стругача остају валовите
површине које су се касније обрађивале, равнале финијим рендићима,
облићима.
Облићу41 - или фином рендићу - блањалици са дрвеним телом,
припадао је трећи, метални део из колекције алата са Увца. Разликовао
се од претходних по широкој скали употребе, али и чињеници да је по
својим димензијама био лако преносив. Био је омиљен је у мајсторским
дружинама које су више различитих врста облића носили у торбама
са собом ,,у мајсторију”. Облић се могао користити у различитим
околностима скидања, обраде, али фине профилације дрвета. Био је
нешто краћи (око 40 см) са лаким померањем оштрице ножа. Тако се
ударцем у чело тела рендића, повећавала дубина улаза ножа у дрво, а
ударцем са друге, задње стране, добијао се супротан ефекат, односно
улаз ножа у дрво био је мањи.
Зубној блањи - зубачи42 - са дрвеним телом припадао је четврти
метални део рендића пореклом из северне певнице манастирске цркве.
То је нешто краћи примерак од осталих блањалица (око 40 см) са скоро
вертикално усађеним ножем који је назупчен по целој површини.
Занимљиво је да овај тип рендића имао вишеструке намене. Могао
се употребљавати за извођење декоративних форми на дрвету али је
служио и за зупчење површина дрвених плоча које су се морале лепити
Овај назив има шире значење, прецизније односи се на више врста оруђа за обраду
дрвета; видети: Речник српскохрватског књижевног језика, Матица Српска, књ. VI, 38
(,,...Стругач је оно чиме се струже, ручни алат за стругање”).
41
Називи су локалног карактера; видети: B. Renar, Alati za obradu drveta, Rad, Beograd
1950, 69-70.
42
Исти, 74.
40
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туткалом, и због боље везе глатких површина била је нужна рапавост.
То се посебно односило на обрађене даске од тврдог дрвета.
Венчењаци - Цин - хобли43 - (два примерка) представљају
завршне узорке ове врсте алата специјалне намене. Са венчењацима
вађени су, или чишћени утори на дрвеним површинама, скидане ивице
и формирани одређени профили завршених предмета. Што се тиче
узорака са манастира Увца, сва је прилика да су били у питању радови
на неким бачварским производима и да су помоћу ових алатки чишћени
жљебови - утори на иструганим кружним површинама (доњи и горњи
део). Имали су уска дрвена тела и засечене косе површине, лежишта за
металне делове. Уска и дугачка метална сечива завршавала су се мало
искошеним оштрим ивицама. Мада приближних димензија, они нису
на исти начин постављени у дрвена лежишта, па је највероватније да
је један Венчењак-Цин-хобл имао равну, а други косо постављени нож
за сечење са којима су скидали ивице, или чистили жљебове и уторе.
Упоређивањем старијих и коришћених примерака овог алата показало
се да су мајстори правили више дрвених тела - шаблона у која су
лако убацивали металне делове и по потреби користили у различите
сврхе. Тако је сасвим идентичан нож примерцима откривеним на
манастирском комплексу Увца, коришћен и за обраду нутова шашоваца
како оних за таванице тако и крупнијих комада за тремове, ограде, или
дрвених делова комбиновано грађених кућа. На крају, ова врста алата
вероватно је попут других примерака, могла бити набављена у неким
мануфактурним центима Дубровника, Пеште или Беча, и направљена
по оригиналним узорима од стране домаћих ковача.
У огромним временским распонима рендићи - блањалице
разних врста, били су неопходни за извођење било којих столарскодрводељских послова. Специјални типови рендића били су предвиђени
за фино обрађивање, посебна извођења, обраду ивица врата и прозора,
вађење фалцева, као и декоративног украшавања. Постојао је широк
избор овог ручног алата, који се у принципу није значајно разликовао
од првобитних алатки коришћених у римској епоси. Дакле, били су
основани на комбинацији челичне оштрице причвршћене на чврсту
подлогу, којим се рукама, равномерним покретима од тела према предмету, прелазило преко дрвене површине ради скидања сувишне масе.
Називи су локалног карактера, често са коренима немачких речи што довољно
сведочи о пореклу ових оруђа.
43
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Називи за грубе и финије рендиће зависе од подручја (северних и
јужних крајева Србије) али и локалних имена44. Већ су поменути:
Стругач, Ренде, Свлак, Блањалица, Рапон итд45,а рендићи за фине
радове и естетска обликовања називали су се и Узанац, Блања-Зубача,
Облић, Цин-хобли, Фалц-хобли, Шоп-хобли, Глат-хобли итд46. И
поред различитих назива овог алата, мајстори из старијег времена
највише су се служили са рендићем, Рапоном (веће дужине за грубе
радове) и Облићем за финија обликовања. Разуме се, остали су
сасвим непознати старији називи појединих примерака откривених на
комплексу манастира Увца. Али релативно широк спектар блањалица
у торби ових мајстора сведочи о великим могућностима извођења
радова како на елементима грађевинске столарије, унутрашње обраде
дрвених површина, бачварским производима, тако и на састављању
и профилацији црквених предмета, деловима иконостаса, пролаза,
стубова итд.
Уторњаци47- (два примерка) један су од поузданих доказа да су
се мајстори власници овог алата са комплекса Увца радили на неким
бачварским производима за манастирску братију. Заједно са дрвеним
делом ова врста алата тешко се може користити у друге сврхе осим за
дубљење, прављење утора на круговима дрвета обележеним за данце
бурета, или каце. Откривена су два слична профила са полукружним
назубљеном површинама којима се струже и делом који се увлачи у
обли дрвени рукохват. И ови примерци алата потврда су дуге традиције
у бачварско-пинторској производњи на овим подручјима, о чему има
веома мало писаних трагова. Сагледавајући уторњаке који су били у
У Македонији рендићи су називани према функцији за коју су коришћени али су се
често разликовали и у зависности од једне до друге занатске тајфе, тако је постојало
,,ренде и струг”; упоредити: Т. Вукановић, Копаничарство код Мијака, Скопље, 1941,
23-26; Анета Светиева, Резбарени тавани, долапи и врата во Македонија, Институт
за фолклор ,,Марко Цепенков – Скопје”, посебна издања, књ. 21, Скопје 1992,118-120.
45
У најновијем тексту о старим занатима у Републици Српској поменуто је неколико
типова рендића са овог подручја. Тако се пинторско - бачварски производи праве
помоћу: ,, разних облића, криви гархобл, шоп хобл, свер хобл, штем хобл (американер)
итд; видети: В. Ђукановић, Стари занати у Републици Српској, (Бачварство), Бања
Лука 2012, 134.
46
Сличне називе које су вероватно користили мајстори за многе алатке па и за рендиће
налазе се и у неким старијим уџбеницима; видети: B. Renar, Alati za obradu drveta,
66-91.
47 ,,Уторњак је струг – блања за прављење утора”; Речник српскохрватског књижевног
језика, Матица Српска, књ.VI, 623.
44
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употреби у златиборским селима с краја XIX и у XX веку, (Рожанству,
Никојевићима, Алином Потоку)48, али и селима познатих неимара из
Осата (источна Босна)49, готово се не може открити никаква разлика
између још увек коришћених примерака и узорака изгорелог алата из
оставе са Увца.
Кантар - окаш - са манастира Увца био је део оставе односно
сандука са алатом унетим у цркву (сл. 8). Представља старији и
репрезентативни примерак са декорисаном розетом и са знатно лепшом
и занатски прецизнијом израдом од сличних налаза у Србији50. Свакако
је произведен у првим деценијама XVII века без знатнијих оштећења и
дуге употребе. Хоризонтално постављена шипка правоугаоног пресека,
средње дужине започиње са кружном розетом изванредне профилације.
На шипку су постављене стандардне куке за вешање терета, али без
ђулета тега којим се иначе мерила тежина одређене робе.
Просјек - Сечивица51 - представља алат са различитим
називима локалног карактера, у зависности од територија на којима
се употребљавао. То је оруђе са кратком дршком и металним делом
који се са једне стране завршава оштрицом паралелном са држаљом
(слично секири), а на другој страни оштица је хоризонтална у односу
на дршку. Овај алат има универзални значај, јер је њиме могуће
изводити многе деликатне тесарско - столарске послове који нису
могући са другим оруђима. Најчешће се користи за прокопавање
утора и жљебова на гредама темељним и венчаницама, роговима као
и прављење отвора за убацивање коленика за учвршћивање зидова
и таваница код грађевина са бондрук-конструкцијом. Tрагајући за
сличним примерцима у колекцијама старог алата запажа се да је овом
типу просјека - сечивице најближа римска dolabella. То је тзв. стари
С. Томић - Јоковић, Качарска радионица, Сирогојно 2011, 6, 18.
Упоређено је више узорака столарско-бачварског алата у селима Бољевићима,
Факовићима, Црвици, Божићима, Грујичићима али и другим.
50
Ова компарација односила се на примерке пронађених кантара у: Ромници код Бора,
селу Бујачићима –Подгорина код Ваљева и примерак из Музеја Понишавља у Пироту;
упоредити: Д. Миловановић, Уметничка обрада неплеменитих метала на тлу Србије
од позне антике до 1690. године, Музеј примењене уметности, Београд 1986, 201-202,
кат.бр. 538, 539, 540.
51
Просјек је ,,столарско оруђе оштро са обе стране, за просјецање рупа”; док је
назив сечивица локалног карактера у употреби у источној Босни међу осаћанским
градитељима; упореди: Речник српскохрватског књижевног језика, Матица Српска,
књ. V,217.
48
49
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тип секире - крампа, само знатно мањих димензија који је у римској
епоси имао сасвим другу намену52. Временом од старог и дуго
употребљаваног оруђа кристализован је алат мањих димензија и са
веома функционалним особеностима. Открићем више примерака овог
античког и средњовековног алата на територији Србије, запажа се да се
метални делови разликују од савремених просјека53. Наиме, секирасти
део знатно је краћи и са њиме се могу сећи само мањи комади дрвета
док је акценат употребе углавном стављен на делу алатке којом се
копају утори и жљебови на дрвеним површинама. Просјек откривен
на Увцу, припада мањим комадима овог оруђа са вероватном наменом
чишћења и поправљања утора на местима на којима то није било могуће
другим алатима. Са димензијама сличним осредњем чекићу, овај узорак
упућује на специјално оруђе које је коришћено код посебних радова у
обради дрвета и дрвених површина, на манастирском комплексу Увца.
Занимљиво је да су просјеци - сечивице, каљени и оштрени на посебан
начин у Осату (источна Босна), и осим већ поменутих функција,
коришћени су и за копање жљебова на воденичком точку54.
И гвоздени Угломер - Винкла55- део је колекције алата мајстора
са Увца (сл. 3-11). Угломер или винкла представља древни инструмент
за мерење правог угла и поред значајних техничких достигнућа још
увек је у употреби на различитим меридијанима света. У времену
када су мајстори изводили радове за манастирско братство угломери
- винкле прављене су од дрвета, а примерци од метала били су ретки.
Осим дрвених постојали су и комбиновани код којих су основе биле од
дрвета, а усад од челичног лима. Металне су правили ковачи савијањем
једне стране око друге, или једноставно закивањем две уске металне
плоче под углом од 90 º. Угломера - винкли има више врста и величина
у зависности од самог посла56. У дугим временским раздобљима
били су готово незаменљива средства за контролисање геометријске

K. D. White, Agricultural Implements of the Roman World, ed. Cambridge University
Press, Cambridge 1967, 61-65 (sa starijim izvorima).
53
Велики број налаза ове врсте систематизован је у књизи: И. Поповић, Античко
оруђе од гвожђа у Србији, Београд 1988, 58-61(са старијом литературом).
54
Усмене информације добијене од више наследника осаћанских неимара.
55
Одомаћени назив Винкла потиче од немачке речи Winkel; видети: B. Klaić, Riječnik
stranih riječi, izraza i kratica, Zagreb, 1962, 1575.
56
B. Renar, Alati za obradu drveta, 113.
52
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прецизности57. Угломер са Увца био је репрезентативни примерак
произведен вероватно негде на територији изнад Саве и Дунава. Степен
корозије на њему није оштетио изрезбарене - декорисане ивице као
симбол радионице у којој је кован.
Бритва - оштрица бритве налазила се у поменутој остави алата
у манастирској цркви на Увцу. Осим ове бритве средње величине и
локалне израде, на више различитих места у црквеној порти, откривен
је већи број сличних узорака које су биле свакодневна, приручна
алатка, како монасима тако и помоћним радницима. Вредно је помена
да је бритва имала окултни значај односно коришћена је као средство
против злих демона и природних невидљивих сила. У том смислу, на
посебној цени биле су бритве са црним корицама58.
Дељарке, остаци српова и коса - припадале су истој остави
алата у северној певници манастирске цркве на Увцу (сл. 9). Сачувани
метални делови знатно су оштећени обрушавањем камених блокова
са зидова цркве, али се код неколицине комада може запазити да су
поједини комади оруђа секундарно коришћени у различите сврхе; за
финију обраду дрвета, тесање, поравнавање, или глачање дрвених
површина.
Чекићи - откривени на манастирском комплексу Увац, нису били
део оставе из северне певнице. Више примерака чекића различите
тежине откривено је на неколико периферних места и коришћено је
у различите сврхе. Употреба овог алата била је, без сумње у блиској
вези са поменутим радовима које су изводили мајстори власници торбе
столарско-бачварског алата из северне певнице. На основу остатака на
поду певничког простора цркве Рођења Богородице, из шута и остатака
пепела - in situ, извесно је да су у пожару изгорели још неки алати предмети од дрвета међу којима свакако и дрвени чекић, којим су
навлачени обручеви на бурад, или каце. Изгорели су и чапови од дрвета
којима су одређиване мере бачварских елемената дуга, данцади, утора..
Откривен је велики број угломера из римске епохе. Већина се налази у музејским
колекцијама, али је знатан број представљен и на рељефима и споменицима
посвећеним познатим мајсторима свога доба. Метални угломери - винкле из римског
времена у потпуности одговарају савременим инструментима ове врсте; упоредити:
Roger Bradley - Ulrich, Roman Woodworking, 56. fig. 3-48 (са сликом угломера од бронзе
из Националног музеја у Напуљу, инв. бр. 112251).
58
Ж. Кулишић - П.Ж.Петровић - Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Београд
1970, 52
57

368

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Столарско-бачварски алат са комплекса манастира Увца

4. АНАЛОГИЈЕ СА ЕВРОПСКИМ АЛАТИМА XVI И XVII ВЕКА
Огромна литература о европским алатима за обраду дрвета може
се хронолошки пратити од средине XVI столећа59. Писани трагови о
изгледу оруђа из времена пре 1600. године не могу се у потпуности
сматрати веродостојним. У томе су сагласни готово сви истраживачи,
како на европском тако и на америчком континенту. Алати пре
поменуте епохе немају прецизне карактеристике, жигове нити податке
произвођача, па се тешко могу сматрати аутентичним примерцима
одређене епохе60. Аналогије са алатима у неким музејским збиркама и
приватним колекцијама могу понекад приближно одредити време у коме
су одређени узорци алата направљени. Дакле, све упућује на чињеницу
да је анонимност главна карактеристика европских алата у претходних
неколико столећа. Више разлога допринели су овом тумачењу који се
најчешће објашњавају следећим поводима:
1. Алати за обраду дрвета представљају предмете који су готово
свакодневно коришћени у различитим често и екстремним околностима.
2. Са ограниченим сервисирањем пролазећи кроз многе руке они су
лако и брзо уништавани;
3. Коришћење неких врста алата настављено је кроз више генерација
мајстора чиме се постепено губило време израде и првобитна
аутентичност;
3. Достигнућа преко демонстриране вештине одређеног алата, и
радикалног противљења условило је да су често губљени подаци о
времену, облицима и стилу одређеног алата;
Истичемо неколико књига са илустрацијама занатских радионица и столарским
алатима у њима од значаја за овај текст: Jost Amman, Book of Trade (Das Stӓndebuch),
text by Hans Sachs and ilustrations Jost Amman, Frankfurt am Main 1576; Johann Amos
Comenius, Orbus Sensualium Pictus, trans. Charles Hoole, London 1685 (Syracuse – New
York 1887), pp. 130- 143, fig. LXIV, LXV, LXIX; Joseph Moxon, Mechanic Exercises or
Doctrine of Handly work, ed. Midwinter and Leigh, London 1703; Andre Roubo, L’Art du
menuisier (The art of this joiner), Paris 1761-1788, (Geneva 1984) ed. Skatline Reprints;
Tomas Martin, Cirkle of the Mechanical practical Treatises on the various art’s trades and
manufacture, London 1813; Peter Nicholson, The Mechanic’s Companion of the elements
and practice, Philadelphia 1832; H. C. Mercer, Ancient Carpenter Tools, Doylestown,
Pennsylvania 1929 (1960-1975).
60
Peter C. Welsh, Woodworking tools 1600-1900,1-2
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4. На крају, све то довело је до потребе оснивања контролних примерака
ради идентификације непознатих посебно оних са дрвеним деловима и
рукохватима61.
Генерално, алати су у развоју људског друштва у доброј мери
занемарени како од истраживача хуманистичких наука тако и од
историчара економског и технолошког развоја. Међутим, на више
места управо се истиче заслуга специјализованих оруђа за убрзани
технолошки развој као и место на коме се људско друштво сада налази.
Један од свестранијих аутора трагајући за структуром архетипског
мита и алата као наслеђа предака, ствара изванредну метафору: ,,У
миту је увек мач никад длето, али са друге стране оштрица за обраду
дрвета -посматрна са свих страна - довела нас је данас ту где јесмо...”.62
Алати одређених раздобља носе знакове и симболе људи тога времена,
њихове жеље, поруке и стремљења. Тиме су алати постали документи
који атестирају друштво у техничком, занатском и развојном смислу.
Неки ручни алати носе карактеристике утемељене на обележјима
националног порекла, али се на неким другим узорцима запажају
декорације које персонификују уметничке стилове и време када су
направљени63.
За компарацију алата за обраду дрвета из XVI и XVII века са
познијим оруђима ове врсте, као и могућим аналогијама са откривеним
узорцима из једног удаљеног српског манастира, незаобилазне су
графике и бакрорези на којима су представљене занатске професије
као и алати тога доба. Једна од најстаријих енциклопедијских књига
из ове области свакако је позната Књига о Занатима (Book of TradesDas Stӓndebuch) штампана у Франкфурту 1568. године, која је доживела
бројна издања и преводе на више европских језика64. Састоји се од
114 илустрација - дрвореза са различитим занимањима углавном из
Немачке (у највећој мери из Нирнберга), праћена кратким поетским
опсервацијама примереним епоси у којој су настале. Графике са
различитим занатским вештинама дело су Josta Ammona, док је текстове
писао Hans Sachs. Неколико илустрација представљају занате који
Исто, 1-2
Roy Underhill, The Woodwrights Guide; Working wood with weige and edge, University of
North Carolina, ed. Pil.Press, 2008, 1.
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Peter C. Welsh, Woodworking tools 1600-1900,183.
64
Jost Amman, Book of Trades (Das Stӓndebuch), text by Hans Sachs and ilustrations Jost
Amman, Frankfurt am Main 1576.
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се односе на обраду дрвета, као што су Дрводеља (Carpenter), затим
Столар (Joiner) кao i Бачвар (Cooper)65. Од посебног значаја за могуће
поређење са узорцима са других подручја, примерице са откривеним
алатима са манастира Увца, јесу представљена оруђа на илустрацијама
Столара као и оруђе средњовековног немачког бачвара. Тако дрводеље
на графици Josta Ammona, користе типичан тесарски алат тога доба,
секире, тестере, велике просјеке (сечивице) за прављење жљебова
(утора) на гредама као и велике бургије за бушење рупа за ексере или
чивије.
Од алата дрводеље разликује се алат који употребљавају столари
представљени у радионици у којој се изводе радови на елементима
намештаја вероватно за неку аристократску кућу. Док један мајстор
струже ручном тестером комад даске, други на радној тезги блањалицом
- рендићем глача и припрема другу даску. У позадини су дати и други
алати неки уредно сложени као длета, турпије, рендићи, или нека
друга тек употребљена. И на трећој графици Jost Ammona, у Књизи
о Занатима, могу се направити компарације како са бачварима XVI
века са наших подручја, у извођењу радова на прављењу буради и каца,
тако и са алатима коришћеним у те сврхе. Може се рећи да је готово
истоветан радни поступак представљен на Амоновој графици какав је
вероватно био и у многим другим европским земљама тога доба, али и
знатно касније. У првом плану је мајстор који припрема дуге за буре,
док је паралелно са њим други, који завршава обручеве за следеће буре.
У позадини су двојица радника који навлаче обручеве на већ завршеној
великој бачви; један са чекићем, а други са извесним чапом којим
обележава размаке између обручева. Испод мајстора датог у првом
плану налази се велики дрвени шестар којим је обележио сложене и
повезане даске за данце бурета.66
Могуће аналогије са технологијом градње бачварских производа
са откривеним алатом са манастира Увца неизбежне су. Као и у
Нирнбергу на графикама Jost Ammona, и у балканским манастирским
Исто, fig. 93, 94, 96.
У више издања европских књига (на енглеском говорном подручју) запажа се
готово истоветан технички поступак градње бачварских производа; упоредити: G.
Elkington, The Coopers: Company and Crafts, ed. Sampson Low, London 1933; J. G.
Jenkins, Traditional Country Craftsmen, ed. Routledge Kegan Paul, London 1978, (cooper
pp. 89-103); K. Kilby, Coopers and Coopering ed. Shire publiching, London 2004, (pp.4-13
– бачварски алати, pp. 13-16).
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радионицама коришћена су готово истоветна оруђа. То су велики
рендићи - рапони, више малих облића, просјеци, уторњаци, за просецање
утора за данце бурета, шестари за обележавање круга, дрвени чекићи за
навлачење обручева и други. Више дрвених алатки које су се налазиле
у остави алата на манастирском комплексу Увца изгореле су у пожару у
коме и дрвени делови откривених рендића, шестара и уторњака.
Готово непревазиђена Књига о занатима - Jostа Ammona,
добила је својеврсни пандан после непуних 120 година. Наиме, Словак
Johan Amos Comenius (Јан Амос Коменски) припремио је чувени Orbis
Sensualium pictus, који је, 1685. године штампан у Лондону67.У протеклих
неколико столећа књига је доживела више издања и превода на друге
европске језике. Илустрована је са знатно већим бројем графика од
претходне, са представама многих занимања, и широке скале људске
делатности у Европи XVII века. Као и у претходној, за тему о којој
расправљамо, од значаја су занати који се баве обрадом дрвета као
и представе алата коришћеног у те сврхе. На неколико илустрација
приказани су занати Дрводеље (The Carpenter - Faber Lignarius), Зидара
(The Mason), затим Столара који прави дрвене кутије i Токара, (The Box
- maker and the Turner - Scrinarius - Tornator као и Бачвара (The Cooper)68.
Упоређујући дрворезе из књиге Jostа Ammona, са илустрацијама Јана
Коменског запажају се готово незнатне промене у структури појединих
оруђа док код неких није било никаквих измена. Дрводеље - тесари
раде са секирама, тестерама длетима и бургијама, а мајстор који
прави кутије служи се рендићем којим изравњава површине дасака.
Бачвари Јана Коменског навлачењем обручева на готове бачве овај
посао изводе са истим алатом (дрвеним чекићима и чаповима), као и
њихови претходници у немачком граду Нирнбергу. Од значаја је да су и
обручеви које навлаче на бурад, дрвени, вероватно од дреновог прућа.
Најзад, аналогије са откривеним алатима са комплекса манастира Увца
и илустрованим алатима Јана Коменског сасвим су очигледне. Извесне
алатке које не запажамо на поменутим илустрацијама (уторњаци,
дрвени чапови и шестари) коришћене су на широким просторима
Европе и без њих се тај посао тешко могао реализовати. Неколико
уских и дугачких тела металних ножева као и уторњака са Увца сведоче
о истоветној технологији обраде дрвета на различитим меридијанима,
Johann Amos Comenius, Orbus Sensualium Pictus, trans. Charles Hoole, London 1685
(Syracuse – New York 1887), pp. 130- 143, fig. LXIV, LXV, LXIX;
68
Johann Amos Comenius, Orbus Sensualium Pictus, fig. LXIV, LXV, LXIX.
67
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како предмета за унутрашњост цркава тако и бачварско - пинторских
производа за које је алат превасходно био намењен.
Једна драгоцена графика из 1631. године, штампана умећем
Рембрантовог ђака из Лајдена, Јан Ван Влијета са столарском
радионицом из Холандије, садржи више примерака алатки коришћеним
у том времену (сл. 14)69. Више пута репродукована она је постала и
пример разлике између тзв. континенталног алата и алата Енглеске
империје. Од посебног значаја за овај рад јесу илустрације неколицине
рендића уредно сложених на зиду радионице у Лајдену. Могу ли се
ови рендићи са телима од дрвета упоредити са изгорелим алатима са
комплекса манастира Увца? Судећи по оруђу чије је порекло било са
територија Средоземља и подручја северно од Саве и Дунава прецизније
из Дубровника, Пеште и Беча, а чији су алати били распрострањени
на подручјима Балкана, аналогије рендића, уторњака, просјека и
длета са графике Јан Ван Влијета и примерака коришћених на нашим
просторима у том времену - сасвим су логичне. Већ је истакнуто да се
изгледи и функције алата нису значајније мењали у протеклих неколико
столећа.
Ограниченост извора о европским алатима XVI и XVII века,
знатно је промењена већ почетком XVIII века. У првој деценији овог
револуционарног века, био је очигледан напредак у великом избору
алата за грубу и фину обраду дрвета. Широк репертоар рендића за
естетско обликовање дрвених елемената у ентеријерима сведочи о
великим захтевима које су поставиле архитекте и пројектанти јавних
и приватних грађевина. Мајстори дрводеље и столари били су у
служби архитектуре која је наметала нова правила и нове захтеве
према специфичним занатима. Једна несвакидашња књига штампана у
Енглеској 1703. године, убрзо је добила енциклопедијски значај. Дуго
је сматрана једном од најзначајнијих књига посвећених занатлијама
и занатима70. Занимљиво је да је аутор описао готово све занате који
су њему били познати, са најпознатијим алатима које су користили
мајстори. Његова илустрација тридесет главних алатки за столаре
и дрводеље може се сматрати основним репертоаром оруђа за фино
обликовање дрвета и дрвених површина (сл. 15). Сматрао је да су
Peter C. Welsh, Woodworking tools 1600-1900, fig. 28.
Joseph Moxon, Mechanic Exercises or Doctrine of Handly work, ed. Midwinter and Leigh,
London 1703, 116, 166 ; plate 4, 8.
69
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оруђа која су користиле дрводеље и столари веома слична чак у многим
детаљима истоветна, с тим што су алати дрводеље били структурно јачи
од столарског оруђа71. Репертоар рендића обухватао је укупно 7 узорака
за грубу и фину обраду. Сагледавајући поједине примерке запажа се да
су алати пројектовани за различите занате који се баве обрадом дрвета
укључујући и израду дрвених судова, буради, бачви и каца. Све упућује
на чињеницу да су алати илустровани у књизи били стандардизовани
у претходном столећу и да многи од њих нису били промењени још од
римске епохе (ручна тестера, длета, кратка секира, сврдло, угломер).
Занимљиво је да се међу илустрованим примерцима алата Ј. Moxona,
са почетка XVIII века, налази и угломер - винкла направљен од дрвета,
за разлику од многих примерака коришћених у пројектним бироима
архитеката који су били од бронзе, или гвожђа.
Условна компарација оставе столарско-бачварског алата са
манастира Увца са европским алатима XVI и XVII века, отвара простор
знатно већим технолошким утицајима са стране, од оних о којима
постоје писани подаци у времену османске владавине. Сва је прилика
да је у последњим столећима турске власти балканска територија
била захвално подручје за бројне трговце различитим производима па
и многим оруђима за разне занате. Манастирска братства у српским
духовним центрима са развијеном занатском делатношћу, довијале
су на различите начине а често су преко проверених пријатеља и
трговаца долазили до опреме и оруђа за свакодневну делатност. И
док је поређење са функцијом и изгледима алата из северне певнице
манастира Увца са европским алатима сачуваним у колекцијама,
познатим књигама и графикама XVI и XVII века - било условно могуће
- то се тешко може рећи за оруђа пројектована од друге половине XVIII
до краја XIX века. Овo раздобље сматра се почетком нове технолошке
ере (технолошке револуције) на Западу, познатије као време великих
техничких достигнућа у свим областима људске делатности. Еволуција
у технолошкој обради дрвета која се кретала од занатске спретности до
масовне индустријске продукције по мишљењу неких аутора ,,догодила
се у само неколико генерација и значила је занатску трагедију”. Стари
ручни алати остали од наших предака све више постају заборављени72.

71
72

Peter C. Welsh, Woodworking tools 1600-1900,184-185.
A. W. Bealer, Old way of working wood; The Techniques tools honored craft, 12-13.
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Неколико енциклопедијских издања са великим бројем илустрованог материјала објављених у Француској у другој половини
XVIII века, оставиле су у сенци оне штампане у претходним вековима
како у Немачкој тако и публикације на енглеском говорном подручју73.
Показало се да су захтеви француске аристократије према архитектури
и сродним дисциплинама били огромни и значајно превазилазили
домете утемељене на средњовековним технолошким искуствима. Све је
заправо било подређено архитектури и њеним потребама. Занати зидара,
дрводеље, столара и мајстора луксузног намештаја, били су у служби
архитеката и њихових захтева. Пројектују се и нова оруђа како она за
обраду камена тако и алати за естетско обликовање дрвета. Репертоар
алата за украшавање неупоредиво је већи, као што је и орнаментална
декорација у градитељству подигнута на екстремно висок ступањ. Тако
познати енциклопедиста Д. Дидро (D. Diderot) у једној од најпознатијих
енциклопедија XVIII века, илуструје 14 дугачких рендића намењеним
столарима за посебну обраду дрвета74, а Андре Роубо (Andre Roubo)
даје савршене и технички прецизне илустрације како дрвених профила
рендића тако и металних ножева одређених димензија (сл. 16). До
краја XVIII века у многим земљама Запада купцима је нуђен велики
репертоар алата за обраду дрвета. Наједноставнија понуда била је 12.
столарских оруђа а знатно сложенија бројала је 39 комада укључујући
и неке алате које је било могуће користити и у друге сврхе.
На крају, европски алати XVI и XVII века за обраду дрвета у
највећој мери ослањају се на средњовековна занатска искуства. У
многим сферама људске делатности средњи век тумачен је као епоха
назадовања и успорене технологије. Примерице добри познаваоци
технологије обраде дрвета сматрали су да је римски рендић за финију
обраду дрвених површина ушао у поновну употребу у многим
земљама Запада тек у XII веку, и то преко Шпаније75. Могуће аналогије
европских алата XVI и XVII века са удаљеним српским манастиром
Увцем и оставом алата који је надживео властиту епоху - сасвим су
логичне. Трговачке везе успостављене и вековима одржаване између
приморских центара (Дубровника, Херце -Новог и Котора) и северних
D. Diderot, (J. Alembert), L’ Encyclopédie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et
des métiers, Paris, 1751-1780; Andre Roubo, L’ Art du menuisier, Paris 1769-1775 (3. vol.).
74
D. Diderot, Recuil de planches sur les science et les arts libéraux, Paris 1769, vol 7
(menuiserie).
75
John Harvey, Medieval Craftsmen, ed. Drake Publishers, New York 1975, 147.
73
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метропола (Пеште и Беча) водиле су друмовима преко Србије, Босне и
суседних земаља. Захтеве виспрених занатлија, који су често изводили
радове на другим подручјима и суочавали се са савременијим алатима,
испуњавали су трговци уникатним узорцима. Касније од тих примерака
посредством вештих ковача и локалних мајстора стваране су истоветне,
или сличне варијанте различитих оруђа за свакодневну делатност.
Summary
JOINERY AND CARPENTRY TOOLS FROM UVAC AND THEIR
PARALLEL WITH THE EUROPEAN TOOLS FROM THE 16th
AND 17th CENTURIES
Discovery of joinery - carpentry tools such as the tools found at
the monastery complex Uvac, are not common in our area. The tools were
found during archaeological and conservation work from 1994 to 1998 and
it has been proved that the monastery of Uvac was burned by the Turkish
penal expedition at the end of the seventeenth century. The storing room for
joiner-cooper tools, which was located in the north choir of the monastery
church, were functioning. However, among the discovered metal remains of
the tools, planes are dominant, of rough, medium and finer profile, cutting
devices, crozes for making barrels-tuds, protractor - drawing ruler, then a
wooden divider, molds for measuring, hand scales; precisely the tools that
until the mid-twentieth century in the Balkans, were considered special
tools, and of their importance and value in their own time - one can only
anticipate. The period from which they originate, without a doubt, is the
second half of the sixteenth and the first decade of the seventeenth century.
For a possible comparison of woodworking tools from the XVI and
XVII century from the monastery complex of Uvac and European tools
from the same time, apart from the matching samples from the museum and
private collections, the prints and etchings in which the crafts and tools of
that era have been presented are unavoidable. One of the oldest encyclopedic
book in this area is certainly a famous Book of Crafts (Book of TradesDas Ständebuch) printed in Frankfurt in 1568, which has had numerous
editions and has been translated into several European languages. Several
illustrations are the crafts that are related to processing of wood, such as
Woodworker,Carpenter and Cooper. Of particular importance for possible
376

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Столарско-бачварски алат са комплекса манастира Увца

comparison with samples from other areas, for example the tools discovered
at the monastery Lim, are the tools presented in the illustrations Carpenter
and tools of the medieval German coopers.
Of great importance is the famous book Orbis Sensualium pictus,
by the Slovak Johann Amos Comenius (Jan Amos Comenius), which was
published in 1685 in London. It has been lustrated with a much larger number
of prints than its predecessor, showing numerous professions and large
scale of human activity in Europe of the seventeenth century. On several
illustrations there are the following crafts: Woodworker (Faber Lignarius
), Freemason (The Mason), Carpenter who makes wooden boxes, Turner
(Scinarius-tornator) and Cooper. Based on the presented tools on these
prints, there is an identical wood processing technology on a broad map of
the worlds as well as similarities with the tools discovered at the monastery
of Uvac.
A number of encyclopedic books printed in the eighteenth century
in France represent a new era in European craft activities. (D. Diderot, (J.
Alembert), L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts
et des métiers, Paris, 1751-1780; Andre Roubo, L’ Art du menuisier, Paris
1769-1775 (3. vol.). The crafts for wood processing are now in the service of
architecture and the high demands of new artistic styles. The new tools are
designed with the aim of reaching more modern aesthetic shapes and forms,
appropriate to the new appetites of European aristocracy. Each analogy with
the tools in the Balkans from this period is impeded and almost impossible.
Finally, the European tools from late XVI and XVII century for
woodworking largely relied on the medieval craftsman's experience.
Analogies with the distant Serbian monastery of Uvac and the storage room
for the tools that had outlived their own epoch-are quite logical. Trade
links were established and kept for centuries between the coastal centres
(Dubrovnik, Herzeg Novi and Kotor) and the northern metropolises (Pest and
Vienna) going along the roads across Serbia, Bosnia and the neighbouring
countries. The requirements of perspicacious craftsmen, who frequently
performed works in other areas and were faced with more modern tools,
were met by local tradesmen with unique patterns. Later skilled blacksmiths
and local craftsmen turned these samples into identical or similar variants of
the same tool for everyday activity.
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ПРИЛОЗИ

1. Манастир Увац, изглед обновљеног комплекса 1998. година

2. Локалитет манастира Увца, северна певница 1994. година
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3. Локалитет манастира Увца, северна певница 1994. година

4. Локалитет манастира Увца, налаз алата ,,In situ,,
северна певница цркве 1994. година
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5. Алати са манастира Увца (метални делови)

6. Алати са манастира Увца, метални делови уторњака, бритва, детаљ
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7. Алати са манастира Увца, угломер, рендићи уски, детаљ

8. Алати са манастира Увца, кантар
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9. Алати са манастира Увца, дељарке, косе, српови

10. Столарско - бачварски алат Љубинка Савића из Бољевца
(Република Српска, крај XIX века)
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11. Столарско - бачварски алат Петра Ивановића из Факовића
(Република Српска, друга половина XIX века)

12. Конзервирани алат манастира Увца
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13. J. A. Comenius, Orbus Sensualium pictus, 1685, Stolar i Tokar
(The Boxmaker and Turner pp. 8)

14. Jan Van Vliet, Столарска радионица из 1631. године
(P. Welsh, Woodworking tools, 1600-1900, fig)
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15. Joseph Moxon, Mechanick Exercises, 1703, Столарски алати
(The Tools of the Joiner, pp.116, pl)

16. Andre Roubo, L'art menuisier, Paris 1774, Ручни рендићи
(Hand planes, plate 29)
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Драгана ОБРАДОВИЋ
Народни музеј Ужице
кустос - историчар уметности

UDK 75.047(497.11)"1928/1934" ;
75.071.1 Грдан В.
ID 210897676

Сликар Винко Грдан, ужички период
1928-1934. године
Апстракт: Винко Грдан је у Ужицу боравио од 1928. до 1934.
године, где је радио као наставник цртања. Ужице је било његова прва
станица у Србији, место у коме је за шест година боравка приредио
своју прву самосталну изложбу, насликао: „Касапчића мост“, „Велики
парк“, „Росуље“, „Пљевљакушића лику“ и још неколико мотива из Ужица,
једну мртву природу, један аутопортрет и пар портрета. У Ужицу се,
у сликарском смислу, удаљава од конструктивне фазе и расветљава
палету. Ту је основао породицу, оженио се и добио ћерку, стекао пуно
пријатеља и био омиљен наставник међу ђацима.
Кључне речи: Винко Грдан, Ужице, сликар, наставник цртања,
Учитељска школа, конструктивизам, уметничка група „Земља“,
пејзаж, изложба, колориста, социјална уметност, београдски ликовни
круг, ужички пејзажи.
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По значају свог сликарства Винко Грдан је типичан представник
и један од најстаријих припадника тзв. „београдског ликовног круга“.
Посебан допринос је дао српском сликарству између два рата, сликајући
социјалну тематику. Један је од најзначајнијих представника социјалне
уметности у Србији. Грданово сликарство представља један од
најзанимљивијих опуса у модерном сликарству тадашње Југославије.
Овај познати портретиста, сликар мртвих природа и пејзажа, рођен је
у подравском селу Ђурђевцу 22. јануара 1900. године. Опредељен за
сликарство као животни позив1, будући уметник уписује Вишу школу
за умјетност и умјетни обрт у Загребу 1919. године, која 1921. прераста
у Академију ликовних уметности.2 Тих година Загреб је, у уметничком
смислу, у знаку модернизма, „минхенског круга” (Рачић, Краљевић)
и њиховог синтетичког сликарства, у овом периоду, поменути град,
постаје позорница значајних уметничких појава: дадаизма, кубизма
и експресионизма. На четвртој години Академије Грдан долази у
класу професора Љубе Бабића3, који је, по речима сликара, највише
и најтрајније утицао на њега и на развој његове уметности, иако су
његови први прави почеци, вероватно били под утицајем Рачићеве
У једном интервјуу Винко Грдан је изјавио: „Најлепше успомене младости припадају
Ђурђевцу, односно, можда више самој Драви, гдје смо као дјеца одлазили. И касније,
када сам с родитељима отишао у Седларицу, често сам навраћао на Драву и крај
њезиних хировитих спрудова, у игри и фантазији можда се и родио један унутарњи
потицај за сликарство. Оно је нарасло када сам видио једног сликара који је у то
вријеме у Ђурђевцу сликао подравске пејзаже“
2
Срето Бошњак, Винко Грдан 1900-1980, Каталог изложбе слика 12-28 септембра
1983. године, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић
3
Љубомир Тито Бабић (1890-1974), био је хрватски сликар, историчар- уметности,
ликовни педагог, илустратор и сценограф. Потиче из породице којој је Карло VI
Хабзбуршки доделио племство због заслуга, 1716. године. Школовао се у Минхену
и Паризу, по повратку у Хрватску прихвата место предавача на Академији ликовних
уметности а 1940. године постаје редовни професор исте. Био је први кустос Модерне
галерије у Загребу (1919.) и централна фигура на хрватској уметничкој сцени између
два рата. Његови уметнички погледи су имали снажан утицај на уметност тог
времена. На његовим делима из периода око 1916. заступљен је поетски симболизам
и Art nouveau, а од 1916. у сликарству користи експресионистичке идеје и уводи потез
ка апстракцији. Винко Грдан је у једном интервјуу за Политику описао свог младог
професора: „Љубо Бабић је био најмлађи професор на Академији. Пред сам рат он се
вратио из Париза и собом донео идеје, а због своје младости био нам је најближи по
схватањима и хтењима које су у Загребу већ раније донели Рачић и Краљевић. Својим
педагошким методом и тактом, широком културом и инстиктом за ликовне уметности,
Бабић је највише и најтрајније утицао на мене, тим пре што је дух париске школе, а
нарочито Сезановог конструктивизма, већ владао на Загребачкој Академији“.
1

390

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Сликар Винко Грдан, ужички период 1928-1934. године

поетике. Знање стечено на Академији, углавном се у почетку кретало
смером Рачићевог сликарства у првим годинама студија, да би средином
треће деценије двадесетог века било замењено елаборирањем искуства
сезанизма. У његовим раним радовима са Академије, запажа се и утицај
Владимира Бецића и Леа Јунека. Први пут је излагао 1922. у Загребу,
као студент, заједно са колегама са класе.4

Сл.1- Винко Грдан са колегама
уметницима, Загреб, 1924., слика је
настала у атељеу. У првом реду доле је
А. Аугустинчић, у другом реду (лево) Иван
Табаковић, (десно) О. Мујаџић, у трећем
реду (са турбаном) В. Грдан.

Сл.2- Винко Грдан,
„Аутопортрет“, 1922. година, уље
на платну, 55 x 40,5 цм, власник
колекционар Ђуро Поповић

Био је у класи са Иваном Табаковићем, Јефтом Перићем, Камилом Ружичком, К.
Томпом, Д. Печником, Постружником, Мујаџићем... Иван Табаковић је био његов
најбољи колега са класе на Академији, а касније и најбољи пријатељ током целог
живота.
4
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Сл.3- Винко Грдан, „Аутопортрет“,
средина тридесетих година XX
века, уље на платну, 61 x 44 цм, без
сигнатуре, власник Богдан Терзић

Након завршене Академије 1923. Године, Грдан борави још
годину дана у Загребу, до зиме 1924. када је са државном стипендијом
отпутовао у Париз на постдипломске студије, даље школовање и
уметничко усавршавање. Мало због опште уметничке атмосфере коју
су створили минхенски и париски ђаци у том тренутку у Загребу, а
више због утицаја професора Љубе Бабића који право из Париза долази
на Академију, Грдан се одлучује за Париз, који у трећој деценији
постаје метропола модерне културе и европски уметнички центар.5 По
доласку у Париз, где борави годину и по дана до лета 1926., одмах се
укључује у уметнички живот, ту званично почиње његова излагачка
делатност академског сликара.6 Појављује се на Јесењем салону 1925.
Сликарство се почело учити у сусрету са великим делима, личностима и изложбама.
Сликари одлазе у Париз, који је у том периоду потпуно елеминисао остале сликарске
центре. Рећи, у том тренутки, за једног сликара да још увек припада „минхенској
школи”, значило је осудити га пре сваке друге оцене његових уметничких радова и
квалитета.
6
Јосип Шкунца, Винко Грдан, 1980. година, исечак из новина, извор Галерија
Копривница
5
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(исте године његова дела су виђена и на изложби групе „Шесторица”
у Загребу), и на славном Салону независних 1926. у Паризу. Од тада
он постаје активна излагачка личност. Након завршеног студијског
боравка у Паризу, враћа се у Загреб, где живи и ради краћи период. За
Грданово тадашње уметничко обликовање и формирање од пресудног
значаја је био амбијент ондашње најмлађе ликовне генерације у ком се
креће, а који и сам подстиче напредним погледима на уметност и свет.
То је круг Антуна Аугустинчића, Омера Мујаџића, Отона Постружника
и Ивана Табаковића (углавном будући чланови групе “Земља”). Са том
четворицом је у марту 1926. приредио познату „Графичку изложбу”
у салону Urlich у Загребу.7 Преласком у Ужице 1928.8, где је радио
као наставник цртања у Учитељској школи, Грдан свој живот и своју
сликарску делатност везује за Србију. Из Ужица се 1934. године
сели у Београд где живи, ради и излаже до краја живота. У почетку
предаје на Вишој педагошкој школи и постаје активна уметничка и
излагачка личност. Био је припадник лево оријентисане београдске
групе “Живот”, коју је основала група уметника 1934. године. Група
је заступала социјалну идеологију и тематику у уметности и устала
против „модернизма” који по њима замагљује класичну суштину слике
као и против ларпурлартизма тј. уметности ради уметности (l’ art pour
l’art), залажући се за уметност ради идеје (l’art pour l’idee), такође се
залагала и за слободан и независан статус уметника.9 Тежак и бедан
живот обичних људи, радника и сељака постао је главна тема лево
оријентисаних и ангажованих уметника у периоду између два рата. У
међуратном периоду, Грдан такође учествује у протестима “Бојкоташа”,
Ј. Шкунца, исто.
Опширније о Ужичком периоду Винка Грдана у наставку текста.
9
Шокантан наступ и рођење социјално ангажоване уметности у Београду одиграо
се објавом „Манифеста” и изложбом Мирка Кујачића 1932. године у Уметничком
павиљону Цвијета Зузорић, на којој је, поред својих уобичајених слика, изложио и
своју чувену, рамом уоквирену пролетерску цокулу скинуту са ноге неког радника
чиме је унео социјалну димензију. Његова радничка плава блуза и његов манифест
представљали су изазов публици која је од уметности очекивала само лепо. У
његовом атељеу је основана полулегална уметничка група „Живот”, која је деловала
под директним утицајем Комунистичке партије Југославије, јавно манифестујући, у
свим приликама, њене идеолошке ставове. Оснивачи групе „Живот” били су: Ђорђе
Андрејевић Кун, Ђорђе Теодоровић, Баја Бераковић и Мирко Кујачић, а припадници
Радојица Живановић Ное, Винко Грдан, Владета Пиперски, Пиво Караматијевић,
Живојин Влајнић, Бора Барух, Данијел Озмо и други.
7
8
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излаже са њима и учествује у формирању Независног салона.10 У овом
периоду настаје Грданово антологијско дело „Пред вратима” 1937.
Слика се сматра једном од најбољих слика социјалне уметности у
Србији и једно је од најбољих дела у целокупном сликарском опусу
овог уметника.11 Иако је број присталица социјалног сликарства,
крајем четврте деценије представљао мањину, Грдан са још петнаестак
уметника излаже на Изложби независних уметника 1939. године, исте
године изабран је за члана надзорног одбора у Уметничком павиљону.12
После рата, у јесен 1948. године, добио је место професора цртања,
сликарства и композиције на Одсеку декоративног сликарства на
новоотвореној Академији примењене уметности.13 Од 1951. до 1953.
Група уметника је одлучила да бојкотује главно тржиште и жариште уметничког
живота - Удружење пријатеља уметности Цвијета Зузорић. Као разлози бојкота
наведени су његов монопол, однос према уметницима, самостално одређивање
жирија, одређивање ко би требало да иде пред жири а ко не, задржавање добити од
Јесењих и Пролећних изложби итд. Тридесетак уметника је крајем 1936. бојкотовало
IX јесењу изложбу, одбијајући да пошаљу своје радове. „Бојкоташи” оснивају
Независни салон који је крајем 1936. приредио Прву независну изложбу београдских
уметника на Техничком факултету.
11
Слика је била изложена на изложби Удружења ликовних уметника у Инжењерском
дому, крајем пролећа 1937. године. На изложби су учествовали и чланови групе
„Земља” и Словенци, чиме је бојкоташки покрет проширен. Винко Грдан, поред слике
“Пред вратима”, излаже и дело “У град”, из 1935. године, која је настала као његово
сећање на детињство у Подравини, слика се данас чува у Музеју савремене уметности
у Београду.
12
Уметнички преглед, год. II, број 5, мај 1939. године, штампа Државне штампарије
Краљевине Југославије, Београд, 159. У тексту пише: „На годишњој скупштини
одржаној у Уметничком павиљону 16. априла, Удружење ликовних уметника изабрало
је нову управу. Винко Грдан је изабран за члана Надзорног одбора. За председника је
изабран Иван Табаковић.“
13
Три године по завршетку рата Средња школа за примењену уметност у Београду је
укинута, односно подигнута на степен Академије. Новоотворена Академија је почела
са радом у јесен 1948. године и већ на почетку се суочила са низом потешкоћа у
раду. Смештај у оронулој згради бивше Уметничко - занатске школе, која је грађена
у првој половини XIX века, није могао да задовољи потребе савремене наставе
једне високошколске установе. Главне струче предмете водила је група наставника
која је и иначе поставила темеље ове школе и усмерила њену стручну оријентацију
ка одређеним циљевима. Одсек декоративног сликарства - данас Одсек зидног
сликарства, један је од осам одсека формираних још 1948. године. Наставни програм
Одсека предвиђа изучавање фреско сликарства, мозаика и сликаног стакла- витража,
али и других зидно - сликарских техника (казеин, темпера, зграфито), које је увек у
заједници са унутрашњим уређењем неког архитектонског објекта, са којим треба
да чини складну целину. Пионирси посао формирања Одсека обавили су истакнути
академски сликар Винко Грдан (цртање, сликање и композиција, касније Примењеног
10
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био је генерални секретар Савеза ликовних уметника Југославије.
Декан Академије примењених уметности постао је 1959. и ту функцију
обавља до одласка у пензију 1965. године. Радио је на оснивању првих
ликовних колонија, а све време интензивно слика. Доста је причао о
сликарству Гоје, Бонара и Рубенса. Свакако да су на његов уметнички
развој утицала студијска путовања по градовима Италије, Холандије,
Белгије, Аустрије и Швајцарске (посетио је изложбу сликарства из музеја
Прадо, која је одржана у Женеви 1939.), и посете галеријама Лондона и
Минхена.14 У Београду су се ређале изложбе овог уметника, излаже на
Јесењим и Пролећним изложбама15, на изложбама УЛУС-а и Тријенала.
Излаже са југословенским уметницима у Барселони и Лондону,
Филаделфији и другим градовима САД-а у предратном периоду, затим
у Москви, Варшави, Прагу и Будимпешти, као и у земљама Блиског
истока после рата, од 1946. године. Последњу самосталну изложбу у
Београду приредио је 1977. у Галерији културног центра.
УЖИЦЕ 1928-1934. ГОДИНЕ
Винко Грдан је биографски врло рано напустио културну средину
у којој је растао и школовао се. Доласком у Ужице 7. јануара 192816, где
је у наредних шест и по година радио као учитељ вештина (цртања) у
Учитељској школи, он заувек напушта родни крај и готово цео живот
живи и ствара у другом културном и уметничком амбијенту, најпре у
Ужицу а потом у Београду. Свој живот и своју сликарску делатност
везује за Србију у којој је живео и радио до краја живота. Иако су
његове жеље у том тренутку ишле у другом правцу (аплицира за посао
у другим градовима Србије), он прихвата позив тадашњег директора
сликарства), Васа Поморишац (технике монументалног сликарства), Мате Зламалик
(плакат), Јефта Перић (вечерњи акт), Иван Лучев (анатомија).
14
Драгослав Ђорђевић, Грдан, Каталог, Галерија дома југословенске народне армије,
Београд.
15
Пролећна изложба Павиљона Цвијета Зузорић била је најрепрезентативнија
годишња смотра савремених напора и остварења југословенске ликовно-уметничке
делатности. За разлику од Јесеље која је углавном окупљала београдске сликаре,
Пролећна је тежила да окупи сликаре из целе земље.
16
Кристинка Селаковић, Ужички период Винка Грдана (1928-1934), Међај, бр.33,
Ужице, 1994. година, 104; (у званичној документацији се наводи 1. јануар као почетак
радног односа, али по речима Винка Грдана он на посао долази тек после Божића).
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поменуте школе Стевана Маленковића17 и после Божића долази на
посао. Прелазак у Ужице представља ново поглавље у Грдановом
животу, период који проводи у овом граду од јануара 1928. до септембра
1934. године, свакако је имао утицај и на његово уметничко стварање и
формирање.
У погледу основних естетских и идејних опредељења, он
је ће још неколико година бити везан за хрватску средину. За време
Грдановог школовања Сезанов конструктивизам је већ владао на
Загребачкој академији посредством сликара који су долазили са
школовања из Минхена (Рачић, Бецић, Краљевић). У току академског
школовања, а још више у Паризу овај млади уметник се одушевљавао
Сезаном. У тренутку када долази у Ужице Грдан је, у сликарском и
уметничком смислу, под утицајем Сезановог конструктивизма.18
Углавном се окреће сликању природе, слика пејзаже, старе куће, баште,
воћњаке, ужички мост али и портрете пријатеља и ужичке крајолике
на начин који асоцира на строго и монументално сликарство. Јавља
се тенденција широког сликања предела. Прва дела настала у Ужицу
су у духу конструктивистичких концепција уз примену конструктивне
основе, са извесним елементима посткубистичких схватања, чврстим
архитектонским елементима, упрошћеним скулптуралним формама,
чврстом моделацијом, са једноставношћу тона и линије. Колорит
је хладан и одмерен са јасним дефинисањем предмета на класичан
начин, углавном користи тамније земљане боје. Када бисмо Грданово
сликарство делили на фазе, ово би била прва, конструктивна фаза,
у којој се угледа на Сезана и предмете грубо своди на купу, коцку и
лопту, у којој је боја у другом плану а палета пригушена. Овим стилом
Грдан слика на Академији у Загребу, у Паризу и по доласку у Ужице, до
тридесетих година XX века. Први сликарски радови настали у Ужицу
1928. и 1929. године показују све одлике Сезановског конструктивизма.
На сликама су насликани делови града.
Стеван Маленковић је био професор славистике и први директор Учитељске школе
у Ужицу
18
Сезанизам је представљао раскрсницу између старог и новог, из њега је поникла
већина револуционарних покрета XX века. Сезан је увидео мане импресионизма
замерајући Монеовим сликама недостатак структуре, па је загледан у Пусена у своје
дело унео класичну композицију и облик. Сведена на лопту, купу и коцку форма је
на његовим платнима поново почела снажно да живи. Цела трећа деценија у нашем
сликарству била је у потрази за обликом и структуром, као што су прва и друга биле
у потрази за светлошћу и бојом.
17
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Исте 1928. године слика „Касапчића мост“, из 1928 (сл. 4). На
њој се уочавају чврсти архитектонски елементи сведени на лопту, купу
и коцку. Боје су засићене без већих контраста, неутрална светлост
без сенки и сигуран цртеж. Има нечег веома свежег у том простом и
широком сликању зелених и смеђих тонова. Боје се везују између себе
а цела унутрашњост слике је логична и јасна. Постоји верзија истог
мотива из 1933. године, то је слика „Стари мост у Титовом Ужицу“.

Сл.4- Винко Грдан, „Касапчића мост“, 1928. година, уље на платну,60 x 80 цм,
сигнатура д.д. V. Grdan Užice 28., Народни музеј Ужице

Већ око 1930.19 полако се удаљава од конструктивистичког
сликарства, чврстина форме на његовим платнима постепено ишчезава
и све више се окреће композицијама већег формата и колористичком изразу. Наредни пејзажи настали у Ужицу све су мање и
мање конструктивистичког духа, а све се више окреће реалистичком
сликарству, уз постепено расветљавање палете.

У Београду крајем треће деценије долази до обнове сликарског језика најављујући
поетски реализам и колористички експресионизам четврте деценије.
19
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Сл.5-Винко, Грдан „Мотив из Ужица“,
1929. година, уље на платну, 47,5 x
66, сиг. д. д. V. Grdan Užice 1929. (на
полеђини је “Мртва природа“, сиг.
д. л. 1938 Vinko Grdan), преузето из
Каталога Срета Бошњака 1983.

Слика на којој је приметна промена стила је слика „Росуље“,
настала крајем 1929. године (сл. 6). На њој се већ примећују промене
које упућују на Грданове тенденције ка колоризму. Боје су светлије, а
позадина размекшана.

Сл.6- Винко Грдан, „Росуље“, 1929. година, уње на платну, 55 x
60 цм, сигнатура д.д. Užice 1929. V. Grdan,
Галерија Копривница
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Поменуте три слике: „Касапчића мост“(сл. 4), „Мотив из Ужица“
(сл. 5) и „Росуље“ (сл. 6) су једина дела која су настала у Ужицу до
краја 1929., управо са истим сликама Грдан учествује на Првој изложби
уметничке групе „Земља“ у Загребу. Уметничка социјално оријентисана
група „Земља“, формирана је у фебруару 1929. године у Загребу. Иако
се, исте године, Грдан налазио у Ужицу, та чињеница није умањила
његов допринос у формирању и раду поменуте групе. Он из Ужица
шаље радове на изложбе „Земље“, иако физички одвојен учествује у
организацији као пуноправни члан ове социјално оријентисане групе
сликара.20
У Грдановом сликарству на почетку четврте деценије приметан
је неопримитивизам. Слика „Велики парк“, настала 1930. године (сл.
7), представља уметников излет у неопримитивизам и спада у ред
најбољих Грданових дела насталих у овом стилу а и уопште.21 Након
ове слике удаљава се од наивизма и усваја реализам.

Сл.7- Винко Грдан, „Велики парк“, 1930., уље на платну, 73 x 100 цм., сигнатура д.д.
Vinko Grdan 1930 Užice, Зграда Општине Ужице

Више о Грдановом ангажману у групи „Земља“ у наставку текста. Треба напоменути
да је све време ангажмана био у Ужицу.
21
Г. Гамулин, Хрватско сликарство 20. столећа 1, Загреб, 1987. година, 461
20
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Четврта деценија22 је најплоднија деценија Грдановог сликарства
и њу управо започиње и добрим делом проводи у Ужицу. Овде полако
усваја реализам и развија свој ликовни израз у прво време бележећи
ужичке пејзаже. Од првобитног сезанизма постепено се окреће ка
реализму и сликарству у којем ће преовладати импресија из природе.
То ће временом умекшати облике на његовим сликама. У реализму
је нашао погодан израз за сведочење уметничког темперамента и
специфичног уметничког карактера који је носио у себи. Грданове слике
са почетка четврте деценије карактерише уравнотежена просторна
ритмика, смењивање хладног и топлог тона и градација светло-тамног,
показао је тенденцију широког сликања предела. Интересује га проблем
простора. Слике делују чвршће, чвршћи је у сликарском потезу и
пунији, палета је расветљена. Поједини елементи остају неодређени са
осталим, позадина слике по тврдоћи и колориту је на неким сликама
другачија од првог плана. Већ у тим раним радовима осваја сликарство
поетског реализма, ком ће остати привржен до краја живота, више од
пола столећа. Промена у његовој сликарској техници и наговештај оног
што ћемо видети на Грдановим каснијим сликама, запажа се на слици
„Ужице“, из 1930. године, (сл. 8).

Сл.8-Винко Грдан, „Ужице“, 1930. година, уље на платну, сигнатура д.л.
Vinko Grdan Užice 1930, Модерна галерија Загреб
Четврта деценија XX века је време када београдско сликарство улази у фазу
колоризма, око 1935. године.
22
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У пејзажима колорит уздиже се до хармоније, до тзв. „штимунга“
који је изграђен искључиво сликарским средствима. Осећа се апсолутна
искреност уметничког става. Прати развојну линију од наивизма до
реализма уз ослобађање палете и све уочљивије окретање боји.
Винко Грдан у Ужицу изграђује и уобличава свој стил који се
касније није пуно мењао. Остао је доследан и одан једном сликарском
идеалу без већих турбуленција у стилу и промене правца. Те осцилације
су се углавном односиле на тематику и однос према боји. Како због
своје непромењиве природе, а вероватно и зог удаљености од великих
уметничких центара у том тренутку, тада актуелни модерни токови
као да су пролазили поред њега. На свим његовим сликама уочавамо
добро владање цртежом, био је добар цртач. Временом је прихватио
сликарски реализам у потпуности, са непогрешивим осећањем за боје.
Говорио је да је реалиста чак и када су, касније, биле у питању слике
типичне за колористички експресионизам.
Огледао се у свим ликовним жанровима али се његова основна
тематска преокупација кретала се у три смера: пејзаж, мртва природа
и портрет и ауторпортрет. Волео је да слика мртву природу. За време
боравка у Ужицу насликао је једну слику са том тематиком, „Мртва
природа“ из 1930. године као и један „Аутопортрет“ 1933. Као сликар
био је везан за виђено, за објективно постојеће. Умео је да ту објективну
стварност преобрази у стварност слике. На сликама запажамо привидну
једноставност поступка и мајсторско потенцирање уметничке сликарске
материје. Прескаче фазу импровизације и изненађења, своје сликарске
доживљаје доводи до конкретног изражаја. Слеке произилазе једна
из друге и сведоче да то што доводи до нове слике има једну логичну
узрочност. Сликарство је повезано и постојано.
Винко Грдан први пут у Србији излагао новембра 1933. године у
Уметничком павиљону у Београду,23 заједно са сликама Ива Шеремета

Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“ је изложбена зграда, саграђена 1928. године.
Све до Другог светског рата Уметнички павиљон је био једини изложбени простор у
Београду. На почетку треће деценије XX века, пре изградње овог Павиљона, није
било сталних изложбених просторија. Изложбе су биле ретке и зависиле од тога да
ли ће се за њих наћи места у некој школској сали , или ходнику. Поприште борбе
мишљења биле су кафане „Москва“, „Три шешира“ и „Бумс“. У Ужицу 1933. године,
када се одржава изложба, такође није било сталних изложбених просторија.
23
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и Сабахадина Хоџића.24 Грдан углавном излаже ужичке пејзаже. Растко
Петровић је о Грдановом сликарству на поменутој изложби написао:
„Сама сликарска идеја Винка Грдана, доведена вољно на сликарску
формулу, коју је вероватно свесно изабрао, чини његове слике јасним и
приступачним и довиди их у чврсту везу једну са другом. Грдан жели да
материјално и чврсто осећа предмете у простору и природи, да су ови
одељени у својој запремини и обојености јаком и сталном светлошћу.
Формула га, са једне стране веже за старо северно сликарство, а са друге
за пуризам модерног конструктивног сликарства (Озенфан, Жанре),
али недовољно смело и сложено. Јака обојеност се покаткад сведе на
колорисање предмета, а сама слика онда прелази у декоративност, која
нема јасан стил. Међутим, у извесне своје слике Грдан уноси каткад
богатије, теже и нахрањене елементе, једно свечаније осећање и један
мирнији тон и онда постиже изврсне резултате („Парк“, „Росуље“, „Мртва
природа“). Двадесетак дана након Београда исте слике су пренете
и иложене у Ужицу. Ова изложба у Ужицу је била прва самостална
изложба Винка Грдана. Била постављена у великој сали Учитељске
школе 17., 18. и 19. децембра 1933. године.25 Свечано отварање било је
у недељу 17. децембра у 11.30 часова, као што је најављено у тадашњој
штампи.26 Изложбу је отворио тадашњи директор школе Стеван
Маленковић. Отварајући изложбу Маленковић је рекао: „Изложба
г. Винка Грдана представља за овако мало место као што је Ужице,
пуну душевну атракцију. Физиономија Ужица за последњих шездесет
година нагло се изменила... Када би оживео какав балија, ага и сишао са
неког сувата са Златибора, видео би данас, на дан рођења Њ. В. Краља,
бакљаде и искићену варош, место турских страћара лепе и модерне
куће. Он не би веровао да је то Ужице, већ да је шејтан умешао ту своје
прсте. Сликарство је најстарија уметност. У старо доба лакше је било
сликати, но резати кипове. Па ипак, грчких и римских сликара познато
је мало, зато што су Варвари, приликом својих најезда, уништили
њихова дела. Доцније долази хришћанство за време кога се нарочито
развило црквено сликарство. Сликарсво је највише цветало за време
ренесансе... Доцније је сликарска уметност нарочито напредовала у
Н.Ј. (Растко Петровић), Три сликара из три краја наше земље излажу, Иво Шеремет,
Винко Грдан и Сабахадин Хоџић у Уметничком павиљону, Политика, 28.11.1933.
године, 9
25
Ужичке новости, Изложба г. Винка Грдана у Ужицу, бр. 23, 25. децембар 1933.
године, 3
26
Ужичке новости, Изложба г. Винка Грдана, бр. 22, 17. децембар 1933. године, 2
24
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Холандији и Немачкој. У последње време никле су нове школе, чији се
велики утицај осећа на нашим данашњим сликарима. Међутим, Грдан
се није везао ни за једну школу, он се везао за земљу. Он је у Београду
постигао велики успех. Али нама су ове слике ближе. . То су познати
пејзажи који се налазе око нас. Зато би Општина требало да откупи
неку слику и сачува је, јер се физиономија Ужица непрестално мења.
Како ће бити лепо и угодно кад будуће генерације виде како је Ужице
некада изгледало... Иначе, Грдан је својом палетом синтетизовао све.
Он има лепу форму и фини аранжман. Свака му је линија сигурна... На
крају, желећи потпуни успех нашем младом сликару, ја изјављујем да је
ова изложба отворена.“27 После Београда изложба је пренета у Ужице.
Највећи број слика су били ужички пејзажи, било је изложено неколико
портрета насталих у Ужицу, један аутопортрет и једна мртва природа.
Оно што је познато то је да су слике „Велики парк“, „Росуље“, „Мртва
природа“, „Улица“, „Пљевљакушића лука“, „Портрет Оливере Василић“,
„Портрет Маргите Маленковић“, „Мотив из Ужица“ поред осталих
биле сигурно изложене на ужичкој изложби. Изложба у Ужицу је била
продајна, продата је само једна слика „Пљевљакушића лука“ (слика
се чува у приватној збирци Оливере Василић).28 То је пејзаж малог
формата из околине Ужица и једна од слика које су обележиле ужички
период овог уметника. Слика је настала 1933. године, то је типични
планински пејзаж насликан земљаним смеђезеленим тоновима.

Сл.9- Винко Грдан, „Ужице“, 1933. година, уље на платну, сигнатура д. д.
Vinko Grdan Užice 1933, Модерна галерија Загреб
Ужичке новости, Изложба г. Винка Грдана у Ужицу, бр. 23, 25. децембар 1933.
године, 3
28
Кристинка С., наведено дело, 106
27
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Сл.10-Винко Грдан, „Мотив из
Ужица“, 1932. година, уље на
платну, преузето из Каталога
Срета Бошњака 1983.

Сл.11- Винко Грдан, „Улица“, 1932/33. година,
преузето из „Политике“ 28. новембар 1933.

По изворима из тог периода, сасвим је сигурно да се одмах
уклопио у климу града и убрзо постао миљеник међу децом, колегама
па и суграђанима. Његова господствена појава, његова обавештеност
(управо дошао из Париза) не само о уметности већ и о животу, нису
могле да прођу неопажено у тадашњој малој паланци. За Винка
Грдана, Ужице је постало место у коме су се дешавале кључне ствари
у његовом животу. Ту оснива породицу, жени се са Браниславом Карић
колегиницом, професорком педагогије и књижевности.29 Добија ћерку
Ану. Формира свој стил и започиње најплоднију деценију у свом
сликарству, четврту деценију.
Слике настале у Ужицу имају историјску и документару вредност,
јер сведоче о изгледу града на почетку прошлог века.

29

Кристинка С., наведено дело, 105
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УМЕТНИЧКА ГРУПА “ЗЕМЉА”
Ни пресељење Винка Грдана у Ужице 1928. године, није покидало његове везе са Загребом и загребачким сликарима. У Хрватској
се 1929. године образује ликовна група „Земља“. Група је поникла из
упоредних размишљања и договора Јунека и Хегедушића у Паризу
и Ивана Табаковића и Постружника у Загребу.30 Oсновали су је
уметници загребачке академије по повратку Хегедушића из Париза.31
Винко Грдан је био један од иницијатора оснивања ове групе.32 Састав
„Земље“ се мењао од изложбе до изложбе, али су Крсто Хегедушић,
Драго Ибер, Антун Аугустинчић, Отон Постружник, Иван Табаковић,
Камило Тромпа, Едо Ковачевић, Лео Јунек, Маријан Детони и Винко
Грдан били и остали њени најважнији чланови. Земљаши се залажу за
социјално сликарство, били су заокупљени свакидашњом социјалном
средином, судбином радника и сељака, града и села, фигуром људске
патње и солидарности. Иако је у периоду формирања и деловања
групе „Земља“ био физички одвојен од матице групе, Загреба где је
било седиште групе, он се у прегледима југословенског сликарства
између два рата наводи као један од оснивача и сталних чланова
групе. „Земљи“ је приступио већ у часу оснивања, у фебруару 1929.
године. Група „Земља“ је била прва која се у изградњи свог уметничког
појма опредељивала да живи и слика у друштву са којим дели своју
човечанску стварност. У односу на савремено сликарство они су се
држали по страни, нису користили резултате до којих је дошло модерно
сликарство. Били су готово омађијани фламанским сликарсвом и нису
крили да су њихови сликарски узори били Бош (крај 15. и почетак
16. века) и Бројгел (16. века, радио у стилу Хијеронимуса Боша).33
Миодраг Б. Протић, Југословенско сликарство 1900-1950, Београдски издавачкографички завод, Београд, 1973. године, 134
31
Југословенски сликари су се после Првог светског рата организовали у више
уметничких група. Уз београдске надреалисте „Земља“ је имала најодређенији
програм. Манифест „Земље“ је за Прву изложбу саставио председник архитекта Драго
Ибер. Програм је утврђен 22.05.1929. и тај датум се може узети као датум оснивања
„Земље“, мада су се чланови исте окупљали и у предходним месецима, познато је да
су се састајали у фебруару исте године и да су водили разговоре који су водили ка
оснивању групе.
32
Владимир Малековић, Поетски реалист, из новина, Галерија Копривница
33
П. Петровић, Изложба Земље, Политика, 03.03.1935. године
30
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Иако је група чврсто корачала уз савремене масе и у том тренутку по
значају била испред свих других уметничких група, сваким кораком
је била блиска са прошлошћу. Винко Грдан са сликама које су настале
у Ужицу учествује на прве три изложбе поменуте групе. Он је из
Ужица углавном слао ужичке пејзаже. Прва изложба „Земље“ одржана
је новембра 1929. у Загребу у Галерији Еда Улриха, Грдан је на ову
изложби уз Ужица послао три пејзажа. Реч је о три ужичка пејзажа,
једине три слике које су настале у Ужицу од његовог доласка до тада.
Изложене су Грданове слике: „Касапчића мост“ 1928. (сл.4), „Мотив
из Ужица“ 1929. (сл.5) и „Росуље“ 1929. (сл.6). Друга изложба ове
ликовне групе одржана је 1931. године у Паризу, у галерији „Billiet“
Пјера Вормса. Грдна из Ужица шаље слику „Велики парк“ 1930. (сл.7).
Такође учествује и на Трећој изложби „Земље“ у Загребу те исте 1931. у
Уметничком павиљону.34 У том периоду, када излаже са „Земљашима“,
више је „Земљаш“ у смислу подређености мотиву сиромашне паланке,
него у смислу типично социјалне конотације. Пејзажи које на изложбе
„Земље“ шаље из Ужица већ су били прожети лирским угођајима
српских провинцијских вртова и у себи садрже импресију и боје које
су том тренутку антиподне уметничкој идеологији загребачке групе.
Грдан у том периоду расветљава постепено палету на својим сликама,
али светла палета француских сликара из треће деценије XX века,
није одговарала драмским социјалним емоцијама зеемљашке поетике.
Иако је на неки начин био удаљен од основне идеје „Земље“ и изложене
Грданове слике нису у потпуности испратиле земљашку социјалну
интонацију и форму,његови ужички пејзажи су били засигурно једна
од основица унутар ове групе младих уметника. Група „Земља“, иако
по програму и идеологији социјална, давала је ширину у техници и
кавлитету својим члановима. Након излагања на Трећој изложби,
Грдан постепенно губи везе са загребачким кругом, не због физичке
удаљености, већ због тражења сопственог израза који би одговарао
његовој уметничкој нарави. Четврта и пета изложба „Земље“, биле су
одржане у Загребу 1932. па 1933., шеста 1934. у Софији, а седма 1935.
године у Београду. Исте 1935. „Земља“ је полицијски забрањена због
свог опозиционог и револуционарног става, пред само отварање осме
изложбе у Загребу.35 Обзиром да је рад групе био полулегалан, нема
писаних докумената, али свакако је захваљујући „Земљи“, социјална
34
35

Јосип Шкунца, наведено дело
Миодраг Б.П., наведено дело, стр. 132
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уметност у Загребу имала чврсту организациону форму и напредну
уметничку оријентацију.36 Када Грданово сликарство постаје стварно
социјално, он иступа из групе.
На изложбу загребачких уметника која је одржана у Уметничком
павиљону у Загребу 1934. године, шаље три ужичке слике: „Одмор I“,
„Одмор II“ и „Ужичка црква“.37 Следи прелазак у Београд 1934. године, где
постепено осваја начело синтезе идеологије и уметности, и где настају
прва права социјална дела Винка Грдана, мотивисана фрагментима из
живота и свакодневнице Београђана. Током четврте деценије настало је
неколико капиталних дела са социјалном тематиком у којима доминира
боја, јака и отворена. Једна од слика која је обележила овај уметников
период је слика „Пред вратима“, за коју се може рећи да је једно од
најзначајнијих дела социјалне уметности у Србији.

Винко Грдан пре, а и по самом доласку у Ужице, негује конструктивну уметност са низом цртежа у којима доминира један
линеарни акценат, док касније у свом сликарству тежи колористичком
експресионизму, са делима неутралног тематског и јасног колористичког
карактера. Чиста развојна линија сликарства, чије формирање је
започето у Ужицу, ствара сликарство неутралне тематике са акценатом
на боји.
Сликарство социјалне тематике које Грдан негује по доласку
у Београд, средином четврте деценије XX века, била би друга велика
целина његовог сликарског опуса. Био је један од водећих предратних социјалних сликара у београдским уметничким круговима где
социјално сликарство доводи до највишег ликовног израза. Његов
непогрешив осећај за боју, уклопиће се без проблема у општу ликовну
атмосферу у Београду и у токове колоризма четврте деценије. Грданово
сликарство из тог периода проглашава се највреднијим прилогом
социјалном сликарству у Србији. На тим сликама уочавамо колористички интензитет и светлост. Социјалну тематику Грдан необично спаја
са расветљеном палетом. Неколико слика из овог периода, око 1935.
године, има антологијску вредност. Он исечке из социјалног живота
Лазар Трифуновић, Српско сликарство 1900-1950, Нолит, Београд, 1973. година,
стр. 246
37
Кристинка С., наведено дело, 107
36
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допуњава уметничким ставом. После рата напушта социјалну тематику
и окреће се чистој ликовности и показује уметничку стабилност. Слика
београдске улице, мртву природу и аутопортрете. Из године у годину,
боја је у његовом сликарству заузимала све важнију улогу. Како је
време пролазило није утишавао своју палету, није зауздавао боју, већ
је био све жешћи у колориту и расветљеном палетом, са акцентом
на бојама. Боја му није била само средство, она је вредност само по
себи, део Грданове вере у сликарство и израз његовог сликарског
темперамента и оптимизма. У слику је уводио све више светлости,
ведрине и непосредности. Био је колориста и реалиста. Касније се, на
неким сликама јавља и извесна тенденција ка декоративном, код неких
једва назначена код других пресудна. Јака обојеност некада је сведена
на декоративно колорисање предмета. Добар цртач, добро влада
цртежом. Умео је да изненади колоритом. У метежу и налету модерног
сликарства био је ретка и усамљена личност која је ишла утабаним
стазама, са иновацијама само у обрисима. У време када је већина
сликара прошла кроз готово цео стилски репертоар од експресионизма,
или кубизма до традиционализма, искључујући се из једне и укључујући се у другу струју, он остаје доследан себи и одан оној правој
класичној слици. Његове слике су чисте и непосредне. Од седамдесетих
година се запажа све већа колористичка жестина. У сваком сегменту се
види воља и преданост послу, радови представљају напор ка истинском
стварању. Грдан се огледао у свему у чему се сликари по правилу баве:
композиција, пејзаж, портрет, мертва природа. У каснијем периоду се
најчешће задржава на аутопортрету и мртвој природи. Ствари на столу
и сопствени лик у огледалу били су му најпослушнији модели, увек при
руци, који мирно подносе сва његова испитивања ма каква била и ма
колико трајала. Његове страсти ка природи и да слика оно што види су
га одвратиле од помодности, али су му дале у накнаду радост мира. Она
општеважећа подела на предратно и послератно сликарство не обухвата
и његово, он не припада ни предратној ни послератној генерацији.38
Грдан није сликар из круга наше авангарде, али није ни
изгубљен у реци анонимних. Кроз живот га је водила мудрост тихих,
али упорних, успео је да изради стил управо равнодушношћу према
журби тренутка, љубоморно чувајући интегритет своје визије и јасно
оцртавајући круг својих интересовања. Спада у онај мали број сликара
Момчило Стевановић, Винко Грдан, Каталог изложбе, Уметнички павиљон од 1019. октобра 1959. године.
38
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који нису били захваћени паником да не заостану за временом. За
Винка Грдана уметност није била само уметност, већ животни став кога
се чврсто држао. Никада није схватао како неки сликари олако мењају
свој израз: „то је тежња“, говорио би, „ка модном, а не ка модерном“.
Један је од ретких који сликара који се устаљује и задржава унутар
једног сликарског изражаја. Био је против неконтролисаног тражења
и промене у сликарском изразу, битнија му је била суштина и форма,
када је она изграђена тада је и сликар формиран и нема потребе за
даљим трагањем. У стилу, његова последња дела не откривају ништа
ново, али остварују унутрашњу топлину, суптилност и колористичку
жестину. Одликује га тих, ненаметљив и упоран рад, стварање изван
динамизма и авангарде. Последње године живота провео је између
атељеа у Далматинској улици у Београду и куће у Стариграду на Хвару
где настају пејзажи светлих боја, пуни оптимизма, светлости и сунца.
За себе је тврдио да је тврдоглави реалиста. Сликао је до последњег
часа. Његова последња слика је остала недовршена. Био је сликар боје,
које му никада није било довољно.
Summary
PAINTER VINKO GRDAN, UZICE PERIOD
1928-1934
Vinko Grdan was one of the most important representatives of
socially engaged art in Serbia. He appeared on the art scene in the 1920s. He
was a constructivist, realist and colorist.
After growing up in Croatia and education in Zagreb and Paris, he
came to Serbia, where for the first six years he lived and worked in Uzice as
a teacher of drawing in the Teacher Training College, and then permanently
moved to Belgrade. He belonged to the Belgrade art circle and was an active
exhibiting personality. In Belgrade he worked as a professor at the Academy
of Applied Arts.
Grdan stayed in Uzice from January 1928 to September 1934. At the
beginning his painting, created here, was under the influence of Cézanne’s
constructivism with subdued palette and reducing the object to a cone, ball
and cube, as shown in the first paintings of Užice “Kasapčića Bridge” from
1928 and “A theme from Uzice” from 1929.At the beginning of the fourth
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decade the painter illuminates the palette and softens the forms, slowly
adopting the painting of poetic realism, to which he will be loyal till the end
of his life. The painting “Big Park” was created in 1930, and is a journey to
the Neo-primitivism. The painting “Rosulje” from 1929, is the first in which
the artist illuminates his range. After that, the color gradually occupies a
key place in his paintings. As time passed he was more forceful in color. In
Uzice the following paintings were created: ”The street”, “Pljevljakušića
port”, “Portrait of Oliver Vasilić”, “Portrait of Margite Malenković”, “A
theme from Uzice”,”Užice” etc. He mostly painted Uzice landscapes,
he painted one ”Still life”, a couple of portraits and one self-portrait.
In Uzice in December 1933 he hosted his first solo exhibition, which
had been seen a few days earlier by Belgrade audience at a joint exhibition
with two other artists at the Art Gallery Cvijeta Zuzorić.
He was a founder and member of the socially oriented group of artists
“Country”. Although at that time he resided in Uzice, Grdan participated
actively in the establishment and work of the aforementioned group and he
sent his works from Uzice for the first three exhibitions. Those were mainly
the landscapes of Uzice.
Uzice was an important point in Grdan’s artistic forming and shaping.
During the six years spent in this city he softened the rigidity of the form and
illuminated the palette on his paintings.
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Слободан Пенезић Крцун
1918-1964.
Прошло је педесет година од кишног новембарског дана 1964.
године када је на Ибарској магистрали у селу Шопић код Лазаревца
погинуо у саобраћајној несрећи Слободан Пенезић Крцун, председник
Извршног већа Србије. За живота у народу је постао легенда, о њему
су се испредале чудновате приче, о суровом, али и праведном борцу у
револуцији и у одбрани њених тековина. Мит о конроверзном Крцуну
није створила партијска пропаганда као што је то био случај с Титом
него је тај мит никао спонтано у српском народу, који је прихватио и
оправдао, па и идеализовао његове како добре тако и лоше особине и
активности.
Слободан Пенезић је рођен у Ужицу 2. јуна 1918. као прво дете
Спасоја Пенезића кафеџије, у његовом другом браку с текстилном
радницом Видосавом. У истом браку Спасоје је имао још троје деце
Сретена, Предрага и Милену. У време велике економске кризе он је
банкротирао и ускоро умро 1934. године. Сав терет око деце пао је на
мајку Виду којој је Слободан као шеснаестогодишњи дечак помагао у
кући око шивења, у башти и око стоке. Та његова помоћ мајци и његова
љубав према њој трајала је током читавог његовог узбудљивог живота.
Вероватно да је губитак оца и брига о мајци и млађој браћи и сестри
утицала на његов успех у школи, тј. да гимназију заврши са добрим
успехом. Међутим, професори су уважавали његову натпросечну
интелигенцију, ширину погледа на живот, богаство духа и склоност за
хумор. Био је мршав и изгледао је физички слабије од својих вршњака,
али је био храбар и убојит са неком унутрашњом снагом, која га је
предодређивала за вођу, па су га се многи вршњаци плашили. У вишим
разредима гимназије, како је сам причао почео је да иде у кафане и “да
живим помало боемски. То је била једна од црта ондашњег омладинског
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покрета. Од тога сам се сасвим отргао по доласку на универзитет,
поготово кад сам постао члан Партије.”
Са боемским животом наставио је и у студентском дому, када
се уписао на Шумарско-пољопривредни факултет у Земуну 1937.
године. “Ушао сам у једно друштво, које је више било склоно једној
врсти боемског живота, који се мени у то време свиђао”. Иако није
имао материјалних проблема, јер га је издржавао стриц Зарија из
Ваљева сам каже: “носио сам се запуштено, нисам се шишао ни чешљао,
носио сам војничке цокуле, никада испеглане панталоне нити машну”.
Својим изгледом подсећао је на будуће хипике. У то време такве појаве
неуредног облачења и изгледа са боемским навикава биле су ретке, јер
се тада већ био оформио озбиљан омладински покрет на Унивезитету
преко организација СКОЈ-а. Убрзо када је ступио у контакт са тим
покретом и постао члан СКОЈ-а 1938. године, престао је да излази у
кафане и пије све до после рата. “Сматрао сам да је то услов да би
неко постао поштен и честит револуционар, а ја сам то хтео више
него ишта.” То се догодило у тренутку када се упознао са Добривојем
Радосављевићем Бобијем 1938.године, који га је ангажовао да растура
партијски пропагандни материал. Исте године је постао члан СКОЈ-а.
Тако је, како сам каже преко ноћи постао аскета и револуционар, који
је фанатично веровао у све оно што су проповедали агитатори КПЈ. На
њега пресудан утицај да постане члан КПЈ извршио је Миња Ђилас,
брат Милована Ђиласа, са којим је заједно становао у Земуну, када је
био принуђен да напусти студентски дом да не би био ухапшен због
расурања партијских материјала. Он га је примио у Партију фебруара
1939. године. О Мињи је Крцун говорио са одушевљем: “Мињу сам
страшно волео због његове храбрости, нарочито због његове скромности
и шкртости у речима. Врло је мало говорио, али ми је зато свака његова
реч уливала поверење. Штавише мислим да су то можда прве речи које
сам слушао онда од Миње, за мене руководећег члана Партије, биле
тако убедљиве, да никада после у свом партијском животу, нисам могао
да сумњам, или да мислим да партијске директиве, или материал,
или шта друго могу бити можда такве. За мене је то постао закон,
светиња.” Комунистички програм и идеологија захтевали су апсолутну
покорност Партији и Крцунов пример показује како се патријархално
васпитан и искрен младић помоћу партијске идеологије и дисциплине
могао лако подврћи ауторитету КПЈ да постане њен верник, спреман
да извршава беспоговорно све задатке које добије од Партије. Као тек
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примљени члан Партије брзо се пео њеним лествицама. Најпре је био
секретар партијске организације на факултету крајем 1939. године и
члан Универзитетског комитета СКОЈ-а. Пошто је носио дугу косу
и био мршав студентису га прозвали Крцуном. Од тада је ретко ко
знао његово право име сви су га звали Крцун. Тако се представљао и
власницима станова код којих је становао. Због тог надимка и полицији
је било тешко да утврди његов прави идентитет, па га је водила у два
посебна досијеа о Слободану Пенезићу и о Крцуну.
Кад је постао члан Покрајинског комитета СКОЈ-а његова
револуционарна активност се проширила на целу Србију, али главна
активност је остала у оквиру Универзитетског комитета СКОЈ-а.
Организовао је студентске зборове, штрајкове и демонстрације
претежно у Земуну. На покрајинској конференцији СКОЈ-а 1940. године
поднео је реферат о организационом питању СКОЈ-а у Србији. У току
демонстрација 27 марта 1941. организовао их је у Земуну и држао
говоре против Тројног пакта са нацистичком Немачком.
За време априлског рата 1941. између Краљевине Југославије
и нацистичке Немачке напустио је Београд и дошао у Ужице, где се
укључио по директиви у рад Окружног комитета. Кад је ЦК КПЈ донео
одлуку о покретању оружане борбе против немачког окупатора 4 јула
1941. Крцун је од ОК био задужен да организује партизанску чету на
Златибору заједно са студентом Добрилом Петровићем. На заказано
зборно место Смиљански закос почетком августа дошла су само
петорица добровољаца са две пушке и два пиштоља. Пошто их је било
недовољно да формирају чету Крцун је био принуђен да затражи помоћ
од ОК да му пошаље 10 - 12 радника из Ужица од којих је формирана
чета уз долазак и три официра. После тог успешно обављеног задатка
вратио се на политички рад у ОК до 10 септембра 1941. када је у једном
кукурузу у селу Горобиљу постављен за заменика комесара Ужичког
партузанског одреда од стране члана Главног штаба НОП одреда Србије
Родољуба Чолаковића.
Убрзо су крајем септембра ослобођени Пожега, Ужице и остала
места у ужичком округу од стране Ужичког партизанског одреда. Крцун
је одмах дошао у Ужице да организује политички живот у ослобођеном
граду са формирањем команде места, народноослободилачког одбора
и оделења за борбу против Пете колоне. Од првог дана устанка он је
припремао ужичке раднике и сељаке за дугу борбу против окупатора
и домаћих сарадника окупатора предочавајући им да ту борбу могу
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да издрже људи од челика који се не боје смрти. “Мој задатак у
Ужицу је био борба против Пете колоне. То је био задатак заменика
комесара одреда и ја сам почео да хапсим извесне људе, које сам сматрао
петоколонашима а многе су доводили партизани са разних страна”. Већ
десетак дана после уласка партизана у Ужице 7. октобра 1941. Народни
суд је објавио саопштење да је осудио на стрељање осам непријатеља
српског народа.
Половином октобра 1941. године у Ужице је дошао Врховни
штаб партизанских одреда Југославије са Јосипом Брозом Титом
на челу. “Тада сам први пут видео друга Тита, Ранковића и Кардеља
и све ове наше другове. Ја сам углавном радио овај посао око пете
колоне, друг Ранковић ми је у томе помагао, хапсили смо и кажњавали
најокорелије петоколонаше”. Познаство са Ранковићем 1941. у Ужицу
је било судбосно за Слободанову револуционарну активност, јер
га је усмерио да се бави службом безбедности и у том послу је био
један од најближих сарадника Ранковића од 1941. па све до избора за
председника Извршног већа Србије 1963. године. Партија и револуција
биле су две нераздвојне и најважније ствари у Крцуновом животу.
Ранковић, као добар организатор, брзо је уочио његову оданост Партији
и спремност да изврши и најтеже задатке који му се повере. У Ужицу
Крцун је био задужен не само да се брине о безбедности Врховног
штаба него да све ухапшене потенцијалне непријатеље испитује и
врши међу њима селекцију. Борба против разних непријатеља, од
агената Гестапоа, квислинга, касније и четника до отпадника из редова
Партије била је изузетно тешка и захтевала је непрекидну будност. Због
тога је Крцун у ужичком затвору имао посебну собу у којој је спавао
и вршио истрагу над ухапшеним непријатељима НОП-а. Уврежено је
погрешно мишљење и код историчара после слома социјализма да је
Крцун одлучивао кога од ухапшених треба стрељати. Он је на основу
истраге припремао материјал за одлуку, али није изрицао пресуде, јер
су постојали војни револуционарни судови, а и судска секција при
Градском народноослободилачком одбору у Ужицу.
У другој половини новембра 1941. два догађаја су посебно
погодила Крцуна. Његов млађи брат Предраг рањен је на фронту
код Ваљева и као таквог су га заробили четници ДМ и са групом
заробљених партизана предали га Немцима у Ваљеву 11. новембра,
који су га крајем истог месеца стрељали. Други догађај поразан за
њега била је експлозија у фабрици оружја смештеној у тунеле трезора
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Народне банке 22. новембра. Да би се спречила катастрофа ширих
размера, Крцун је пренео Титово наређење да се затворе тунели у
којима је погинуло око 150 радника и грађана који су се ту склонили од
бомбардовања. Он је истраживао овај случај експлозије и није дошао
до закључка да је то била саботажа убаченог непријатеља већ је више
био склон претпоставци да се радило о непажњи радника фабрике.
Гестапо се интересовао ко руководи партизанском обавештајном
службом у Ужицу. Да би то сазнао, упутио је свог агента под шифром
118. који се представљао као избеглица из Босне. Он је навео у свом
извештају између осталог да “тим пословима руководи неки Крцун кога
нема у полицијским картотекама а за кога се претпоставља да је рођак
комунистичког првака Моше Пијаде”.
Приликом надирања две немачке дивизије од Ваљева и Чачка
крајем новембра 1941. од којих је било угрожено Ужице као центар
слободне територије у Србији било је неопходно што пре повући партизанске снаге у правцу Санџака. У том тренутку се у Ужицу налазило
око 300 заробљених немачких војника и око 60 ухапшених разних врста
непријатеља НОП-а у затвору. Било је очигледно да их партизани не
могу повести са собом, јер су се налазили у расулу и неорганизовано
су се повлачили према Златибору. Донета је одлука да се немачки
заробљеници пусте и то је урађено на Златибору верујући да ће Немци
једног дана признати партизане као ратујућу страну, а сви затвореници
да се стрељају у ноћи уочи 29 новембра 1941. године. Међу њима
најпознатији су били пореклом из ужичког краја Михаило Миловановић
сликар Врховне команде српске војске за време првог светског рата и
Живојин Павловић Влада технички секретар ЦК КПЈ у Паризу до 1937.
кога је Тито сменио као поверљивог човека претходног секретара ЦК
Милана Горкића. Урађено је то без икаквог суђења према казивању
стражара затвора, који су вршили стрељања. Није утврђено ко је донео
одлуку да се сви затвореници одмах стрељају у сваком случају то није
могао бити Крцун по својој функцији, коју је тада обављао.
Пред налетом две немачке пешадијске дивизије 342. и 113. Крцун
се међу последњим повукао из Ужица 29. новембра 1941. године. кад се
пео уз Забучје на једном брду наишао је на Тита са једним пратиоцем и
Енглезом Хадсоном, који га је одредио да са једном групом партизана
организује запречавање немачким тенковима на узаном пролазу између
стена Галерији у Сурдуку. Са додељеном групом партизана није могао
да организује минирање стена и изврши запречавање, јер су их најпре
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бомбардовали авиониц, а онда су наишли тенкови, који су дејствовали
по партизанској групи да је био угрожен и Крцунов живот. Са групом
од 12 до 15 бораца повлачио се према Семегњеву, где је затекао једну
групу бораца, који су им се придружили. У тренуцима пораза био је
непоколебљив у својој привржености Партији и револуцији, па је у
тренутцима када су се многи поколебали, деловао одлучно храбрећи
их да наставе борбу. Док су се кретали према Јабланици и Торнику,
догодилло се да су срели групу од око 300 деморалисаних партизана
из Шумадије, Такова и Посавине, који су кренули натраг у Србију. Кад
нису хтели да му се придруже, Крцун их је разоружао, а онда им одржао
говор да их охрабри да наставе да се боре и они су обећали да ће то
учинити, па им је вратио оружје. У даљем кретању сада повеће групе
бораца преко Горње и Доње Јабланице стигли су у Доброселицу. Ту им
се прикључила једна ужичка чета са командиром Љубом Ђурићем тако
да се ова група партизана учврстила под командом Крцуна. Неколико
дана су се задржали између Доброселице и Јабланице док није стигло
писмо од Ранковића да пређу реку Увац и дођу у Радоињу. Од око 500
бораца, који су дошли са Крцуном и раније придошлих, формиран је
Санџачко-српски одред. Ранковић је издвојио Крцуна да остане на
обезбеђењу Врховног штаба. “Мој задатак у Врховном штабу није
био нарочит, радио сам на пословима око пете колоне и обезбеђења
штаба”. Код села Дренове прешли су Лим и отишли у Рудо, где је Тито
21 децембра формирао Прву пролетерску бригаду. Даље се кретао са
Врховним штабом у Источну Босну, Подроманију и Романију да би се
крајем јануара 1942. сместио у Фочи. Ту је становао са члановима ЦК у
хотелу, а имао је своју посебну канцеларију у једној малој згради близу
железничке станице, где је преко три месеца радио исти посао.
У Фочи је имао да решава два интересантна случаја. Гестапо
је из Сарајева у групу од 12 омладинаца, који су дошли у Фочу да се
прикључе јединицама НОП-а, убацио свог агента Нусрета Каљанца.
После испитивања омладинаца Крцун их је упутио у партизанске
јединице. Једино је Каљанца оставио у Команди места, јер му се учинио
сумњив. Каљанац је почео да пише чланке за зидне новине о животу
међу партизанима. Чим би се појавиле зидне новина долазила је једна
млада жена да их чита под изговором да чека да буде примљена код
команданта места. На основу праћења установљено је да се она састаје
са Каљанцем и да има голубове писмоноше. Кад је приметио да га
прате Каљанац је побегао у Сарајево и поднео извештај у коме је изнео
418

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Слободан Пенезић Крцун 1918-1964.

да “безбедношћу руководи високи мршави Србијанац, кога ословљају
Крцуном” и да је само једном успео да користи голуба писмоношу. У
тренутку кад је Врховни штаб требао да напусти Фочу дошла је код
Крцуна жена која је сарађивала са Каљанцем, да га обавести да је код
ње стигао шпијун кога је упутио Каљанац. Крцун је са два пратиоца
покушао да га ухапси, али кад је на њих отворио ватру и покушао да
побегне убијен је, а жена се прикључила партизанима.
Други случај повезан је са нестанком из Врховног штаба
Теренса Атертона, кога је Британска влада послала у мисију код
четника Драже Михаиловића фебруара 1942. али је он претходно
ступио у везу са партизанима и генералом Љубом Новаковићем. Кад се
Атертон половином марта појавио у Врховном штабу, спријатељио се
са генералом Новаковићем и они су заједно средином априла побегли
из Фоче. Крцун је одмах за њима организовао потеру. Кад је сазнао
да су дошли до четника Спасоја Дакића у Челебићу кренуо је тамо.
Кад је био на трагу да реши загонетку, Атертон је позван је натраг од
Врховног штаба, јер је предстојало повлачење из Фоче почетком маја
1942. године.
Пред покрет пет пролетерских бригада за Босанску Крајину у
Врбници јуна 1942. замолио је Ранковића да га са дужности у Врховном
штабу премести у оперативну јединицу не наводећи разлоге и он га
је упутио у Другу пролерску бригаду. Ипак су постојала два основна
разлога да је то тражио. Први је био да се сукобио са Митром Бакићем,
који имао утицај код Тита још од пре рата. Други разлог је био да је
присуствовао у Фочи стрељању 6 рудара из Краљевачког батаљона
зато што су украли сандук сребрног новца којег су партизани понели
с собом из ужичке банке и Тито је наредио да се због тога стрељају. Ту
сцену стрељања са располућеним лобањама рудара Крцун никад није
могао заборавити. На основу свега што је доживео у околини Врховног
штаба, довољно је био интелигентан да закључи да може изгорети на
његовој ватри и због тога је тражио од Ранковића да се удаљи.
На маршу за Босанску Крајину у Другој пролетерској очекивали
су га проблеми у политоделу не само са борцима, него и са руководством
бригаде. Центални комитет КПЈ пред полазак у Крајину успоставио
је политоделе по бригадама и њихов кадар директно је постављан од
ЦК и њему су одговарали по партијској линији. У почетку није била
довољно јасна њихова улога у бригадама да ли су они партијски
контроли команди бригаде, или само да се баве партијским радом, мада
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су и ту имали заменика комесара бригаде који био партијски секретар
организације КПЈ у бригади. Политодел у Другој пролерској имао
је пет чланова укључујући и Крцуна, али за ефикасан партијски рад
били су само способни Љубинка Милосављевић и Крцун. Комесар
бригаде Милинко Кушић, који се од 1941. наметао као кључна личност
у партизанским јединицама у којима је био комесар, слао је чланове
политодела у батаљоне да тамо нешто раде, а они су остајали у штабу,
па је због недовољно дефинисане улоге политодела долазило до сукоба
између штаба бригаде и политодела.
Друга пролетерска за Крајину се кретала у десној колони са
Четвртом црногорском бригадом, којима је командовао оперативни
штаб са делегатом Врховног штаба Милованом Ђиласом и начелником
штаба Арсом Јовановићем, који су повремено добијали преко курира
наређења од Тита, а он се кретао са левом колоном састављеном од
три бригаде. Иако није служио војску, Ђилас је почео да се меша у
командовање упркос отпора штаба Друге бригаде. Наредио је да се
пресече комуникација у долини Врбаса и заузме Горњи Вакуф, због
чега се закаснило за напад на Бугојно што је Тито захтевао. Да би
избегао одговорност за своју грешку у писму Титу 24. јула оптужио
је штаб бригаде и тражио његову смену. Оцењујући рад политодела
најпохвалније се изразио о Крцуну: “Крцун ме је зачудио својом
партијношћу, мислио сам да је само добар полицајац”. Под утицајем
Ђиласа Крцун је необавештавајући штаб бригаде написао писмо
Сретену Жујовићу у коме је навео сличне негативне оцене о стању у
бригади и њеном штабу. У Круцуновом и Ђиласовом извештају посебно
је критикован комесар бригаде Милинко Кушић. Кад је Тито примио
ове извештаје, одлучио је у Гламочу 24. августа 1942. да се смени
Кушића и упути га за команданта Прве крајишке бригаде, а Спасенију
Бабовић, заменика комесара, повукао је у Врховни штаб, где је остала
без функције и то Ђиласу није опростила за живота.
Уместо Цане, за заменика комесара, одређен је Крцун, а на
положај комесара Алекса Дејовић, радник фабрике оружја у Ужицу.
Крцун је на тој дужности остао око осам месеци и нешто мање као
комесар бригаде. За то време допринео је да бригада постане елитна
борбена јединица и да питање политичке свести сваког борца наметне
као превасходни задатак. То је чинио политичким радом преко четних
и батаљонских конференција, политичких конференција са народом,
разних културно-просветних манифестацја у бригади и ван ње. Чешће
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је остваривао личне контакте на основу којих је изграђивао међусобно
поверење градећи на тај начин лични ауторитет. Због тога је био омиљен
од команданата батаљона до обичних бораца. Истовремено борци су се
прибојавали његових реакција, односно како ће реаговати на њихове
поступке. Тај однос бораца према њему личио је на однос деце према
строгом, али поштованом и праведном родитељу. Понекад је био строжи
него командант, али чешће благ и предусретљив, непредвидљив и
оригиналан. Освајао је људе својим шармом. Био је строг према грешкама
других, али и сопственим. До аскетизма је био скроман у прохтевима и
понашању и пуританац у међуљудским односима. Оштар према оним
борцима који су се огрешили својим понашањем према народу, када су
на силу узимали храну, или били похлепни. За грешке те врсте тражио
је и највећу казну. Инсистирао је на моралном угледу јединице и сваког
борца. Поседовао је способност да брзо процени људе и ситуацију
у којој су се налазили. Због свега тога његов ауторитет у бригади је
растао, а његово мишљење је тражено и уважавано. Навешћу само један
карактеристичан пример за Крцунов однос према недисциплинованим
борцима. Кад је у Јајцу формирана пратећа чета у бригади септембра
1942. један број њених бораца се недисциплиновано понашао. Како
командир није успео да учврсти дисциплину у чети позвао је у помоћ
Крцуна., који је издвојио недисциплиноване борце из строја и наредио
да се разоружају и ухапсе. У то време претила је зараза од тифуса
па су у близини штаба копане две клозетске јаме. Затвореници су то
посматрали и запитали су курирра Перицу зашто се то ради, одговорио
им је да ће ту вечерас неког стрељати. Кад је то испричао Крцуну, он је
сматрао да је довољно за казну што их је уплашио и одмах их је пустио
из затвора уз напомену да такве преступе неће више трпети. Од тренутка
кад га је ЦК поставио у политодел Друге пролетерске бригаде Крцун је
водио рачуна о кадровском размештају у бригади и његово мишљење
је уважавао Врховни штаб И оно је било у већини случајева пресудно
за постављање на руководећа места у батаљонима и четама. Посебно је
подржавао раднике за руководећа места, међу њима и Алексу Дејовића
за комесара бригаде. Као што се борио да промовише за руководиоце
људе који су се истакли у борби, тако је знао да предложи за смену оне
који су се показали као лоши организатори, или се заморили у рату
коме се није видео крај. По његовом мишљењу у Четвртом батаљону
састављеном углавном од Ужичана, ни комесар, ни заменик команданта
“нису одговарали својим местима” па је уз сагласност штаба дивизије
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уместо инелектуалца Миодрага Аврамовића за комесара батаљона
поставио Јеврема Поповића радника. Критиковао је и нижи старешински кадар када је слабо руководио својим јединицама, јер су борци били
погрешно васпитани да у јуришу на челу виде своје старешине.
Средином октобра 1942. бригада је од Тита примила ратну
пролетерску заставу, која је била у комори спакована у једном ранцу. У
селу Љубунчићу 5. децембра 1942. усташе су напале комору и заплениле
заставу. Крцун је о томе обавестио ЦК. Одговор ЦК је био строг да
“застава није крпа” и треба је потражити у Ливну и отети од усташа.
Крцун је предложио да се из бригаде издвоји група бомбаша са њим
на челу, која се пробила у Ливно у потрази за заставом. Команда Друге
пролетерске дивизије то није прихватила па је цела дивизија ослободила
Ливно и у усташком штабу пронађена је застава нераспакована у једном
руксаку.
Због великих губитака у маршу према Крајини, Друга пролетерска бригада је у јесен 1942. попуњавана Крајишницима и Далматинцима.
У почетку је било дезертерства нарочито међу Далматинцима због
чега су сви новодошли борци морали да положе заклетву уз коју им је
напоменуто да ће се убудуће ухваћени дезертери стрељати. Убрзо је у
јануару 1943. услед немачке офанзиве на Крајину уследило повлачење
главнине партизанских снага са Врховним штабом на исток. Друга
пролетерска је после неколико борби са немачким и италијанским
јединицама 5. марта 1943. избила на Неретву, где је добила задатак да са
Другом далматинском бригадом пређе реку преко разрушеног моста и
борбом против четника обезбеди мостобран за прелаз осталих јединица.
Уочи извршења овог задатка Крцун је бригади одржао патриотски
говор у коме ју је упознао са тешком ситуацијон у којој се налази и да
од извршења добијеног задатка зависи судбина свих јединица на челу
са Врховним штабом и Титом и свих рањеника. Борци бригаде су га
схватили и однели једну од највећих победа над четницима ДМ у току
грађанског рата.
У предаху после битке на Неретви написао је извештај ЦК за
последња четири месеца у коме је између осталог навео да партијска
организација у бригади броји 400 чланова и први пут се изједначио број
чланова радника и сељака, јер услед попуњавања бригаде сељацима
постала је претежно сељачка бригада. За бригаду је овог пута имао
похвалне речи да је извршавала своје задатке “са беспримерном
храброшћу и пожртвовањем” и да су борци “разбијали четничке корпусе
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и бригаде у прах и пепео”. Од преступа је навео да су четири члана
Партије учествовала у одузимању меда из четничке куће на неправилан
начин па је један “искључен јер је и раније кажњаван због истих ствари,
двојицу смо казнили, док смо четвртог искритиковали”. Крцуна су
посебно погађали велики губици у људству бригаде. За последња
четири месеца избачено је из строја у бригади 350-400 бораца. Само у
бици на Неретви погинуло је 69, а рањено 169 бораца, када је и Крцун
лакше рањен.
Уочи битке на Сутјесци најтежи губитак за бригаду била је
погибија комесара Алексе Дејовића 9. априла 1943. на Дрини. Кад су
сахранили комесара, Крцун се обратио Ранковићу од кога је тражио да
се реши питање будућег комесара бригаде: “О овоме ти и ја још боље да
поразмислимо. Ви видите ако будете у могућности ви нам дајте ваше
мишљење пре коначне одлуке”. Ранковић се није дуго двоумио, него је
за комесара бригаде поставио свог бившег сарадника Крцуна крајем
априла 1943. године.
Непосредно пред битку на Сутјесци Врховни штаб је одредио
Крцуна и Љубу Ђурића да командују Дринском оперативном групом
бригада, коју су поред Друге пролетерске сачињавале Шеста источнобосанска и Мајевичка бригада. Већ у почетку од њихове команде
одметнула се Шеста источнобосанска бригада, јер њен комесар
Цвијетин Мијатовић није могао да прихвати да му командују од њега
млађи чланови Партије, па са њом нису имали везе ни где се налази.
Немци су започели стратегијско опкољавање главнине јединица НОП-а
19. маја 1943. године. Дринска група бригада је добила задатак да
избије пре Немаца на висораван Вучево и да је задржи по сваку цену,
што је извршила успешно. Други задатак да освоји Кошур није успела
да оствари, али је водила борбе за Кошур неколико дана почетком јуна
1943. у којима су изгинули многи њени борци да би обезбедили пролаз
Врховном штабу. Услед неиздрживих услова за борбу без хране и воде
у ноћи између 6. и 7. јуна дезертирало је целокупно руководство Треће
чете Четвртог батаљона са још осам бораца. Ова вест је шокирала
Крцуна с обзиром на претходно морално политичко стање у бригади,
које је било на висини у свим њеним јединицама. Како не би дошло
до тоталне деморализације и осипања бригаде у даљим борбама на
Сутјесци, Крцун је реаговао оштро и непоколебљиво да би појаве
дезертерства спречио у корену. Када је командир Моравичке чете
Самуило Рачић почео да говори својим борцима да су мали изгледи за
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пробој из непријатељског обруча и да се треба сналазити како ко зна и
уме, Крцун је затражио да га ставе пред преки суд и он је стрељан. На
платоу Зеленгоре инсистирао је да се изведу пред преки суд младић
и девојка из пратеће чете, који су се припремали да беже. После рата
често се враћао на ове одлуке, иако је у том критичком тренутку мислио
да су оне исправне. Касније му је било жао тих људи и осећао је кривицу
за њихову смрт. Према сведочењу Крцунових пријатеља умео је да се
попут јунака из романа Достојевског расплаче над својом судбином
и да сатима прича покајничке приче. Данас је тешко и замислити ту
драматичну и трагичну ситуацију на Сутјесци у којој са нашла главнина
НО војске, кад су се многи поколебали и изгубили веру да ће се извући
из немачког обруча, али Крцун није. Док се бригада борила за Кошур
најпре је поред ње 8. јуна прошла Прва пролетерска дивизија са Кочом
Поповићем и Сретеном Жујовићем. Следећем дана наишао је штаб
Друге пролетерске дивизије са Пеком Дапчевићем и Митром Бакићем,
који су обавестили Крцуна да је Тито прошао и да прикупе бригаду и
крену ка Ључким колибама у пробој. Бригада је водила тешке борбе
код Кошуте и Љубиног гроба, да би прешла пут Калиновик-Фоча код
села Миљевине и на тај начин изашла из немачког обруча.Крцун је, на
Сутјесци био незадовољан због штаба Друге дивизије, што се држао
одвојено од штабова бригада са којима је погубио везу и што се заједно
са Врховним штабом споро кретао од Таре и Пиве до Кошура, док су
његови борци гинули да им обезбеде пролаз. Крцун тада није знао
да је Врховни штаб чекао долазак прве британске мисије крајем маја
19443. и за то је испало да се споро кретао, мада је мени Ђилас тврдио
да се нису могли брже кретати. Због овог спорог кретања Врховног
штаба Друга пролетерска бригада је изгубила две трећине својих
бораца на беспућима Сутјеске и Зеленгоре. После битке на Сутјесци
у Шековићима је страдало неколико рањеника бригаде. Због тога
покоља рањеника Крцун и Љубо донели су одлуку да убудуће ником не
остављају рањенике, него да их бригада носи са собом и дели њихову
судбину.
Када је средином септембра 1943. формиран корпус од Друге
И Треће дивизијије Љубо и Крцун су постављени за команданта
и комесара Друге дивизије. До краја октобра њихов штаб је био у
Пљевљима, а од тада у Пријепољу. У град је поред Друге пролетерске
бригаде 29. новембра стигла из Србије Шумадијска бригада. Немци су
изненада напали Пријепоље у ноћи између 3. и 4. децембра 1943. и
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све јединице које су се затекле у граду претрпеле су велике губитке
посебно Шумадијска и Друга пролетерска бригада. Штаб корпуса
Дапчевић и Бакић су послали извештај Врховном штабу и за пораз у
Пријепољу су окривили штаб Друге дивизије захтевајући да се њен
штаб смени и оформи комисија, која је требало да утврди чињеничко
стање и предложи мере. Врховни штаб је оформио комисију, али није
чекао њене резултате већ је сменио Крцуна и цео штаб Друге дивизије
2 јануара 1944. године. Обавештење о томе добио је у селу Негбина,
где се тада затекао. Комисија у саставу: Вељко Мићуновић, Обрад
Егић, заменик команданта Далматинске бригаде и Тихомир Јанић, члан
политодела исте бригаде саслушала је Крцуна и послала извештај ЦК,
који га је обавестио 15. фебруара да је кажњен строгим партијским
укором.
Приијепољска трагедија је тешко погодила Крцуна. Није се
осећао кривим у оној мери, која му је приписана али је ту трагедију
схватио и као своју личну због губитка својих 400 људи. Човек који
је фанатично веровао у своју Партију био је разочаран како она олако
једе своју децу, па је помишљао и на самоубиство. У ситуацији када
се осећао изгубљеним одлучио је 14. марта 1944. да се јави писмом
једином чавеку за кога је сматрао да ће схватити његове невоље и да
ће му помоћи, а то је био Александар Ранковић. “Ово чиним искључиво
из тога разлога, што ме уз тебе поред осталог веже и известан период
заједничког живота. Надам се да ћеш ме разумети и чини ми се да би ми
било лакше да сам имао прилике са тобом да разговарам. Вашу одлуку
смо, ја и сви остали другови добро схватили и надам се да ћемо успети
да поправимо ове недостатке. Мени је најтеже напустити војску и то
Другу пролетерску за коју ме веже живот од две године. Ово ме много
тишти о свим овим стварима сам разговарао са другом Михаилом
(Благојем Нешковићем). Кад будем добио неки посао биће ми лакше, јер
ево два месеца седим овамо докон, а баш нисам нека ленштина па да
лако преко преко тога пређем”.
Ни Ранковић није могао да му помогне, па је пола године био
нераспоређен све док није позван у Врховни штаб на Вису крајем
јуна 1944. године. Тамо му се пружила прилика да најпре Ранковићу, а
потом Титу изнесе своје виђење и мишљење о поразу код Пријепоља.
Протествовао је против смењивања пре него што је почела са радом
комисија, која је требало да утврди његову одговорност и одговорност
свих штабова. Сматрао је да су Пеко и Митар нетачно приказали
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прави узрок погибије у Пријепољу и замолио их да прочитају извештај
комисије, те да се не могу напречац решавати тако крупна питања, јер
доносе више штете него користи. Додао је да је због таквог поступка
помишљао и на протестно самоубиство. Тито и Ранковић су одговорили
да су они изненађени Пековим и Митровим поступком и да је део истине
о Пријепољској бици стигао у Врховни штаб и да они своју грешку
исправљају у односу на Крцуна кооптирајући га у ПК КПЈ за Србију и
постављајући му задатак да организује ОЗН-у за Србију.
Са Виса преко Барија авионом је пребачен у Јужну Србију
11. јула 1944. где је постојала слободна територија са пет српских
дивизија. Тамо је почео са организацијом ОЗН-е за Србију без довољно
искуства и људи. У почетку их је било петоро. Слободан Пенезић је био
начелник ОЗН-е, Василије Ковачевић Чиле шеф првог одсека, Радован
Грковић другог, Слободан Крстић Уча трећег и Светолик Лазаревић
четвртог одсека. На првом састанку Крцун их је упознао са задацима
ОЗН-е; чувати тековине револуције и обрачунавати се са свим њеним
непријатељима, остацима окупатора, издајника и свим покушајима
роварења споља и изнутра. Један од првих задатака био је прикупљање
података на разне начине о окупаторима и квислинзима. У то време у
Јужну Србију пристизао је велики број нових бораца из окупираних
места. Обавештајне службе окупатора и квислинга су настојале да у ове
групе нових бораца убаце своје агенте. Сам Крцун у својим сећањима
помиње да су открили известан број убачених агената али да су тада
били превише опрезни него што су за то имали разлога.. То је била
последица једне атмосфере, која је тада владала у Србији. Кадрови
које је затекао у Србији провели су већи део рата под веома тешким
условима па су наметали ту опрезност, јер су веровали да у свакој групи,
која је долазила из окупираних места крије понеки непријатељски
агент. “Ми који смо се вратили у Србију нисмо имали такво осећање”
закључио је Крцун. Он је придошле нове борце примао у групама и
разговарао са њима. Није то било класично испитивање, него слично
раду психолога на групној терапији са пацијентима. Причао им је разне
доживљаје из борби и притом их посматрао како реагују. Од целе групе
од 80 омладинаца које је извео Михаило Маковић из Београда само се
на двојицу сумњало да су непријатељски агенти.
У првом извештају о раду ОЗН-е за Србију од 10. септембра
1944. Крцун између осталог пише: “Први наш посао био је упознавање
другова са организационим принципима и методама рада. Ово су
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другови брзо схватили, мада је код неких било мало незадовољства да
се баве овим послом, јер су желели више политички, или какав други
рад. Али после једне правилне дискусије другови су схватили важност
рада ОЗН-е. Други наш посао био је чишћење околине Главног штаба
(за Србију) и проверавање сумњивих лица по јединицама...Узели смо као
принцип хапсити само оне људе за које имамо јасне податке о њиховом
раду. У прво време кажњавати најизразитије зликовце”.
Приликом припрема за ослобођење Београда Крцун се из Јужне
Србије пребацио авионом у Ваљево Одатле је отишао у Аранђеловац,
где је од Ранковића добио задатак да припреми групе са радиостаницама ради убацивања у Београд, које би обавештавале о ситуацији
код окупатора у граду. Он је припремио једну такву групу и убацио
је у окупирни Београд. У Аранђеловцу на састанку са Ранковићем и
његовим замеником Светиславом Стефановићем Ћећом утврђена
је основна оријентација будућег рада ОЗН-е у Србији, нарочито у
погледу прибављања података и документације о ратним злочинцима,
сарадницима окупатора и уопште људима, који су на било који начин
помагали окупаторе и квислинге. На истом састанку одлучено да
начелник ОЗН-е за Београд буде Милош Минић и да она буде директно
везана за ОЗН-у Југославије, а да ОЗН-а за Србију усмери своје напоре
ка решавању задатака у осталим подручјима Србије. Према томе
одговорност за терор комуниста у Београду сноси Милош Минић, а не
Крцун како се обично мисли и пише.
Када је ослобођен Београд 20. октобра 1944. ОЗН-а за Србију је
почела са радом у згради на Обилићевом Венцу, где се у току окупације
налазила Специјална полиција, а данас ТАЊУГ. Потом је пресељена
у палату Београд. Крцун се присећао: ”Грађани су нам помагали у
проналажењу ратних злочинаца, полицајаца, разних петоколонаша и
издајника” све у циљу да што мањи број сарадника окупатора побегне
из Београда. Паралелно са овим послом искрснуо је још један задатак.
Немачка обавештајна служба почела је са убацивањем диверзанско
терористичких група у позадину, које су углавном сачињавали љотићевци. Једна таква група убачена је на Јастребац, а друга на Космај,а
њихови чланови убрзо су похватани и осуђени.
Иако је Крцун играо значајну улогу у рату и револуцији чини
се да је далеко већи његов допринос у одбрани тековина револуције
и изградњи социјализма у Србији. Један од веома тешких задатака
које је решавала ОЗН-а после ослобођења Србије било је откривање
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и уништавање одметничких четничких група, које су по забитима
Србије убијали одборнике нове власти и остале активисте који су са
њом сарађивали. Свакако најзначајнији успех Озне под Крцуновим
руководством постигнут је у уништењу ових група Најпре су на превару
у Београд довели ваљевске четнике и Николу Калабића команданта
Горске гарде Драже Михаиловића. Око месец дана крајем 1945. и
почетком 1946. Ранковић и Крцун су водили разговоре са Калабићем да
им помогне да дођу до Драже гарантујући да ће му поштедети живот.
Како ми је Ранковић испричао појели су са њим заједно једно три ручка
док га нису убедили да изда Дражу. Та акција хватања Драже трајала
је око два месеца од јануара до 12. марта 1946. и о њој је више пута
детаљно писано. Морало се ићи три пута да би се на крају ступило у
везу са Дражом. Крцун је одабрао 12 својих најближих сарадника и
са њима и с Калабићем ишао у вишеградски крај од Добруна према
Прибоју да би се уверио како ће се понашати Калабић. У остала два
покушаја Крцун је остао у Београду, где су свакодневно он и Ранковић
добијали телеграме из Вишеграда како тече потера за Дражом. Тек трећи
пут одабрана група руководилаца ОЗН-е прерушена у четнике успела
је уз Калабићеву помоћ да се сусретне са Дражом у селу Пољицама
у кући Мила Кнежевића и да га убеде да са њима крене у Србију. У
договореном тренутку побили су четнике, Дражине пратиоце, а њега
довели у Београд. Сместили су га у зграду ОЗН-е на трећем спрату у
Улици кнегиње Љубице недалеко од затвора Главњаче. Непрестано су
га чувала два официра, један испред врата, а други у соби с Дражом
како не би покушао самоубиство. Ни говора нема о неком малтретирању
Драже од стране Крцуна о чему опширно пише у свом роману “Ноћ
генерала” Вук Драшковић. Напротив све је чињено да се Дража што
боље опорави, како би могао да изађе пред суд. Крцун је извршио
задатак хватања и чувања Драже, а најмање је он утицао на одлуку
Војног суда о његовом стрељању. Од хватање Драже почела да кружи
легенда о Крцуну као способном обавештајцу.
Остале заробљене четнике са Сутјеске, који су били смештени
у логору у Шапцу, средином маја 1945. осим команданата, пустио
је кућама 3. јула 1945. године. Иако је Дража био ухваћен, осуђен и
стрељан, остале су групе одметника бивших четника широм Србије,
које су стварале несигурност у народу и служба је трагала за њима и
уништавала их. Крцун је био посебно осетљив на њихову активност у
ужичком крају. У том крају деловала је група одметника под командом
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лукавог и окретног Пицана, и док су га припадници ОЗН-е чекали у
заседи код Косјерића он се појавио на Дивчибарама у радничком
одмаралишту, где је направио лом малтретирајући раднике. Иако је
ценио начелника ужичке ОЗН-е Драгослава Новаковића, јер га је убедио
да се бави тим послом, искалио је свој бес на њему и, пошто ужичка
ОЗН-а није способна да га ликвидира, он ће послати посебну екипу из
Београда да то уради. Убрзо је Пицан налетео на заседу ужичке ОЗН-е
и погинуо., а Крцун се извинуо за претрпљену грубост свом сараднику.
Када је из прибојског затвора побегао један одметник, Крцун је наредио
да га ухвате за 24 часа, или да се и они одметну у шуму. Посебно је био
изненађен кад је сазнао да се Српко Меденица, који се растао од Драже
пред његово хапшење, позивајући га да се са њим крије у беспућима
Санџака, крио у Ужицу скоро целу зиму 1948/ 1949. на Росуљама код
Симке Бадњар мајке моје школске другарице Радмиле, која је била
осуђена на смрт, а касније помолована. Углавном до 1948. године, када
је избио сукоб са Информбироом, Србија је била “очишћена” од четника
одметника, сем појединаца који су крили по забитима Санџака.
Издвојена од осталог дела државне управе ОЗН-а је деловала
до марта 1946. године. Тада је извршена реорганизација и уместо
ње настају Управа државне безбедности ЈНА и Управа државне
безбедности (УДБ-а). Извршено је обједињавање Управе безбедности са
осталим службама унутрашмјих послова под Крцуновим руководством,
а он је постао Министар унутрашњих послова Србије. Од тада
Министарство унутрашњих послова имало је у свом саставу Управу
државне безбедности, Управу јавне безбедности и команду милиције.
Један од највећих проблема било је оспособљавање кадрова за службу
безбедности. Први озбиљнији корак је било слање тројице официра на
Академију НКВД у Москву, где су завршили шестомесечни скраћени
курс. Један од њих тројице је био Војин Лукић. Млади и неискусни
официри прихватили су некритички све што су тамо научили и сматрали
су то највећим знањем из те области. Без колебања су прихватили да
Удба као и НКВД треба да буде “мач револуције”. Прихватили су методу
научену у школи по којој је требало “покривати” све и свакога, као
и то да би на десет грађана требао да буде један повереник, па је у
свакој установи и предузећу требало уградити по једног агента. По
повратку са школовања, ти официри посредством курсева пренели су
та своја сазнања научена од НКВД на млађе колеге. Крцун је подржао
то усавршавање, али није желео да то постане шаблон с обзиром на
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конкретну ситуацију у Србији. Овлашћења УДБ-е су била неограничена.
Њен официр је могао је да ограничи, или одузме грађанину многа права,
да хапси и казни. Њени сарадници, иако су били пробрани што се тиче
оданости и одговорности као комунисти и искусни ратници, нису могли
да се одупру многим искушењима кад се има превише власти у рукама.
Крцун се борио да у служби не дође до деформација, позивајући оне
који су грешили на разговор, наређујући истраге и строге казне.
Истовремено са борбом против класног непријатеља служба се
морала ангажовати да помогне властима и Партији приликом принудног
откупа пољопривредних производа од сељака. Иако су сељаци
одлучујуће допринели победи револуције нашли су се на њеном удару.
Да би се прехранило градско становништво, уведен им је принудни
откуп. Служба је ангажована да открива где сељаци крију жито и
друге производе и да хапси оне, који не испоручују пољопривредне
производе. Иако се интимно није слагао, морао је да прихвати да један
део те службе ради такве послове.
Далеко најсложенији изазов од свих претходних била је резолуција Инфорбироа. Дилема у којој се нашао била је како бити оштар
и бескомпромисан према ибеовцима, али истовремено и праведан.
Сада је непријатељ био не у четницима одметницима, или у срединама
грађанске класе већ у партијским организацијама, па је требало
бранити револуцију од једног дела револуционара. Тада је УДБ-а
добила још шира овлашћења него што је имала па су и у партијским
комитетима постојали њени сарадници, који су пратили рад чланова
комитета и о томе извештавали. Све је то било у складу са одлукама ЦК
КПЈ. У редовима УДБ-е владало је уверење да су они авагардни одред
Партије и главна снага у одбрани тековина револуције, организација
најповерљивијих и најбољих бораца, који се жртвују у тој одбрани. С
друге стране изјашњавање за резолуцију ИБ третирало се као издаја и
непатриотски чин. Служба је била ангажована даноноћно у откривању
непријатеља у Партији и њени сарадници су се лишавали личног живота,
одмора и породице. Гинули су, или рањавани у сукобима са убаченим
диверзантима и шпијунима. Живели су као да су се поново нашли у
партизанима. Понекад су због таквог начина живота били нервозни
и груби и често су били строжи према отпадницима из својих редова
него класном непријатељу. Било је доста грешака у осуди људи, јер су
недостајали критеријуми и углавном су радили на основу субјективних
процена. Невоља је била што су људи из УДБ-е истовремено били
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иследници, тужиоци и судије односно произвољно су одређивали висину
казне. Циљ је био изоловати све на које се сумњало, било по затворима
или на Голом Отоку и тамо их разним поступцима малтретирања и
унижавања личног достојанства наводно преваспитати после неколико
година робије и вратити на прави пут. Сада се УДБ-а морала борити
против совјетске обавештајне службе, чијим се методама рада служила,
која је већ од 1945. покушала да врбује своје агенте у Србији чак и
међу Крцуновим сарадницима. Било је озбиљних проблема, побегао
је партијски комитет из Зајечара у Бугарску; једна група из Трстеника
је отишла у шуму, Петра Бановца; шефа Удбе у Смедереву заврбовала
је Совјетска обавештајна служба, у Београду су извршена хапшења
студената на факултетима, на Партијској школи ЦК КПС и Вишој
новинарско- дипломатској школи и неким министарствима. У току
1949. и 1950. откривено је неколико десетина илегалних група, које
су биле повезане са дипломатским представницима и обавештајним
службама ИБ земаља. Србија је била највише изложена убацивању
диверзаната и агената из источноевропских земаља. Суседне земље
Бугарска, Румунија, Мађарска и Албанија, максимално су повећале
своју субверзивну делатност, која је посебно била изражена на Косову
и Метохији. На границама према тим земљама регистровано је
неколико хиљада инцидената и око 150 оружаних сукоба. На Косову и
Метохији водио се мали рат против убачених диверзаната из Албаније.
Ухапшеним диверзантима је организовано суђење у Призрену. Тада су
они изјављивали да су били повезани у завери са водећим албанским
руководиоциома на Косову и Метохији, укључујући и Фадиља Хоџу.
Петар Стамболић ми је тврдио да су ти диверзанти били наговорени
од Удбе да терете албанске кадрове у завери против Југославије и да
су Албанци дошли код њега да се жале и да је он назвао Крцуна да се
обуставе оптужбе против албанских руководилаца и сви су остали на
својим дужностима. По Титовом наређењу 1956. Крцун је организовао
сакупљане оружја на Косову и Метохији од Албанаца. После његове
смрти оптуживали су га да је то самовољно организовао.
Крцун је имао у виду целокупну ситуацију у којој се нашла Србија
после резолуције ИБ и залагао за оштре мере, енергичне и брзе потезе.
Благоје Нешковић ми је причао да када су га извели пред партијску
комисију сумњајући да се колебао према ИБ је рекао: “Осудите ме што
нисам био оштар према ИБ као Крцун”, што значи да је Крцун узиман
као мерило оштрине борбе против ИБ-а. У свој тој оштрини покушавао
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је да обузда своје људе да не узму превише власти над другим људима.
Где је стигао и могао настојао је да утврди одређене критеријуме и да
исправи грешке према људима, који су без довољно разлога ухапшени.
Када се на упорно инсистирање једног од својих помоћника сагласио да
се ухапси професор Београдског универзитета (Љубисав Марковић), а
када се уверио да за то није било разлога, помогао му је да се рехабилитује
поверавао му и задатке из области привредне изградње. Кад је код њега
стигао предмет из Ужица о једној групи ибеоваца, пошто је познавао те
људе посумњао је у критеријуме своје службе и послао посебну екипу
да то провери. Испоставило се да је био у праву и веома мали број
Ужичана се изјаснио за ИБ, што је вероватно његова заслуга.
На јавним трибинама објашњавао је суштину сукоба са Совјетским Савезом. Тако је поводом осмогодишњице устанка у Србији, 6.
јула 1949, у Народном позоришту у Београду рекао да Совјетски Савез
и земље Источне Европе хоће Југославију да ставе у неравноправан
политички и привредни положај и да је то разлог што смо пружили
отпор. “Зато борба наше Партије има велики историјски значај. Ствар
за коју се ми боримо није праведна само са становишта КПЈ, него је
она постала најважнији и најозбиљнији проблем који се поставио пред
међународни раднички покрет и он га мора решити”. Када је дошло
до сређивања односа са Совјетским Савезом при сусрету са руским
ратним ветеранима дао је одушка својој љубави, али и прекору према
Русији рекавши: “Браћо Руси, да знате само колико смо вас волели, а ви
сте покушали да нас уништите”.
Када се стишала борба против ИБ, Крцун се све више бавио
политиком и организацијом државне управе у Србији. Он је од 1945. био
члан Политбироа ЦК КП Србије и савезни и републички посланик за
ужички крај. Од децембра 1953. није више био министар унутрашњих
послова Србије најпре је био члан Извршног већа Србије, а потом од 1954.
до 9. јуна 1962. његов подпредседник, када је изабран за председника
Извршног већа Србије. Био је 11 година члан Савезног извршног
већа и у руководствима Социјалистичког савеза и Савеза бораца
Србије. Као потпредседник Извршног већа био је председник Одбора
за унутрашње послове. Овај Одбор се бавио привредним питањима,
правосудним проблемима, комуналним, здравственим, просветним и
културним питањима. Самоуправљање и даља демократизација власти
била су његова, па тиме и Крцунова, основна оријентација. Крцун се
ангажовао на изградњи комуналног система и организацији власти,
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а посебно око територијалне поделе Србије на општине и срезове и
њхово укрупњавање. Кад је спојио шабачки и ваљевски крај у један
срез, у шали се говорило да Крцун хоће да венча шабачку чивију са
ваљевском подвалом.
Настојање Београда да се брже развија ценио је, али као
провинцијалац указивао на опасност од тенденције да се Београду
обезбеди посебан друштвени и економски статус мимо могућности и
плана о развоју Србије. Говорио је: “Србији су довољне две покрајине и
да једном тако великом граду, као што је Београд, који није ни српски,
ни југословенски, ни само свој, а који је све то помало треба помоћи
да преброди тешкоће, које из тог специфичног положаја проистичу”.
Једно време је био посланик општине Звездара па је у шали говорио
да је посланик на територији Београда од Цветкове пијаце до кафане у
Болечу. На зборовима на Звездари говорио је да је он њихов посланик,
али пошто мање познаје проблеме Београда од Ужица он би радије био
ужички посланик.
Дуго је био предсеник Уставне комисије Србије и члан Савезне
уставне комисије. Током дискусије око нацрта Устава из 1963. заједно
са Милошем Минићем залагао се да се Србија подели на регионе
и да се у ту поделу уклопе покрајине и да буду региони, што на
партијским форумима није прихваћено. Залагао се за ауторитет судства
и тужилаштва и никад се није мешао у њихове одлуке. Залагао се за
примену научних достигнућа у пракси и за доследније образовање и
стручно уздизање кадрова уз примену савремене технике. Говорио је да
су инвестиције у обрзовање стручних кадрова најважнија инвестиција
за будућност Србије. Био је против тога да се у средње образовање
уведе звање “вуковац”. “Немојте да децу оптерећујемо непотребним
правима и привилегијама. То смо учинили са децом палих бораца. Гору
услугу им нисмо могли учинити што смо их на тај начин издвојили”.
Министрство унутрашњих послова Србије поред верске комисије бавило се регулисањем односа између државе Србије и Српске
православне цркве. Приликом доношења Закона о положају верских
заједница у Србији његови представници водили су преговоре са
Светим синодом 1953. године. Односи са Српском православном
црквом били су затегнути после ослобођења и због национализације
њене имовине посебно за време владике Јосифа Цвијовића, који је
замењивао птријарха Гаврила док се није вратио из избеглиштва 1946.
године. Јосиф је био пореклом Ужичанин из села Дрежника, четник у
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Македонији пре балканских ратова, који није подносио комунисте, па
ни Крцуна, који га је једно време држао у кућном притвору. Касније
је Крцун успоставио боље односе са Српском православном црквом
да је 1953. могао да констатује да су ти односи “прилично усклађени”.
Постоје докази да је знатно допринео да на чело Српске православне
цркве дође патријарх Герман.
Гајио је љубав према историји Србије, која се огледала о
чувању споменика културе из раније и новије историје. Док је био
председник Извршног већа Србије 1963, основан је Историјски
музеј Србије. Кандидат за директора Музеја што је и постао био је
директор Завода за историју радничког покрета Србије Едиб Хасанагић
пореклом из Прибоја, кога је подржавао Јован Веселинов. Крцун је
то постављање Едиба за директора у шали прокоментаризао: “Зар да
нам Турчин буде директор српског музеја?”. Пошто је радо одлазио у
биоскоп и позориште помагао је да се сними филм “Марш на Дрину”
поводом 50-те годишњице Првог светског рата. У време црног таласа
у кинематографији и забране неких филмова залагао се за “нешто
либерналнију позицију филмова”. “Узмимо филм “Задушнице” који је
забрањен, за мене је то одличан филм, односно како у овој земљи треба
да буде постављен филм за борбу против негативних појава. Гледао сам
филм ‘Човек из храстове шуме’ у првој верзији који је забрањен, али то
је филм који има најбољу фотографију у нашем послератном филму,
једну од најбољих од свих светских филмова, које сам гледао укључујући
јапанске” залажући да се тај филм пусти у свет на Извршном комитету
ЦК СК Србије.
Крцун није био теоретичар, написао је само једну расправу о
друштвеним организацијама и објавио је у “Нашој стварности”. Није
био ни посебан говорник, који би могао да запали масе. Трудио се да у
свом говору буде што једноставнији и концизнији како би га разумели и
обични људи. У приватном животу живео је доста скромно. Није стигао
да пуно чита и пише сем реферата, али је био добар усмени приповедач
што је у традицији народа ужичког краја. Путовао је по Србији због
потребе и захтева функције, коју је обављао, а и због настојања да у
непосредном контакту са људима што боље упозна проблеме који их
тиште. Лако је успостављао контакт са људима ослобођен сваке позе
и демагогије стичући међу њима многе пријатеље. Код њега се могло
лакше доћи у кабинет него код других руководилаца. Ауторитет који
је стекао код народа није био последица страха од његове личности,
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већ што је умео да се спусти на ниво обичног човека и његових жеља
и потреба. Отуда се уврежило уверење у народу да кад се човек нађе у
невољи само му Крцун може помоћи.
Посебно је био везан за народ ужичког краја. Прво, често је
одлазио у Ужице због мајке Виде коју је звао Дада и небично ју је волео.
Свако своје упућено писмо мајци завршавао је на патријархалан начин:
“Љуби ти, руку твој син Слободан”. Она је имала велики утицај на његово
васпитање и понашање. Друго, однос према Ужичанима развио се до те
мере да када су људи западали у тешкоће и тражили правду одлазили
су код Крцуна, очекујући да ће их разумети и помоћи. Једно време док
је био посланик за ужички крај имао је своју канцеларију у среском
одбору где је примао странке. Посебно је заслужан што је Ваљаоница
бакра изграђења у Севојну и Трг партизана у Ужицу, јер је град од тада
почео нагло да напредује. Опомињао је ужичке руководиоце, који су
безобзирно спроводили директиве Партије не осврћући се на мишљење
народа: “Морали би мало да се коригујете. До сада је вредност људи
мерена онако како о њима мисли ЦК, али ће се убудуће ваше вредности
мерити и по томе шта народ мисли о вама. Погледајте мало боље како
стојите са народом и шта мисли о вама”.
На састанку ужичких директора 1. новембра 1961., рекао
је да иако није “привредњак” размишља о даљем развоју општине и
уопште привреде “Морам да признам да сам врло песимистички
расположен .Ми смо неповратно изгубили један период времена у коме
смо отприлике славили победу”. А онда им је испричао једну анегдоту:
“Била два пријатеља, један Ужичанин а други Врањанац (иначе је
уважавао Пироћанце и Врањанце као радне и штедљиве људе), и кад се
завршио рат они се поздрављали, јер је требало да иду кући а Ужичанин
је почео да наздравља ‘победисмо великог цара, освојисмо ово и оно’ а
Врањанац ће рећи: ‘да си ми здраво идем си на работу’. Он је без увијања
саопштио директорима”. “Ишло се прешироко у неким плановима
производње, који не могу да нађу тржиште у земљи, а ситуација се
погоршава са тржиштем ван земље, нарочито са источним земљама,
односно њиховим односима према нама, затим са слабим буџетом
азијско-афричких земаља, па суша ове године, уз то девизна реформа и
низ других реформи у области финансирања привреде. Посебно тешка
ситуација је код ужичке општине због неприведних инвестиција у Трг
партизана, јер се велики део средстава убацио у зграде на тргу, са друге
стране ангажовали смо један део средстава од републике, па сад кад се
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појавимо за средства кажу, ви сте добили трг, па сад чекајте неколико
година.”. Између осталог критиковао је што је изграђена десетина
нерентабилних фабрика и предложио да се оснује установа, која би
била састављена од стручњака, који би изучавали и предлагали шта
је рентабилно градити и да ти стручњаци буду стимулисани. “Дати
им станове, кола и да нас не плаши неморал појединих људи да што
више зараде. За мене човек који нешто добро уради без обзира колико му
се плати није много, чак и неко ко се бави хохштаплерајем није много
ако неко ствар добро уради....Док се ми за нешто у почетку договоримо
па онда док то усвајамо одуговлачимо и на крају ми то наврат-нанос
усвојимо и фактички нисмо у стању да видимо добре и лоше стране
нечега што усвајамо. А код Словенаца они се одмах прерачунају па
кажу дајте браћо да видимо и ако установе да ће им бити боље да раде
тако или овако они се одмах оријентишу а ми јок. Они су последњих
15 година огромна средства уложили, која су ефикасно употребили. На
пример они су иницијатори нових мера а у Србији то иде споро. За мене
је Лесковац за последњих 10 година више учинио него Ужице. А Лесковац
ништа нема бољу кадровску структуру. Ми смо били тамо два пута
и ја верујем да ниједан Ужичанин не би провео у онаквој фабрици ни 48
сати. Ужичанин би довео 100 инспекција и ништа му не би било добро,
а људи у Лесковцу раде и не седе”.
Две године касније 1963. када је био председниик Извршног
већа Србије констатовао је: “Када је на ред дошла Србија да диже своју
привреду, она је пошла са једне ниске стартне основе....Да ли је рецимо
требало поставити фабрику аутомобила у Прибоју? Са једном здравом
привредом никад, јер таква фабрика би само могла да гура добро у
једном великом индустријском центру. Нек ме Прибојци ништа рђаво
не схвате. Родила се, љуљати је треба и љуљајмо је па ћемо видети”.
За Ваљаоницу бакра у Севојну је тада рекао: “Скрхане су велике паре
на једној југословенској сировини и нека другови из Севојна не мисле
да они све стварају. Прво на једној сировини која у земљи има прођу,
која у иностранству има прођу. Да ли је Севојна искористила све своје
могућности- није. Она је задоцнила са реконсрукцијом. Она се није борила
за нове артикле. И нека нам Бог да Русију за извоз и ове на истоку, па
Севојно ће на неки начин да иде”. Посебно се обрушио на сељаке који су
постали радници и које су у ужичком крају називали полутанима. “Ми
треба њима отворено да кажемо, ако они сад не постану индустријска
радничка класа ми смо заглавили. Ми смо онда превелик број сељака узели
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у фабрике и тај превелик број је велики залогај за нас и не можемо да га
савладамо. Онда чемо ми дуже боловати....Ми се рецимо нисмо служили
науком. Међутим, у многим локалистичким и другим стремљењима
нама више, пуно пута одговара наша памет, наша иницијатива и онда
ми вршимо пробој једном том линијом и наравно можемо да дођемо у
тешкоће у ћорсокак...Ми радимо врло примитивно и слабо”. Такав је
био Крцун, без длаке на језику сааопштавао је у брк реалну стварност
у којој је живео.
Крцун је био привржен борцима, а посебно својим друговима из
Друге пролетерске бригаде. Поред осталих задужења био је активан у
Савезу бораца Југославије, где се залагао да се оквиру ове организације
поред бораца НОР-а обухвате интернирци, заробљеници и ратници из
претходних ратова. Посебно је указивао поштовање и помоћ старим
ратницима са Солунског фронта. Дуго је био председник за доделу
Партизанске споменице 1941. године. Нарочито је бринуо о борцима
Друге пролетерске са којима је провео највише времена у рату. Он је и
предложио да се састају сваке године на дан оснивања бригаде 1. марта
и да тај дан посвете успомени на погинуле другове. О том друговању
револуционара између осталог је писао: “У друговању револуционара
има извесне трагике - суровост борбе, журба и шкртост живота не
дозволе увек да један о другоме кажу штошта”. Као да је желео да на тим
састанцима бораца поводом оснивања бригаде исприча оно што није
стигао до тада. Петру Стамболићу су борци Друге пролетерске личили
“на неку патријархалну породицу, која је нека спољна сила растурила
по свету, али они се стално сакупљају, виђају, дописују, распитују једни
за друге....или понекад личе на неку војну јединицу која се није хтела
демобилисати и у којој је Крцун и даље био комесар”. Боље и више од
других, Крцун је осећао њихове проблеме и бринуо се о њима. Многи
се од њих у мирнодопским условима нису снашли па им је Крцун
помагао да се укључе у нормалан живот. Тако је једном на улици срео
свог борца који је постао носач, зауставио је кола и одвео га у своје
министарство и запослио у милицији. Знао је на тим састанцима да
исповеда и своје тешкоће. Једном приликом се пожалио на свог бившег
помоћника Мила Милатовића, који га је пријавио код Ранковића да
исувише времена посвећује борцима, а запоставља државне послове.
Због тога га је Ранковић позвао на разговор и понудио му посао у
дипломатији. Крцун је захтевао да му се каже шта је посреди и тако
је сазнао истину. На крају те приче борци су му шали добацили: “Ако
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тако ти и треба кад си га од поручника произвео у генерала” Да се то
заиста и догодило и да је Крцун озбиљно схватио предлог Ранковића да
ће га послати у дипломатију, показује И то што се уписао се на Вишу
дипломатску и новинарску школу 1950. године, коју није завршио. Та
сентименталност према борцима дошла је до изражаја на последњем
његовом састанку са њима 1. марта 1964. године. Према сећању бораца
одржао им је говор помало митоманске садржине: “Момци моји, хоћу да
вам се поверим...Останите верни идеји, која вас је покренула. Верни као
што је Циганин черги. Ви сте у револуцију пошли без икаквих захтева
и никад ништа нисте тражили од ње...Будите и даље скромни. Не
правите се важни, не будите критизери- многи од оних који су погинули
били су бољи него ми ....И још нешто. Не дозволите да вас сахрањују
у заједничка гробља. Нека вас сахрањују крај пута и нека вам подижу
крајпуташе од црвеног мермера, пешчара. Долазиће људи да вас обиђу,
кад се сељак буде враћао са њиве скинуће капу”. Ових се речи увек сетим
кад прођем поред његовог крајпуташа на Ибарској магистрали.
Крцун је имао три хобија Црвену звезду, лов и кафану. Био је
страстан навијач Звезде и ретко је пропуштао њене утакмице сем кад
је био ван земље. Скоро од оснивања био у њеној управи. Инсистирао
је да се за Звезду веже бар 100 000 пријатеља клуба. Био је међу
иницијаторима изградње великог стадиона Црвене звезде учествујући
у прикупљању средстава за његову изградњу. Говоркало се да су у
томе учествовала и финансијска средства републике. Знао је да каже:
“Партија па Звезда”. За ту његову навијачку страст према Звезди знао
је и Тито. У једном разговору код Тита кад се повела реч о Звезди, рекао
је: “нарочито су страсни навијачи Пенезић и Иса Јовановић, њих ће кап
ударити на утакмици”.
Други његов хоби био је лов. Не знам колико је био успешан
ловац, али ми је Ранковић причао да је једном Крцунова пушка у лову
несмотрено опалила и замало није ранила Ранковића. Као политичар
учествовао је у разним активностима и манифестацијама ловачке
организације. Лов није третирао само као рекреацију и разоноду него и
као важно привредно подручје. Дуго је био председник Ловачког савеза
Србије. На тој дужности организовао је први сајам лова и риболова
у Новом Саду, који је отворио 12. септембра 1964. године. Био је то
један од његових последњих говора, јер је после два месеца погинуо.
Последњи Крцунов снимак у лову направљен је негде у околини
Свилајнца 1. новембра 1964. само пет дана пре саобраћајне несреће.
438

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

Слободан Пенезић Крцун 1918-1964.

Трећи хоби му је била кафана, које се био одрекао, као и пића, кад је
постао члан Партије, али јој се после рата вратио. Од кафана најчешће
је свраћао у “Мадеру” где су се окупљали звездаши. Повремено је играо
тенис и преферанс.
У Партији је посебно поштовао и уважавао Тита, и то је
јавно показивао. Пратио га је повремено на путовањима по земљи и
иностанству. Тито је ценио Крцунову партијност, радну енергију и
способност да брани револуцију као и његову отвореност и оригиналност. Крцун се није устручавао да му изнесе своје мишљење о неком
проблему који треба решити. Отуда је потекла и прича да му је Крцун
једном приликом рекао: “Друже Тито, штета што ниси Србин”. У своме
чланку “Сутјеска пламти огњем” између осталог о Титу је записао:
“Све су очи биле упрте у Тита. Говорило се извукао нас је из толиких
тешкоћа. Он је сад једини да нађе излаз из овога. То нас је стапало у
једну мисао и једну акцију. То веровање у Тита, у себе и своје снаге увек
нас је, па и овог пута водило победи”.
Међутим, почетком 60-их година прошлог века револуција коју
је тако пожртвовано бранио почела је да посрће, а његова вера у Тита се
поколебала, нарочито по питању Титовог односа према Србима. Радило
се пре свега о Крцуновом сукобу са Борисом Крајгером и Владимиром
Бакарићем око привредних питања, док им се у идеолошком смислу
није супростављао. Тито је то осећао, а преко војне обавештајне службе
је знао, да од Крцуна верника, постепено постаје отпадник. То се могло
приметити на једном од последњих сусрета са Титом 1. марта 1962,
када је предводио делегацију Друге пролетерске код Тита поводом
двадесетогодишњице оснивања бригаде. Крцун је известио Тита да
је живо још 256 бораца од 800 колико их је било приликом оснивања
бригаде. “Јесте ли палили кућу Ђуре Пуцара?” питао је Тито. “Ми смо
палилили, али не Ђурину, њему је кућу запалила Прва пролетерска”,
одговорио је Крцун. “Сигурно није много вриједила. Ономе ко није те
догађаје проживјео изгледају врло далеко а нама су свјежи”, констатовао
је Тито. На крају Крцун је рекао: “Највећа несрећа је што ми немамо
много мислећих људи. Мислим да ће нас треснути по глави многе
тешкоће”. То је било уочи прошреног Пленума ЦК КПЈ, на коме се
отворено говорило да су се “заглибила кола револуције”.
После тог Пленума и Тито је у говору у Сплиту поменуо да га
неки руководиоци не слушају. Међу њима је, вероватно, мислио и на
Крцуна. На проширеној седници Извршног комитета ЦК СК Србије
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крајем марта 1962. Крцун је оцењујући седницу Пленума ЦК СКЈ
рекао: “Требало је да дође једна тешка привредна ситуација са једне
стране, а са друге стране да се о тим проблемима почело говорити на
улици и да се као један оштар застрашујући проблем постави на једној
таквој седници”. Већ је тада био од представника других република
проглашен као српски националиста, па је самокритички покушао да
се осврне како се односио према националном питању. “Ја врло често
у разноразним приликама понекад у шали, понекад у збиљи, чинио
сам извсне напомене и коментаре у вези с појединим питањима из
националне области и политке, како наше домаће српске тако исто и
разних других ствари. У почетку то није наилазило на неке нарочите
отпоре. Међутим, у последње време било је разних приговора мени лично
а исто тако појединим друговима из нашег руководства са те стране
те ја и не могу да извучем други закључак него да сам у том погледу
претеривао, јер сам стварно прешао једну границу дозвољеног и мислим
да сам већ повукао и размишљајући о томе треба да повучем последице
и у односу на мене, а исто тако да и ја сам лично о њима поразмислим
и да, уколико не будем у стању неке такве ствари да превазиђем врло
вероватно да неће бити такве могуће даље толерисати”. Према
његовом схватању олакшавајућа околност по њега је била: “У погледу
мог рада у том правцу нисам направио неке крупније штете ни нашем
руководству, а исто тако некакве крупније штете ни другима. Да сам
радио у привреди можда би тога било. Међутим, пошто сам радио на
сектору друге врсте где нисам био у стању да то учиним – нисам то
учинио”.
Иако се у Партији и приликом пописа изјашњавао као Србин
сметао му је отпор према југословенству, јер је био за очување
Југославвије и то је истицао још 1945. године: “Ми смо створили
Југославију, ми је чувамо и бранимо и нека нико не брине да ми не будемо
у стању да је очувамо”. Сада је осећао да се њени темељ љуљају.
“Ја стварно нисам присталица никаквог натурања југословенства,
али оно што не могу да примим годинама - не могу да примим отпор
југословенству, који по мом мишљењу због одређених услова и разлога
има да се извесни људи тако оријентишу. Типичан пример је одлука
коју смо донели код пописа становништва. Тамо има једна рубрика у
којој треба одговорити народност. Пошто су у једном попису запели
Муслимани, па је био предлог да им евентуално предложимо ако хоће
да упишу Југословен, ми смо заузели став не, нека се пише Муслиман.
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Створили смо у начелу једну категорију, која је у начелу компромис.
Тренутно она може да се брани, али опет се поставља питање њених
њених последица и разних реакција које на једно такво решење могу
да наиђу”. Још тада је указивао на опасност од национализма. “Ми се
морамо потрудити, да нађемо адекватне методе и да нађемо решења
и добијемо подршку у борби против национализма. Иначе у супротном
смислу, сигурно да масе могу кренути и једним другим правцем”. Њему је
већ било тада јасно да је Партија “била на репу догађаја”.
Што се тиче кадрова и њихове негативне селекције, коју је
помињао и Титу, рекао је: “Ми смо јако отанчали са људима. Ми смо на
неким стварима јако отанчали, са неким људима и кадровима и онда
је сасвим разумљиво да нисмо у могућности неке ствари да решимо....
Ја мислим да смо у кадровском погледу слаби и да то постаје мало
забрињавајуће. Буржоазија је за своју политику била комплетнија него
ми. На том инелектуалном пољу имамо људе који се могу на прсте
избројати.....Изградња кадрова код нас је стварно затајила, као што је
по мом мишљењу затајила једна политика кадрова, која треба да иде
за тим да увек обезбеђује ову политику. Ја мислим да је то ноторно у
свету да се за политику обезбеђују и кадрови. Значи кадрови који дају
подршку, који су способни. Ја се чак бојим да се код нас у Југославији
ишло обратнм путем, да су се кадрови тачно комплетирали према
националним политикама и да су то главни стимуланси да се људи
задрже овде, или онде и да ту могу бити а већ су сада велике невоље, а
врло велике ћемо имати дуго да их лечимо”.
У међувремену, упркос критикама са разних страна, Крцун
је половином 1963. постао председник српске владе, вероватно
захваљујући Ранковићу, који је још водио кадровску политику у
Југославији. Већ на старту се определио да убрза привредни развој
Србије, првенствено енергетско - индустријски комплекс, јер је
пољопривреда била доминантна посебно у Војводини. У настојању да
обезбеди што бољу позицију Србији на југословенском нивоу дошао
је у сукоб са руководствима других република, посебно са Борисом
Крајгером, потпредседником СИВ-а за привреду, затим са Бакарићем,
па и с Петром Стамболићем, који се као председник СИВ-а жалио да
тешко може да сарађује са Крцуном. Босанско руководство на седницама
свог ЦК расправљало је и о Крцуну као агресивном националисти, који
је претио да ће позвати у помоћ српски народ. У идеологији СКЈ појам
националисте био је погрешно схваћен као човек који мрзи други народ.
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Крцун није мрзео друге народе, једино није обожавао Турке и Бугаре,
али је међу првима уочио Титову и Кардељеву политичку подвалу у
вези националног питања. Према неким сведочењима припремао се
да на Осмом конгесу СКЈ покрене српско национално питање па се
после његове смрти трагало за његовим белешкама да би се видело шта
би заступао. На Осмом конгресу СКЈ покренуто је дуго потискивано
национално питање и СКЈ је признао да није успео да га реши.
Пред крај Крцуновог живота водила се расправа о деоби
електроенергетског система и железница Југославије између република..
Крцун је био против њихове деобе како би се сачувао јединствени
југословенски интерес, јер је то по њему био почетак парцелисања
Југославије. Кад његови ставови, а тиме и ставови Извршног већа
Србије нису усвојени, сасвим се окренуо виталним интересима Србије.
Један од значајних пројеката била је изградња пруге Београд - Бар на
којој су 1964. радови били обустављени, јер је против њене изградње
било словеначко и хрватско руководство СКЈ, укључујући Кардеља
и Бакарића. Захваљујући енергичној интервенцији Крцуна односно
Извршног већа Србије радови су настављени. Слична је била ситуација
са пројектом изградње хидроцентрале Ђердап. За време Крцуновог
мандата окончани су преговори са Румунијом о заједничкој градњи и
извршене организационе и техничке припреме, па је изградња почела
1966. године. Вршена је регулација слива Велике Мораве, настављен
је развој Колубарског базена и радови на каналу Дунав-Тиса-Дунав и
утврђен план развоја петрохемијске индустрије.
Посебно га је оптерећивала неразвијеност Косова и Метохије.
Није гајио илузије да неразвијени делови Југославије могу достићи
развијене, него да што више треба ублажити разлике. Када је 1964.
стигло писмо ЦК СК Србије од руководства Косова и Метохије о
привредном развитку и проблемима покрајине, Крцун се на Извршном
комитету ЦК Србије 22. маја осврнуо на трошење средстава која је
федерација дала Косову и Метохији осам милијарди за привреду, а
Србија шест милијарди за школство, здравство и остале друштвене
делатности.. Био је против тога да се средства дају у готову, а да се
не прати како се и зашто троше, већ да се са Републиком договара
како ће се инвестирати. “То нам је несрећа што су се на Косову и
Метохији сукобила два велика проблема: једна крајња неразвијеност
привреде и још гора неразвијеност непривреде и тих других служби и
сада се то последњих година нагомилало да се решава...По правилу су
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другови на Косову сматрали да су у праву и да ми нисмо у праву и да ми
некако потцењујемо Косово и те кадрове доле...То је извесно питање
самокритичког става према својим проблемима и пропустима којих
доле има”. На крају је рекао: “Предоминантно је једно питање како да
нађемо још један ефикаснији начин за развој Косова и Метохије, како
то да се у федерацији запише као политика, тако да се та ствар што
боље и ефикасније изведе”.
Тито је преко војно-обавештајне службе и својих посебних
обавештајаца пратио Крцунову борбу за српске интересе и кад је 1963.
кренуо на Брионе рекао је Ранковићу да позове Крцуна да пође с њима.
У припитом стању, Крцун је искористио овај сусрет да Титу укаже на
његов некоректан однос према Србима последњих година. Подсетио
је Тита да су га Срби. 1941. прихватили за вођу свог устанка, чували
га све време рата, међу њима и он као пратилац, а он то заборавља и
постепено удаљава Србе од себе. Крцун није имао намеру да помиње
случајеве Сретена Жујовића и Благоја Нешковића, али се питао како
да су му сумњиви сви истакнути ратни команданти, и то баш Срби.
Тито се наљуто на ове Крцунове коментаре, нагло прекинуо разговор
и хтео је да се удаљи, а Крцун му је на крају добацио: “Једино не знам
кад ће доћи ред на нас двојицу”, мислећи на Ранковића и себе. Био је то
вероватно његов последњи сусрет са Титом.
После тога свестан да је немилости код Тита, слао је поруке
преко Стане Томашевић, која их је преносила Јованки, а ова Титу, али
га Тито није примио. Да ли је то чинио јер је прокљувио да се преко
Ивана Крајачића, који га је позивао у лов, а он одбио, уз подршку
Тита, припрема његово удаљавање из политике заједно са Ранковићем,
па је покушавао у последњем тренутку да нешто предузме. Као да
је предосећао да му се нешто спрема, па је седмог јула 1964. када
су му честитали празник Милисав Лукић и Владан Бојанић његови
сарадници, рекао: “Уморан сам, доста ми је свега, има један манастир
у долини реке Градац код Ваљева, дође ми да идем тамо и да се одвојим
и одморим од света”. Према казивању другарица његове супруге Зине,
Неде Божиновић и Олике Ђурђић, пред погибију наводно је рекао
Зини: “Наилазе нека чудна и опасна времена и ја не знам шта ће са
мном бити, али ти се чврсто држи Тита”.
Сазнао сам тек 1990, када сам са Михаилом Швабићем, Крцуновим потпредседником, говорио у документарној емисији о Крцуну
на ТВ Београд, да је три дана уочи његове погибије одржана седница
443

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014

др Венцеслав Глишић, историчар

Извршног комитета ЦК Србије на којој се расправљало о Крцуну, јер
је стигао захтев од партијског врха да се испита да ли је Крцун ширио
вести о Титу да ради на разбијању српских партијских кадрова. “То је
деловало као шок на све нас. Крцун је изненађен тим захтевом, одржао
једаан сјајан емоционални говор о његовом односу према Партији, који,
нажалост, није забележен. Ми смо после те седнице, Жарко (Веселинов),
Крцун и ја седели у клубу и разговарали о томе. Кад је код мене зазвонио
телефон и Веселинов ме обавестио да је Крцун погинуо, прва помисао ми
је била да се убио. Мислио сам да је онако емотиван после тако стравичне
оптужбе извршио самоубиство. Истрага је обустављена после смрти,
а интрига је остала и мислим да није била наивна оптужба, с обзиром
да је Тито у тој интриги поменут и од њега је постављен захтев за
истрагу, која је имала за циљ да се Крцун политички ликвидира као
председник Извршног већа”, испричао је Швабић.
На пут у Ужице да присуствује среској конференцији Савеза
комуниста Србије требало је да путује Швабић, али је он био заузет
израдом Петогодишњег плана Републике, па је пошао Крцун. Са
њим су у колима били: Светолик Лазаревић, Љубо Мијатовић, Олга
Живковић и возач Милорад Ломић. Саобраћајна несрећа се догодила у
селу Шопић код Лазаревца на Ибарској магистрали, 6. новембра 1964.
године. Погинули су Крцун и Светолик Лазаревић, а после неколико
дана повредама је подлегао возач, док су Олга Живковић и Љубо
Мијатовић озбиљно повређени. Мијатовић ми је причао да кад су кола
проклизала најпре на десну страну и кад је возач покушао да их врати у
претходно стање она су излетела на леву страну и ударила у дрво. Крцун
је успео само да каже: “Шта то уради?”. Олгу је по њеној причи спасио
зимски капут пребачен преко ногу и то што је Светолик Лазаревић у
првом тренутку пао преко ње, па се одбио напред и погинуо. Крцун је
био смрвљен између предњег седишта и хаубе. Оба сведока догађаја
тврде да се радило о проклизавању и да су случајно кола ударила у
дрво, у супротном, сви би остали живи и да то није намештено убиство
како су многи причали. У то је веровао и Крцунов брат Сретен, док
су мајка Вида и сестра Милена мислиле суптотно. Крцуновом смрћу
био је посебно шокиран Ранковић. Без обзира у каквом су односу били
последњих годину дана сви су у његовој кући плакали. Ранковић се
потрудио да се Крцун што достојанственије сахрани уз присуство од
око 50 000 грађана 7. новембра. Многи су очекивали да се на сахрани
појави Тито, али он је послао само венац. Тог дана је на Брионима
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примио америчког глумца Кирка Дагласа. Ранковић и Кардељ су били
на последној почасној стражи крај Крцуновог одра.
Да је Тито отписао Крцуна и чекао подесан моменат да га се
отараси, сведочи и епизода када је пред смакнуће Ранковића са власти
примио делегацију Друге пролетерске бригаде, крајем фебруара 1966. у
којој су били: Цана Бабовић, Нилола Љубичић и Миливоје Радовановић
Фарбин. На почетку пријема Цана је започела причу о Крцуну да је:
“Пенезић одржавао везе са свим борцима и непосредно их помагао. Такав
је био његов однос и зато је међу борцима била велка жалост кад смо
изгубили друга Крцуна”. Тито уопште није коментарисао њену изјаву
о Крцуну нити је за време пријема поменуо његово име. Уместо тога
сетио се да је Љубичић био у Првој пролетерској бригади за време
њеног формирања и да га је спасао од Италијана, који га замало нису
заробили у Санџаку. Сетио се и Милинка Кушића да је био способан
човек и да је извршио самоубиство у бунилу од тифуса. Из ове епизоде
се јасно види да је Тито Крцуна намерно заборавио као да није постојао.
Кад су после одстрањивања Ранковића са власти, партијске
комисије почеле да испитују Крцунове сараднике и да посредно
прозивају мртвог Крцуна: “Деде крцуновци, причајте нам како је
Крцун злоупотребљавао власт”, навело је Крцунову супругу Гордану
Белић Зину да затражи пријем код Тита. Он ју је примио 21. септембра
1966. и забележено је да су разговарали један сат. Нема записника тог
разговора, једино се зна да је Тито обећао да се то више неће догађати
и да је смењен председник комисије Воја Лековић. Зину сам упознао у
њиховом доста скромном стану у улици Драгослава Јовановића преко
пута Скупштине града, да је обавестим да припремам књигу о Крцуну.
У почетку је била резервисана, вероватно се бојала манипулације са
Крцуновим именом, али кад је видела да је то озбиљан рад, подржавала
ме је да објавим књигу. Наравно да тад нисам знао да је била код Тита,
јер су ти стари илегалци строго чували партијске тајне.
За писање текста на споменику крајпуташу на месту где је
Крцун погинуо били су задужени Добрица Ћосић, Бранко Радичевић
и Славко Вукосављевић. Коначна верзија је морала да прође кроз руке
политичара. На крају је уклесан текст на споменику који подсећа на
изјаве Спартанаца из Термопила. “Овде у аутомобилској несрећи погибе
Слободан Пенезић Крцун, далеко он наумио али га смрт пресрете шестог
новембра хиљаду девет стотина шездесет четврте године, путниче,
међу челнима што револуцију разбукташе памти и њега високог и
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добро витког а несаломљивог храброг и душевног какав беше комунист
Слободан друг и правда људима у борби и слободи народа”.
Српски народ је почео масовно да жали за Крцуном не само
на сахрани на Новом гробљу у Београду, него је после његове смрти
испевао многе песме, које су се певале на разним свечаностима, славама,
свадбама, а највише по кафанама. Навешћемо неке од тих стихова које
је испевао безимени народни песник: “Киша пада, јаблани се вију,
пролетери крећу за Србију, пред њма су Крцун и Луне, страшни момци
рођени из буне”. Или, “Иде чета чела намрштена, међу њима најбољега
нема, нама нема Крцун Слободана, Слободане наше росно цвеће, Србија
те заборавити неће”. На једну од тих песама компоновао је музику
Никола Караклајић који је такође пореклом Ужичанин, али она није
била извођена, јер је била забрањена. Песме о Крцуну политичари су
третирали као знак народног протеста против Титовог режима.
Од свих који су писали о Крцуну најпотпуније га је окаратерисао
Добрица Ћосић. Иако је поводом Крцунове смрти написао панегирик
о великом неспокојнику, не помиње га у свом дневнику. Поводом
десетогодишњице његове смрти мени је рекао да је Крцун: “неостварени
политичар, меланхолик, помало декадентан, кога су разједале разне
супротности. Са многима је долазио у сукобе, а посебно се борио
против хегемоније Бориса Крајгера у привреди он би пре отишао са
власти него један рационални Никезић, ја то знам јер сам био упознат
са тим закулисним играма”. Касније поводом двадесетпетогодишњице
Крцунове смтри говорио је опширније новинару Горану Лазовићу: “Он
је паћеник. Пуно је патио као сви поштени људи. Тешко су му падали
сукоби са дојучерашњим друговима и у томе је назирао све оно што ће
се догодити после његове смрти. Умео је да буде и био је зубат, дрзак,
чак и безобзиран. Свакоме је говорио шта мисли, па и Брозу. Можда се
то интезивније испољавало пред његову погибију, али не заборавите
Крцун је одувек био такав. Он не би издржао Брионски пленум, не би
стао на Брозову страну, повукао би се из политичког живота.Било је
неколико услова да је постао легенда. Он је био човек високе убеђености
у оно што је чинио, одликовала га је часност на послу који је радио.
Био је строг, правичан, спреман да опрости. Изнад свега тога је његова
природна бистрина и дар за процену људи. Иако је био млад, имао је моћ
да проникне у човека и његове намере, отуда његов велики аутотитет.
Деловао је старијим, јер је имао огромно искуство у раду са људима.
Одликовала га је отвореност, искреност, посебно обичност, деловао је
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као други обични људи. Био је обичан човек који се није плашио да покаже
своје слабости, заблуде и незнање. Волели су га и они којима је сметао.
Крцун је ретко кад говорио са позиција функције. Био је министар само
кад је то морао. Једноставно човек врло великог распона, од суровог до
сентименталног односа, чак и до сажаљења”.
Крајем осамдесетих година прошлог века поводом двадесетпетогодишњице Крцунове смрти, распламсала се полемика у штампи
да ли је стварно била саобраћајна несрећа или намештено убиство.
Заслуга за то припала је новинару Горану Лазовићу, који је разговарао
са Крцуновим сарадницима и познаницима, а посебно са Славком
Ристићем начелником безбедности саобраћаја СУП-а Београда, који
је први потписао саопштење комисије која је вршила увиђај на месту
несреће. Тада је тврдио да је то била саобраћајна несрећа. Међутим, он
је 26 година касније 17. августа 1990, изјавио да је Крцун убијен, а да је
извештај који је потписао монтиран. “Записник сам потписао, јер сам
морао. Свестан сам био да је то наређење одозго. Све је било унапред
срочено, а слупана кола одвезла је 12. управа”. Милутин Шуковић,
бивши саветник Ранковића изјавио је: “Ако је ко организовао Пенезићево
убиство, а јесте, онда је Иван Мишковић Брка”. Љубо Мијатовић као
непосредни сведок удеса у “Политици експрес” покушао је у неколико
наставака да докаже да је то била саобраћајна несрећа. На краају се
јавио Иван Мишковић, шеф војне обавештајне службе, у тренутку кад
је Крцун погинуо, да протестује. Његов деманти објавила је “Борба”
почетком 1991. под насловом “Оптужба без права на одбрану” у коме је
доказивао да га без разлога нападају.
Заслуга је новинара Горана Лазовића што је тада објавио
накнадни извештај комисије Војнотехничког института која је
детаљно прегледала слупани олдсмобил. Познато је да је УДБ-а била
формирала два спољнотрговинска предузећа, “Генералекспорт” и
“Интерекспорт”, преко којих је обезбеђивала средства за своје акције
у иностранству. Тим путем је набављен олдсмобил у Италији, али
без докумената о техничком пријему возила. Комисија је утврдила
да не постоје никаква документа о одржавању возила нити шта је на
њему рађено у току експлоатације. Приликом прегледа остатака кола
констатовала је: “Оштећена полуосовина задњих погонских точкова,
која је настала услед покушаја насилног одвртања полуосовине пре
удеса, наводе на сумњу да диференцијал и пре удеса није био исправан.
Даље, не постоји писмени траг да је неко захтевао, да је неко нешто
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радио са полуосовинама, а оне су оштећене (могле су бити и у време
удеса). Ако се томе дода да су осигурачи кугличних лежајева полуосовине
различите боје, да по спољном прстену куглични нису налегали правилно
у гнезда лежајева, онда се поставља питање да ли је задњи мост био
нов, или ремонтован. Ново возило не излази из фабрике са оваквим
оштећењима. Гуме на задњим точковима, поготову десна, до те мере
су похабане да при сваком влажном путу, а по влажном и блатњавом
асфалту поготову, представљају опасност за сигурност вожње. Ако
су биле на предњим точковима, значи да са њима нешто није било у
реду. Ако су биле стално на задњим точковима, што је вероватније,
значи да диференцијал није правилно радио, па су се гуме прекомерно
трошиле, и то десна више од леве. Руководилац сервиса није знао да је
возило отишло на пут и да се није знало у каквом је техничком стању
кренуло на пут. Није јасно ко је одговоран за исправност и одржавање
возила. Не постоје никакви прописи о дужности возача и њиховој
одговорности- неодговорно је возио великом брзином на Ибарском путу.
Аљкавост и неодговорност је њега и сервиса да се возило пушта у
саобраћај са таквим гумама. При већим брзинама за ово возило били су
предвиђени појасеви, који су нађени спаковани у пртљаг”. Овај извештај
опет је први потписао поменути Славко Ристић, затим шеф Одсека
безбедностии ВТИ и три инжењера од којих два официра и један
службеник. Очигледно да се радило о јавашлуку али је чудновато да је
истрага поводом те саобраћајне несреће одмах обустављена да се не би
раправљало у јавности о Крцуновој погибији и уопште није покренут
поступак да се утврди одговорност свих оних који се помињу у овом
извештају о вештачењу. Изгледа да је у праву била Крцунова мајка, која
је приликом првог сусрета са његовим сарадницима рекла: “Каква сте
ви држава кад вам гину председници на друму?”.
После 5. октобра 2000. започела је нагла промена имена улица и
установа које су носиле имена револуционара. На удару се нашао и Крцун
чије је име носила једна улица у Београду и Студентски дом на Звездари.
У штампи се марта 2003. почело дискутовати да се ти називи промене.
Новинари су се обратили мојим млађим колегама историчарима Бојану
Димитријевићу и Милану Ст. Протићу са питањем: “Какву је улогу
српска историја наменила шефу Озне, Слободану Пенезићу Крцуну?”
Иако нису проучавали његов живот и дело прогласили су га за злочинца
без извођена доказа, а легенду о Крцуновим добрим делима и правди
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сврстали су у кафанску митологију. Убрзо је улици враћено старо име
Савска, а дом је добио име песника Јована Дучића.
То је било последњи пут да је Крцуново име поменуто у јавности.
Утихнуле су песме о њему, а легенда је, после ратова деведесетих
година, избледела и Крцун је заборављен. Дошли су нови нараштаји
који се на сећају Крцуна, јер они имају своје нове хероје и ратне
злочинце. Прерано би било да одређујем Крцуново мест у историји
спског народа у двадесетом веку, јер је потребно да се мало слегне
наша узбуркана историја у последњих двадесет година. Његово место
у историји Србије ће зависити од тога како се у будућности у историји
буде третирала Народноослободичка борба, револуција и социјализам
у Србији.
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Владимир Јоксић
- дародавац Народном музеју Ужице Владимир и Србислава Јоксић из Београда поклонили су
Народном музеју у Ужицу 39 инвентарних јединица, од тога је 14
уметничких слика и 25 различитих предмета: један орден, плакете,
повеље, фотографије и женски несесер који су припадали Владимировом оцу проф. др Здравку Јоксићу и његовој мајци Лепосави.
Здравко Јоксић је потомак познате трговачке породице из Ужица.
Рођен је у У жицу 1928. а умро 1977. у Београду. Грађевински факултет
завршио је у Београду. Докторирао је на Грађевинском факултету у
Сарајеву. По завршетку студија радио је у предузећу „Партизански пут“
на изградњи путева у Србији. Од 1956. године радио је у Институту за
испитивање материјала СР Србије. За ванредног професора Грађевинског факултета у Београду изабран је 1980. а за редовног професора
1986. године, за предмет: Основи геотехнике, а касније и за предмет:
Доњи строј саобраћајница. Држао је редовну и последипломску
наставу и на Грађевинском факултету у Сарајеву, Загребу, Скопљу,
Нишу, Братислави... Студијски је боравио у Паризу, Бриселу, Москви,
Кијеву, Цириху, Лозани. Као експерт више пута је решавао проблеме
у вези са изградњом путева и у иностранству (Кенија, Либија, Кувајт).
Објавио је више од 280 стручних и научних радова у домаћим
и иностраним часописима и зборницима, аутор је три универзитетска
уџбеника и две монографије. Преводилац је и приређивач већег броја
публикација и монографија. Добитник је награда, плакета и захвалница
више предузећа и научних института из Загреба, Љубљане, Париза,
Софије и Брисела. Биографија проф. др Здравка Јоксића налази се у
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American Biografical Institute, ИНЦ за 1997. у публикацијама: „Ко је ко
у Србији 1996“ и „Who`s who in the Balcens 1997“.
СПИСАК УМЕТНИЧКИХ СЛИКА И ПРЕДМЕТА
ПОКЛОЊЕНИХ НАРОДНОМ МУЗЕЈУ
УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ ИНВ. БР. од 32572 до 32583
1. Бранко Ковачевић, Стара ужичка црква 1976, уље на платну, 59х48
цм, инв. бр. 32572
2. Бранко Ковачевић, Мотив са Ђетиње, уље на лесониту, 53х63 цм,
инв. бр. 32573
3. Драгић Петровић Медош, Улица 1975, уље на платну, 49х59 цм,
32574
4. Драгић Петровић Медош, Пејзаж са Преспанског језера, уље на
платну, 49 х 59 цм, 32575
5. Драгић Петровић Медош, Портрет Здравка Јоксића 1978, уље на
платну, 44х33 цм, инв. бр. 32576
6. Драгић Петровић Медош, Портрет госпође Лепосаве Јоксић 1978,
уље на платну, 29х24 цм. инв. бр. 32577
7. Драгић Петровић Медош, Мотив са Уне 1986, уље на платну 29х39
цм. инв. бр. 32578
8. Драгић Петровић Медош, Ентеријер са женама 1978, уље на платну,
34х40 цм. инв. бр. 32579
9. Војислав Вељашевић, Трептаји чичака 1985, уље - платно на
лесониту, 46х35 цм. инв. бр. 32580
10. Војислав Вељашевић, Мртва природа 1987, уље на лесониту,
34х26 цм. инв. бр. 32581
11. Војислав Вељашевић, Прича старе лампе, 1985, уље на лесониту,
39х30 цм. инв. бр. 32582
12. Цветко Радовић, Игало, акварел, 29х38 цм. инв. бр. 32583
13. Цветко Радовић, Пераст - музеј, акварел 31х41 цм. инв. бр. 32584
14. Цветко Радовић, Опатија, акварел, 23х32 цм. инв. бр. 32585
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ПЛАКЕТЕ И ПОВЕЉЕ ИНВ. БР. 32686/(1-25)
1. Повеља Ордена рада са црвеном заставом
2. Орден рада са црвеном заставом у кутији бордо боје
3. Захвалница проф. др Здравку Јоксићу, за успешну сарадњу и допринос
у раду радне организације Грађевинска књига (40)
4. Плакета - 40 година рада развоја путева и аеродрома Србије (у кутији)
5. Колектив грађевинског предузећа Планум додељује Спомен плакету
др Јоксић Здравку, (повеља у црвеној ролни )
6. Спомен плакета у плавој кутији (у кутији и 4 значке)
7. Друштво за путеве Србије додељује Повељу Јоксић Здравку за
допринос у развоју путне привреде Србије.
8. Плакета Југославија пут (у плавој кутији, поред плакете налазе се и
три значке и плочица са именом Здравко Јоксић)
9. Институт за путеве Београд додељује Јубиларну плакету проф. др.
Јоксић Здравку, (плакета у бордо корицама)
10. Повеља - Јоксић Здравку, поводом обележавања 40 година развоја
путне мреже у Војводини 1985. године.
11. Повеља - Здравку Јоксићу, поводом 40 година изградње и развоја
путева у Црној Гори. 1986. године.
12. Институт за испитивање материјала СР Србије награђује Здравка
Јоксића, сарадника института сумом од 2000, дин за његов рад, 1966.
године.
13. Институт за испитивање материјала Србије награђује Здравка
Јоксића сарадника Института сумом од 4000 динара, 1970. године.
14. Институт за испитивање материјала СР Србије, награђује Здравка
Јоксића сарадника Института сумом од 120. 000 динара, 1965. године.
15. Главни штаб омладинских радних бригада у 1963. Захвалница,
дипл. инг. Здравку Јоксићу, за успешну сарадњу са градитељима ауто
- пута Братства и Јединства од Осипаонице до Београда 1963. године.
16. Институт за испитивање материјала СР Србије, награђује др Здравка
Јоксића научног сарадника Института сумом од 4000 динара за његов
научноистраживачки рад.
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17. Споменица - Свете српске царске лавре манастира Хиландара
издаје се господину др Здравку Јоксићу који је походио наш манастир
и поклонио се колевци Светосавске духовности лета господњег 1984.
Том приликом даривао је манастиру прилог од 3000 драхми (1984)
18. Институт за испитивање материјала Србије, награђује др Здравка
Јоксића сарадника Института сумом од 4000 дин. 1974. године.
19. Диплома - Здравку Јоксићу дпл. инг. бригадисти омладинске радне
бригаде Инвеститорске групе за изградњу аутопута додељује се звање
ударника, Ниш 1959. године.
20. Златна плакета уз редни број 4. овог списка.
21. Признање IX конгреса југословенског друштва за путеве Јоксић др
Здравку којим га проглашава заслужним чланом, Порторож, 24. октобар
1975. године.
22. Повеља: Издавачког савета поводом 30 годишњице часописа
"Изградња", Здравку Јоксићу за успешну сарадњу, Београд, 22.
новембар 1976. године.
23. Фотокопија дипломе о докторату техничких наука.
24. Фотографија Здравка Јоксића (6.05.1952.)
25. Фотографија Раденка Јоксића, 2. ком, оца Здравка Јоксића.
26. Женски несесер са 14 делова (бочице, четке, турпије итд.) припадао
Лепосави рођеној Мирковић Јоксић.
Овом приликом се захваљујемо господину Владимиру Јоксићу
и његовој супрузи Србислави Јоксић, поштоваоцима наше установе,
који су својим вредним поклонима обогатили збирке Народног музеја.
Надамо се да ће овај пример бити подстицај свима онима који желе да
допринесу очувању културног наслеђа Србије.
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1. Бранко Ковачевић, Стара ужичка црква,
инв. бр. 32572

2. Бранко Ковачевић, Мотив са Ђетиње, инв. бр. 32573
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3. Драгић Петровић Медош, Улица, инв. бр. 32574

4. Д. П. Медош, Предео са Преспанског језера, инв. бр. 32575
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5. Д. П. Медош, Портрет Здравка
Јоксића, инв. бр. 32576

6. Д. П. Медош, Портрет госпође
Лепосаве Јоксић, инв. бр. 32577

7. Д. П. Медош, Мотив са Уне, инв. бр. 32578
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8. Д, П. Медош, Ентеријер са женама, инв. бр. 32579

9. В. Вељашевић, Трептаји чичака, инв. бр. 32580
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10. В. Вељашевић, Мртва природа,
инв. бр. 32581

11. В. Вељашевић, Прича старе лампе,
инв. бр. 32582

12. Цветко Радовић, Игало, инв. бр. 32583
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13. Цветко Радовић, Пераст-музеј, инв. бр. 32584

14. Цветко Радовић, Опатија, инв. бр. 32585
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О етнографским истраживањима у
Мађарској
Аутор сам Пројекта „Српска гробља и надгробни белези у
суседним земљама“ чија се реализација одвија преко Народног музеја
из Ужица. Овим пројектом предвиђен је рад у Румунији (у потпуности
завршен), Мађарској за чије је довршење потребна још један a
сезона, Италији и Албанији у којима тек треба да се истражује. Ова
истраживања финансирају Министарство Културе Србије, САНУ а
једном се укључило, док је још постојало и Републичко министарство за
Дијаспору. За 2013. годину истраживања су обавиле, крајем децембра,
Боса Росић и Драгана Обрадовић.
Питање живљења Срба у Панонији још увек није добро расветљено. Може се рећи да се они на тим просторима помињу врло рано па
неки мисле да су и касније сеобе српског народа преко Саве и Дунава
везане за Србе који су тамо од раније живели.
Можда су и Привилегије и повластице које је српски народ
добијао од аустриских и угарских царева и краљева биле засноване
на већ постојећим правима која је српски народ имао на те просторе
али оне сваккао говоре да је српски народ организовано прелазио у ове
земље под одређеним, уапред договореним условима које су морали
поштовати обе стране. Српске народне масе су предводили српско
племство које је не ретко већ поседовало имања у дотичним земљама,
или су неке поседе добијали разменом, миразом а неке су и куповали
од већ материјално ослабљеног аустријског или мађарског племства.
Најчешћи уговори су били везани за војно чување граница од Турака
зашта су добијани земљишни поседи. Наравно да је било српских
племића који су своје људе обучене ратовању преводили преко турске
границе као војну силу па су многа имања и на силу заузимали.
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Значајна личност из периода турског надирања на хришћаску
Европу свакако је Павле Бакић, пореклом из Старога Влаха, који се
показао као веома вешт дипломата, обавештајац, врло храбар српски
витез, познат по својим двбојима у читавој западној Европи. Очувана
кореспонденција Павла Бакића са угарски краљевима (Лајошем,
Фердинандом, Запољом) речито говори о улози овог српског племића
у одбрани Европе од најзде Турака. (Објављено у књизи Н. Лемајића:
„Бакићи последњи српски деспоти“, Н. Сад 1995.) Његов значај
признаје краљ Фердинанд који му 20. септембра 1537. године додељује
Деспотско достојанство које ће Павле нажалост носити само 19 дана
јер већ 9. октобра гине на бојном пољу а у њега „су биле упрте очи
целе немачке војске због његове изузетне војне вештине“. Колика је
улога била Павла Бакића у сукобима Европе са исламом говори и
чињеница да су Турци његову главу тијумфално однели и предали као
дар Сулејману Величанственом на цариградском двору. Тако је српско
званично деспотство пропало на бојном пољу у борби за Европу.
Касније је било покушаја од стране појединих храбрих, смелих
појединаца да се наше господство поврати али су то били појединачни
романтични покушаји.
Улогу ослабљеног српског племства у Панонији преузима
Српска православна црква која чува хомогеност и државотворност
српског народа у избеглиштву. Српска православна црква ће мудром
политиком успети да очува језгро српског интелекта у Будиму, Пешти,
Сентандреји и Бечу. За статус и Привилегије српског народа у Угарској
нарочито је био заслужан Патријарх Арсеније Чарнојевић који је био
вођа Велике сеобе Срба 1690. године. Међутим ни српски народ који је
у оволиком броју кренуо са својим Патријархом није био пука, гладна
сиротиња. Ево шта о тим људима после обимног проучавања каже наш
истакнути научник Тихомир Ђорђевић у своме делу „Из Србије кнеза
Милоша“: „Сеобе су лишиле Србију њених најистакнутијих људи..., и
њене лепо започете и високо изведене културе.., и економског богатства
и бациле је у крајњу беду. Примера ради, наводимо један тестамент
из 1702. године, који је начинио осмадесетогодишњи старац Петар
Радосављевић, рођен у селу Бранешци и ужичкој нахији, који се доселио
у Будим 1690. године. Из тестамента се види да је био врло богат
човек. Сасвим је природно да толико богатство није могао зарадити
у Будиму, у сасвим новим приликама, за дванаест година и под старе
дане. Из тестамента се види да је, поред куће и неколико винограда,
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имао 107 акова вина, један зубун са 21 сребрним дугметом, други са 13
сребрних дугмади, „15 дугмета сребрних грончаних“, разна сребра два
лора,један лот сажежене срме,, две бисерне игле, попсребрених копчи,
бурмутицу од сребра и још многе друге ствари. Сем тога оставио је 50.
форинти цркви Св. Димитрија у Будиму, 15 форинти сиротињи....“
Ови досељени Срби су учили угарске становнике, војевању, занатству,
трговини и много чему ради чега су им и Угарски и Аустријски владари
давали велике привилегије.
Чепел је највећа ада на Дунаву и налази се четрдесетак километара
низводно од Будимпеште. Сада је то индустријска зона Мађарске на
којој се налази и чувена аутомобилска индустрија „Чепел“. Острво је
дугачко око 48, широко од 6 до 8 километара, укупне површине је 257
квадратних километара. Баруштине и ритови у прошлости нису баш
привлачиле становнике па је било слабо насељено. Арпад, предводник
Угара који су кренули да населе Панонију, заузео је ову такорећи празну
а мочварну аду и дао јој име по свом коњушару који се звао Чепел те то
име остаде и до данашњих дана.
У средњем веку Чепел ће постати краљевско добро на коме је
изграђен краљевски летњиковац са малим самостаном посвећеном св.
Авраму и малим насељу чији су га становници опслуживали. Касније
ће ово насеље и самостан запустети па је дуго времена у мађарској
историографији владало мишљење да су Срби приликом насељавања
Чепела још у 14 веку добили цркву св. Аврама и да су је они обновили те
да је то данашња српска црква у Рацковину. Каснијим истраживањима
утврђено је да су стара црква св. Аврама и данашња српска црква два
различита локалитета. Утврђено је да је српска ковинска црква заиста
подигнута на краљевском поседу и да су је краљеви Раци (kiralyi racok)
тј. краљеви Срби добили 1440 године 10. октобра од угарског краља
Владислава за кога неки износе мишљење да је имао родбинске везе
по женској линији са српском династијом Немањића. Краљ Владислав
је значи дозволио Србима који су пре тога живели у Србији у граду
Ковину у близини Смедерева да се после пада овог утврђења под Турке
„који су избегли због свирепости турске“ настане на острву Чепел.
Велики број Срба који је избегао подигао је овде око готске цркве коју
им је Владислав даровао насеље са именим Rascianorum Kevienisium,
(латински назив јер је у то време овај језик био дипломатски и званични
језик не само Мађарске већ и многих европских земаља), на мађарском
Rasz- Keve, а на српском Српски Ковин. Срби не само што су месту дали
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своје страо име из завичаја него су и готску цркву коју су прилагодили
православном обреду посветили Успењу Богородице као што је била и
њихова стара црква у завичајном Ковину. Капеле уз ову цркву, за које
се дуго времена мислило да су их Срби подигли, накнадно је утврђено
да су и оне подигнуте у исто време када и црква (што доказује начин
градње), источну су посветили св. Јовану Претечи, а западну св.
Врачевима (Кузману и Дамјану). Током дугогодишњих истраживања
утврђено је да је ова црква „са обе капеле саграђена у XIV веку и да
спада у најстарије готске црквене грађевине у Угарској“. (акдемик Динко
Давидов). Ковиљски Срби су поред царских и краљевских привилегија
добили и посебну дозволу да у свом месту могу одржавати и годишње
вашаре на којима се трговало, што је веома допринело његовом брзом
економском развоју. Већ у другој половини 15 века Српски Ковин у
европским размера важи за веома развијено место, са јаком грађанском
класом па се сматра да он спада у „прве легалне аутономне ћелијице
светосавског православља у угарским земљама“, преко кога западна
Европа сазнаје да у срцу Угарске цвета српска култура и уметност.
Богатство ковинских грађана није могло остати незапажено од
стране Турака који су у сталним надирањима на Угарску и Аустрију
веома често пљачкали српска места на Чепелу. Средином XVII. века
Срби су били присиљени да напусте своје богате домове и побегну
пред турском навалом. Отишли су у сверне делове Угарске које још
Турци нису били освојили. Својим доласком на крајњи север Угарске
у Ђур и Коморан у којима је већ живео велики број српских шајкаша,
Срби из Српског Ковина су утицали на брзи развој грађанске класе у
овим местима. Колико је био цењен у то време српски народ говори
нам и диплома коју су Срби, пресељеници из Ковина добили од краља
Фердинанда III из 1655. године у којој се наводи да досељеници
„уживају сва она права, која су стари мађарски краљеви подарили
прецима њиховим у Српском Ковину“. Након великог бечког рата 1683.
године кад Угарска ослобађа делове своје земље од Турака, Ковиљски
Срби су одлучили да се врате у Српски Ковин. Сачувана документа
из 1688. године показују да је Дворска царска камера неколико пута
наређивала Будимској камералној инспекцији да „не узнемирује Србе
који би се из Коморана и Ђура вратили у Ковин „...јер је то њихова стара
постојбина па је по времену опустела, а сем тога, да поменуте Србе
нико не узнемирава у њиховој трговини и другим њиховим радњама“.
Тако се Срби, мало пре Велике Себе под Арсенијем Чарнојевићем по
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други пут насељавају у Ковин, баш у време када огромна маса српског
живља (неки тврде прко 100.000 људи) насељава велики део Угарске
око Будима и Сентандреје.
Предпоставља се да су српску цркву посвећену Успењу Пресвете
Богродице у време када је Српски Ковин запустео населили избегли
српски монаси који су парохијску цркву претворили у манстир јер се
она већ почетком 18 века у администрацији Будимске епархије води
као манстир. Марија Терзија је 1777. године у некаквим редукцијама
католичких манастира и овај манстир претворила у парохијску цркву.
Калуђери овог манстира су се са црквеном администрацијом преселили
у манстир Грабовац који се такође налази у Мађарској близу Баје.
Од тог времена црква у Српском Ковину ће бити парохијска
црква све до почетка 21. века када је Епископ Данило поново претвара
у манастир који у то време није имао монаха. Тек доласком Владике
Лукијана на епископски престо Будимске епархије, манастир у Срском
Ковину добија свог игумана у лику Андреја (Пандуровића) професора
енглеског језика из чувене Карловачке гимназије. Од како је наша црква
поново пропојала појавише се неки људи и жене који не знају српски
али су православни. Један од њих зна да поје све наше литургије на
српском језику. Њега пречасни архимандрид Андреј узе за свог ђакона.

Манастир Српски Ковин-црква
Успења Пресвете Богородице

Освећење колача, поводом имендана
игумана Андреје у присуству његовог
преосвештенства Владике Лукијана
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Имали смо срећу да 13. децембра на дан Светог Апостола Андреје
Првозваног, имендан архимандрида Андреје, присуствујемо литургији
на коју је дошао лично Преосвећени Владика, Господин Лукијан.
У порти свечана тишина, верници се поздрављају само климањем
главом, звона са чувеног рацковинског високог барокног торња звонаре
одјекују чепелском адом, чини нам се да се, као некад, чују до „Будима
града бијелога“. У цркву улазе свечано обучене жене и мушкарци. Међу
њима је и једна млада жена са трогодишњим синчићем, који се с времена
на време отргне из мајчине руке па као анђелчић пружа своје ручице
према осликаним зидовима цркве. Хладно је али се хладноћа не осећа,
све нас греје нека унутрашња ватра коју пале свеци са иконостаса и
зидова овог божијег храма.
Нема много верника па само замишљамо како је било кад
је Ковин на чепелској Ади био настањен само Србима. Још и данас
на многим зградама у граду стоје металне табле које је поставила
мађарска држава са иемнима Срба, власника прелепих барокних кућа у
овом граду. У једној од таквих кућа, у којој је данас смештен најлепши
ресторан Рацковина смо и ручали. На зидовима овог ресторана остале
су застакљене витрине са књигама, старим грамофоном на ручно
окретање које речито говоре о културном нивоу старих власника.
Данас у Српском Ковину нема више Срба. Само отац Андреј. На
пет-шест километара од Српског Ковина налази се село Ловра у коме су
данас већински становници Срби и то је једино такво место на подручју
Мађарске. У Ловри је пристаниште где се некада скелом а данас феријем
прелази Дунав и долази се са главног пута на Аду. И тамо као и у
осталим местима у којима су Срби живели постоје српске православне
цркве које су као историјски споменици под заштитом државе о којима
се ова држава на достојан начин и брине. Не дозвољавају да се било
какаве рестаурације изводе од стране стручњака из Србије. Они исто
имају добру службу заштите и тако су деведесетих година прошлог
века у потпуности рестаурирали ковинску цркву Успења Пресвете
Богородице.
Српско гробље у Српском Ковину скоро да нисмо нашли.
Некада је гробље било у близини српске цркве, што се поуздана зна
из историјских извора, али како се град ширио а наша црква се налази
у његовом центру било је логично да се гробље негде измести. Још је
непознаница када је то урађено. Данас, у црквеној порти, прислоњене
уз ограду налазе се 15 надгробних плоча, две се налазе уграђене у
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зидове цркве а у самој цркви налази се 14 положених надгробних плоча
што значи да су испод њих сахрањени некакви знаменити људи Ковина.
На две од тих плоча налазе се и племићки грбови. Гвори се да су у овој
цркви сахрањени и потомци Бакића последњих српских деспота, што
ћемо, надамо се, даљим нашим проучавањима и утврдити..
У потрази за старим српским гробљем, поп Радован из Ловре
одвео нас је на једно напуштено огромно гробље које се налази између
Ловре и Ковина. Утврдили смо да је то старо напуштено мађарско
гробље на које се надовезује савремено мађарско ковинско гробље.
Из досадашњег искуства сам предвиђала да је ту негде морало бити
и старо српско гробље. Тога дана га нисмо пронашли. Другог дана
опет смо дошли да тражимо. Поред једне ограде иза које се налазило
домаћинство, обрасло у дивљи бршљан са попадалим споменицима
налазило се српско гробље.

Један од оборених споменика на старом ковинском гробљу на
коме се још може ишчитати текст:
НАШЕМ МИЛОМ И НЕ ПРЕЖАЉЕНОМУ ТИМОТЕЈУ
МИХАЛЏИЋУ ПАРОХУ КОВИНСКОМ И ЧЛАНУ ЕПАРХ.
КОНЗИСТОРИЈЕ БУДИМСКЕ СПОМЕНИК ОВАЈ ПОДИГОШЕ
МУ БЛАГОДАРНИ СИНОВИ 1824 - 1895

467

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 38/2014
Боса Росић, етнолог

Лепи споменици од розе мермера, врло украшени, са ћириличним
натписима. На јеном од њих пише: „Овде леже српске кости доброга
отца, богољубивиг христјанина Стевана Георгијевича, умре 17. авг.
1855...“ Значи да је гробље које се налазило поред српске цркве у центру
Ковина пресељено на нову локацију, судећи по споменичким епитафима,
још у првој половини 19 века. Како се број Срба из године у годину
смањивао, тако је и ово наше гробље у потпуности запустело. Било
би добро да наша Епархија код мађарских власти покрене иницијативу
да се ови споменици пренесу у црквену порту нашег манастира где
би се могао направити један скроман лапидаријум који би, заједно са
црквом коју посећује све већи број туриста, могао да представи живот
средњовековних Срба на овом данас, од нас, далеком острву у срцу
Европе.
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Приказ књиге Б. Росић, Шарена села
Централни институт за конзервацију из Београда заинтересован
је за објављивање трећег, проширеног издања књиге ШАРЕНА СЕЛА
ауторке Босе Росић. У том проширеном издању би се објединила
истраживања побрђа горњег тока реке Увца, чиме би поменуто подручје
било у потпуности етнографски истражено и представљено јавности.
Тим поводом преносимо приказ др Николе Пантелића, I издања
ове књиге које је објављено у Гласнику Етнографског института XLVIII,
Београд, 1999. у коме је истакнут велики значај ових истраживања.
Боса Росић, Шарена села - гробља и надгробни белези у средњем
и доњем току Увца, Завичајни музеј, Прибој и Народни музеј, Ужице,
Прибој 1999, 140 страна и 106 илустрација. Ретке су земље и регије где
је толико пажње посвећивано приказивању и проучавању надгробних
споменика из релативно новијег времена, као што је то случај у
Србији. За такав однос према овом споменичком наслеђу постојали
су и постоје добри разлози. На пространствима Србије и уопште на
српском културном простору и суседним областима постоји, може се
рећи, обиље резаних и клесаних надгробних споменика од дрвета и
камена, као и других разноврсно украшених надгробних обележја, који
су својим облицима, ликовним, графичким и исписаним садржајима
привукли пажњу већег броја истраживача и уметничких стваралаца.
Боса Росић, кустос Народног музеја у Ужицу написала је књигу Шарена
села која у поднаслову има објашњење гробља и надгробни белези у
средњем и доњем току Увца, односно у западном делу Старог Влаха.
Поетични наслов књиге Шарена села, како некад гробља називају
мештани из поменутог предела, може се схватити и као подругљиви
али истовремено и пркосни однос према смрти и свему оностраном,
слично као и смешак или осмех на лицима ликова представљених на
споменицима широм западне Србије. У књизи су изложена, у првом
реду, нова, мукотрпна, упорна теренска истраживања, уобличена у
систематизовано монографско дело намењено колико испитивачима
надгробних споменика и погребних обичаја Срба, исто толико и
културним посленицима и ширем кругу читалаца који су заинтересовани
за питања културе у прошлости и садашњости.
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Ово корисно и занимљиво дело, могло би се рећи, изложено у
форми стручно научног каталога по свом садржају, изгледу и детаљно
обрађеном материјалу, у едицији Јагат, Завичајног музеја из Прибоја,
има 140 страна и преко сто добро урађених документарних фотографија
Зорана Домановића са више цртежа и једном прегледном картом
истраженог подручја са означеним локацијама гробаља, надгробних
обележја и богомоља. Ауторка, Боса Росић, у складно ликовно
обликованој и добро технички урађеној и опремљеној монографији,
Шарена села изложила је своја сазнања и истраживања следећим редом:
У уводу (910 страна), су дати основни и релевантни подаци
о предмету дела и пределу у којем је истраживала. Ту се налазе и
друга општа обавештења која уводе читаоца у даља излагања. Прво
поглавље под насловом Из прошлости краја (1116) садржи веома
сажете битне историјске чињенице, а нарочито оне које би могле бити
од значаја за боље разуме вање даљих излагања. Пажњу је посветила
саставу становништва, одсељавањима и досеља вањима, па његовим
привредним делатностима, улози цркве у прошлим временима, о дуго
трајној владавини и ослобођењу од Турака. Следи поглавље Преглед
досадашњих истраживања гробаља и надгробних белега српског
народа (1720) у којем нас подсећа на садржај и резултате неких
важнијих истраживачких радова из ове области. Садржај поглавља
Погребни и посмртни обреди и обичаји (2131) говори о културним
карактеристикама погребних ритуала у Срба са освртомна словенске
корене и паралеле. А уследећем поглављу Гробља у селима средњег и
доњег Увца (3261) изложени су подаци о селима, детаљни описи и све
значајније чињенице о гробљима као и о већини старијих споменика
у селима: Радоина - гробље на Бјелину, Рутоше - гробље на Црквини,
Кратово - Шћеповића гробље, гробље у Доњој Јелачи, гробље у
Дубрави, гробље у Горњој Јелачи, гробље у Брезни и Берлића гробље,
Рача - гробље у засеоку Равни Гај, гробље у Рачи и гробље у Кнегињи,
Штрпци - Анxића гробље, гробље у Марића Луци, гробље у Цигли и
гробље код Вучијег потока, Јабланица - Ђуровића гробље у Јабланици
и гробље у Јабланици код цркве, Стубло - гробље у Стублу, гробље у
Питомини и гробље на Увцу, Доброселица - гробље у Доброселици и
Сјеништа - гробље на Црквини, у којима је ауторка обавила опсежна
испитивања са пуно осећања за битне чињенице. У најобимнијем делу
књиге, О гробљима и надгробним обележјима (62110), који претставља
суштину и срж истраживачког посла ауторке, поред општих података
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о гробљима и ГЛ EИ САНУ XLVIII (1999) 161 надгробним обележјима
дата је и осмишљена систематизација, у којој су следећим редом,
аналитички и логично приказани: надгробни белези од дрвета као
најстарији облик обележавања гробова, у ствари дрвени крстови крстаче, дрвени споменици у облику обрађеног стуба, дрвене гробнице
- омеђени гробови отесаним и често украшеним талпама, па дрвени
кровови - надстрешнице и посебна обележја звана перјаница или срг,
мотке од неколико метара са барјацима које се побадају у гроб чело
главе покојника. После приказује надгробне белеге од камена који су
у ликовном погледу и као извор информација најинтересантнији. На
крају скренула је пажњу на надгробне споменике и обележја од бетона
као релативно новијој појави. У овом дели књиге документовано је
приказана ликовна садржина и обли ковање надгробних белега, истим
редоследом како се систематизовани. Представљени су текстови и
графика натписа - епитафа, објашњени су њихови садржаји, значења и
поруке кроз фини осећај за анализу и разумевање. Последње поглавље
Објекти уз гробља (111122) заокружује општу слику за поимање
изложеног истраживачког посла. Овде је изнето више важних чињеница
о градитељским здањима и амбијенталној средини у којој су подигнути
и ту опстојавају. Заправо, предста вљени је неколико сакралних
грађевина, не посебно монументалних, али врло значајних за овај крај
и његове житеље. Описане су: црква у селу Рутоше, црква брвнара
на гробљу у Штрпцима, црква брвнара у Јабланици, манастир Увац и
црква брвнара у Доброселици. Овде треба истаћи, да на тако малом
простору сигурно нигде нису сачуване вишe од три цр кве брвнаре,
каквих је било на десетине још 19. и првим деценијама 20. века, широм
Србије и уопште на српском културном простору. На крају се налази
обиман списак литературе о надгробним споменицима, гробљима и
посмртним обичајима, а у прилогу је и примерен текст Реч о аутору,
написан у пријатељском тону, пером Добриле Васиљевић  Смиљанић,
оснивача и модног креатора чувене задруге предузећа Сирогојно, где
је више година радила Боса Росић и где је продубила свој однос према
етнологији. На последњој страници је биографија ауторке. У целини,
дело Шарена села, Босе Росић је озбиљан систематски, теренски,
истраживачки посао, урађен савесно и детаљно. Приказани су и у
многоме анализирани постигнути истраживачки резултати и, како сам
већ поменуо, са приврженошћу професионалца, осећањем блискости
са народним бићем и искреним разумевањем традиционалне народне
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културе, живота и обичаја становника старовлашког краја, где су јој
корени дубоко урасли у тло. Иако би се можда могла ставити ту и тамо
по нека примедба, ова књига може послужити као изванредан пример,
како и у данашњим околностима, уз сво уважавање наклоности и
припадности завичају, постоји потреба за упорним, систематским,
зналачким изучавањем народне културне баштине и да то могу
успешно чинити они истраживачи који су одани професији, привржени
локалним традицијама и разумевању њихове историјске прошлости.
Најзад, подвлачим да је књига Босе Росић врло значајан прилог за
сваког истраживача и даља научна трагања и сазнања о надгробним
обележјима и посмртним ритуалима српског народа.
Никола ПАНТЕЛИЋ
Гласник етнографског института XLVIII, Београд 1999. године
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Милутин Пашић

(Дријетањ 1927-Ужице 2014)
професор, доктор наука
Основну школу је учио у Мачкату и
Дријетњу, а Гимназију у Ужицу. Студирао је
на Филолошком факултету у Београду - група
за јужнословенске језике и књижевности,
где је и магистрирао, а потом и докторирао
одбранивши тезу „Романи „Беспуће Вељка М.
Милићевића“ и „Чедомир Илић“ Милутина М.
Ускоковића - претходница српског модерног
романа“. Био је професор и директор Гимназије
„Миодраг Миловановић Луне“. Као директор се
залагао за унапређење нивоа наставе. У време
његовог руковођења извршена је реконструкција гимназијске зграде и
отворена одељења гимназије у Пожеги, Ариљу и Ивањици. Као секретар
СИЗ-а усмереног образовања и васпитања ужичког региона покренуо је
изградњу и адаптацију већег броја школских зграда и фискултурних
сала у округу. Од 1986. до 1990. био је директор Народног музеја у
Ужицу.
Критике и приказе објављивао је у листовима и часописима:
Вести, Политика, Кадињача, Свитак, Ужичке новине, Ужичка недеља,
Прилози за књижевност, језик историју и фолклор, Књижевност
и језик, Развитак, Ужички зборник, Градац, Међај, Школски час,
Мостови, Паун. Заступљен је у зборницима радова са научних скупова
и конгреса. Објавио је преко 100 радова. Био је у зборницима радова
са научних скупова и конгреса.Објавио је преко 100 радова. Био је
члан редакционих и књига: Историја Титовог Ужица 1, Т. Ужице, 1989.
и Историја Ужица 2, Ужице 1992; главни и одговорни уредник више
књига и часописа Ужички зборник. У сарадњи или самостално, уредио
је више књига међу којима и Сабрана дела Милутина Ускоковића
(Ужице 1997). Аутор је прве Историје књижевности ужичког краја.
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Библиографија: 125 година Ужичке гимназије, Т. Ужице 1965;
Лирска исповест команданта Луна, Т. Ужице 1981; Романи Беспуће
и Чедомир Илић - претходница српског модерног романа. Н. Сад - Т.
Ужице 1990; Књижевност ужичког краја, Ужице 1992; Аутори и дела,
Пожега 1995; Поетска истина о Кадињачи, Ужице, 1992; Стваралачки
немири Вукадина Сретеновића, Пожега 1995; Преглед књижевности
ужичког краја; Ужице 1996; Лелејска гора - роман тока свести, Ужице
1997. Коаутор: Историја Титовог Ужица 1, Т. Ужице 1989. Ужичка
гимназија 1839-1989, Т. Ужице 1989; Историја Ужица 2. Ужице 1992;
роман Село крај Ужица (2001) и Паклени ватромет (2003), приповетке
Опасне игре (Београд 2004).
Преузето из „Биографски лексикон Златиборског округа“

Драги професоре, директоре, пријатељу и брате мој,
Када смо се видели на почетку Ваших невоља, а и тада Вам је
било јако лоше, рекли сте ми: „Ја сам разговарао са Душком и Весном
и саопштио им - прво јавите Зорићу!“ Иако то није требало да учиним,
заплакао сам пред Вама и схватио типично пашићевску поруку - ти ћеш
ми држати говор. О Вама, Вашем књижевном и научном раду говорио
сам много пута, а сада имам најтежи задатак који сте ми задали. Скупићу
снагу и опростити се од свог највећег пријатеља.
Ово неће бити класичан некролог, већ прича о искреном
пријатељству, дружењу, поштовању...! Јесном сте ме склопивши руке,
замолили да Вам више не персирам. Све бих могао да учиним, али
да не персирам човеку кога сам изузетно ценио, кога безгранично
поштујем - то не могу. Персираћу Вам и сада када се опраштам од
Вас. Све је почело од најаве да ћете ми доћи на час, преко размене
искуства на постдипломским студијама, читања делова мог доктората,
до заједничких наступа на бројним књижевним манифестацијама у
Матици српској, Клубу књижњвника Србије, Римској дворани народне
бинлиотеке, Пожеги, ужичкој библиотеци... На крају уследило је и
искрено породично дружење. У свом радном веку променио сам 13
директора и декана и сада, када се приближавам пензији, да сам у
могућности да поново бирам директора, онда бисте то поново били
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Ви. Принципијелан, енергичан и радан, пленили сте пажњу младог
професора почетника, који Вас је у свему следио и ишао Вашим стазама.
Животни пут др. Милутина Пашића могли бисмо реконструисати
пратећи књижевно и научно дело овог вредног и акрибичног човека.
Роман Село крај Ужицаговори о његовом пореклу, добром ученику,
младом активисти, студенту књижевности, професору Ужичке реалке,
њеном директору, касније секретару Заједнице усмереног образовања
и директору Народног музеја у Ужицу. Његов научни пут је типичан
пример растућег тона и градације на том плану; од романа тока свести,
преко предходнице савременом српском роману до тананих анализа
и интерпретација најсавременијих књижевних текстова. Научник,
романсијер, приповедач и лиричар - оставио је преко 25 књига којима
је задужио завичајну и српску књижњвност.
Пријатељу драги, како да Вам кажем збогом када Ви нећете
отићи из мог живота, као ни из живота Ваше супруге Мене, деце Душка
и Весне и њихове деце. Једна Пашићева књига сасвим случајно носи
назив Добар песник не умире. Он није био само добар песник, већ и
одличан прозни писац и научни радник. Дакле, мој највећи пријатељ
вишеструко не умире. Добри само одлазе. Нас двојица смо често
друговали са песмама Пауна Петронијевића, а наш песнички сабрат је
подкрај живота написао да одлази у царство праха и пене. Ви одлазите
у ко зна каква царства, али сте оставили неизбрисив траг, а ја изражавам
дубоку захвалност човеку који ме је усмерио и коме све, апсолутно све
дугујем. Топло, пријатељско и људско ХВАЛА!
професор Драгољуб Зорић
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Милоје (Јевта) Мандић

(Крагујевац 1953-Ужице 2014)
музејски саветник, историчар уметности - археолог
Милоје је рођен пре 61 годину у
Крагујевцу. Веома рано уз оца Јевту пуковника
и мајку Јелену прехрамбеног техничара
заволео је књигу, већ са четири године научио
је да чита. У основној школи „Ђуро Јакшић“ у
Крагујевцу у којој је учио до шестог разреда,
скоро да није било књиге у библиотеци коју
није прочитао. Говорио је својој деци: „читао
сам књиге по рафовима.“ Основну школу
наставио је у Скопљу (Република Македонија);
у Скопљу је завршио гимназију, обожавао је
Хенри Милера и Бодлера, често их спомиње и цитира у свакодневици у
разговору са својом децом и блиским пријатељима. Није успео да упише
Поморску академију у Сплиту због мање диоптрије, и као надарен
млад човек студира архитектуру, биологију, права, да би за три године
апсолвирао и затим завршио историју уметности са археологијом на
Филозофском факултету Универзитета Кирил и Методиј у Скопљу.
Апсолвирао на постдипломским студијама из средњовековне археологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду код професора Јована Ковачевића и истиче се као његов веома надарен и добар
постдипломац.
Током студија и касније, учествовао на близу сто археолошких
истраживања у Македонији, Пољској, Србији, Словенији, Републици
Српској, као члан археолошких екипа задужен за техничку документацију, члан археолошких и конзерваторских екипа заштитних археолошких ископавања и археолошких карата, члан научно-истраживачких
пројеката у својству спољног сарадника, истраживача и руководиоц
археолошких ископавања у: комплекс локалитета у селима Суводол
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и Беранци - битољско, код Битоља, селу Доленци код Ресна, Парагон
- Сува река у Гевгелији, Исар - села Марвинци код Валандова,
„Мантово“ код Радовиша, Баргали код Штипа, Кочани и село Мородвис
код Кочана, Демир Капији, Скупима, Стобима, Моклишко Кале и
Моклишки манастир и Полошки манастир код Кавадараца, Дебрешту
и на Марковим Кулама код Прилепа, на словенским некрополама у
Пепелишту код Неготина на Вардару и Виничанима код Титовог Велеса,
на Калемегдану, Птују, цркви Јањи у Рутошима, у Белој цркви у Карану,
Добруну и Црквина у селу Висока код Ариља и другим локалитетима
у околини Ужица, Пожеге, Бајине Баште и Нове Вароши, као сарадник
Републичког завода за заштиту споменика културе СР Македоније Скопје и музеја и завода у Македонији, Републичког завода за заштиту
споменика културе Београд и Завода за заштиту споменика културе
Краљево; затим, ради као млађи асистент у Институту за истраживање
старословенске културе - Прилеп, и као музејски саветник у Народном
музеју у Ужицу.
- Члан Српског археолошког друштва од 1986. године
- Аутор више пројеката и извештаја
- Један од аутора сталне музејске поставке Ужице, настанак и развој,
Легата Михаила Миловановића, Лапидаријум у Народном музеју у
Ужицу, Аутор и координатор групе сталне музејске поставке у Новој
Вароши
- изложбе Накит и златовез
- Аутор изложбе Стапари, извор на прагу града
- Кустос ликовних изложби Мали формат Сликарско-графичке секције
УЛУПУДС-а од 2006. до 2010. године.
- Консултант и ментор за матурске, семинарске, дипломске и постдипломске радове многим ученицима и студентима из области историје,
археологије, историје уметности, етнологије, туризмологије...
- Аутор више чланака из области археологије, ликовне уметности,
промотeр књига и ликовних изложби појединаца и група. Поред осталог,
бавио се ликовним уређењем више публикација: зборника радова,
каталога и монографских издања. Дужи низ година члан редакције и
уредник „Ужичког зборника“.
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- Аутор више новинских чланака из области заштите културних добара,
објављених у ужичком недељнику „Вести“.
- Издао збирку лирике под насловом „Сутра не доноси мир“, Ужице,
2002.
На захтев Удружења Равањаца, аутор идејног пројекта споменика
војводи и оборкнезу ужичком из Првог и Другог српског устанка
Михаилу Радовићу; споменик је свечано откривен 2004. године у селу
Равни у близини Ужица.
Са стручним радовима учествовао на стручним и научним
скуповима у земљи и иностранству.
Од 2002. године, са археолошком екипом НМУ, интензивно
присутан на терену Бајине Баште у рекогносцирању ширег ареала НП
Тара, археолошком истраживању на локалитету Црквина (село Луг,
заселак Пуртићи) и на локалитету Орашац код ман. Рача. Резултати
истраживања и рекогносцирања Нове Вароши, Косјерића, Пожеге,
Чајетине су презентовани на скуповима Српског археолошког друштва
и „Данима Раче украј Дрине“. Поред пројеката које финансирају локалне
самоуправе, заинтересована правна и физичка лица, у њима је значајно
учешће Министарства културе Републике Србије.
Почасни је грађанин Бајине Баште. Добитник је престижне
музејске награде за животно дело Михаило Валтровић за 2013. годину.
Стваралачки рад високог интелектуалца изненада је прекинут
16. јануара 2014. године.
Отац је троје деце. Верни сапутник у животу и раду, увек уз њега
супруга Љиљана.
Библиографија (избор значајнијих радова):
„Средновековната тврдина Маркови Кули и градот Прилеп“, Международен симпозиум на младите учени, София, 1990.
„Остаци материјалне и духовне културе античког периода и средњег
века у ужичком крају“, у: „Ужице, настанак и развој, културноисторијски преглед (I )“, Ужице 1995.
Lj. Mandic, M. Mandic, „Medieval fortification Markove kule and finds
Byzantine coins from XII - XIV century“, VI међународни конгрес словенске
археологије, АЦ Новгород, 1996.
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„Aрхеолошки налази античког периода у пожешком крају“, „Пожешки
годишњак“ 1, 2001.
„Црквина, Бајина Башта“ (коауторство са мр Љ. Мандић и Ј. Ђурић),
Бајина Башта, 2004.
„Резултати археолошких ископавања на локалитету Црквина - Бајина
Башта, 2003-2004.“ („Рача украј Дрине - Драгутинова задужбина“),
„Рачански зборник“ 10/11, Бајина Башта, 2006.
„Археолошки локалитети у Ново-Варошком крају“ „Саопштења“ 2014
„Случајни археолошки налази на локалитету Равни Луг“, Пожешки
годишњак, Пожега 2014.
мр. Љиљана Мандић, археолог, музејски саветник
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ЗОРАН ЈАНЧИЋ

(Бела Црква, 1953 – Ужице, 2014)
виши кустос, историчар уметности
Зоран Јанчић, историчар уметности виши кустос Народног музеја Ужице, умро је у
62. години у Ужицу, где је и сахрањен 16. јуна
2014. године на гробљу Доварје.
Зоран је рођен 1953. године у Белој
цркви у Банату, да би се породица Јанчић
убрзо преселила у Беочин код Новог Сада.
Матурирао је у Гимназији „Бранко Радичевић“
у Сремским Карловцима. Склоност ка изучавању националне историје и уметности
настале у окриљу Српске православне цркве
определила је Зорана за студије историје уметности. Године 1980. на
Филозофском факултету у Београду одбранио је дипломски рад на тему
Манастир Беочин, код проф. Дејана Медаковића.
Почеци професионалног рада Зорана Јанчића везани су за Нови
Сад, где школске 1980/‛81. године ради као проф. ликовне културе
у Средњој музичкој школи „Исидор Бајић“ и као проф. историје
уметности у Средњој школи „Светозар Милетић“.
Године 1981. Зоран је дошао у Ужице и тридесет три године
био наш суграђанин. По његовом доласку у Завичајни музеј у Титовом
Ужицу (касније интегрисаном у Народни музеј Ужице) формирана је
Уметничка збирка, којом ће Зоран руководити до краја живота. Радећи
преко три деценије као кустос (касније као виши кустос), и пре свега,
као неуморни трагач за уметничким благом, неизмерно је задужио
културу Града и Региона.
Јанчић је један од аутора сталне поставке Музеја - Ужице,
настанак и развој, публикације Народни музеј Титово Ужице 1946-1986.
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и Легата сликара Михаила Миловановића, за чију поставку је Музеју
2004. године додељена Валтровићева награда. Аутор је поставке Легата
Лизе Марић Крижанић у Косјерићу; у Гостиљу сарадник на поставци
Родне куће Димитрија Туцовића. Са колегама из Музеја уредио је
Јокановића кућу и повратио јој достојанство грађанског дома.
Јанчић је аутор поставке Ризнице Старе ужичке цркве и поставке
Спомен-дома Митрополита Јосифа Цвијовића у Дрежнику (више
стручно звање стекао је радом на Спомен-дому). Зоранов стручни
суд цењен је у круговима српских историчара црквене уметности,
као мишљење врсног познаваоца наслеђа више регија, пониклог на
традицији карловачке митрополије, а који се касније претежно посветио
проучавању стваралаштва насталог за потребе цркве у ужичком крају.
Зоранове изложбе Иконе из ужичког краја, Иконе из Беле цркве
каранске, Литографије из збирки Народног музеја у Ужицу, Црквена
уметност у Ужицу XVI-XX века, знатно су допринеле расветљавању
прошлости ужичке цркве.
Још је много ауторских изложби и текстова каталога које је
Зоран потписао. Поменућемо тек неколико: Зоран је коаутор изложби
Аквизиција 1990. и 2010. године и аутор изложбе Рудолф Шварц,
архитекта и сликар, и његова дела настала у Ужицу 1944-1946. Изложбе
савремене ликовне уметности које је Јанчић припремио било би тешко
набројати. Учествовао је у готово свим ликовним програмима Музеја
током неколико деценија, као аутор поставки и публикација, а касније,
када су пристигли млађи, и као благонаклони и несебични саветник.
Ужички уметници ће Зорана памтити по раду у Удружењу
ликовних радника „Пиво Караматијевић“, у коме је водио послове
издавачке делатности и припремао годишње изложбе. Сећаће га се и
учесници ликовне колоније у Горњој Добрињи и колоније „Лужничка
долина“ у Карану.
Зоранови ликовни прикази и стручни чланци штампани су у
музејским публикацијама, затим у Међају и у Пожешком годишњаку, у
Вестима и другим листовима, али је још много тога драгоценог остало
у рукопису.
За Зорана, који је као младић био појац Хора Саборне цркве у
Београду, засигурно ће знати и сви будући ужички хористи - био је
један од оснивача ужичког Хора духовне музике, потом председник
Иницијативног одбора за оснивање градског хора 1992. године, који је
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наставио традицију „Златиборске виле“. Дуго година био је председник
и члан Управног одбора „Виле“. Певао је и у Хору духовне музике при
Цркви Св. Ђорђа, да би последњих година повремено наступао са
хором при цркви у Мачкату.
Зоран Јанчић дошао је, како је сам волео да каже, из прека,
остао међу ужичким брдима, и упознао варош боље него што је већина
Ужичана зна. Раскош своје ерудиције Зоран је заклањао духовитим
опаскама, господски ненаметљиво носећи своје знање и умење. Од њега
смо научили много тога о уметности, али и то да бављење уметношћу
није само посао, већ привилегија која живот чини лепшим.
Вођен духовном радозналошћу и бритким умом, остаће упамћен
као врстан историчар уметности, а у сећањима многих као пријатељ
који је својом ведрином, широким осмехом и безбројним знацима
пажње умео да учини живот лепшим.
Катарина Доганџић-Мићуновић
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Миливоје Маринковић

(Годељево, Косјерић, 1930-Ужице 2014)
професор, музејски саветник
Основну школу завршио је у Сечој Реци,
гимназију у Ужицу,а филозофски факултет у
Београду. Радио је као професор у Сечој Реци,
Косјерићу и у Учитељској школи у Ужицу.
Највећи део -30 година радио је у Народном
музеју на истраживању и прибављању музејске
грађе, на реализацији пројекта сталне поставке
„Музеј устанка 1941“. Био је десет година на
дужности директора. Аутор је, или коаутор
бројних тематских изложби, од којих су неке
биле постављене у иностранству (Курск Русија, Берлин). Радио је на заштити и презентацији историјских
споменика и спомен објеката.
Био је уредник Ужичког зборника, члан његове редакције и
сарадник. Учествовао је на више научних скупова са запаженим
саопштењима, објављеним у посебним зборницима. Коаутор је књиге
Кадињача („Туристичка штампа“). У зборницима и пригодним публикацијама објавио је преко 20 стручних и научних прилога. У време
његовог руковођења Народни музеј у Ужицу добио је више признања,
између осталих, и Вукову награду. Радни век је завршио у звању
музејског саветника. Добитник је више друштвених признања.
Преузето из „Биографски лексикон Златиборског округа“
Раде Познановић
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БОРКА ШИШАКОВИЋ
(Драглица, Златибор 1925-2014 Ужице)

У уторак, 12. августа 2014. године,
после краће и тешке болести завршио се
живот Борке Шишаковић, некадашњег шефа
рачуноводства Народног музеја у Ужицу. Борка
је рођена 18. септембра 1925. у селу Драглици,
испод Муртенице, на Златибору. Сахрањена је
у Ужицу, на Доварју, најтоплијег дана у овој
години.
Пре доласка у Ужице, краће време је
радила у Новој Вароши, а потом у Музеју
устанка 1941, односно Народном музеју у
Ужицу, од 1952. до 1983. године. Као свршена гимназијалка, цео радни
век успешно је провела у свету бројева и рачунских операција. У
рачуноводству Музеја, радила је све. Била је рачунополагач, контиста,
благајник, шеф рачуноводства и тако све до задњих неколико година
пре одласка у пензију, када је ова служба добила појачање.
Иако у време док је Борка радила није било рачунара, а и
дигитрони су били реткост, њени обрачуни и завршни рачуни су увек
стизали на време. Сабране цифре исписане мастиљавом оловком на
каро папиру, биле су тачније од тадашњег дигитрона, а лични доходак
исплаћиван на руке, стизао је без закашњења сваког првог у месецу.
Није штедела ни себе, ни своје слободно време, била је ту, увек радна и
поуздана. Музеј је био њен други дом.
Борка није била само рачуноводствени радник. Активно је
учествовала у свим акцијама Музеја. Имала је осећај и поштовање за
прошлост свога краја, а нарочито за период Народноослободилачке
борбе. Користила је своје знање, познанства и везе да прибави музејски
материјал и сачува га од заборава. На тај начин пружала је несебичну
помоћ кустосима у прикупљању музеалија и повећању музејских
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збирки и фондова. У фонду мемоарске грађе налази се знатан број
изјава и сећања учесника и актера историјских догађаја, које је Борка
забележила и прекуцала.
Била је добродушна, искрена, толерантна, тиха и ненаметљива,
увек спремна да помогне. Борка је била и брижна ћерка, сестра, тетка и
баба. Иза ње остаје сећање на доброг и племенитог човека, поузданог,
одговорног и узорног радника.
Јелена Ристановић
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др Радослав В. Познановић
(Гостиница 1924-Ужице 2014)
професор, етнолог

Рођен је у Гостиници 1924. године.
Основну школу учио је у Рибашевини, нижу
гимназију и учитељску школу у Ужицу. Дипломирао је на Филозофском факултету
у Београду, где је и одбранио докторску
дисертацију из области етнологије. Радио је
као учитељ, наставник и професор у основним
школама у Рачи, Високој, Миросаљцима,
Ариљу и Ужицу, у Средњој техничкој школи,
Учитељској школи и на Педагошкој академији
у Ужицу. Био је просветни референт, срески
школски инструктор, шеф одсека за просвету Среза ариљског. Од 1953.
до 1957. године био је новинар „Вести“, директор Историјског архива
од 1962. до 1975, а потом саветник у Педагошком заводу у Ужицу.
Осим послова руковођења, као директор Архива учинио је много на
преузимању архивске грађе са терена, њеном сређивању, обиласку
регистратура и изради малих картотека у Архиву.
Био један од покретача „Ужичког зборника“ који су заједнички
издавали Народни музеј, Историјски архив и Народна библиотека.
Радио је на организовању и непосредно помагао аматеризам у
Ариљу, Ужицу, Равнима, Кремнима, Гостиници, Рибашевини, Буару,
Сирогојну и др. Аутор је 15 књига, а своје стручне радове објављивао
је у Ужичком зборнику, Историјској баштини, Међају, Пожешком
годишњаку и листовима Политика, Вести, Задруга, Просветни преглед
и др. Објавио преко 70 стручних и научних радова у зборницима и
часописима и око 120 рецензија и предговора за различите књиге.
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Коаутор је књига:
Штампарство у ужичком крају 1537-1987, Ужице 1987;
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Педесет година ужичке Учитељске школе, Ужице 1970;
Осамдесет година образовања учитеља у Ужицу, Ужице 2000;
Век школе у Равнима, Ужице 1999;
Сто година Основне школе „Бранко Радичевић“ у Прибоју, Прибој 1988;
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Трагом издаје, Ваљево 1987;
Историја Титовог Ужица I , Ужице 1989;
Историја Ужица II, Ужице 1992;
Др Раде Познановић оставио је иза себе импресивно дело. Његови
радови из етнологије, историје, демографије, социологије и других
дисциплина, најбоље сведоче о богатству културне баштине ужичког
краја. Он је својим вишидеценијским радом учино много да се бројни
обичаји, догађаји и личности отргну од заборава и оставе у наслеђе
млађим генерацијама. Био је један од утемељивача истаживачког и
научног рада, покретач стручних часописа и зборника, организатор
научних скупова и културних манифестација.
Добитник је више признања и награда, међу којима и Плакета
Града Ужица 2012. године.
Преминуо је 6. маја 2014. године, а сутрадан сахрањен на
ужичком гробљу Доварје.
Мр Александар В. Савић
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